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Nykypäivän rakennusliikevetoisessa asuntosuunnittelussa arkkitehdit nä-
kevät harvoin suunnittelukohteita asutettuina. Vaikka arkkitehti pyrkisikin 
suunnitelemaan käyttäjän näkökulmasta toimivia asuntoja, asukkaat jäävät 
suunnitteluprosessissa usein kohtaamatta. Tässä diplomityössä on tarkasteltu 
nykypäivän asuntosuunnittelua erityisesti asukkaan, mutta myös suunnitteli-
jan ja rakennuttajan näkökulmista. 

Työssä tutkittiin, missä määrin nykyisillä suunnittelutavoilla on on-
nistuttu luomaan asunto, joka on käyttäjän näkökulmasta miellyttävä, toimiva 
ja ylipäänsä halutunlainen. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, olisi-
ko käyttäjien palaute hyvä lisä arkkitehtisuunnittelun tietolähteisiin raken-
nusliikevetoisessa asuinrakentamisessa.

Tutkittavaksi aihepiiriksi valittiin suuret, eli vähintään kolmen 
asuinhuoneen kokoiset omistusasunnot pääkaupunkiseudulla. Valitun rajauk-
sen myötä työssä tarkasteltiin myös esimerkiksi suuren kerrostaloasunnon ja 
pientalon eroja. Työssä pyrittiin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen. 
Ensimmäiseksi: millaiset asuntosuunnitteluratkaisut ovat asukkaan näkökulmasta 
toivottavia, kun tarkastellaan suuria eli vähintään kolmen huoneen ja keittiön kokoisia 



kerrostaloasuntoja pääkaupunkiseudulla? Sekä toiseksi: miten suunnittelijat voisivat 
hyötyä asukkaiden haastatteluista?

Diplomityön tilaajana ja rahoittajana on toiminut NCC Rakennus 
Oy. Tapaustutkimukseen valikoitiin kolme NCC:n rakennuttamaa, 2010-lu-
vulla valmistunutta asuinrakennuskohdetta: As. Oy Helsingin Hyvätuuli Ou-
lunkylästä, As. Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäestä ja As. Oy Helsingin Gneissi 
Lauttasaaresta. Tutkimukseen saatiin yhteensä kymmenen haastateltavan 
henkilön tai pariskunnan otos. Kohteet ja asunnot on esitelty työssä sekä poh-
japiirrosten ja valokuvien että asukashaastattelujen avulla.

Tutkimuksessa ilmeni asukashaastattelun edut. Asumisen keskei-
set toiveet ilmenevät usein nopeasti, kun asukas ja asunto kohdataan henki-
lökohtaisesti. Myös yhteneviä, hyväksi koettuja suunnitteluratkaisuja löytyi 
haastattelujen avulla. Työn perusteella onkin ehdotettu, että suunnittelijat 
ja asukkaat kohtaisivat toisensa esimerkiksi ”avointen ovien” päivässä, josta 
voisi muodostua normaali käytäntö asuntosuunnitteluhankkeisiin.
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In current housing design and construction in Finland the residents are usu-
ally not confronted during the design process, even if an architect wishes to 
design apartments that are functional from the user’s view point. Normally 
in the field, architects do not get to see the designed houses when they are 
inhabited. The thesis concentrates on the point of view of residents living in 
current housing solutions, but the perspective of the designers and the build-
ers are represented in the study as well. 

It was pursued to find out in the research, whether it would be use-
ful to add the inhabitants’ feedback to architects’ design sources in construc-
tion firm based building. It was also researched, in which level current hou-
sing design solutions are functional and desirable from the inhabitant’s point 
of view.

The work investigated three-room or larger owner-occupied apart-
ments in the capital area of Finland. Due to the chosen standpoints, the 
differences between an apartment and a residential building were also com-
pared. The research pursued to answer to two research questions. Firstly: 
what kind of design solutions are desirable from the inhabitant’s viewpoint, when investi-
gating three-room or larger owner-occupied apartments in the capital area of Finland? 
And secondly: What kind of benefit would meeting the inhabitans serve to the designers?



The thesis was commissioned and funded by NCC Construction 
Ltd. Three building ensembles were chosen for the research: housing company 
Helsingin Hyvätuuli from Oulunkylä, Helsinki; housing company Vantaan Kaunis 
Bertta from Myyrmäki, Vantaa and housing company Helsingin Gneissi from Laut-
tasaari, Helsinki. The houses or building sites were all constructed by NCC 
Construction Ltd, and they were all completed after the year 2010. Ten peo-
ple or couples were interviewed for the study. The buildings and apartments 
are presented with pictures and floor plans, and finally analysed and summa-
rized based on the conversations with the interviewees.

The resident study showed the benefits of an interview. Visiting 
the inhabitants’ apartments and meeting them personally, their main wishes 
and needs arise distinctly. Some design solutions were generally found ben-
eficial. Based on the study, it has been suggested that the designers and the 
inhabitants could encounter in an “open house” event, which could even be-
come a convention among housing construction projects. 
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Johdan to 

Millä tavalla ihmiset asuvat? Miten he haluaisivat asua? Mitä unelmia heillä on – ja 
miten heidän elinympäristönsä, tai tarkemmin asuntonsa voisivat tukea näiden unelmien 
toteutumista? Toteutuvatko ihmisten toiveet heidän kotiensa suhteen? Mitä voisi tehdä 
paremmin?

Kun asuinkerrostalorakennus valmistuu, arkkitehti pääsee usein 
näkemään tyhjän rakennuksen. Suunnittelija pyrkii arvioimaan, mitä hänen 
tekemiään suunnitteluratkaisuja kannattaa käyttää myös jatkossa, mitä ei. 
Keskustelua saatetaan myös käydä rakennuttajatahon ja muiden suunnitte-
lijoiden kesken. Jos asunto on ostettu myynnin varhaisessa vaiheessa, saattaa 
tuleva asukas saada pienessä määrin osallistua asunnon suunnitteluun. Luo-
vatko nämä nykykäytännöt riittävän pohjan hyvälle asuntosuunnittelulle? 

Julkisissa rakennuksissa käyttäjän näkökulmaa on helpompaa ha-
vainnoida kuin asuinrakennuksissa. Jos tila on julkista, myös arkkitehti pystyy 
vierailemaan suunnittelukohteessa käyttöönoton jälkeen. Asuinrakennuksissa 
vierailemista vaikeuttaa tilan luonne: asunnosta on muodostunut yksityistä 
tilaa, joka on usein käyttäjälleen hyvin henkilökohtaista. Millaisia käytäntöjä 
voitaisiin luoda, jotta suunnittelijat voisivat havannoida ja arvoida myös yksi-
tyistä tilaa?

Tutkimuksen aikaan loppunut MTV3:n televisiosarja Suomen kau-
nein koti herätti samankaltaisia kysymyksiä. Päätösjaksossa tuomarina toimi-
nut arkkitehti Pekka Pakkanen kertoi mietteistään kuvausten edetessä: hän 
totesi, kuinka mukava oli nähdä välillä asuntoja ja rakennuksia, joihin on jo 
muutettu, se oli hänellekin uutta. Erilaiset persoonallisuudet ja tarpeet väis-
tämättä näkyvät asunnoissa, mikä kuitenkin on aistittavissa vasta, kun raken-
nus on otettu käyttöön.

Tämä tuo myös haasteen esimerkiksi kerrostalojen arkkitehtisuun-
nitteluun. Jokaista asuntoa ei voida suunnitella ”custom made” -tyyppisesti, 
joten suunnittelussa on käytettävä yleispäteviksi koettuja ratkaisuja. Arkki-
tehtisuunnittelua ohjaavat tilaajan määrittämät tarpeet, ja arkkitehti koet-
taa parhaansa mukaan vastata suunnittelun lähtökohtiin, pitäen kiinni myös 
omasta näkemyksestään hyvästä suunnittelusta. 

Diplomityöni Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella on tehty 
asukastutkimuksena yhteistyössä NCC Rakennus Oy:n kanssa. Tutkimus 
on rajattu suuriin kerrostaloasuntoihin, jotka ovat huonejaoltaan vähintään 
kolmen huoneen ja keittiön kokoisia. Rajauksen myötä on pyritty mahdol-
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listamaan variaatio haastattelukohteiden pohjaratkaisuissa ja asukasmäärissä. 
Kaksiota suuremmissa asunnoissa mitoitusta määrittää usein ydinperheen 
oletetut tarpeet. Työssä tutkitaan, millä tavalla asunnot vastaavat todellisiin 
tarpeisiin.

Osa tutkimuksen mielenkiinnosta liittyy suurten asuntojen ylitar-
jontaan pääkaupunkiseudulla. Pienten asuntojen eli yksiöiden ja kaksioiden 
kysyntä on pitkään ollut Helsingissä suurempaa kuin tarjonta, eikä tilanne 
vaikuta korjaantuvan.1 Helsinkiä pyritään esimerkiksi kaavoittamaan siten, 
että vähintään puolet uusista asunnoista on kooltaan vähintään 80 neliömetrin 
suuruisia. Asuntokokoon puuttuvilla säädöksillä pyritään tuomaan Helsinkiin 
työssäkäyvää, perheellistä väkeä, millä halutaan varmistaa, ettei kaupungin 
talous luisu tappiolliseksi2. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara muotoili aiheeseen liittyen 
vuonna 2010 Taloussanomissa: 

Kaupunki, joka koostuu vain yksin elävistä opiskelijoista ja mummoista, ei toimi.3 

Usean makuuhuoneen asunnot eivät ole mielenkiintoisia ainoastaan 
suunnittelijan vaan myös rakennuttajan tai esimerkiksi kaupungin näkökul-
masta. Mikäli suuria asuntoja pyritään suunnittelemaan ja myymään joillekin 
tietyille ihmisryhmille esimerkiksi lapsiperheille, asukaspalautteen hankki-
minen ja tiedon välittyminen niin rakennuttajille kuin suunnittelijoillekin 
olisi tärkeää. Näihin näkökulmiin on tässä diplomityössä pyritty tarttumaan.

1  Hels ingin kaupungin t ie tokeskus 1, s.  88.

2  Hels ingin kaupungin talous-  ja suunni t telukeskus 1, s.  46.

3  Taloussanomat 1.



3

Asuminen ei enää tyydytä vain perustarpeita, 
vaan se nivoutuu entistä tiiviimmin 
elämäntapaan eli siihen, miten yksilö 
ilmaisee itseään eri toimintojen, hankintojen, 
uskomusten ja identiteetin kautta sekä millaisia 
valintoja hän näistä lähdökohdista tekee.”

E i j a  Hasu

Teoksessa Asumisen unelmat ja arki.
Hasu; Juntto, 2010, s. 66.

”



I
Suunn i t t e l u  j a  a sum inen
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1 .1  Asukas  j a  a sun to suunn i t t e l u

Asuntojen uudistuotannossa asunnonostaja on käytännössä myös hankkeen 
maksaja. Tästä syystä esimerkiksi asumistoiveista tehdään melko paljon tut-
kimusta. Siitä huolimatta nykypäivän asuntosuunnittelu tai -rakentaminen ei 
täysin vastaa asukkaiden ja asuntoa etsivien toiveita, mistä ollaan myös päät-
täjätasolla tietoisia.

Päättäjät ja suunnittelijat pyrkivät esimerkiksi tarkastelemaan asu-
mista laajemmin, niin ajallisesti kuin mittakaavallisestikin. Ajatellaan, että 
asukas ei itse ehkä osaa ennokoida, millaisia asumisratkaisuja hän tarvitsee 
tulevaisuudessa. Tutkijoiden Eija Hasun ja Kimmo Lapintien mukaan asuntoa 
etsitään ”kaikesta huolimatta lähinnä vallitsevaan tilanteeseen.”4 Päättäjillä on myös 
melko eri intressit kuin yksittäisellä asunnonostajalla, mistä aiheutuu tiettyä 
epäsuhtaa: 

”Asumisen arvostetut ominaisuudet tuntuvat riitelevät yhdyskuntasuunnittelun 
ja asuntopolitiikan kanssa, jotka tavoittelevat eheää yhdyskuntarakennetta ja 
ympäristöystävällisiä ratkaisuja.”5

Asumistoiveet

Asunnon valintaan vaikuttavat moninaiset tekijät: tilantarve, käytettävissä 
oleva budjetti, asunnon vapautumisajankohta, etäisyydet harrastuksiin, töi-
hin ja kouluihin – puhumattakaan alueen statuksesta, talotyyppien eduista ja 
haitoista sekä asumisen tuomasta ylellisyyden tunteesta. Harvemmin kaikkia 
toiveita saadaan kerralla täytettyä, sillä ne saattavat olla myös toistensa kans-
sa ristiriidassa. Tällainen on esimerkiksi klassinen toive samanaikaisesti sekä 
luonnonrauhasta että palvelujen läheisyydestä. 

Asunnon etsijöistä löytyy koko joukko erilaisia ihmisiä, joilla on eri 
toiveita ja tarpeita. Suunnittelijat ja päättäjät tarvitsevat siis avukseen rajaus-
ta, asukkaiden profilointia ja kohderyhmiä, jotta asuntoja kyettäisiin kehittä-
mään asunnonhakijan näkökulmasta sopivalla tavalla.6

4  Lapint ie & Hasu; Junt to, 2010, s.  171.

5  Lapint ie & Hasu; Junt to 2010, s.  151. 

6  Tässä asunnonhaki joi l la tarkoi te taan omistusasuntoa ets iv iä henki löi tä. 

    Vaikka työn ensimmäisessä osassa monet t iedot sovel tuvat myös vuokra-

    asumiseen, i tse tutkimusosuus on ra jat tu omistusasumiseen.
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Sen lisäksi, että asumistoiveet saattavat olla ristiriidassa keskenään, 
ne ovat myös usein erilaisia kuin toteutuneet asumisen valinnat. Turun ympä-
ristössä asumistoiveita tutkinut Antti Vasanen alleviivaa, että ”asumispreferens-
situtkimuksissa tarkastellaan yleensä joko esitettyjä (stated) tai toteutuneita (revealed) 
preferenssejä”7, jotka ovat siis eri asioita. Toteutuneita valintoja tarkastellessa 
saadaan silti suuntaa antavaa tietoa tiettyjen kohderyhmien asumistoiveista, 
vaikka vastaukset eivät olisikaan tilastollisen tarkkoja.

Asumistoiveet saattavat olla ristiriidassa niin päättäjien ja suunnit-
telijoiden kuin myös rakennuttajien etunäkökulman kanssa. Silti se, että ra-
kennus ei vastaa asukkaiden toiveita, ei ole aina perusteltavissa esimerkiksi 
kauaskatsovilla suunnitteluperiaatteilla. Voidaan väittää, että suomalaisessa 
asuntorakentamisessa otetaan harvoin riskejä, sillä on helpompaa tarjota sitä, 
mikä on osoittautunut tarpeeksi hyväksi jo aiemmin.8 Rakentamista uudiste-
taan vasta sitten, kun siihen nähdään taloudellisesti pakottavia syitä.

”Viime kädessä hinta määräytyy markkinoilla – siten esimerkiksi laatutavoitteista 
tinkiminen ei välttämättä laske asuntojen hintaa ainakaan ylikysyntätilanteessa, vaan 
säästetyt kustannukset jäävät rakennuttajien, maanomistajien tai tuottajien käsiin.”9

Tutkimus

Asukkaiden näkökulmaa ovat tutkineet esimerkiksi ARA (Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus), monet kaupungit ja kunnat sekä esimerkiksi kiinteis-
tönvälitystoimistoista Huoneistokeskus10. Usein myös rakennusliikkeet te-
kevät omiin käyttötarkoituksiinsa asukastutkimusta tai -kartoitusta. Lisäksi 
monien kaupunkien ja kuntien kaavoistusvaiheeseen on edellytetty jonkin-
tasoista asukaskuulemista. Rakentamisessa asukkaan näkökulmaa ei voida siis 
sanoa täysin sivuutetuksi.

Voidaan silti pohtia, millainen merkitys asukkaan näkökulmalla on 
tavanomaisessa asuntosuunnitteluprosessissa. Esimerkiksi asukastutkimus 
on tavanomaisesti lomaketutkimusta, josta saadaan kyllä tilastollista aineistoa 
asukkaiden mieltymyksistä esimerkiksi erilaisista talotyypeistä yksittäisiin 
suunnitteluratkaisuihin. 

7  Vasanen, 2010, s.  7.

8  Pir inen 2014, s.  175.

9  Lapint ie; Junt to, 2010, s.  55.

10  Miten haluais i t  asua? – Suomalaisten asumistoiveet 2009, 2011 ja 2013.
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Tällaisen tutkimuksen yksi ongelmista on kuitenkin sen käyttöas-
te: esimerkiksi rakennusliikkeiden teettämät tutkimukset harvemmin pää-
tyvät suunnittelijoiden käsiin, vaan niitä usein käytetään lähinnä yrityksen 
sisäisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin11. 

1 .2   Yd i npe rheno r m i  a sun to suunn i t t e l un  s uunnannäy t t ä j änä

Ydinperhenormi – isä, äiti, kaksi lasta ja oletus siitä, että tällaista perhettä ta-
voitellaan – elää vahvana Suomessa. Erityisesti usean makuuhuoneen kerros-
taloasunnot eli ”perheasunnot” vastaavat usein ydinperheen oletettuihin tar-
peisiin. Ilmiötä on käsitellyt esimerkiksi ruotsalainen arkkitehti Olof Hultin: 

”Pohjaratkaisujen osalta Ruotsin ja Suomen standardilla tuntuu olevan monta yhteistä 
piirrettä. Se lähtee ’normaaliperheen’ terpeista. Sen jäsenten oletetaan nukkuvan eri 
huoneissa ja seurustelevan keittiössä tai olohuoneessa. Tämä on standardi, jonka useimmat 
arkkitehdit hallitsevat varsin hyvin; pohjaratkaisut ovat yleensä hyvinkin tehokkaita, ja 
normin sanelemin ehdoin helposti kalustettavia. Tämän ’kuosin’ ongelmana on, että jos 
joku haluaa asua jollain muulla tavalla, hän voi kohdata vaikeuksia. Silloin täytyy etsiä 
joustavien ja muunneltavien pohjien kokeiluja. Näitä löytyy, vaikka harvoin.”12

Hultinin kirjoitus ”Helsingin asuntoja” löytyy Kaarin Taipaleen ja 
Harry Schulmanin toimittamasta teoksesta ”Koti Helsingissä”, joka on ilmesty-
nyt vuonna 1997. Vaikka lähdeteos on jo lähes 20 vuotta vanha, monet kirjassa 
käsitellyt aiheet ovat yhä ajankohtaisia, kuten esimerkiksi toive ydinperheaja-
tuksen löyhentymisestä.

Tausta

1900-luvun alkuun saakka asumiseen vaikutti vahvasti eri säätyjä erottelevat 
perinteet: ylemmän porvarisluokan asunnot olivat suuria ja tilahierarkioiltaan 
monimutkaisia, työväenluokan kodit taas olivat usein vain yhden huoneen 
asuntoja, joista ei mukavuuksia juuri löytynyt.13 

11  Pir inen 2014, s.  174.

12  Hult in; Taipale & Schulman, 1997, s.  55-56.

13  Ri i t ta Jal l inoja, 1997; Junt to, 2010, s.  28-29. 
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1900-luvun alkupuolelta 1950-luvulle asuminen kehittyi kohti te-
ollistumisen mahdollistamaa demokraattista ajatus- ja asumismallia. Ydinper-
heelle tarkoitettu asunto muodostui suunnittelun kulmakiveksi. Asuntore-
formi laajeni työväestön asunto-ongelmasta laajemmaksi käytännölliseksi ja 
esteettiseksi asuntokysymykseksi, jossa asiantuntijat ja suunnittelijat määrit-
telivät ratkaisut, ei enää perinne.14

Sotien jälkeen Suomen kansantalous kehittyi kansainvälisesti mer-
kittäväksi markkinataloudeksi, mikä loi vaatimuksia myös asuntopolitiikalle. 
Pääkaupunkiseudun asuntopulaan pyrittiin vastaamaan lähiöiden kehittä-
misellä. Asuntorakentamisen muutoksiin tarttui vuosisadan alulta Ebenezer 
Howardin puutarhakaupunki-ideologia, jota voidaan pitää esiasteena nykyai-
kaiselle lähiörakentamiselle. Ensimmäinen esimerkki Suomeen rakennetusta 
lähiöstä onkin Espoon Tapiola 1950-luvulta.15 Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua 
kehitetään yhä jossain määrin samoista lähtökohdista: uusien asuntojen paine 
on purettu lähiöihin ja pohjaratkaisut ovat usein esimerkiksi huonejaoiltaan 
sopivia juuri ydinperheen tilantarpeisiin.

Muut tuvat perhetyypi t

”Uudet perhemallit ja -muodot, pienet asuntokunnat sekä esimerkiksi yksinasumisen 
yleistyminen vaikuttavat asumiseen tulevaisuudessakin. Asuntotarjonnassa ei kuitenkaan 
näy vastaavaa monipuolistumista. - - Suomalaista asumista on moitittu yhdenmukaiseksi 
ja asuntotuotantoa vaihtoehdottomaksi.”16

Perhetyypit ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet Suomessa: 
esimerkiksi lapsiperheiden osuus kaikista perhetyypeistä (joihin luetaan lap-
siperheet, avioparit, avoparit ja yhden vanhemman perheet) on vähentynyt 
selkeästi noin 60 vuodessa. Vuonna 1950 lapsiperheiden osuus oli 64 % kaikis-
ta perheistä, mutta vuonna 2013 luku oli pudonnut 39 %:iin.17 

Yksinelämisen merkittävä kasvu, erilaisten perhemallien yleisty-
minen, lisääntyneet avioerot suhteessa solmittujen avioliittojen määrään ja 
esimerkiksi yleistynyt aikuiskouluttautuminen osoittavat, ettei perinteinen 

14  Saar ikangas; Taipale & Schulman, 1997, s.  62.

15  Hankonen, 1994, s.  13-22.

16  Junt to, 2010, s.  10-11.

17  T i lastokeskus 1, ks myös Vuokratur va 1.
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ydinperhe- ja elämänkaariajattelu ole kaikenkattava lähestymistapa18. Ydin-
perheelle suunniteltu asunto on esimerkiksi muunneltavuuden kannalta 
usein jäykkä ratkaisu, vaikka muunneltavaa tilaa kaivataan esimerkiksi mo-
nissa uusperheissä. 

Ylimääräisen tilan tarve ratkaistaan usein siten, että hankitaan mah-
dollisimman suuri asunto, jonka tiloja käytetään tarpeen mukaan. Jo suunnit-
teluvaiheessa olisi silti mahdollista pyrkiä ratkaisemaan kyseisenlaisia ongel-
mia esimerkiksi asuntoihin sisäänrakennetuilla muunneltavuusratkaisuilla tai 
hyödyntämällä yhteistilojen potentiaalia.

Tarve asuntokannan monipuolistamiseksi kyllä tunnistetaan, mutta 
muutokset asuntosuunnittelun saralla ovat hitaita. Asenneilmapiiriin kaiva-
taan muutosta sekä eri päättäjä- ja suunnittelutahojen yhteistyötä, jotta asun-
tokannan kehitys vastaisi erilaisten perhemallien tarpeisiin.

1 .3   M ik s i  s uu r i a  ke r ro s t a l oa sun to j a  rakenne taan? 

Tilastosta, joka esittää asuntokunnan koon muutoksia Suomessa vuosittain 
välillä 1985 ja 2013 (kuva 1) näkyy, kuinka yhden ja kahden henkilön taloudet 
ovat olleet tasaisessa, melko jyrkässä nousussa vuosikymmenten ajan. Helsin-
gissä ja pääkaupunkiseudulla muutos on ollut vielä selkeämpää: vuoden 2015 
alussa helsingin asuntokunnista 80 % oli yhden tai kahden hengen talouksia.19  

Päättäjätasolla pienten asuntokuntien kasvavasta trendistä ollaan 
tietoisia. Jo tällä hetkellä yksin asumisen yleisyys on Suomessa EU:n kärkita-
soa heti Ruotsin jälkeen, Suomea onkin kutsuttu yksinäisten yhteiskunnaksi20. 
Miksi silti esimerkiksi Helsingin kaupunki pyrkii ylläpitämään perheasunto-
jen rakentamista uusissa suunnittelukohteissa, vaikka pienten asuntojen pula 
on pääkaupunkiseudulla selkeää?

Suunni t te lu ja pol i t i ikka

Vuodenvaihteeseen 2012-2013 Helsinkiä kaavoitettiin noudattamalla 75 neliön 
sääntöä, jonka mukaan uusien omistusasuntojen keskipinta-alan oli ylitettävä 

18  Junt to, 2010, s.  270.

19  Hels ingin kaupungin t ie tokeskus 1.

20  Saar i 2010; Junt to, 2010, s.  272.
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75 neliötä. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että jokaista 30 neliön kokoista 
asuntoa kohti oli rakennettava 120 neliön kokoinen asunto. Määräys löyhen-
nettiin sittemmin 80 neliön sääntöön, jonka mukaan jokaista yksiötä tai kaksiota 
kohti on rakennettava 80 neliön kokoinen asunto.21 

Markkinatutkijoiden mukaan Helsingin kaupunki otti määräysmuu-
toksella tärkeän askeleen parempaan suuntaan22. Asuntokoon säädöstelyllä 
annetaan silti selkeä viesti: Helsinkiin pyritään rakentamaan mahdollisimman 
paljon suuria kerrostaloasuntoja. Kun samanaikaisesti pienten asuntojen tar-
ve kasvaa, nykysäädökset vaikuttavat kysyntään nähden täysin vääränlaiselta. 
Selitys asuntokoon säädöstelykäytännöille löytyy kuitenkin Helsingin talous-
politiikasta. 

Helsingin kaupunkitalouden näkökulmasta asuntotuotanto ei voi 
vastata yksinomaan kysyntään, koska sillä voidaan aiheuttaa kaupungin kan-
nalta yhä vaikeampia ongelmia. Kaupunkitaloustieteilijät varoittavat esimer-
kiksi ilmiöstä nimeltä kärpäspaperiefekti23. Kyseinen ilmiö on jossain määrin 
toteutunut esimerkiksi Kööpenhaminassa ja Pariisissa sekä lukuisten muiden 
suurten kaupunkialueiden keskuskunnissa. 

Kärpäspaperiefekti on kuvaus tilanteesta, jossa kaupunkialueen jo-
kin kunta tai kaupunki tarjoaa pienituloisille sen lähialueita paremmat edut. 
Tällöin lähialueidenkin pienituloiset pyrkivät muuttamaan tähän heille edul-
lisimpaan kuntaan tai kaupunkiin. Tämän seurauksena keski- tai suurituloiset 
muuttavat kyseiseltä alueelta muualle, ja alue ajautuu vaikeasti katkaistavaan 
kierteeseen. 

Asuntokoon säädöksillä pyritään siis välttämään mm. kärpäspape-
riefektin toteutumista pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingin kau-
punki pyrkii rakentamaan suuria asuntoja, koska niillä taataan asumismah-
dollisuudet keski- ja suurituloisille eli hyviksi veronmaksajiksi mielletyille 
henkilöille, joiden avulla kaupungin talous pidetään toimintakunnossa. Niin 
kauan, kun suurista asunnoista on ylitarjontaa, vallitsee suurituloisten kes-
kuudessa ostajien markkinat, jolloin valinnanvaraa suurista asunnoista löytyy, 
mutta hinnat eivät karkaa käsistä. 

Sen sijaan pienten asuntojen ostajille pääkaupunkiseutu ei ole täl-
lä hetkellä edullinen. Jos tilanne halutaan tasoittaa tai korjata, täytyy valtaa 
siirtää kaupungilta ylemmälle taholle, esimerkiksi valtiolle, sillä kaupungin 
näkökulmasta pieniä asuntoja ei ole kannattavaa rakentaa.  

21  Hels ingin kaupungin talous-  ja suunni t telukeskus, s.  48. Ks. myös Taloussanomat 1.

22  Kauppaleht i  1. Ks. myös Taloussanomat 1.

23  Laakso & Loikkanen; Taipale & Schulman, 1997, s.  135.
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Kuva 2 :  Asumis taso 
He l s ing i ssä  1990 -  2030

100

50

0

%

1990 2010 2030

3 henki löä

100

50

0

%

1990 2010 2030

1 henki lö

100

50

0

%

1990 2010 2030

2 henki löä

Asumisväl jyyden kehi tys

Kuten todettu aiemmin, suuria kerrostaloasuntoja rakennetaan tämänhetkistä 
tarvetta enemmän. Tilanne ei silti ole täysin yksiselitteinen, sillä usein halu-
taan esimerkiksi asua mahdollisimman väljästi. Yksinasuvat eivät välttämättä 
tahdo asua yksiössä tai kaksiossa, vaikka toki varsinkin pienituloisilla, esimer-
kiksi opiskelijoilla ja vanhuksilla, on harvemmin valinnanvaraa. Yksinasujien 
jakauma saattaa silti yllättää: 

”Suurin osa yksin asuvista on - - keski-ikäisiä tai ikääntyneitä. ’Sinkkujen’ 
ajatellaan usein kaavamaisesti olevan nuoria, mutta alle 30-vuotiaita on 
kuitenkin kaikista yksin asuvista vain alle viidennes, kolmasosa on aikuisiässä 
olevia 30-55-vuotiaita ja puolet on ikääntyneitä 55 vuotta täyttäneitä.”24

Eronneisuus on nostanut yksin asuvien määrää. Kaikki toteutuneet 
asumistilanteet eivät silti käy ilmi yksinasuvien tilastoista: virallisesti yksina-
suvan vanhemman luona saattaa asua esimerkiksi joka toinen viikko lapset, 
jotka asuvat silti virallisesti vain toisen vanhemman luona. Myös yli 55-vuoti-
aat, jotka kattavat puolet yksin asuvista, ovat usein työuransa loppuvaiheessa 
ja varallisesti esimerkiksi opiskelijoita paremmassa tilanteessa. Tällaisissa ta-
pauksissa yksiötä tai kaksiota suurempi huoneisto on todennäköisesti ensisi-
jainen kriteeri asunnon valinnalle. 

Asumistasosarja (kuva 2) on tilasto Helsingin tietokeskuksen vuo-
den 2010 tutkimusjulkaisusta25. Kyseessä on ennuste, mutta tilaston ensim-
mäisten vuosikymmenten osuus esittää toteutunutta tilannetta. Tämä no-
pean kasvun skenaario kuvaa tilannetta, jossa asumistason ja asumisväljyyden 
ennustetaan kasvavan selkeästi. Skenaarion mukaan yksiöt ja kaksiot käyvät 
lähivuosikymmeninä lähes tarpeettomiksi kahden tai useamman henkilön ta-
louksissa.

 Asumistasosarjaennusteen mukaan 50 % yksinelävistä asuu lähi-
vuosikymmeninä kolmen tai useamman huoneen asunnossa. Kaksioita suu-
remmat asunnot tulevat siis olemaan yhä suositumpia jopa yksinelävien kes-
kuudessa. Vaikka yksinelävien määrä kasvaakin, kaupunkitalouspolitiikka 
pyrkii ottamaan huomioon myös asumisväljyyden rakentamisen suunnittelus-
sa. Suurten kerrostaloasuntojen rakentaminen on siis jossain määrin perustel-
lumpaa kuin miltä tilanne näyttää asuntokuntien koon näkökulmasta.

24  Junt to, 2010, s.  273-274.

25  Lankinen & Lönnqvist ,  2010. s.  18.
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1 .4   Ke r ro s t a l oa sun to  v s .  p i en ta l o  –  a sukkaan  näköku lma

”Suomalaiset ovat maailman kiireisintä kansaa. Samalla he arvostavat luovaa  
joutilaisuutta enemmän kuin elämysintensiivistä vapaa-aikaa.”26

Kuten todettu kaupunkitalouspoliittisesta näkökulmasta, Helsin-
gille ja pääkaupunkiseudulle olisi tärkeää houkutella erityisesti hyvätuloisia 
ja lapsiperheitä asukkaikseen. Haaste muodostuu osittain myös siitä, että 
Helsingin kasvu on keskittynyt suurelta osin kerrostalorakentamiseen, vaikka 
hyvätuloiset ja lapsiperheet suosivat stereotyyppisesti pientaloasumista. 

Asumisen toiveet ja s tatus

Käsitteen ”asumisura” perinteinen kulku kuvaa useiden toivetilannetta: ”asu-
misuralla edetään pienestä vuokra-asunnosta velattomaan omakotitaloon arvostetulla 
alueella.”27 Omakotitalo ei siis ainoastaan edusta perinteistä asumisen ideaalia, 
mutta on myös statuskysymys, sillä useat pitävät omakotitaloa tavoitteellise-
na asumisratkaisuna.

Statuskysymyksessä nousee esiin myös lapsiperheen ja sinkun eri-
laiset elämäntyylit, jota asumisvalinnoilla saatetaan myös haluta korostaa. 
Tutkijat Marketta Kyttä, Katariina Pahkasalo ja Mari Vaattovaara kuvailevat 
Helsingin kaupunkikulttuuria seuraavanlaisesti: 

”Helsinkiin on väitetty syntyneen jopa eräänlainen sinkkuelämäntyyliä suosiva eetos, joka 
karkottaa familialistisesti suuntautuneet ihmiset muualle asumaan.”28

Jossain määrin asenneilmapiirissä on kuitenkin todettavissa muu-
tosta. Helsingissä toive omakotitaloasumisesta ei esimerkiksi ole yhtä voima-
kas kuin muualla maassa. Vuoden 2005 asumis- ja varallisuustutkimuksesta 
selviää, että 56 % suomalaisista pitää tavoiteasuntonaan omakotitaloa, mutta 
Helsingissä vain 29 %. Helsingissä suosituin talotyyppi oli kerrostalo 39 %:n 
osuudella.29

26  Kyttä et al;  Junt to, 2010. s.  108.

27  Junt to, 2010, s.  21.

28  Kyttä et al;  Junt to, 2010, s.112.

29  Junt to, 2010, s.  44-45.
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Junton mukaan tutkimuksissa, joissa ollaan selvitetty asumispää-
tökseen vaikuttavia tekijöitä, talotyyppi itsessään ei ole osoittautunut asu-
misvalinnan ratkaisevaksi muuttujaksi. Tärkeämpi tekijä on esimerkiksi per-
heen myötä kasvanut tilantarve, johon omakotitalo usein vastaa paremmin 
kuin kerrostaloasunto.30 Asumisessa suomalaiset kaipaavat rauhallisuutta ja 
joutilaisuutta. 

”Rauhallisuus liitetään usein kodin- ja luonnonrauhaan sekä meluttomuuteen, turvallisuus 
taas määrittyy pitkälti liikkumisen turvallisuutena sekä sosiaalisena turvallisuutena. 
Nämä ominaisuudet - - koetaan tervetulleena vastapainona työelämän kiireisyydelle.”31

Kerrostalo -  ja pientaloasumisen eroja

Oheiseen vertailulistaan olen kerännyt stereotyyppisille kerrostalo- ja pien-
taloasunnoille tyypillisiä piirteitä. Monet listan väitteistä saattavat jäädä to-
teutumatta, esimerkiksi kerrostaloasunto voi olla suurikokoinen ja yksityisau-
toilijalle helppo vaihtoehto, toisaalta pientalo saattaa sijaita lähellä palveluja 
ja olla ekologinen nollaenergiatalo. Lista esittää kuitenkin usein esitettyjä 
argumentteja kyseisten asumismuotojen puolesta ja niitä vastaan. 

Pientalossa asuvalla on usein luonnostaan omaa tilaa sekä asunnos-
sa että asunnon ympärillä enemmän kuin kerrostaloasukkaalla. Omakotitalon 
suosiossa korostuu usein oma rauha ja asumiseen liittyvä päätösvalta. Suun-
nitteluprosessissa kerrostaloasukas kokee usein jääneensä päätöksenteon 
ulkopuolelle, mikä lisää omakotiasumisen suosiota.32 Kerrostalossa naapurit 
ovat väistämättä lähellä: seinän takana, lattian alla, vastassa porraskäytävässä. 
Naapureiden kanssa on sovittava taloyhtiön asioista, kun omakotitalossa pää-
tösvalta on usein asukkaalla itsellään. 

Vaikka kerrostalossa naapurit ovatkin lähellä, ei oma rauha ole silti 
poissuljettua: kerrostaloasunnossa yksityisyys toteutuu usein ns. positiivisena 
anonymiteettinä, jolloin naapureihin suhtaudutaan korkeintaan hyvänpäivän-
tuttuna. Tietyn päätäntävallan puuttuminen koetaan usein myös helppou-
tena, jota omakotitalossa on vaikeaa saavutta, sillä kerrostalossa huoltotyöt 
kuuluvat talonmiehen tai huoltoyhtiön tehtäviin, ei asukkaalle.33

30  Junt to, 2010, s.  45.

31  Kyttä et al;  Junt to, 2010, s.  101.

32  I lmonen; Pakkala et al,  2007, s.  16-20.

33  I lmonen; Pakkala et al,  2007, s.  14-15.
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Kesämökit ja kakkosasunnot, jotka ovat suomalaisen asumisen eri-
tyispiirre, vaikuttavat myös asumistoiveisiin. Kesämökki täydentää usein ker-
rostaloasukkaiden toiveita omasta rauhasta ja esimerkiksi omasta pihasta: 

”Vapaa-ajan asuminen sisältää paljon suomalaisesta asumisesta kadotettua ja kaivattua, 
kuten asukkaan määräysvaltaa, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, kolmen polven perheitä 
ja laajennettua sukuyhteyttä. Mökillä pääsee myös toteuttamaan omaa luovuuttaan.”34

Myös pientaloasumisen puolesta voidaan nostaa sen arkea helpot-
tavat ominaisuudet: esimerkiksi autopaikkaa ei usein tarvitse etsiä, minkä 
lisäksi autotalli mahdollistaa erilaiset säilytysratkaisut. Pientaloalueet sijait-
sevat usein kaupunkien kehyskunnissa, jolloin myös valtatiet ovat helposti 
saavutettavissa. Tämä saattaa nopeuttaa esimerkiksi työ- tai vapaa-ajan mat-
kustusta.  

Kaupunkimaisessa ympäristössä julkiset liikennevälineet toimivat 
usein tehokkaammin kuin omakotitaloalueilla, mutta niitä käyttävät harvem-
min kaikki perheenjäsenet. Vaikka asenneilmapiiriä autoilun suhteen pyritään 
muuttamaan kestävän kehityksen arvojen mukaisiksi, tällä hetkellä Suomessa 
yli puolet väestöstä kulkee silti työmatkansa yhä henkilöautolla35.

Toive omakotitalosta tai kerrostaloasunnosta on myös tottumusky-
symys: jos ihminen on asunyt lapsuutensa kerrostaloasunnossa, on todennä-
köistä, että kerrostaloasunto on asumistoiveena myös aikuisiällä36. Tämä selit-
tää osittain myös Helsingin asumistoiveiden erilaisuutta verrattuna muuhun 
Suomeen: tottumuksen myötä esimerkiksi Helsingissä tai jollakin tietyllä 
asuinalueella asumista pidetään myös itsessään statuskysymyksenä. 

34  Junt to, 2010, s.  32-33.

35  I f  1.

36  Santavuor i,  2009, s.  7.
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1 .5   Arkki tehdin rool i  rakennusl i ikevetoisessa asuntotuotannossa

Suomalaisessa asuntotuotannossa rakennusliikkeillä on suuri rooli. Asunto-
projektit ovat usein sekä rakennusliikkeelle että arkkitehdille taloudellisesti 
haastavia hankkeita37, sillä esimerkiksi tonttien hinnat, tiukka lainsäädäntö 
ja rakennustuotteiden tyyppihyväksyntämenettely pitävät rakentamisen kus-
tannuksia korkealla. 

Haasteet

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa Kerrostalojen kehittäminen 
– Talotyyppiselvitys (Pakkala et al 2007) käydään läpi arkkitehtitoimistoissa 
teetettyä kyselytutkimusta, jossa pyrittiin selvittämään suunnittelijoiden nä-
kemyksiä asuntosuunnitteluun liittyvistä haasteista. Kyselytutkimuksen vas-
tauskoosteesta ilmenee käytäntöjen tiukat raamit.

”Yksittäisiä sääntöjä ja määräyksiä pidettiin yleisesti kohtuullisina, mutta yhdistettynä 
rakennuttajan kustannustavoitteisiin, asuntokauppalain varovaisuutta korostavaan 
ilmapiiriin, yksityiskohtaiseen kaavaan ja alhaisiin suunnittelupalkkioihin, ne 
muodostavat taaksepäin katsovan suunnittelukäytännön. Kiristyvä lainsäädäntö 
kohottaa myös rakennuskustannuksia ja on osin ristiriidassa kasvavien yksilöllisyyden ja 
muuntojoustavuuden tarpeiden kanssa.”38 

Haastattelin diplomityötä varten NCC:n kiinteistökehityspäällikkö 
Mari Karttusta. Hän kertoo nähneensä rakennusliikevetoisen asuntosuunnit-
telun molemmat puolet: ennen työtään NCC:llä Karttunen on työskennellyt 
arkkitehtisuunnittelutoimistoissa. Myös Karttunen kertoo asuntosuunnitteli-
jan haastavasta asemasta eri vaatimusten tasapainottelijana: 

”Usein arkkitehti on puun ja kuoren välissä: on oma ammattiylpeys, jotta jatkossakin 
saa hyviä hommia, toisaalta on usein kovat aikataulupaineet. - - Siinä on oltava 
jämpti ja vakuuttava sekä pystyttävä seisomaan omien ajatusten takana. Ei tarvitse 
taipua kaikkeen, mitä yritetään saada, vaan on yritettävä löytää se oikea ratkaisu - tai 
kompromissi.”39

37  Kar t tunen 1.

38  Pakkala et al 2007, s.  29.

39  Kar t tunen 1.
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Suunni t te lun hal l in ta

Suurissa rakennusliikkeissä hankekehitys (suunnittelu) ja rakentaminen ovat 
jakautuneet erillisiksi liiketoimintayksiköiksi. Myös NCC:llä luonnossuun-
nitelmaa työstetään 1:100 mittakaavaan saakka suunnitteluosastolla, minkä 
jälkeen 1:50 mittakaavan toteutussuunnittelu siirretään rakennusosastolle. 
Karttusen mukaan ”kapulanvaihto ei aina ole ihan kivutonta.” 

NCC:llä projektin kokonaishallinnasta on tehty vastikään uudistus: 
nykyisin koko kaaresta vastaa hankekehityspäällikkö, kun aiemmin raken-
nusliikkeessä ei ollut ketään yksittäistä henkilöä vastaamassa koko projektin 
kulusta. Projektinhallintamuutokset liittyvät NCC:llä suurempiin rakenteel-
lisiin muutoksiin, joissa asukkaan näkökulma pyritään saamaan selkeämmin 
mukaan rakennushankkeisiin.

Antti Pirinen on tutkinut väitöskirjassaan Dwelling as product40 nyky-
päivän asuntosuunnittelua useista näkökulmista. Väitöskirjaa varten on esi-
merkiksi haastateltu monia rakennusliikkeiden ja arkkitehtitoimistojen edus-
tajia. Pirinen analysoi väitöskirjassaan, että hankekehityksen keskittämisestä 
johtuen arkkitehdin ydinhallinta suunnittelupäätöksistä on vähentynyt. Se 
taas on Pirisen mukaan yksi syy sille, ettei valtavirtainen asuntosuunnittelu 
nauti arkkitehtikunnan keskuudessa korkeaa arvostusta.41 

Taloudellisten ja taiteellisten intressien näkökulmasta arkkiteh-
tikunta on tutkija Leif Östmanin mukaan polarisoitunut kahdentyyppisiin 
toimistoihin: kaupallisiin arkkitehtitoimistoihin sekä taiteellisesti kriittisiin 
toimistoihin.42 Ensimmäinen ryhmä käyttää Östmanin mukaan konservatiivi-
sia, ajan myötä hyväksi koettuja suunnitteluratkaisuja, jotka sopivat suurelle 
ihmisjoukolle. Jälkimmäinen ryhmä edustaa alan eliittiä, joka tarjoaa innova-
tiivisia suunnitteluratkaisuja, jotka sopivat usein rajalliselle asiakaskunnalle. 

Taiteellisesti kunnianhimoinen arkkitehtikunnan eliitti on har-
voin osallisena massatuotettuun asuntotuotantoon, jossa esteettisen ilmaisun 
mahdollisuuksia pidetään verrattain rajallisina. Pirinen muotoilee karrikoi-
den, että ”massatuotetussa urbaanissa asuntosuunnittelussa rakennuksen julkisivu on 
arkkitehdille ainoa tapa ilmaista esteettistä muodonantoa”43. 

Pirisen esimerkkien perusteella asuntosuunnittelu vaikuttaa olevan 
tietynlaisessa pattitilanteessa: mikäli suuri osa arkkitehtikunnan arvostamista 

40  2014, Muotoi lun lai tos, Tai teiden ja suunni t telun korkeakoulu, Aalto-y l iopisto.

41  Pir inen 2014, s.  61.  

42  Östman, 2005; ks. Pir inen 2004, s.  61

43  Pir inen 2014, s.  60. Tek. huom: tekst i  vapaast i  suomennettu.
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suunnittelutoimistoista pitäytyy taka-alalla normaalista asuntorakentamises-
ta, sen on vaikea myöskään kehittyä taloudellisemmaksi tai esteettisesti kiin-
nostavammaksi arkkitehtisuunnittelun muodoksi. 

Pirisen kriittiset kannanotot antavat kuitenkin pessimistisemmän 
kuvan suomalaisesta asuntosuunnittelusta, kuin millaiseksi sitä usein ku-
vaillaan. Esimerkiksi aiemmin siteerattu Olof Hultin luonnehtii suomalaista 
asuntorakentamista verrattain laadukkaaksi:

”Yleisesti ottaen suomalainen asuntorakentaminen on - - korkealla tasolla. Hyvin vähän 
löytyy suorastaan huonoa, joskin yhtä ja toista hieman ’välinpitämättömältä’ vaikuttavaa. 
Rakentaminen tapahtuu sabluunoiden mukaan, ei niinkään ’paikan’ lähtökohdista lähtien.”44

Oman kokemukseni perusteella sekä Hultinin että Pirisen arviot asuntosuun-
nittelusta ovat oikean suuntaisia. Nimekkäät arkkitehtitoimistot suunnitte-
levat kyllä myös asuntoja, mutta ne ovat harvemmin suurien rakennusliikkei-
den rakennuttamia. Massatuotannon ongelmiin tarttuminen toisi silti laajinta 
hyötyä niin arkkitehtuurissa kuin muillakin aloilla, minkä takia myös taiteel-
lisesti kunnianhimoisten arkkitehtitoimistojen voisi olla kannattavaa toimia 
myös tavanomaisen, rakennusliikevetoisen asuntosuunnittelun kehittämis-
tehtävissä, edes ajoittaisesti.

44  Hult in; Taipale & Schulman, 1997, s.  54.
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Mikäli rakennustaide asettaa päämääräkseen 
arkielämän tosiasioiden runollistamisen, 
rakennustaiteen on tunnustettava tosiasiat, 
jotta se pystyisi ne myös kyseenalaistamaan.”

 Tuomo  S i i t onen 

Virkaanastujaisesitelmässään Asuntoarkkitehtuuri ja mahdollinen muutos 
asuntosuunnittelun professorin toimeen. Teknillinen korkeakoulu, Espoo, 5 / 1995. 
Hedman & Sanaksenaho 2006, s. 8.

”
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2 .  Tu t k imus :  A sun to  ko t i na

Työn toinen osa koostuu tutkimustapojen ja -kohteiden kuvauksesta sekä tut-
kimushaastatteluista. Rakennuskohteet ja niissä käydyt haastattelut esitel-
lään omina kokonaisuuksinaan, joiden loppuun on tehty yhteenveto haastat-
teluissa ilmenneistä aihepiireistä. Tutkimuksen varsinainen analyysi sijoittuu 
työn kolmanteen osaan, jossa pohditaan myös tulosten mahdollista sovelta-
mista käytäntöön.

Kodin käsi te

Sana ”koti” herättää yksinkertaistetusti mielikuvan rakennuksesta tai tilas-
ta, jossa ihminen kunakin hetkenä asuu. Todellisuudessa käsite sisältää laa-
jempia merkityksiä: kotiin yhdistetään usein erilaisten tunnetilojen lataus 
esimerkiksi turvasta, rentoudesta ja suojasta. Toisaalta käsitteeseen saattaa 
liittyä myös turvattomuuden, yksinäisyyden tai pelon tunteita ilman, että ko-
diksi kutsuttu tila lakkaa olemasta koti. Koti voi muuttaa muiden ihmisten 
mukana, kuten tunnettu idiomi esittää: ”Home is where the heart is.” Koti ja 
esimerkiksi perhe yhdistetään usein saumattomasti toisiinsa, jolloin voidaan 
jopa kyseenalaistaa tilan merkitys kotina.45

Käsitteen henkilökohtaisista tasoista ja sen tietystä laajuudesta 
johtuen kodin yksiselitteinen määrittäminen on hyvin vaikeaa. Käytännössä 
koti vaikuttaa olevan jotakin tilan ja tunnetilan väliltä. Arkkitehtuurin am-
mattikielessä koti-sanaa pyritään usein välttämään samaan tapaan kuin sanaa 
”kaunis”: ehkä tuntuu melkein röyhkeältä sisällyttää kovin tunnelatautunut 
sana ammattimaiseen keskusteluun. Suunnittelija ei pysty määrittämään 
asukkaan, vierailijan tai katsojan puolesta, onko jokin tila jollekin koti, tai 
onko se kaunis. Nämä ovat käsitteitä, joita käytetään tilan subjektiiviseen 
eikä niinkään objektiiviseen arviointiin.

 Tutkimuksen nimi ”Asunto kotina” viittaa intuitiivisesti siihen, 
että kun ihminen on ottanut asunnon käyttöönsä, siitä on tullut koti. Näinhän 
ei silti välttämättä ole. Vaikka tutkimuksessa ei pyritä esimerkiksi löytämään 
kodille täsmällistä määritelmää, sivuaa asukkaan näkökulman tarkastelu myös 
kodin käsitettä. Kun tutkimuksessa on pyrkimys ymmärtää asukasta ja hänen 
käsityksiään asunnosta, joka on tutkimuksen rajauksen myötä todennäköises-
ti hänen itse hankkimansa omistusasunto, otsikon koti-sana kertoo valitusta 

45  Ter vo, 2013, s.  200.



22

lähestymistavasta. Suunniteltu asunto on mahdollisesti saanut asukkaan myö-
tä laajennetun merkityksen kotina.

2 .1   Tu t k imusme todo log ia :  haas ta t t e l u t u t k imus

Ti laajan tavoi t teet

Diplomityön tilaaja ja rahoittaja on NCC Rakennus Oy. Tilaajan tavoitteena 
on saada tutkimuksen avulla tietoa asiakkaidensa kokemuksista sekä asumis-
toiveista. Kaksiota suurempien asuntojen myyntiajat ovat verrattain pitkiä, 
mikä ei ole rakennusliikkeelle edullista. Yritys pyrkii tutkimuksen avulla sel-
vittämään, millaisia asuntoja kannattaa rakentaa, jotta asukkaiden toiveisiin ja 
tarpeisiin vastattaisiin mahdollisimman hyvin, jolloin voitaisiin mahdollisesti 
myös lyhtentää suurten kerrostaloasuntojen myyntiaikoja.

NCC:llä on äskettäin toteutettu myös rakennemuutos, jossa on 
kiinteistökehityspäällikko Mari Karttusen mukaan painotettu esimerkiksi 
asiakaslähtöisyyttä46: myös rakennemuutoksesta johtuen yrityksessä oltiin 
kiinnostuneita diplomityön aiheesta. NCC:n tavoitteena on siis selvittää vas-
tauksia erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: millaiset asuntosuun-
nitteluratkaisut ovat asukkaan näkökulmasta toivottavia, kun tarkastellaan suuria eli 
vähintään kolmen huoneen ja keittiön kokoisia kerrostaloasuntoja pääkaupunkiseudulla? 

Toinen tutkimuskysymys: ”miten suunnittelijat voisivat hyötyä asuk-
kaiden haastatteluista?” on aihe, joka on kiinnostanut erityisesti työn tekijää. 
Tutkimuksessa tarkastellaan asukashaastattelun aihepiiriä ensimmäisen tut-
kimuskysymyksen kontekstissa ja pohditaan, olisiko mielekästä lisätä asuk-
kailta saatava tieto asuntosuunnittelijoiden tietolähteisiin esimerkiksi RT-
kortiston, rakennusliikkeen toiveiden ja suunnittelijan näkemyksen rinnalle.

Rajaus

Työ on rajattu suuriin kerrostaloasuntoihin, mikä tarkoittaan vähintään kol-
men huoneen ja keittiön suuruisia asuntokokonaisuuksia. Rajaukseen on 
vaikuttanut tilaajan toiveen lisäksi se, että suuret kerrostaloasunnot mahdol-

46  Kar t tunen 1.
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listavat enemmän variaatiota esimerkiksi pohjaratkaisuissa ja asukasmäärissä 
kuin yksiöt tai kaksiot. 

NCC:n ja tekijän välisissä keskusteluissa pääkaupunkiseudun ko-
ettiin tarjoavan kasvualueena mielenkiintoisen näkökulman asukastutkimuk-
selle. Helsingin lisäksi monia Espoon ja Vantaan alueille sijoittuvia asunto-
suunnitteluhankkeita pidettiin tutkimuksen aihepiirin kannalta sopivina, 
joten tutkimuksessa päätettiin tarkastella yksin Helsingin sijaan koko pää-
kaupunkiseudun aluetta.

Haastattelukohteiden vertailtavuuden vuoksi päätettiin keskittyä 
joko vuokra- tai omistusasuntoihin. Pohdittiin, että vuokra-asuntojen tarkas-
telussa mielenkiinto voisi kohdistua esimerkiksi asukkaan näkemykseen vä-
liaikaisesta asunnosta. Päädyttiin kuitenkin omistusasuntojen tarkasteluun, 
jolloin myös asukkaiden ajatukset esimerkiksi kodista voisivat ehkä tulla pa-
remmin ilmi. 

Asunnon valintahetki koettiin mielenkiintoisemmaksi omistus-
asuntojen näkökulmasta, sillä omistusasunnon hankinta on usein aikaa vievä 
prosessi, jossa ostaja punnitsee myös omia asumistarpeitaan ja -toiveitaan. 
Tämä koettiin haastattelujen kannalta tärkeäksi, sillä tutkimuksessa pyritään 
myös tarkastelemaan asunnon valintaan liittyviä tekijöitä.

Tutkittavat asuinrakennuskohteet on valittu NCC:n kanssa. Koh-
teen valinnassa nähtiin kaksi vaihtoehtoa: joko valita yksi kohde, joka mahdol-
lisimman hyvin kuvastaisi keskimääräistä asumistilannetta pääkaupunkiseu-
dulla, tai ottaa tutkimukseen useamman asuinrakennuskohteen otos, jolloin 
tutkimusalue kattaisi erilaisia asumisolosuhteita. Päädyttiin jälkimmäiseen, 
koska esimerkiksi asukasprofiileista on hyvin vaikeaa löytää keskivertotilan-
netta ja useamman näkökulman tarkastelu koettiin toivotuksi. 

Tutkittaviksi asuinrakennuskohteiksi valikoitui kolme erilaista ra-
kennuskokonaisuutta pääkaupunkiseudulla:

As. Oy Helsingin Hyvätuuli      
As. Oy Vantaan Kaunis Bertta ja      
As. Oy Helsingin Gneissi .47 

Tutkimusrajaukseen sopiville asukkaille lähetettiin sähköposti, johon vastaa-
malla heidät otettiin mukaan tutkimukseen. Haastateltavia saatiin 10. Tutki-
muskohteiden esittelyjärjestys perustuu tutkimuksen kulkuun: lähes kaikki 

47  Seuraavaan kappaleeseen s i joi t tuu rakennuskohteis ta tehty ver tai lu. 

    Rakennukset esi tel lään kui tenkin tarkemmin kappaleissa 2.3, 2.4 ja 2.5.  



Tutkimuskohteiden s i jaint i ,  pääkaupunkiseutu

As. Oy Vantaan Kaunis Bertta
Myyr mäk i

As. Oy Helsingin Hyvätuuli
Oulunky lä

As. Oy Helsingin Gneissi
Lau t t a saar i

5 km 10 km100 m 500 m
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Hyvätuulen haastattelut käytiin läpi ensimmäisenä ja Gneissin viimeisenä. 
Asunnot on järjestetty rakennuskohteita käsittelevissä kappaleissa neliömää-
rältään suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan.

Sekä rakennuskohteita että niissä käytyjä haastatteluja käsittele-
vissä kappaleissa on kiinnitetty huomiota kohteiden suunnitteluratkaisuihin, 
joita on jossain määrin myös arvioitu. Arvioinnit perustuvat tekijän omiin am-
matillisiin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä tutkimuksen rakennuskoh-
teiden vertailuun.

Otos

Haastatteluotos on melko pieni. Voidaan kyseenalaistaa, pystytäänkö yksin-
omaan tätä tutkimusta tarkastelemalla saada koko pääkaupunkiseutua katta-
via tutkimustuloksia. Laadullista tutkimusta on ylipäänsä kritisoitu pienistä 
haastatteluotoksista, sillä laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä tutkita yhtä 
mittavaa otosta kuin esimerkiksi tilastollisessa tutkimuksessa. Tätä on kui-
tenkin perusteltu sillä, että yksittäisten haastattelujen perusteellinen ana-
lysointi tuo verrattain syvällisempää tietoa haastattelukohteista kuin mitä 
esimerkiksi lomaketutkimuksista voidaan saada.  

Jokaisen haastattelun perusteellista tarkastelua pidetään tässäkin 
tutkimuksessa suurempana etuna kuin laajaa haastatteluotosta. Vaikka tut-
kimustuloksia ei voitaisi soveltaa koko pääkaupunkiseutuun, tutkimuksesta 
saatuja päätelmiä voidaan pitää silti suuntaa-antavina valitussa kontekstissa. 
Esiin nousseet kysymykset voivat myös kannustaa jatkotutkimukseen. 

Työtä tehdessä on tiedostettu, että tutkimus olisi täyttänyt pa-
remmin tieteellisen tutkimuksen periaatteet, jos haastateltavat olisi arvottu. 
Tämän jälkeen olisi pidetty huolta siitä, että kaikki arvotut haastateltavat 
todella osallistuvat tutkimukseen. 

Kun haastateltavien osallistuminen tutkimukseen on ollut heidän 
omassa päätäntävallassaan, tutkimustulokset voivat olla hiukan vääristyneitä. 
Haastateltavat saattavat olla esimerkiksi erityisen tyytyväisiä asuntoonsa tai 
sisustukseensa tai esimerkiksi varallisuuteensa, sillä tutkimukseen suostumi-
sen myötä he päästävät vieraan ihmisen tarkastelemaan heidän elämäntilan-
nettaan ja -tapojaan hyvin läheltä. 

Asukkaiden arpomiseen ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta, sillä 
NCC:llä kuten oletettavasti muillakaan rakennusliikkeillä ei ole valtuuksia 
luovuttaa asukkaiden yhteystietoja yrityksensä ulkopuolelle. En siis pystynyt 
ottamaan asukkaisiin itse yhteyttä, jolloin esimerkiksi arpominen olisi voinut  

 Haas ta t t e l uo t o s

 

 Hyvätuul i

H1 Par iskunta, 60+ v.

 63 m²  + 23 m² 
 2h+kt+s  + 1h+kt -varaus

H2 Par iskunta, 60+ v.

 75,5 m²  (+ 23 m²)
 3h+kt+s  (+ 1h+kt -varaus)

H3 Par iskunta, n. 50 v.

 75 m²  + 23 m² 
 3h+kt+s  + 1h+kt -varaus

 

 Kaunis Ber t ta

B1 Nainen, n. 60 v.

 61 m² 
 3h+kt

B2 Nainen n. 60 v.

 61 m² 
 3h+kt

B3 Par iskunta, 60+ v.

 72,5 m² 
 4h+kt
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tulla kyseeseen. Tutkimuksen tiettyjä epätieteellisiä piirteitä ei kuitenkaan 
pidetty NCC:llä tai Aalto-yliopistolla haitallisina erityisesti kyseisessä diplo-
mityön laajuudessa, sillä otoksesta voidaan kuitenkin saada suuntaa-antavia 
vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Haastat te lu tu tk imuksen menetelmät

Toisin kuin tilastollinen tutkimus, jossa ”argumentoidaan lukujen ja niiden välisten 
systemaattisten, tilastollisten yhteyksien avulla”48 laadullisen tutkimuksen ”aineis-
toa tarkastellaan usein kokonaisuutena; sen ajatellaan valottavan jonkin singulaariseksi 
ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta.”49 Tilastollista tutkimus-
ta suppeamman tarkasteluaineistonsa vuoksi laadullinen tutkimus on hyvin 
usein myös tapaustutkimus eli case study. Tapaustutkimus on ”empiirinen tut-
kimus, joka käyttää monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa tietyn nykyisen 
tapahtuman tai toiminnan analysoimiseksi tietyssä rajatussa ympäristössä.”50

Tätä diplomityötä voi luonnehtia siis laadulliseksi tapaustutkimuk-
seksi: työhön on valittu kolme asuinrakennuskohdetta, joissa tehtyjä kym-
mentä haastattelua analysoimalla ja vertaamalla sekä taustoittavaa aineistoa 
käyttämällä pyritään tarkastelemaan valittua aihepiiriä. 

Koska tavoitteena on mahdollisimman hyvin saavuttaa haastatelta-
van näkökulma, tutkimusmenetelmä on yhdistelmä niinkutsutuista puolistuk-
turoidusta haastattelusta ja teemahaastattelusta. Puolistrukturoitu haastattelu on 
lomakehaastattelun tyyppinen, haastattelijan johdattelema tilanne, jossa ”ky-
symykset ovat kaikille samat, mutta ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haas-
tateltava saa vastata omin sanoin.”51 

Haastateltavan annetaan kertoa vapaasti omasta näkemyksestään 
asuntoonsa ja asuinrakennukseensa liittyen, mutta vertailukelpoisuuden 
vuoksi kysymykset pyritään pitämään eri haastatteluissa samassa järjestykses-
sä ja mahdollisimman samankaltaisina teemahaastattelun tapaan: ”haastattelun 
aihepiirit, teema-alueet, on etukäteen määrätty. - - Haastattelija varmistaa, että kaikki 
etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjes-
tys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen.”52 

48  Alasuutar i ,  1999, s.  34.

49  Alasuutar i ,  1999, s.  38.

50  Yin, 2003, s.  2. Tek. Huom. tekst i  vapaast i  suomennettu.

51  Eskola, Suoranta, 2000, s.  86.

52  Eskola, Suoranta, 2000, s.  86.

 Gneiss i

G1 Par iskunta, n. 30 v. 

 + 2 lasta, 1 kk ja n. 5 v.

 70,5 m² 
 3h+kt+s

G2 Par iskunta, n. 30 v. 

 + lapsi,  n. 2 v.

 73 m² 
 3h+kt+s

G3 Par iskunta, 60 + v.

 90,5 m² 
 3h+kt+s

G4 Nainen, n. 50 v. 

 (+ poika, n. 20 v.)

 93 m² 
 3h+kt+s
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Tutkimuksessa ei käytetä ryhmähaastattelun menetelmiä, sillä ryh-
mähaastatteluissa pyritään normaalisti selvittämään jotakin kollektiivista nä-
kemystä valittuun aihepiiriin53. Tässä tutkimuksessa pyritään kollektiivisen 
näkemyksen sijaan selvittämään pikemminkin asukkaiden erillisiä näkemyk-
siä ja mieltymyksiä. Tutkimuksessa yhdistyy silti yksilö- ja parihaastattelun 
piirteitä, sillä haastattelutilanteeseen voi osallistua useampi yhden huoneis-
ton asukas samaan aikaan. 

Lapset on rajattu pois haastateluotoksesta, sillä vaikka heillä on 
oma kokemuksensa asunnosta, valinnan ja ostopäätöksen ovat todennäköises-
ti kuitenkin tehneet aikuiset asukkaat. Lasten vastaukset eivät ylipäänsä ole 
täysin vertailukelpoisia aikuisten vastausten kanssa.54

Haastat te lukysymykset

Ennen varsinaisia haastattelutilanteita kysymyksiä testattiin koehaastatte-
lussa, jonka avulla kysymyksiä ja niiden välistä suhdetta hiottiin, sekä haas-
tattelutilanteessa toimimista harjoiteltiin. Koehaastattelun pohjalta haastat-
telukysymykset (liitteenä) kohdistettiin erityisesti asunnon ja rakennuksen 
sisäisiin järjestelyihin. 

Haastatteluissa käydään läpi jokainen asunnon tila ja selvitetään 
asukkaan kokemuksia tilojen käytettävyydestä, miellyttävyydestä ja esimer-
kiksi kalustettavuudesta. Haastatteluissa käsitellään asunnon lisäksi raken-
nuksen yhteistiloja ja pihapiiriä. 

NCC:n toiveesta rakennuksen sijainnille ja ympäristölle päätettiin 
jättää lyhyt kysymys, jossa asukas antaa arvosanan esimerkiksi lähipalveluil-
le ja asunnon sijainnille. Myös esimerkiksi melko yksityiskohtainen kysymys 
kierrätyksestä ja jätehuollosta (5 iv) otettiin kysymysrunkoon NCC:n toivees-
ta. Kysymysten ja tutkimuksen pääpaino on kuitenkin kohdistettu asunnon 
ja rakennuksen suunnitteluratkaisuihin: niihin, joihin asuntojen arkkitehti-
suunnittelija pystyy työllään vaikuttamaan. 

Haastattelutilanteissa käytettiin nauhuria ja haastattelut litteroi-
tiin. Jokaisen haastattelukohteen esittelyyn on pyritty poimimaan mahdolli-
simman monipuolisesti suoria sitaatteja haastattelutilanteesta, jotta asukkaan 
näkökulma tulisi lukijalle mahdollisimman helposti ilmi. 

53  Hirs jär vi ,  Hurme, 2011, s.61.

54  Hirs jär vi ,  Hurme, 2011, s.  61-63.
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Haastat te lujen esi t te ly ja analyysi

Jokainen haastattelu esitetään työssä omana kappaleenaan. Kappaleissa käy-
dään läpi haastattelun aikana ilmi tulleita näkökulmia. Haastattelut jaotellaan 
samoilla väliotsikoilla haastattelukohteiden vertailun helpottamiseksi. Väliot-
sikot koostuvat kysymysrungon aihepiireistä: Asumistoiveet ja ostopäätökseen vai-
kuttaneet tekijät, Asunnon erityispiirteet, Asuintilat, Asunnon muut tilat sekä Ulko- ja 
yhteistilat.  

Asunnot esitellään sekä valokuvien että pohjapiirroksien avul-
la. Pohjapiirros on muokattu kunkin asunnon myyntipohjasta, joka on ollut 
oletettavasti monen ensikosketus asuntoon. Haastatteluhetken kalusteet ja 
mahdolliset muutostyöt esitetään myyntipohjan päälle liitettävällä kalvolla. 
Asukkaita on haastatteluhetkenä myös pyydetty valitsemaan kolme miellyt-
tävää asunnon kohtaa, joiden avulla pyritään ymmärtämään haastatelluille tär-
keitä tiloja. 

Valitut kohdat esitetään tutkimuksessa valokuvin. Suurimmat, kak-
sikerroksiset asunnot (G3 ja G4) päätettiin esitellä työssä neljällä valokuvalla, 
koska asuntojen tilajakauma oli kaksikerroksisuudesta johtuen muihin haas-
tattelukohteisiin verrattuna monimutkaisin.

Rakennuskohteet ja niissä käydyt haastattelut käsitellään vuoro-
tellen rakennuskohde kerrallaan. Jokaisen kokonaisuuden lopuksi tehdään 
yhteenveto haastatteluissa ilmenneistä asioista. Yhteenvedossa asukkaiden 
vastauksia kerrataan ja vertaillaan. Yhteenvetoon kerätään myös +/– -lista 
hyviksi ja huonoiksi koetuista suunnitteluratkaisuista kyseisessä kohteessa.  

Tutkimuksen kolmanteen osaan sijoittuvaa analyysia varten on tut-
kittu Robert K. Yinin kuvailemaa cross-case synthesis -menetelmää55, joka so-
veltuu nimensä mukaisesti usean tutkimuskohteen analysointiin. Analyysi-
menetelmien tarkempi kuvaus sijoittuu kappaleeseen 3.1 Tutkimusmetodologia: 
analyysi. Tutkimuksesta saatua tietoa pyritään myös peilaamaan sekä osassa I 
käsiteltyihin aihepiireihin että kirjoittajan omiin kokemuksiin asuntosuun-
nittelun parissa. 

Analyysi tehdään kirjallisesti, mutta joitakin tuloksia ja päätelmiä 
pyritään tuomaan myös listojen ja kaavioiden muotoon. Analyysissa tarkas-
tellaan, miten eri haastattelut erosivat toisistaan ja pyritään ymmärtämään, 
mitkä asiat vaikuttavat sekä asukkaan ostopäätökseen että käytännön koke-
mukseen. Kolmannessa osassa myös pohditaan, mitä rakennuttajat ja suunnit-
telijat voisivat tehdä tämän tutkimuksen perusteella paremmin. 

55  Yin, 2003, s.  133-137.
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2 .2   Tu t k i t t a va t  koh t ee t :  v e r t a i l u  

Tutkimuksen asuinrakennuskohteet valittiin NCC:n 
kanssa sillä periaatteella, että jokaisesta löytyy jokin 
erikoispiirre tai lisäarvo tutkimusta varten. Vertail-
tavuuden vuoksi tutkimukseen valittiin ainoastaan 
2010-luvulla valmistuneita, omistusasumiseen raken-
nettuja uudisrakennuksia. 

Viereisten kuvien yhteyteen on listattu 
muutamia rakennuskohteiden ominaisuuksia. Raken-
nuskokonaisuuksien tarkemmat kuvaukset analyysei-
neen esitellään vielä kohteittain seuraavissa kappaleis-
sa, joissa esitellään myös kohteissa käydyt haastattelut 
sekä niistä tehdyt yhteenvedot. 

Eri ty ispi i r teet

Hyvätuulen suunnittelussa erikoispiirteenä on ollut 
pyrkimys vastata erityisesti iäkkäiden muuttuviin 
asumistarpeisiin. Rakennuksen yksiöt on suunniteltu 
mahdollisiksi liittää yksiöiden vieressä sijaitseviin kak-
sioihin tai kolmioihin myös rakennuksen käyttöönoton 
jälkeen. Tämän takia Hyvätuulen yksiöitä on kutsuttu 
jo suunnitteluvaiheessa ”sivuasunnoiksi”. 

Gneissin sijainti Lauttasaaressa ja meren 
läheisyydessä on pyritty hyödyntämään rakennusten 
kattomassassa, johon sijoittuvat rakennuskokonaisuu-
den talosaunat sekä kuusi kaksikerroksista kattohuo-
neistoa, joita on markkinoitu ”loft-asuntoina” Kysei-
sissä asunnoissa on mahdollisuus merinäköalaan sekä 
kaksikerroksiseen tilaan. 

Edullinen hinta on ollut osa Kauniin Bertan 
markkinointia. Asuntojen hinnat on pyritty pitämään 
matalina jättämällä asuntosaunat suunnittelusta pois, 
rakentamalla pienelle täydennysrakennustontille sekä 
sijoittamalla autopaikoitushallit maan pinnalle.  

Hyvätuulta ja Kaunista Berttaa on markki-
noitu iäkkäille ihmisille, Gneissiä lapsiperheille. Eri-

As .  Oy  He l s i ng i n  Hyvä tuu l i

Si jaint i :  Kylänvanhimmantie 30, 00640 Oulunkylä, Hels inki 

Valmistunut :   6 / 2012

Velaton nel iöhinta: n. 4600 e/m² 
Asunnonosta j ien keski - ikä: 64 v.

Er ikoisuus: Sivuasunto, 

ir taimistovarastot asunnon yhteydessä

Sisäänkäynt i  Hyvätuulen A - ja B-rappuihin kulkee 

autokatoksen ajorampin ja asuinrakennuksen 

muur ivyöhykkeen väl is tä
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As .  Oy  Van taan  Kaun i s  Be r t t a 

Si jaint i :  Ki l ter inkaar i 10, 01600 Myyrmäki,  Vantaa 

Valmistunut :  10 / 2013

Velaton nel iöhinta: n. 4300 e/m ² 

Asunnonosta j ien keski - ikä: 58 v.

Er ikoisuus: Ei  asuntosaunoja, 

autopaikoi tukseen perustuvat runkomitat

As .  Oy  He l s i ng i n  Gne i s s i 

Si jaint i :  Melkonkatu 21, 00210 Lauttasaar i,  Hels inki 

Valmistunut :  11 / 2012

Velaton nel iöhinta: n. 7000 e/m ²

Asunnon osta j ien keski - ikä: 47 v.

Er ikoisuus: Rakennusten kattomassoihin s i joi t tuvat 

kaksikerroksiset asunnot 

Kaunis Ber t ta takapihan puoleisesta mets iköstä. Kuvan 

etualal la näkyy erään asukkaan moottor ipyörä, jonka 

säi lytystä ei ole pystyt ty jär jestämään rakennuksen tont i l la.

Näkymä Gneiss in s isäpihal ta. Taustal la näkyy 

rakennuskokonaisuuteen kuuluva naapur irakennus 

As Oy Hels ingin Vattuniemenkuja 8.
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lainen markkinointi tulee ilmi esimerkiksi asunnonostajien keski-i’issä: Hy-
vätuulen ostajat ovat olleet keskimäärin 64 vuotiaita, Kauniissa Bertassa 58 ja 
Gneississä 47 vuotiaita. 

Asukkailla on ollut mahdollisuus valita kaikissa kohteissa keittiön 
ja kylpyhuoneen pintamateriaalit viidestä ennalta valitusta vaihtoehdosta, 
mikäli tämä on ostanut asunnon tarpeeksi ajoissa ennen kohteiden valmistu-
mista. Asukas on myös voinut teettää NCC:n kautta muutostöitä asuntoonsa 
ennen muuttohetkeä. Muilla tavoin asukkaat eivät ole varsinaisesti osallistu-
neet kohteiden suunnitteluun. 

As. Oy Helsingin Hyvätuuli sekä As. Oy Vantaan Kaunis Bertta otet-
tiin tutkimusotokseen erityisesti NCC:n toiveesta, sillä rakennusliike toivoi 
saavansa palautetta kyseisiin rakennuksiin toteutuneista suunnitteluratkai-
suista. Oma toiveeni oli saada tutkimusotokseen As. Oy Helsingin Gneissi, 
sillä olen työskennellyt rakennukset suunnitelleessa arkkitehtitoimistossa 
kohteen suunnitteluvaiheessa ja käynyt tontin työmaalla jo rakennusvaihees-
sa. Koin aiemman tutustumisen Gneissiin sekä mielenkiintoiseksi minulle 
itselleni että mahdolliseksi lisäarvoksi tutkimukseen. Myös NCC ehdotti ky-
seistä rakennuskokonaisuutta, sillä rakennusliikettä kiinnosti palaute kaksi-
kerroksisista asunnoista.

Sijaint i  ja rakennukset

Valitut rakennukset sijaitsevat eri puolilla pääkaupunkiseutua, mutta niiden 
korttelirakenteet ovat samankaltaisia: kaikki kolme rakennuskokonaisuutta 
sijaitsevat lähiömäisessä kaupunkiympäristössä. Oulunkylän Hyvätuuli sijait-
see pientaloalueella, Kaunis Bertta tuo sekä Vantaan että Myyrmäen kaupun-
kikeskittymän näkökulman tutkimukseen ja Lauttasaaren Gneissi sijaitsee 
lähimpänä keskustaa liiketilavaltaisella alueella. 

Yhdessäkään tutkimuksen rakennuksessa ei sijaitse esimerkiksi 
vuokrattavaa liiketilaa, vaan rakennuskokonaisuudet koostuvat asunnoista ja 
niitä palvelevista yhteistiloista. Rakennusmassat sen sijaan eroavat toisistaan 
huomattavasti. Erityyppisiä rakennus- ja tonttijärjestelyjä pidettiin kohteiden 
valintavaiheessa hyvänä palautteen mahdollisen monipuolisuuden vuoksi.

Hyvätuulen rakennusmassa on kolmesta kohteesta laajin ja matalin. 
Se koostuu kahdesta lamellista, jotka sijoittuvat suorakaiteen muotoisen ra-
kennusmassan ympärille peilikuvina. Kaunis Bertta on pistetalo, jonka runko-
syvyys on tutkimuskohteista mittavin: leveys perustuu alimpien kerrosten au-
tohallin mittoihin. Gneissi koostuu kolmesta pistetalosta viiden rakennuksen 
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korttelissa, joka jakaa esimerkiksi maanalaisen parkkihallin. Kokonaisuuden 
muodostavat As. Oy Helsingin Gneissi ja As. Oy Helsingin Vattuniemenkuja 
8, jotka on suunniteltu samassa arkkitehtitoimistossa, mutta kokonaisuuden 
rakentaminen on toteutettu vaiheistetusti.

Kaikissa rakennuskokonaisuuksissa on kiinnitetty erityistä huomio-
ta talosaunojen asemointiin. Hyvätuulen kerhotila ja saunaosasto sijaitsevat 
tontin piharakennuksessa. Kauniissa Bertassa ja Gneississä yhteiset saunatilat 
sijaitsevat rakennusten ylimmissä kerroksissa, joissa ne ovat yhteydessä kat-
toterassiin. 

Hyvätuulessa asuntokohtaiset irtaimistovarastot on sijoitettu poik-
keuksellisesti asunnon yhteyteen porraskäytävässä, muissa kohteissa poh-
jakerroksiin. Hyvätuulen ja Gneissin porraskäytävät on suunniteltu tiiviiksi 
rungon keskiosaan, mutta Kauniin Bertan kerrospohja on jaettu pitkittäis-
suuntaisella keskikäytävällä, joka jatkuu julkisivuun saakka. 

Asuntojakauma on Gneississä muita tutkimuskohteita suppeampi, 
sillä kaikki asunnot ovat joko kaksioita tai kolmioita. Muiden valittujen koh-
teiden asuntojakaumat ovat Gneissiä monipuolisemmat, mikä helpottaa tut-
kimuksen tekemistä, kun kaksiot ja yksiöt on rajattu tutkimusotoksesta pois.

Kaikki tutkimuksen rakennukset ovat yhteydessä lämmitettyihin 
paikoitustiloihin. Useammantyyppiset paikoitusratkaisut olisivat saattaneet 
olla mielenkiintoisia tutkimuksen kannalta, mutta valittujen rakennusten 
muita ominaisuuksia ja eroavaisuuksia pidettiin kohteiden valintahetkellä 
paikoitusratkaisujen monipuolisuutta tärkeämpinä.
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As .  Oy  He l s i ng i n  Hyvä tuu l i

Sijainti
Kylänvanhimmantie 30, 00640 Helsinki 

Oulunkylä

Arkkitehtisuunnittelu
 Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy 

Valmistunut 
6 / 2012

Neliöhinta
n. 4600 e/m² 

Asunnonostajien keski-ikä
64 v.

Asuntojakauma
1h+kt(+s): 15 kpl
2h+kt(+s): 23 kpl
3h+kt(+s): 10 kpl
4h+kt(+s):   4 kpl

Asuinpinta-ala 
n. 2800 m²

Bruttoala (sis. yhteistilat, autohallin)
 n. 5300 m²

Erikoisuus
Sivuasunnot, irtaimistovarastot asunnon yhteydessä
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2 .3   A s .  Oy  He l s i ng i n  Hyvä tuu l i

Muunneltavuus on ollut yksi Hyvätuulen asuntojen suunnitteluteemoista. 
Rakennuksen yksiöiden viereiset kaksiot ja kolmiot on suunniteltu yksiön, 
eli ”sivuasunnon” kanssa kokonaisuudeksi. Jos molemmat asunnot ovat yhden 
perheen tai asukasryhmän käytössä, voi pienemmän osan eriyttää myöhem-
min yksiöksi rakentamalla keittiön sille varattuun paikkaan, tai päinvastoin 
asunnon voi ajan myötä yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi. 

Sijaint i  ja rakennus

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Hyvätuuli si-
jaitsee Oulunkylässä, Helsingin lähiössä, 
jossa asukasprofiiliksi on muodostunut elä-
keläiset ja ikääntyneet. Oulunkylästä onju-
nayhteys Helsingin keskustaan. 

Kolmesta lamellista koostuva ra-
kennuskokonaisuus sijoittuu pientalovaltai-
seen ympäristöön, lähelle paikallista kauppa-
keskusta sekä pelikenttää. Mäkitorpantielle 
rakennusmassa ja julkisivu ovat muurimai-
sempia, mutta eteläisen pihan puolelle ra-
kennusmassa polveilee parvekkeineen. Myös 
saunaosasto ja kerhohuone on sijoitettu ete-
län puolelle piharakennukseen. 

Piha-aluetta arkkitehti Mika Pent-
tinen kuvailee Hyvätuulen esittelylehdessä 
(NCC) ikääntyneille sopivaksi: maaston-
muodoiltaan tasaiseksi ja pienipiirteiseksi.
Kellarikerrokseen on sijoitettu autopaikko-
ja; ensimmäinen kerros sisältää varastotiloja 
sekä kadun puolella asuntoja. 

Rakennuksessa on kolme tehokas-
ta porrashuonetta. Normaalikerroksessa jo-
kaista porrashuonetta kohti sijoittuu viides-
tä kuuteen asuntoa. Kolmioita suuremmat 
asunnot aukeavat useaan ilmansuuntaan, 
kun taas kaikki yksiöt sekä yksi kaksioista 

50 m 100 m

As. Oy Hels ingin Hyvätuul i

Asemapiir ros 
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kerrosta kohti aukeaa vain yhteen ilmansuuntaan. Lähes peilikuvina reunoi-
hin sijoitettujen lamellien asuntopohjat vaikuttavat toimivammilta kuin kes-
kellä olevan massan asunnot, joita kiusaavat pitkänomaiset tilat, käytävämäi-
syys, ja pienempi ikkunapinta-ala. 

Asunnot

NCC:n mukaan jo Hyvätuulen asuntojen myyntivaiheessa kävi ilmi ostajien 
kiinnostus sivuasuntoratkaisuun: vain pieni osa yksiöistä myytiin täysin erilli-
sille ostajille. Lisäksi kaikki Hyvätuulen asunnot myytiin nopeasti. Sivuasun-
non suunnitteluratkaisuissa vaikuttaa silti olevan vielä kehitettävää. 

Isoon asuntoon jäävä makuuhuone on esimerkiksi selkeästi yksiön 
makuuhuonetta pienempi, eli yksiön eriyttämisessä joudutaan luopumaan 
asunnon suurimmasta makuuhuoneesta. Lisäksi sivuasuntoon yhdistettynä 
huoneistossa sijaitsee kaksi melko suurta kylpyhuonetta, mikä ei ole käyttä-
jän kannalta tehokas ratkaisu. Herää kysymys, onko kynnys joko yhdistää tai 
eriyttää asunnot matala käytännössä. 

Sivuasuntojen lisäksi Hyvätuulen toinen erityinen suunnittelurat-
kaisu on ulkoiluvälinevarastojen tuominen asunnon yhteyteen. Ratkaisussa 
on hyvät ja huonot puolensa: toisaalta käyttäjä pystyy tuomaan varastotavaran-
sa käyttökelpoisesti asuntoa lähelle, mutta taas joutuu maksamaan ratkaisun 
lisäneliöistä asuntonsa hinnassa, kun ratkaisu myös pidentää eteistilaa. Use-
aan asuntoon on myös suunniteltu vaatehuone. 

Hyvätuulen kaikkiin vähintään kolmion kokoisiin asuntoihin on 
sijoitettu sauna, sekä myös niihin kaksioihin, joita on mahdollista käyttää si-
vuasunnon kanssa kolmiona. Suureen osaan asunnoista on myös suunniteltu 
kodinhoitohuone. Jokaisesta asunnosta löytyy oma parveke, jotka polveutuvat 
ylimmässä kerroksissa kattoterassimaisesti rakennusmassan päälle.

Olohuoneet vaikuttavat kookkailta, mutta keittiöt vaikuttavat 
muuhun suunnittelutasoon nähden vaatimattomilta. Moniin kaksioihin on 
suunniteltu I-keittiö, jolloin keittiö paljastuu kokonaisuudessaan olohuonee-
seen. Useissa suuremmissa asunnoissa eteinen johtaa keskelle pitkänomaista 
tilaa, jonka toisessa päässä sijaitsee U-tai II-mallinen keittiö, ja toisessa päässä 
olohuone. Tällöin ruokailutila sijoittuu pitkän olohuonetilan keskelle, melko 
valottomiin olosuhteisiin. 

Hyvätuulen keittiöistä käytännöllisimmältä vaikuttaa L-keittiömal-
li, jolloin avokeittiön yhteyteen on jäänyt luonteva tila pöydälle, sekä yhteys 
olohuoneeseen säilyy sopivan välittömänä. Joissakin asuintiloissa kalustetta-
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5 m 25 m

As. Oy Hels ingin Hyvätuul i

1. kerros

vus vaikuttaa hankalalta, mm. pitkänmallisissa pienissä makuuhuoneissa, jois-
ta osasta ei löydy myöskään säilytystilaa. Useissa päämakuuhuoneissa sängylle 
ilmeinen paikka vaikeuttaa kulkua huoneessa: ovesta tultua koko sänky täytyy 
kiertää, jotta pääsisi sen toiselle puolelle. Lisäksi useiden huonetilojen seinät 
eivät jatku suorina koko matkalla vaan niitä on jouduttu polveilemaan, mikä 
on saattanut hankaloittaa kalustamista.



As. Oy Hels ingin Hyvätuul i

2. -  3. kerros

4h + kt  (+s)  88,5 m ²  – 96,5 m ²

3h + kt  (+s)  79,0 m ²  – 87,0 m ²

2h + kt  (+s)  46,5 m ²  – 67,0 m ²

1h + kt  (+s)  23,0 m ²  – 32,5 m ² Tutkimuskohde

As. Oy Hels ingin 

Hyvätuul i

4. kerros

H2 H3 H1
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Asun to  H1

Asukkaat
Pariskunta, ikä 60+ v.

Asunnon koko 
63 m²  +  23 m²   

Huonejakauma
2h+kt+s  +  1h+kt-varaus 

I
Oleskelut i lasta vinost i 

ulkoneva erkker i  on 

viehättänyt haastatel tavia 

ostohetkestä saakka. 

Oleskelut i la on suorassa 

yhteydessä ruokai lut i laan, 

kei t t iöön ja parvekkeel le.



41

2 .3 .1   Haas ta t t e l u  H1

Hyvätuulen haastattelukohteista pienimmässä huoneistossa asuu eläkkeelle 
jäänyt pariskunta. Heidän asuntonsa on yhdistetty kahdesta osasta: saunal-
lisesta kaksiosta sekä parvekkeellisesta sivuasunto-yksiöstä. Asunnon poh-
joispuolella sijaitsevat suljetut asuinhuoneet, eteläpuolella pitkänomainen 
olohuone-keittiötila, johon sijoittuu myös kolmion muotoinen erkkeri sekä 
asunnon suurempi parveke. Koko asuntoa palvelee kaksion sisäänkäynti, jonka 
yhteyteen on sijoitettu irtamistovarasto. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

”Meille lähtökohtasesti tärkeää oli sivuasunto, - -  koska olemme lapseton pariskunta, 
alkuun mietimme, jos ostaisimme jonkun palvelutalo[asunno]n. Mutta palvelutaloissa 
ei oikeastaan ole muita kuin kaksioita, eikä sellaisia kuin me haluaisimme, me kuitenkin 
ollaan aika vaativia. - - Jos meille tapahtuu jommallekummalle jotakin, että me esimerkiksi 
tarvitsisimme kotiapua, niin tuo yksiö palvelee siten, että me voitais antaa asuminen ja 
hän pesis peput ja kävis kaupat ja siivoais. Tämä oli meillä ihan ensisijainen.” 

Pariskunta on tehnyt erilliset osakekirjat asunnoista siltä varalta, 
että toinen jäisi leskeksi. Jos hänelle ison asunnon ylläpitäminen käy liian 
kalliiksi, yksiön voi helposti myydä. Myöhemmin haastattelun aikana selvisi, 
että pariskunnan rouva on työskennellyt kiinteistönvälittäjänä, mikä selittää 
parin tietämystä asunnon ostoon liittyvissä yksityiskohdissa.

Muina ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä asukkaat mainitsivat 
sijainnin rakennuksen ylimmässä kerroksessa: ylin kerros oli pariskunnalle 
niinkin tärkeä, että mistään toisesta kerroksesta he eivät olisi asuntoa osta-
neet. Tärkeä tekijä oli myös taloyhtiön autohalli, vaikka tavallisesti pariskun-
ta liikkuukin polkupyörällä. Useaan kertaan asukkaat myös mainitsevat iloi-
sina olohuoneen ”erkkerin”, joka ihastutti ostohetkellä, ja ihastuttaa edelleen. 

”Ja sitten tämä valosuus kun on erkkeri. Se antaa niin paljon enemmän.”

Asuminen kerrostalossa pientalon tai rivitaloasunnon sijaan oli sel-
keä valinta, ”kun ei me olla enää mitään niin nuoria”. Yksityisyys ja piha-askareiden 
vähyys ovat kerrostaloasumisen hyviä puolia. ”Voit pistää oven kiinni ja elää sellais-
ta vapaata elämää.” Asuntoa läheltä löytyvät palvelut ja liikenneyhteydet saavat 
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Asunto H1
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ei rakennettu

Asukkaan kalusteet
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Asukas halusi  kuvan s ivuasunnon 

kylpyhuoneen seinästä, jossa hän 

ol i  tyytyväinen val i tsemaansa 

turkoosi in kaakel i in. Par iskuntaa 

on myös i lahduttanut luonnonvalon 

määrä kylpyhuoneessa.

II

kiitosta, mutta negatiivisena asiana ympäristöstä nousee esille erkkeristä nä-
kyvä makkarakioski, jonka ympäristö on erityisesti viikonloppuisin sekainen. 

Asunnon er i ty ispi i r teet

NCC:n pääkonttorilla oli asukkaiden mukaan ihmisiä jonottamassa sivuasun-
toja, itse he hoitivat kaupan internetissä. Rouva pitää kiinteistönvälittäjän ko-
kemuksellaan sivuasuntoa tulevaisuuden ratkaisuna, sillä pelkona on suurien 
ikäluokkien eläköitymisestä johtuva palvelujen huonontuminen. Heidän mu-
kaansa muutoksiin on siksi hyvä varautua etukäteen, myös omassa asunnossa. 

”Ei tule yhtäkkia kasvoille, että mitäs mä nyt teen.”

Tietyt suunnitteluratkaisut ovat kuitenkin aiheuttaneet käytännön ongelmia 
sivuasunnossa. Asukkaat ovat esimerkiksi ottaneet saranoiltaan makuuhuo-
neen- ja eteisen ovet, koska tiloissa kulkiessa ovet 
kolhivat jatkuvasti toisiinsa. Myöskään sivuasunnon 
suihkua pariskunta ei viitsi käyttää, sillä muuten ke-
huja saava wc:n ikkuna sijaitsee hankalasti suihkun 
kulmassa, jolloin asukkaiden toivomia lasisia suihkuo-
via ei voitu asentaa. 

Lisäksi sivuasunnon valonkatkaisijat ja säh-
köpistokkeet palvelevat vain sitä tilannetta, kun sivu-
asunto toimii itsenäisenä asuntona eli kun kulku tilaan 
tapahtuu sivuasunnon eteisen kautta. Haastateltavat 
eivät silti koe asiaa kovin suurena ongelmana, koska he 
eivät käytä kattovalaistusta kyseisessä tilassa. Jatkossa 
tilannetta on silti vaikeaa myöskään muuttaa. 

Sivuasunnon parvekelasituksen kanssa asuk-
kaat kävivät pitkään neuvotteluja arkkitehdin kanssa. 
Lasitus oli parin toiveena siksi, että parvekkeelle ker-
tyi jo ensimmäisenä talvena niin paljon lunta, ettei 
tilaa voinut käyttää. Lopulta arkkitehdin suostuttua 
parvekkeiden lasittamiseen lähes kaikki asukkaat ovat 
lasittaneet pohjoisen puolen parvekkeet muutostöinä. 

Emäntä kiittelee sisäänkäynnin yhteydessä 
sijaitsevan irtaimistovaraston erilaisia käyttömahdolli-
suuksia: ”minulla tässä on jääkaappipakastin ja mankeli.”
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Asuinhuoneet

Asunnossa on kaksi suljettavaa asuinhuonetta sekä olohuoneeseen yhteydes-
sä oleva keittiö- ja ruokailutila. Kun asukkailta kysytään, että onko keittiön 
yhteys myös olohuoneeseen koettu positiiviseksi, rouva vastaa: ”kyllä. Joo erit-
täin positiiviseksi. En olisi halunnut mitään koppeja tänne.” Säilytystilaa saisi rouvan 
mukaan olla ”tietysti” enemmän, mutta hän lisää, että ”niin se on aina, nehän on 
kompromisseja.” Keittiön saareke peittää näkyvyyttä, sillä pöytätason taakse on 
rakennettu hyväksi koettu, hiukan tasoa korkeampi seinäke. 

”Minä tykkään avokeittiöstä näin, että kun tulee vieraitakin, niin meillä on hirveen kiva 
kun on tämä pöytä ja emäntä ei ole piilossa, vaan pystyt [osallistumaan keskusteluun]. Ja 
sitten on kiva se, että tietyllä tavalla tämä saareke kuitenkin eristää.”

Rakennusaikaisina muutoksina pari on vaihtanut keittiössä kylmä-
kalustemallin, sekä asentanut sen päälle säilytyskomeron. Myös kylpyhuoneen 
seinälle hankittiin lisää säilytystilaa. Keittiön ja kylpyhuoneen pintamateri-
aalit pari valitsi asukkaille ehdotetuista vaihtoehdoista, joihin ei kuitenkaan 
kuulunut keittiöön asennettu kivitaso. 

Kun asukkailta kysytään, olivatko muutokset niin tärkeitä, että nii-
tä ilman asunto olisi jäänyt ostamatta, niin heidän mukaansa tuskin kuiten-
kaan. Mutta keittiön kivitasosta he eivät olisi omien sanojensa olleet valmiita 
tinkimään, kun olivat aikaisemmissa asunnoissa sellaiseen tottuneet. ”Se on 
kanssa yksi mukavuusasia.” 

Olohuonetta käytetään asukkaiden mukaan pääosin vieraiden kans-
sa oleskeluun. Olohuone on myös käytössä pariskunnan arjessa aamiaishet-
kinä aamu-uutisia varten asennetun television ääressä, vaikka muuten tele-
visionkatselua palvelee erillinen tv-huone. Tv-huonetta asukkaat nimittävät 
myös ”romuhuoneeksi”: tila on myös ylimääräisten tavaroiden ja huonekalujen 
säilytyspaikka. Tv-huone on asunnossa ainoa huonetila kylpyhuoneiden lisäk-
si, jonka asukas pystyy kokonaan sulkemaan, eli tila mahdollistaa myös yksi-
tyisyyden asunnossa. 

Kuten keittiössä, myös tv-huoneessa säilytystilaa saisi olla enem-
män, mutta asukkaat sanovat ymmärtävänsä kerrostaloasunnon säilytysmah-
dollisuuksien rajallisuuden. Lähtökohtaisesti säilytystilaa saisi olla vaikka 
loputtomiin, mutta asukkaat kertovat pärjäävän nykyiselläänkin ihan hyvin. 
Sivuasunnon makuuhuonetta pari on pitänyt sopivan tilavana, myös säilytys-
tilaa on vaatehuoneen myötä riittävästi. Takkaa asukkaat eivät ole toivoneet 
asuintiloihin. 
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Muut asunnon t i la t

Pieniä moitteita tulee vielä esille keskustelun edetessä koko asunnosta: idän 
puolen ikkunat huurtuvat kylminä vuodenaikoina, jolloin ”On se aika inhottavaa 
kun ei näe aamulla [ulos].” Lisäksi isomman parvekkeen edessä sijaitseva puuri-
moitus, jolla on ilmeisesti ollut tarkoitus tuoda kevennystä ja kenties köyn-
nöskasveja osaksi rakennuksen ilmettä, ei saa asukkailta kiitosta. ”Ne ovat kyllä 
riesa. - - Ei siinä ole ajateltu et ne pitäisi siistiä. Ajattele kun lastaa laittaa sinne, niin saa 
olla käärmenainen, ne ovat sillä lailla kyllä virhe.” 

Asunnon suurempi parveke on kuitenkin osoittautunut tilankäy-
töllisesti sopivaksi. Vaikka lasitus on asukkaista välttämätön, se tekee tilan 
kuumaksi, yli 40-asteiseksi lämpiminä vuodenaikoina. Parveke on käytössä 
ajoittaisena aamiais- ja istuskelupaikkana, mutta enemmän kuin ajanvietto-
paikkana parveke tuntuu olevan tärkeä yhteys ulkoilmaan ja kurkotus asun-
nosta pihapiiriin. 

Kylpyhuoneeseen on tuotu vilvoittelupenkki saunojille, mutta sau-
nominen kaupunkiasunnossa ei silti ole pariskunnalle tärkeää, eikä asunto-
sauna ollut ostopäätökseen vaikuttanut kriteeri. Pariskunta mainitsee, että he 
viettävät kesällä paljon aikaa maalla, jolloin kaupunkisauna ei ole kovin tärkeä: 
”joskus lauantaina ollaan se lämmitetty.” Tämä tuntuu olevan melko yleinen kanta 
kaupunkiasuntojen saunoista: kesämökin saunaa pidetään kunnollisempana, 
jolloin asuntosaunaa käytetään harvemmin. 

Ulko- ja yhteis t i la t

Yhteistiloista pariskunta ei ole innostunut: ”emme ole ollenkaan kommuunikan-
salaisia!” Parin käytössä on lähinnä sivuasuntoon kuuluva kellarikomero, sekä 
piharakennuksessa järjestetty lenkkisauna, jossa mies saunoo satunnaisesti. 

Kysyttäessä, mitä yhteistilatoimintoja he voisivat toivoa taloyh-
tiöönsä, vastaus on ”ei mitään”. He korostavat yhteistiloista koituvien mak-
sujen olevan heille riesa. Myöskään piha ei juurikaan ole heidän käytössään, 
sillä he viettävät aikaa paljon kaupungin ulkopuolella mökillään, josta löytyy 
omakin piha. 
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Parveke on haastatel luis ta 

ol lut  yksi  asunnon tärkeimmistä 

elementeis tä: t i laa käytetään 

rentoutumiseen ja is tuskeluun. 

Par vekkeel le on myös tuotu 

kor is tei ta ja kasveja. 

III
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Asun to  H2

Asukkaat
Pariskunta, ikä 60+ v.

Asunnon koko 
75,5 m²  (+  23 m² )  

Huonejakauma
3h+kt+s  (+  1h+kt-varaus) 

I
Olohuoneen avautuminen 

s isäpihal le ol i  tärkeä kr i teer i 

asunnon val intahetkel lä. 

Tupamaiseen olohuoneeseen 

asukkaat ker tovat 

joutuneensa totut telemaan.
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2 .3 .2   Haas ta t t e l u  H2

Myös hyvätuulen toisessa haastattelukohteessa asuu eläkkeelle jäänyt paris-
kunta. Heidän asuntonsa on kolmio, jonka sisäänkäyntiin sijoittuu irtaimisto-
varasto. Eteinen päättyy asunnon risteyskohtaan, jonka pohjoispuolelle jäävät 
pienen käytävän varrelle kaksi makuuhuonetta sekä saunallinen kylpyhuone, 
ja eteläpuolelle avoin olohuone-keittiötila sekä parveke. Pariskunta omistaa 
myös viereisen yksiön, jota he ovat vuokranneet opiskelijoille.

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Asunnon sijainti oli asukkaiden mukaan ”ratkaisevaa.” Sijainti saakin asukkail-
ta arvosanaksi 10: läheltä löytyvät toimivat palvelut, julkiset liikennevälineet 
sekä yhteydet moottoritielle. Asunnosta pääsee ajamaan helposti pariskunnan 
mökille, jossa aikaa vietetään jopa enemmän kuin kaupungissa. Autopaikka 
lämpimässä hallissa oli helppoutensa vuoksi asukkaille myös tärkeä, samoin 
kuin pääsy halliin suoraan hissillä porraskäytävästä.

Edellisessä asunnossa Metsälässä parin asunto sijaitsi neljän per-
heen rivitaloasunnossa, jossa asukkaat hoitivat pihatyöt ja isännöinnin itse. 
”Se alkoi käydä liian vaivalloiseksi, yksinkertaisesti,” jolloin päätös kerrostaloon 
muuttamisestakin kypsyi. Asunnon vaihtaminen oli kuitenkin pitkäaikainen 
prosessi.

”Kun NCC:ltä tuli ensimmäinen esite, että tätä taloa ollaan suunnittelemassa, se 
jaettiin myöskin Metsälän alueelle. Silloin minä kiinnostuin, kun siinä oli yksiön 
erotusmahdollisuudet: sen voisi [ottaa] makuuhuoneeksi, jossa olisi oma kylpyhuone ja 
myöskin lasitettu parveke - - sehän on vanhuutta varten erinomainen vaihtoehto. Sieltä 
tuli vuoden, kahden kuluttua pohjapiirrokset, ja ilmotus, että nyt ruvetaan ottamaan 
varauksia vastaan. Se oli monivuotinen prosessi kaiken kaikkiaan, mutta koko ajan 
olimme sitä mieltä, että tämä sopii meille.” 

NCC:n kehitysarkkitehti Mari Karttusen nimesi haastattelun jäl-
keen käydyssä keskustelussamme asukkaat yrityksen malliasiakkaiksi: heidän 
tapansa löytää asunto kotiin lähetetyn mainoksen kautta on harvinaista pitkän 
odotusajan takia, mutta silti osa NCC:n markkinointiketjua. Kyseisellä taval-
la pääsee myös kertomaan laajemmin asumistoiveistaan yrityksen kyselyissä, 
mutta käytännössä asukas ei juuri saa suurempaa vaikutusvaltaa asuntojen 
suunnitteluun kuin muut asunnonostajat, pitkästä yhteistyöajasta huolimatta.
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Asunnon näkymät sekä sijainti ylimmässä kerroksessa olivat osto-
päätöksen kannalta tärkeitä. ”Tässä on erinomaisen kaunis näköala molempiin suun-
tiin, kun vertaa tuota toista päätyä jossa on grillikioskia ja parkkipaikkaa ja muuta...” 
Hauskasti kuitenkin myös kyseisessä päädyssä perusteltiin oman asunnon pa-
remmuutta (ks. H1). 

Asunnon er i ty ispi i r teet

Pari ei ole aikeissa yhdistää vierekkäisiä asuntoja, mutta näkevät sen mahdol-
liseksi tulevaisuudessa heidän lastensa omistaessa asunnon. Asukkaat suhtau-
tuvat sivuasuntoon tällä hetkellä vain tavallisena vuokra-asuntona: ”ihan kuin 
oltaisiin kaukaa vuokrattu. Jokainen elää itsenäistä elämää tässä.” Itse valitut vuok-
ralaiset ovat kuitenkin vanhuudenkin näkökulmasta helpottava tekijä. ”Siinä 
on mahdollisuus [tarjota] lapsenlapselle opiskelija-asunto, tai sitten meille joku hoitaja.”

Kiitosta saa myös irtaimistovarasto eteisessä. ”Se on aika fiksu, - - kun 
näin pienessä asunnossa ei ole vaatehuonetta.” Pari päätti kuitenkin purkaa irtaimis-
tovaraston yhteyteen suunnittellun tuulikaapin väliseinän. Näin pitkään etei-
seen on saatu mahtumaan enemmän säilytyskalusteita sekä tuoleja pukeu-
tumista varten. Keittiötä lukuunottamatta pari kokee säilytystilan asunnossa 
riittäväksi. Säilytystarvetta helpottaa myös pariskunnan mökki, johon pari 
sijoitti muutossa paljon tavaraa.

Asuinhuoneet

Pariskunnan rouva kertoo työskennelleensä kotitalousopettajana, eli hänel-
le keittiö korostuu erityisen tärkeänä tilana. Vaikka pohjapiirroksessa keittiö 
näyttää loksahtaneen hyvin paikalleen, todellisuudessa avoin keittiö tuntuu 
todella arkistavan oleskelutilaa. Haastateltavat ovat kuitenkin asennoituneet 
tilanteeseen positiivisesti: seurustelu on tupamaisessa tilassa helppoa, eikä 
ruokapöydän kattaminen ole hankalaa. 

”Alkuun me vierastimme avokeittiötä, koska me olemme asuneet suurissa 
työsuhdeasunnoissa, joissa on keittiö ja ruokasali erikseen. Ajateltiin, että tekeeköhän se 
arkiseksi tämän olohuoneen. Mutta me totesimme, että itsellemmehän me kotia teemme, 
emmekä vieraita varten. - - Tämähän on vanhan kansan ajatus, että tuvassa kaikki 
oleilevat. Sen takia meillä on esimerkiksi [vuode]sohvakin avoimena, koska se on tv-
katsomo, saadaan köllötellä siinä. - - Me eletään näin. Tyytyväisenä.”
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Asuntoon muutostyönä tehty 

väl iseinän ikkuna tuo käytävään 

l isää luonnonvaloa ja mahdoll is taa 

näköyhteyden saunasta ulos.

II

Keittiön toimintoja emäntä kritisoi huo-
netiloista eniten: pöytätason valaisimet saisivat olla 
voimakkaammat ja niitä saisi olla enemmän. Myös 
säilytystilaa hän toivoisi lisää. Toisaalta yläkaapit ovat 
tuntuneet liian korkeilta, sillä ”mitä vanhemmaksi tulee, 
sitä huterampaa tikkaille meno on!” Käytännössä keittiöön 
toivoittaisiin lisätilaa leveyssuunnassa, jolloin keittiön 
yläkaapit voisivat olla matalampia.

Makuuhuoneeseen johtavalle käytävälle 
pari teetti yläikkunan, jotta käytävälle saataisiin valoa, 
sekä vaihtoivat käytävään johtavat umpiovet ikkuna-
ruudullisiksi. Yläikkuna avautuu pienempään makuu-
huoneeseen, joka heillä on käytössä askarteluhuonee-
na. Pari tiedostaa, että ikkuna vaikeuttaa tilan käyttöä 
makuuhuoneena, mutta ikkuna on kuitenkin yllättä-
nyt myös positiivisesti: 

”Kun ovet jättää auki, niin saunan lauteilta näkee jopa puita. Se on yksi 
saunan perusominaisuuksia, että sieltä pitäisi näkyä ulos.” 

Pitkänomaisen, suuremman makuuhuoneen 
mitoitus on koettu ongelmalliseksi, kuten Hyvätuulen 
johdantokappaleessa pohdittiin. Asukkaat olisivat esi-

merkiksi halunneet tilaan kaksi 90 cm leveää moottorisänkyä, mutta tilaan 
mahtuivat vain 80 cm leveät. Muissa suunnissa makuuhuone on koettu tila-
vaksi, esimerkiksi ikkunapäätyyn mahtuu istuskeluryhmä. 

Muita lisätilan toiveita asukkailla ei ole. He eivät haluaisi myös-
kään takkaa, sillä edellisen asunnon takka ei parin mukaan ollut kertaakaan 
käytössä. He kertovat takan tulevan kuitenkin mökillä eri tavalla tarpeeseen, 
”tottakai”. 

Muut asunnon t i la t

Vaikka parvekkeella oli iso rooli ostopäätöstä tehtäessä, sen käyttö on jäänyt 
vähemmälle: ”joskus ollaan siinä jotakin jälkiruokaa käyty syömässä ja saunan jälkeen 
istuttu.” Pariskunta asensi pian muuton jälkeen parvekkeelle myös infrapuna-
lämmittimet, joita he eivät kuitenkaan ole kertaakaan käyttäneet. Parvekeen 
näkymiin pari on kuitenkin ollut yhä tyytyväinen. 
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Myös asunnon sauna on ollut haastateltavien mukaan ”yllättävän vä-
hän” käytössä, vaikka asukkaista sauna olikin hyvä saada omaan asuntoon. Se 
ei silti ollut asunnon valinnassa ratkaisevan tärkeää.

Kylpyhuoneessa pari teki alkuperäisiin suunnitelmiin nähden muu-
toksia: lähes kaikki valitut kiintokalusteet vaihdettiin. Suihkutilan ja wc:n 
välille ei toteutettu liukuovia, eikä suihkutilasta haluttu olohuoneeseen joh-
tavaa ovea, vaan asukkaat mieluummin säilyttivät eheän seinäpinnan olohuo-
neessa. Kylpyhuoneen puolelle mahtui näin myös vilvottelupenkki. 

Allaskaappi, pyykkikaappi ja peili vaihdettiin tasoaltaaseen ja peili-
kaappiin. Suihkun ympärille asetettiin suihkuseinä verhotangon sijaan, myös 
katossa kulkevat parin asentamat kuivausnarut. Muutoksiin ja heidän valitse-
miinsa pintamateriaaleihin asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. 

”Muutokset lisäsivät meille käyttömukavuutta. Mutta jos tämä olisi ollut valmis asunto 
sellasenaan, kuten arkkitehti oli sen suunnitellut, niin kyllä me varmaan olisimme tähän 
paikkaan ihastuneet.”

Ulko- ja yhteis t i la t

Näkymä asunnosta pihalle on miellyttänyt asukkaita: ”NCC:lle kiitos siitä, että 
piha oli hyvässä, hienossa kunnossa heti kun muutettiin.” Nykyisin kukoistavaa pihaa 
hoitaa eräs innostunut asukas, jonka ahkeruutta kaikki Hyvätuulen haasta-
teltavat kiittelivät vuorotellen. Piha on parin mukaan ollut jonkin verran käy-
tössä, vaikka sekin melko vähän. Haastatellut kertovat aikanaan vahtineensa 
hiekkalaatikkolla leikkiviä lapsenlapsiaan, mutta muilla tavoin pihan toimin-
not eivät ole osoittautuneet parille tarpeellisiksi. 

Yhteistiloista lähinnä pesutupa on osoittautunut parille tarpeelli-
seksi, vaikka sekin melko harvoin. Pesutuvassa haastateltavat kertovat lähinnä 
pesseensä peittoja ja suurempaa pyykkiä satunnaisesti. Mitään uusia yhteis-
tilaratkaisuja pariskunta ei toivo: ”tässä on kaikki.” Oman asuntonsa neliöistä, 
edes saunasta, pariskunta ei myöskään olisi valmis tinkimään, vaikka vastaava 
tila olisi saatu ratkaistua yhteistilojen avulla. 
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Eteis t i la ja käytävä muodostavat 

kulkurei t in asunnon lävi tse. 

Käytävää ja työskentelyt i laa 

ra jaavaan väl iseinään teetet tyä 

ikkunaa par iskunta on pi tänyt 

onnistuneena ratkaisuna.

III
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Asun to  H3

Asukkaat
Pariskunta, ikä n. 50 v.

Asunnon koko 
75 m²  +  23 m²   

Huonejakauma
3h+kt+s  +  1h+kt-varaus 

Kuva on otet tu haastatel lun 

”lukunurkkauksesta”, josta 

avautuu asukasta miel lyt tävä 

näkymä olohuoneen 

kautta ulkot i laan.

I
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2 .3 .3   Haas ta t t e l u  H3

Kolmannessa Hyvätuulen sivuasuntoratkaisussa asuu lapseton, keski-ikäinen 
pariskunta. Heidän asuntonsa on yhdistetty kolmiosta ja sivuasunnosta. Kol-
mion eteiseen on avattu kulku sivuasuntoon, johon kuuluvat myös kylpy- ja 
vaatehuone. Kolmion läpi kulkee pitkä olohuonetila, josta on yhteys kahteen 
pienempään asuinhuoneeseen. Asunnossa on myös irtaimistovarasto, saunalli-
nen kylpyhuone sekä kaksi parveketta. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Pariskunnan rouva on haastateltavana. Nainen kertoo kuntoutuvansa tapatur-
masta, jossa hän on loukannut jalkansa. ”Se tekee minusta liikuntarajoitteisen vähin-
tään, jos ei liikuntavammaista.” Sopivaa asuntoa pari etsi lähes neljä vuotta, kun 
edellinen asunto rivitaloyhtiössä Länsi-Pakilassa alkoi käydä työmäärältään 
liian raskaaksi. Nykyisessä asunnossa viehätti haastatellun mukaan erityisesti 
pohjaratkaisu, joka vastasi parhaiten pariskunnan tarpeisiin,  kun sivuasunto 
yhdistettiin kolmioon.

”Jos tästä erottaa kolmion, niin pohjaratkaisultaanhan se ei ole mun mielestä erityisen 
hyvä yksinään. Mutta kun tähän lisää yksiön, niin sittenhän tämä on ihan käsittämättömän 
toimiva. Makuutilat jäävät sivuun, ja tähän jää tosi mukava oleskelu-, seurustelutila. - - 
Kun mietimme sitä, että miten tänne [olohuoneeseen] saisi ruokapöydän, niin alkoi selvitä, 
että me haluamme myös sivuasunnon.”

Asunnon sijainti saa arvosanaksi 8,5: nainen kiittelee lähipalvelui-
ta ja julkisia liikennevälineita ja moittii lähiömäistä ympäristöa. Haastatel-
tava kertoo olevansa toistaiseksi tyytyväinen asunnon etäisyyteen Helsingin 
keskustasta, mutta kokee muuton lähemmäksikin mahdolliseksi. Pari onkin 
hiukan nuorempia sekä eri elämäntilanteessa kuin kohteen aikasemmat haas-
tateltavat. Oma auto ja autopaikka olivat silti heille tärkeitä, kun parin elämää 
määrittävät myös liikuntakyvyn rajoitteet. Kerrostalo oli lähtökohta asunnon 
etsinnässä:

”Se, miksi me tykätään [kerrostaloasumisesta], on positiivinen nimettömyys: voit valita 
ne ihmiset, joitten kanssa olet tekemisissä. - - Jos asut pienessä tiiviissä rivitaloyhteistössä, 
niin sinun on tietyllä tapaa pakko olla niitten ihmisten kanssa hyvinkin paljon tekemisissä, 
halusit tai et.”
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Kolmion päämakuuhuone on 

muutet tu asunnon ruokai lut i laksi . 

Olohuoneesta erotet tu ruokai lut i la 

mahdoll is taa yksi tyisyyden 

esimerkiksi  sanomalehden 

lukuhetkeen. Haastatel lusta t i lan 

kulmaikkuna tekee lukupaikasta 

miel lyt tävän.

II

Asunnon er i ty ispi i r teet

Muunneltavuutta asukkaat ovat pohtineet siitä näkökulmasta, että jompi-
kumpi asunnoista myytäisiin, jos he muuttaisivat talviksi ulkomaille. Sivu-
asuntoratkaisu on tuntunut haastatellun mukaan siltä kannalta hyvältä, että 
se mahdollistaa sopeutumisen muuttuviin elämäntilanteisiin, vaikka lähtö-
kohtana olikin pohjaratkaisun toimivuus. 

Sivuasunnossa sijaitsee pariskunnan makuuhuone. Heillä on taval-
lista suurempi parisänky, joka on sijoitettu parvekkeenoven eteen. Muulla ta-
voin se ei olisi mahtunut tilaan, jonka takia parveke ei ole ollenkaan käytössä, 
eikä sitä siksi ole myöskään lasitettu. Parvekeikkunoiden kautta huoneeseen 
tulee kuitenkin paljon valoa. ”Jos vertaa työhuoneen valaistukseen, niin tämähän on 
oikeasti makuuhuone. Se on musta kivaa.” 

Asukkaat kokivat sivuasunnon sähköpisteiden asennukset ongel-
mallisiksi rakennusvaiheessa ja olivatkin yhteydessä rakennuttajaan. Kuten 
mainittu jo toisen sivuasuntoratkaisun kohdalla, pistokkeet ja valonkatkaisi-
jat on toteutettu vain sen tilanteen lähtökohtiin, kun 
sivuasunto on käytössä erillisenä asuntona. 

Haastateltava ihmetteleekin, miksei raken-
nusvaiheessa asenneta mieluummin liikaa valonka-
taksijoita ja pistokkeita, sillä siinä vaiheessa asennus 
ei vielä ole kovin kallista. Nainen kertoo, että myös 
internetyhteyksiä täytyisi ostaa kaksi, jos sivuasunnon 
puolella haluaisi käyttää verkkoa. Hän on silminnäh-
den tuohtunut aiheesta puhuessaan. Nainen sanoo, 
ettei ole tyytyväinen NCC:n toimintaan, vaikka onkin 
lopulta viihtynyt omassa asunnossaan. 

Irtaimistovaraston tuominen huoneiston 
yhteyteen on ollut asukkaasta kuitenkin ”ihan supe-
ria”. Pariskunta hankki muutostyönä lukollisen oven 
irtaimistovarastoon arvotavaroiden säilyttämistä var-
ten. Irtaimistovaraston sijoittaminen lähelle asuntoa 
helpottaa haastateltavan mukaan arkea. 

Asuinhuoneet

Kolmion päämakuuhuone on otettu käyttöön ruokai-
lutilana, jonka ovi on poistettu muutostyönä karmei-
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neen. Myöskään eteistilan alakattoa ei jatkettu olohuonetilan läpi, mutta ma-
kuuhuoneelle tarkoitetut säilytyskalusteet säilytettiin. Ruokailutila on ollut 
haastatellusta sopiva vastapaino avokeittiölle: aamulla lehden saa lukea rau-
hassa, jos toinen tekee töitä tai katsoo televisiota olohuoneessa. Tilassa kui-
tenkin kaikuu häiritsevästi. Emäntä ehdottaakin, että tehosteseiniksi asukas 
saisi valita halutessaan myös ääntä eristäviä materiaaleja. 

Toinen muutostyö oli olohuoneen jatkeena sijaitsevan työtilan liu-
kuovi, joka tehtiin seinärakenteeseen uppoavaksi. Työhuoneen akustiikkaa 
parannettiin akustointilevyillä, myös liukuovi eristää kiitettävästi, ”aivan ihana 
ratkaisu”. Asukkaasta makuuhuoneeksi kyseinen tila olisi liian pieni ja pimeä, 
mutta viihde- ja työhuoneena se on ollut sopiva. Olohuone sen sijaan mieti-
tytti ennen muuttoa: 

”Olohuoneen malli tuntui aluksi haastavalta tässä huoneistossa. Tämähän on tällainen 
junavaunu. - - Mutta nyt kun kalusteet on paikallaan, niin ei tässä ole minun mielestäni 
sitä hirveää junamaisuutta, vaan on tavallaan useampi tila.”

Olohuoneen pitkää mallia korostaa keittiö, joka jatkaa olohuone-
tilaa asunnon toiselle ulkoseinälle. Pitkä olohuone on jaettu ikään kuin kol-
meen osaan, jonka keskiössä on sohvaryhmä televisiota vastapäätä. Olohuo-
neen päässä sijaitsee erillinen istuskeluryhmä, ja taas keittiön puolella sohvaa 
sijaitsee baarikaappi ja emännän lukunurkkaus. Pitkän olohuoneen vieressä 
sijaitsee poikkeuksellisen leveä (1550 mm) keittiö.  

Asukkaat saivat valita keittiön pintamateriaalit. Välitilan seinässä 
yhtenäinen lasilevy oli rouvasta ehdoton helppoudessaan, ja kivitasot asuk-
kaat saivat lisähinnalla. Pöytätasolle kohdistetut valaisimet ovat kuitenkin 
”yllättävän huonot”, samoin kuin korkea hyllykaappi. Asukkaat ovat virittäneet 
kaappiin omat muovihyllynsä, jotka täytyy joka kerta nostaa ulos, kun kaapista 
halutaan ottaa tavaraa.

Ergonomisesti vaikeita asioita keittiössä ovat myös mikro, joka ylä-
kaappiin sijoitettuna on asukkaasta liian korkealla, ja uuni, jonka asukas olisi 
mielellään sijoittanut taas korkeammalle. 

Muut asunnon t i la t

Uutta asuntoa etsiessään parilla oli kriteerinä kaksi wc:tä, ja toive toteutuikin 
sivuasunnon myötä. Erillis-wc on myös osoittautunut tarpeelliseksi. Aluksi 
asukkaista oli myös kätevää, että suihkuja on kaksi, mutta pienempi suihku on 
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ajan myötä jäänyt käyttämättömäksi. Toinen suihku silti mahdollistaa asun-
non jakamisen kahdeksi tulevaisuudessa.

Kolmion kylpyhuone on asukkaasta turhan suuri. Nainen miettii, 
olisiko tilaa voinut litistää. ”Tuoda enemmänkin sitä toimivuutta ja kompaktiutta 
enemmänkin kuin tällainen ihan järjetön spa-alue!” Hän pohtii myös esteettömyys-
mitoitusta: vaikka käytävät tuntuvat mukavan tilavilta, hänestä osa asunnoista 
voisi olla esteettömiä, osa pienempiä. Asukas muistuttaa olevansa tätä mieltä 
siitäkin huolimatta, että on itse esimerkiksi invalidiliiton jäsen.

Pariskunta myös yritti neuvotella NCC:n kanssa saunan neliöiden 
liittämisestä osaksi työhuonetta, mutta muutostyöt ”kuulostivat niin järjettömän 
kalliilta”, että sauna pidettiin, vaikka se ei ole käytössä. 

”Me ei todella olla saunaihmisiä - - tämä sauna on meille pyykinkuivaustilaa ja tietyllä 
tavalla hukkatilaa. Kun ne [NCC:ltä] sanoivat, että ’kun te myytte, niin mikä se semmoinen 
asunto on, jossa ei ole saunaa?’ niin se olisi ollut semmoinen asunto, jonka me olisimme 
voineet ostaa. - - Jos me haluamme saunaan, niin meillä on mökki Nastolassa. Se on 
puolitoista tuntia, ja me olemme siellä.”

Asunnon suurempi parveke on lasitettu, mutta sen käyttö on jäänyt 
toistaiseksi melko vähälle, eikä tilaan ole sijoitettu kalusteita. Haastateltava 
kertoo, että parvekkeen käyttö on vielä ideointiasteella. 

Ulko- ja yhteis t i la t

Yhteistiloja on asukkaasta rakennuksessa ”tosi paljon”. Nainen pohtii, että jos 
asuisi pienemmässä asunnossa, tulisi hän käyttäneeksi yhteisiä tiloja varmas-
ti enemmän. mutta toistaiseksi pariskunta ei ole yhteistiloja tai piha-alueen 
toimintoja juuri hyödyntänyt. Oman asunnon neliöistä haastateltava ei silti 
voisi kuvitella luopuvansa poikkeuksellisen kattavien yhteistilojen vuoksi. 
Verstastilan käyttöä nainen on pohtinut, mutta tila ei ole hänestä miellyttävä 
tai tarpeeksi toimiva.

”Jotta [tila] toimisi verstaana, niin siellä pitäisi toimia puhelin, kun minäkin olen 
miettinyt sinne kanganspuita. Eikä siellä toimi ilmanvaihto ollenkaan. - - Jos yhteistiloja 
rakennetaan, kyllä niiden pitäisi olla oikeasti käytettäviä.” 
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Asukkaasta on mukavaa tul la 

kot i in, näkymä ovel ta kutsuu 

peremmälle. Näkymälinjan luovat 

”kuraeteinen” ja oleskelut i laan 

johtava eteiskäytävä. 

III
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2 .3 .4   Yh t eenve to :  Hyvä tuu l i

Monet haastateltujen huomiot liittyivät suunnittelun yksityiskohtiin. Tutki-
muksen kannalta jokaisen yksityiskohdan analysointi on mahdotonta, mutta 
palaute tukee sitä ajatusta, että arkkitehdille olisi olennaista nähdä suunnit-
telunsa tulokset käytännössä, jotta seuraavassa rakennushankkeessa osattai-
siin tehdä parempia suunnitteluvalintoja. Haastatteluissa valiteltiin keittiön 
valaistuksen vähyyttä, huurtuvia ikkunoita sekä sivuasunnon suihkun sijoitus-
paikkaa, mutta kehuttiin esimerkiksi työhuoneen liukuovimallia. Tässä yh-
teenvedossa käsitellään kuitenkin huomioita, jotka liittyvät erityisesti tilojen 
käyttöön ja asuntoihin kokonaisuuksina.

Haastat te lu t  pääpiir te issään

Kaikki haastatellut pariskunnat kertoivat viettävänsä runsaasti aikaa mökeil-
lään. Hyvätuulen asuntoihin suhtauduttiin kaupunkikotina, jonka sijaintiin 
ja palvelujen saavutettavuuteen oltiin hyvin tyytyväisiä. Asuntoon ei kaivattu 
takkaa, eikä juuri saunaakaan. Vanhemmat pariskunnat pitivät asuntosaunaa 
ostohetkenä tärkeänä, mutta todellisuudessa sauna oli ollut hyvin vähän käy-
tössä. Nuorin pariskunnista oli suunnitteluvaiheessa toivonut, että saunatila 
käytettäisiin heidän kannalta järkevämmin, mutta rakennuttaja- ja suunnitte-
lupuolella asenne oli toisenlainen: ”Onhan nyt sauna oltava.” 

Asukkaat pitivät sivuasuntoa hyvänä, vaikka siihen suhtauduttiin-
kin eri tavoin. Asunnoissa H1 ja H3 yksiö oli haastatteluhetkellä osana asunto-
kokonaisuutta, asunnossa H2 se oli itsenäinen vuokra-asunto. Haastatteluissa 
H1 ja H2 sivuasunnon koettiin helpottavan vanhuuden tuomia muutoksia, 
haastattelussa H3 pohjaratkaisu koettiin paremmaksi, kun kaksi vierekkäistä 
asuntoa yhdisttiin. Sivuasunto koettiin siis tarpeelliseksi hyvin erilaisissa ti-
lanteissa, mikä kertoo ratkaisun monipuolisuudesta ja käyttökelpoisuudesta. 
Muunneltavuus oli toki Hyvätuulessa muita haastattelukohteita enemmän 
esillä, sillä kaikki Hyvätuulen asukkaat olivat pohtineet juuri sivuasuntojen 
käyttömahdollisuuksia.

Asuntoon yhdistetyistä sivuasunnoista kävi kuitenkin ilmi sekä 
niiden suunnittelun että toteutuksen tietty keskeneräisyys. Sivuasunnon 
sisäänkäynnille valittu kohta suuremman huoneiston kautta hankaloitti ka-
lustamista. Yksi pareista oli poistanut makuuhuoneensa oven (H1), toisesta 
ainoa mahdollinen kalustamistapa oli asettaa sänky parvekkeen oven eteen, 
jolloin parveketta ei voinut käyttää (H3). Sama internetyhteys ei toiminut 



64

yhdistetyissä asunnoissa, vaan yhteyksiä olisi täytynyt hankkia kaksi. Myös-
kään valonkatkaisijoita ei löytynyt asunnot yhdistävän oven vierestä. Vaikutti 
siltä, että toivotut muutokset eivät suunnittelijoiden näkökulmasta olisi ko-
vin vaikeita toteuttaa, mutta muunneltavuuten oli loppujen lopuksi suhtau-
duttu melko välinpitämättömästi erityisesti rakennusvaiheessa. Käytännön 
asioiden huono ratkaiseminen häiritsee kuitenkin arkielämää. 

Haastattelujen aikana vaikutti siltä, että asunnon valinta ja osto-
päätös haluttiinkin kokea mahdollisimman positiivisena, mistä voidaan käyt-
tää Matti Kortteisen lanseeraamaa käsitettä ”onnellisuusmuuri”56. Sen mukaan 
omia ratkaisuja tulee arvotettua mieluummin myönteisellä kuin kielteisellä 
tavalla, kun kyseessä on omistusasunnon kokoinen, mittava hankinta. Tämä 
tuli mielestäni ilmi kaikissa haastatteluissa: haastattelussa H1 omaa asuntoa 
pidettiin parhaana, sillä siihen kuului erkkeri. Haastattelussa H2 erkkeri-
asuntoa moitittiin, sillä se sijaitsi sotkuisen makkarakioskin yläpuolella, sen 
sijaan oman asunnon näkymiä pidettiin parhaana mahdollisena. Asunnossa H3 
pitkänomainen olohuonetila koettiin vaikeaksi kalustaa, mutta lopulta haas-
tateltu ei kokenut tilaratkaisun tuovan yhtään hukkaneliötä asuntoon. On-
nellisuusmuuri toki vääristää vastauksia, mutta koen, että asukkaat kykenivät 
myös kriittiseen pohdintaan haastattelujen aikana.

Huomioi ta t i laratkaisuis ta

Rakennus oli markkinoitu iäkkäälle väelle, mutta kohderyhmä olisi voinut nä-
kyä asunnossa huomattavasti enemmän, erityisesti makuuhuoneessa ja keit-
tiössä. Haastattelussa H2 harmiteltiin, kun makuuhuoneeseen ei mahtunut 
900 mm leveät moottorisängyt, vaan he joutuivat tyytymään kapeampiin; 
muillakin asukkailla oli vaikeuksia mahduttaa sänkyä päämakuuhuoneeseen. 
Makuuhuoneen mittakalusteena voisi olla käytössä 1800 mm leveä parisänky 
standardimittaisen 1600 mm leveän sijaan silloin, kun asunnon kohderyhmä-
nä ovat iäkkäät ihmiset. Myös keittiön yläkaapit tulisi pitää matalina, mutta 
sen sijaan pyrkiä kasvattamaan keittiötä leveyssuunnassa, jotta keittiöön saa-
taisiin tarpeeksi säilytys- ja laskutilaa.

Kaksi asunnoista, H2 ja H3, oli ulkomuodoiltaan toistensa peiliku-
via, mutta niiden huonejako oli ratkaistu eri tavoilla. Molemmissa vaikutti 
olevan omat ongelmansa, esimerkiksi pienempi makuuhuone oli molemmis-
sa asunnoissa kovin pienikokoinen. Mutta koska kummassakin asunnossa 

56  Kor t teinen et al 2005, s.  124.
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pienempää makuuhuonetta käytettiin työ- tai askartelutilana, pohjaratkaisu 
tuntui asukkaista juuri itselleen sopivalta. Asunnossa H3 pitkänomainen olo-
huone koettiin ruokailun kannalta vaikeaksi, joten pöytä oli sijoitettu asun-
non päämakuuhuoneeksi tarkoitettuun tilaan. Sivuasunnon liittäminen osaksi 
asuntoa tuli tarpeeseen, jotta asuntoon saatiin tarpeeksi suuri makuuhuone. 
Kolmio vaikutti siis toimivan itsenäisenä asuntona verrattain huonosti.

Tilaratkaisu oli asunnossa H1 suoraviivaisempi ja ehkä tavanomai-
sempi. Makuuhuoneet olivat tilavampia, olohuoneeseen avautui oma ikkuna 
(erkkeri), jolloin keittiö muodostui selkeämmin omaksi tilakseen. Haastatel-
lut vaikuttivat olevan tyytyväisiä pohjaratkaisuunsa, kun asunnoissa H2 oltiin 
jouduttu sopeutumaan avoimeen keittiötilaan ja asunnossa H3 pitkänomai-
seen olohuoneeseen. Asunnon H1 haastateltavien tyytyväisyys kävi ilmi jo 
kutsusähköpostissa: ”Meillä on kaunis ja toimiva koti Hyvässätuulessa.” 

Asunnon pinta-alan painottumista olohuone-keittiöakselille ei kri-
tisoitu, vaan kaikki haastateltavat toivoivat juuri kyseisten tilojen pääsevän 
esimerkiksi valokuvaan. Oleskelutiloissa oltiin tyytyväisiä avaruuteen, näky-
miin ja liukuvaan tilaan. 

Keittiö sai kiitosta, mikäli tilaratkaisu mahdollisti katseilta näky-
mättömiin jääviä osia. Täysin avoin keittiötila paljastaa mahdollisen sotkui-
suuden ja tekee tilasta asukkaankin mielestä arkisen. Hyvätuuli-johdannossa 
pohdin ennen vierailuja, että L:n muotoinen keittiö vaikutti parhaalta ratkai-
sulta, mutta haastattelussa H2 ilmeni toisin: L-keittiö oli turhan avoin.  Se 
esittää vaatimuksen keittiön pöydän koolle, jotta tila toimisi suunnitellulla 
tavalla, sillä isompi pöytä levittää keittiötilan olohuoneen puolelle. Sen sijaan 
saarekkeellinen keittiö asunnossa H1 sai haastatelluilta eniten kehuja.

On tietyllä tapaa ristiriitaista, että perinteisesti erilliset keittiö- ja 
olohuonetilat ovat käytännössä poistuneet nykysuunnittelusta pohjaratkaisu-
jen tehostamiseksi, kun runsaasti tilaa vievät saunat suunnitellaan yhä lähes 
jokaiseen kaksiota suurempaan asuntoon. Avokeittiöön liittyy toki muitakin 
etuja kuin tehokkuus, kuten kaivattu tilan avaruus. Silti esimerkiksi ikäänty-
neillä ihmisillä saattaa olla avokeittiöön totuttelemista, kuten haastattelussa 
H2, vaikka pääosin Hyvätuulen asukkaat olivat avokeittiöön tyytyväisiä. Voi-
siko tehokkuuden ja esimerkiksi ympäristöarvojen nimissä asuntojen saunat-
tomuudesta tehdä avokeittiöiden tapaisen totuttelukysymyksen?

Kylpyhuoneista odotin etukäteen ehkä enemmän kokoon kohdis-
tuvaa kritiikkiä. Ainoastaan haastattelussa H3 kylpyhuonetta kuvailtiin ”jär-
kyttäväksi spa-alueeksi” ja toivottiin pienempää kylpyhuonetilaa. Sivuasunnon 
kylpyhuone tuntui kaikista asukkaista sopivan pieneltä, he olivat jopa pohti-
neet, onko kylpyhuone todella esteetön. Sivuasunnon suihku oli kaikilla silti 
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+
+ Hyvät l i ikenneyhteydet

+ Palvelut lähel lä

+ Si is t i  pihapi ir i

+ Lämmin autohal l i

+ Ir taimistovarasto osana asuntoa

+ Parveke

+ Erkker i

+ Sivuasunnon tuomat  

   muunneltavuusmahdoll isuudet

+ Sivuasunnon myötä 2 wc:tä

+ Sivuasunnon myötä vaatehuone

+ Avoin olohuone

+ Keit t iö yhteydessä 

   olohuoneeseen

+ Osa kei t t iöstä katsei l ta pi i lossa

–
– Yhteis t i loja käyttöön nähden 

   l i ian pal jon: kal l is ta

– Verstast i lan vaikea käytet tävyys

– Saunan muuttaminen 

   vaatehuoneeksi  kal l is ta

– Sivuasunnon l i i t tämisessä 

   v iereiseen huoneistoon 

   käytännön ongelmia 

   ( internetyhteys ei toimi, 

   valonkatkais i jat ja pis tokkeet 

   epäkäytännöl l is issä paikoissa)

– Sivuasuntoon hankala

   s isäänkäynt ikohta

– Li ian avoin kei t t iöt i la

– Pi tkänomainen olohuone

– Pi tkänomainen makuuhuone 

vähässä käytössä, mille naureskeltiin, mutta asiaa ei pidetty kovin suurena 
ongelmana. Sivuasunnon eteinen oli käytössä vaatehuoneena, joka koettiin 
hyväksi vastaukseksi asukkaiden säilytystilan puutteeseen.

Haastatteluissa ylistettiin irtaimistovarastojen sijoittamista asun-
non yhteyteen. Sijainti laajensi varaston käyttömahdollisuuksia: sinne oltiin 
tuotu ylimääräinen jääkaappipakastin, mankeli ja käyttövaatteita. Irtaimisto-
varastosta aiheutuva eteisen pidentyminen ei yllättäen häirinnyt asukkaita. 
Päinvastoin, yksi asukkaista halusi yhden kuvista näyttävän sisääntulon ja 
eteisen, sillä se oli hänestä yksi asunnon miellyttävimmistä näkymistä. Penk-
keineen ja säilytystiloineen eteisaula tuntui lähinnä käytännölliseltä ja muka-
valta, eikä tuhlailevalta. 

Huomioi ta ulko-  ja yhteis t i lois ta

Vanhemmille pariskunnille oma parveke oli tärkeä osa asuntoa. Parvekkeen 
tuoma mahdollisuus päästä omasta asunnosta osaksi ulkotilaa tuntui olevan 
asia, joka parvekkeessa viehätti; parvekkeen käyttö vaikutti jääneen melko 
marginaaliseksi. Siitä huolimatta, että lasitus tekee parvekkeesta ja jopa koko 
asunnosta kesäaikaan todella kuuman, tuntui parvekelasitus olevan silti eh-
dottomuus asukkaiden mielestä.

Yhteistiloista kukaan haastatelluista ei ollut erityisen kiinnostunut, 
mikä kertoo myös haastattelujen asuntojakaumasta: asunnot olivat sen verran 
suuria, ettei yhteistiloille löytynyt suurempaa tarvetta. Haastateltu asunnos-
sa H3 pohti, että mikäli asuisi pienemmässä asunnossa Hyvätuulessa, voisi 
hän olla hyvinkin kiinnostunut yhteistilojen käytöstä. Hän kehui verstasta 
hyvänä ideana, mutta myöskään sen käytännön toteutuksen takia hän innos-
tunut käyttämään sitä: tilasta ei nähnyt ulos, eikä ilmanvaihto toiminut, saati 
puhelinverkko. Yleisistä tiloista autopaikoitus kellarissa oli silti jokaiselle yksi 
tärkeimmistä syistä, miksi olivat asuntonsa ostaneet. Useampaa kuin yhtä au-
topaikkaa asuntoa kohti ei koettu tarpeelliseksi. 

Pihan ulkonäköä ja siisteyttä kehuttiin kaikissa haastatteluissa. 
Asunnossa H2 haastateltavat kertoivat käyttävänsä lastenlasten kanssa sa-
tunnaisesti hiekkalaatikkoa ja keinua, muut eivät kertoneet käyttävänsä pi-
haa muuten kuin läpikulkumielessä. Ulkotilaan oli tuotu mahdollisuus myös 
omaan viljelypalstaan, mutta kukaan haastatelluista ei edes maininnut asiasta. 
Pihan käyttämättömyys tuntuu kertovan samasta asiasta, kuin kiinnostuksen 
puute saunasta tai esimerkiksi takasta: asukkailla on oma mökki, joka täyttää 
luontoon ja puuhasteluun kohdistuvat toiveet.    
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As .  Oy  Van taan  Kaun i s  Be r t t a 

Sijainti
Kilterinkaari 10, 01600 Vantaa

Myyrmäki

Arkkitehtisuunnittelu
 Optiplan Oy 

Valmistunut
 10 / 2013

Neliöhinta
 n. 4300 e/m² 

Asunnonostajien keski-ikä
58 v.

Asuntojakauma 
1h+kt: 26 kpl
2h+kt: 11 kpl
3h+kt: 15 kpl
4h+kt:   6 kpl
5h+kt:   1 kpl

Asuinpinta-ala
n. 3000 m²

Bruttoala (sis. yhteistilat, autohallin)
n. 5300 m²

Erikoisuus
Ei asuntosaunoja, autopaikoitukseen perustuvat runkomitat
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2 .4   A s .  Oy  Van taan  Kaun i s  Be r t t a

Kaunis Bertta on NCC:n täydennysrakentamiskohde, jota on kuvailtu ”pul-
leaksi tehotaloksi” Helsingin Sanomien artikkelissa ”Vantaa painaa alas kotien 
hintaa”57. Kauniissa Bertassa asuntojen hinta on pyritty pitämään matalana esi-
merkiksi jättämällä asuntosaunat kohteesta pois. Helsingin sanomien artik-
kelissa Bertan asukkaat kiittelevät sen edullista myyntihintaa, pohjaratkaisun 
käytännöllisyyttä, sekä hallissa sijaitsevaa autopaikkaa. Voidaan kenties siis 
olettaa, että tähän tutkimukseen tehdyissä haastatteluissa kiitellään myös sa-
moja asioita.

Sijaint i  ja rakennus

Täydennysrakentamishankkeina Bertta-
rakennukset (Kaunis Bertta, Soma Bertta ja 
Bertta-Kulta) on suunniteltu väljään lähiöra-
kenteeseen, jolloin alakerrokset omistetaan 
autopaikoitukselle. Tämä on luonut reuna-
ehdot rakennusmassalle, jonka leveys mää-
rittyy kaksikampaisesta autohallista. Runko-
syvyys on massiivinen, lähes 18 metriä. 

NCC:n kehitysarkkitehti Mari 
Karttusen mukaan rakennusmassan jyke-
vyyttä on pyritty keventämään kattomuotoa 
pilkkomalla ja julkisivuvärityksellä. Asun-
noissa ongelmaa on pyritty välttämään ra-
kennuksen halkaisevalla keskikäytävällä. 
Keskikäytävä jatkuu julkisivuun saakka, josta 
se saa myös luonnonvaloa. Porrashuone on 
vedetty sisään rakennusmassasta. Myös ka-
dun puolella sisäänkäynti on vedetty sisään 
julkisivupinnasta. 

8. kerroksen yhteistilat eivät vai-
kuta tavallista suuremmilta, vaikka näin voisi 
olettaa asuntosaunojen puuttuessa kohtees-
ta kokonaan. Kahden saunan lisäksi oleske-

57  Hels ingin Sanomat 1.
50 m 100 m

As. Oy Vantaan Kaunis Ber t ta

Asemapiir ros 
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lulle ei ole omistettu lainkaan sisätilaa. Kerroksessa on kookas kattoterassi, 
mutta terassi on suunniteltu vain kesäkäyttöön: se ei ole katettu, lasitettu tai 
lämmitettävissä. Ilmansuuntien suhteen terassi avautuu kuitenkin optimaali-
sesti länteen, ilta-aurinkoon.

Rakennuksessa on käytetty yhtä ikkunatyyppiä huonetilasta riippu-
matta: pystysuuntaista suorakaidetta, jossa on tuuletusikkuna suorakaiteen 
alaosassa. Yhden ikkunatyypin monistaminen tuo tiettyä rauhallisuutta julki-
sivuun, mutta sisätilojen kannalta ratkaisu ei tunnu perustellulta. Julkisivusta 
ei ole luettavissa, mitä tilaa ikkuna palvelee, eikä ikkuna ota huomioon tilojen 
erilaisia kalusteita. 

Vieraspaikkoja on sijoitettu tontille vain pari, mitä asukkaat harmit-
televat Helsingin sanomien haastattelussa. Kompaktit, saunattomat asunnot 
vaikuttavat täyttävän asumisen tarpeet ainakin minimissään, samalla kuin 
Kaunis Bertta rakennuksena pyrkii virkistämään alueen löyhää kortteliraken-
netta.

Asunnot

Pienet asunnot jäävät rakennusmassan keskelle, jolloin ne myös avautuvat 
vain yhteen ilmansuuntaan. Suuret asunnot sijoittuvat rakennusmassan kul-
miin, avautuen kahteen ilmansuuntaan. Keskikäytävästä huolimatta suuri 
runkosyvyys näyttäytyy asunnoissa, erityisesti suurien asuntojen käytävämäi-
sissä eteisissä sekä pienien asuntojen putkimaisuudessa.

Yksiöissä ja kaksioissa pimeäksi jääviin eteistiloihin on sijoitettu 
vaatehuone. Asuinhuonetta jakaa väliseinä, jolloin keskelle asuntoa muodos-
tuu nukkuma-alkovi. Myös ylimmän kerroksen suurin asunto, 100-neliöinen 
5h+kt, kärsii pimeästä käytävästä huoneiston keskivaiheilla, vaikka keittiö-
olohuone vaikuttaakin viihtyisältä. Rakennuksen kulmiin sijoitetut kolmiot 
vaikuttavat valoisuuden ja tilaratkaisujen kannalta onnistuneimmalta.  

Vaatehuone löytyy kaikista yksiöistä ja kaksioista, myös osasta kol-
mioista. Silti mitä suuremmaksi asunto kasvaa, sitä epätodennäköisimmin 
siitä löytyy vaatehuone. Vaatehuoneella on selvästi pyritty ratkaisemaan luon-
nonvalon puutetta pienissä asunnoissa. Suuremmissa asunnoissa olisi silti 
todennäköisesti enemmän tarvetta säilytystilalle kuin yksiöissä ja kaksioissa. 

Rakennuksessa toistuu kaksi keittiömallia: yksiöissä ja kaksioissa 
kulmaan sijoitettu L-keittiö, ja suuremmissa asunnoissa I-keittiö pienellä sei-
näsaarekkeella. Saarekekeittiöt vaikuttavat toimivilta ja helposti kalustetta-
vilta, mutta pienten asuntojen keittiöissä ilmenee ongelmia: kaksioiden keit-
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As. Oy Vantaan Kaunis Ber t ta

1. ( -  ~2.) kerros

tiöt sijaitsevat jo hyvin kaukana ikkunoista, 
ja yksiöiden keittiöt avautuvat kummallisesti 
nukkuma-alkoviin. Jos taas kaksioissa sijoit-
taa pöydän seinän viereen, asukkaan on kul-
jettava joko keittiökalusteiden tai vaatehuo-
neen läpi muihin asunnon tiloihin. 

Jokaiseen asunton on sijoitettu 
parveke, johon asukas on voinut teettää ha-
lutessaan lasityksen lisätyönä. Asukkaille 
annetussa, Kauniin Bertan esittelylehdessä 
rakennuksen julkisivukuviin ja näkymiin par-
vekkeet on silti piirretty lasisina, mikä herät-
tää kysymyksen, miksei parvekkeiden lasitus 
kuulu asuntoon vakiovarusteena. 

5 m 25 m



72Tutkimuskohde

As. Oy Vantaan Kaunis Ber t ta

3. -  7. kerros

As. Oy Vantaan Kaunis Ber t ta

8. kerros

5h + kt  (+s)          103,0 m ²

4h + kt  (+s)  72,5 m ²  – 75,5 m ²

3h + kt  (+s)   61,0 m ²  – 77,5 m ²

2h + kt  (+s)  50,5 m ² 

1h + kt  (+s)  36,0 m ²  – 38,0 m ²

B1

B2
B3
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Asun to  B1

Asukkaat
Nainen, ikä n. 60 v.

Asunnon koko 
61 m²    

Huonejakauma
3h+kt 

Haastatel tava halusi 

kuvauspisteeksi  olohuoneen 

lepotuol in, josta näkee 

laajal t i  asunnon er i  t i loihin 

sekä ulos ruokai lut i lan 

ikkunasta. 

I
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2 .4 .1   Haas ta t t e l u  B1

Kauniin Bertan kulmahuoneistossa asuu eläkeikää lähestyvä nainen, joka työs-
kentelee kotihoidossa vanhusten apuna. Hänen asuntonsa on suorakaiteen 
muotoinen kolmio, jonka mutkikas eteinen on yhteydessä asunnon kaikkiin 
tiloihin: kahteen asuinhuoneeseen, kylpyhuoneeseen, avokeittiöön ja oleske-
lutilaan. Olohuoneen kulmassa sijaitsee asunnon parveke. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Haastateltava kertoo monen asian miellyttäneen valitsemassaan asunnossa 
jo ostohetkellä: asunnossa ei ole monia suoria naapureita, sillä huoneiston 
alapuolella sijaitsevat varastotilat ja vierusnaapureita on vain yksi. ”Arvostin 
sitä rauhaa ja hiljaisuutta, olen ollut kovin tyytyväinen.” Nainen pohti ostohetkel-
lä myös kaksioita, mutta tuli siihen tulokseen, että kolmen huoneen asunto 
sopisi hänelle parhaiten: ”puuhahuoneeseen” mahtuu ompelukone ja muut työs-
kentelytavarat, sekä lapsenlapsen lelut. 

Asukas kertoo etsineensä Myyrmäen lähiseuduilta itselleen van-
huudenasuntoa. Työpaikka sijaitsee Malminkartanossa, johon haastateltu kul-
kee polkupyörällä: työmatka ei saanut kasvaa suureksi. Sijainti saa asukkaalta 
arvosanaksi täyden kympin: palvelujen saatavuuden ja työmatkan pituuden 
lisäksi alueella miellyttävät hyvät julkiset yhteydet sekä tuttu ympäristö.

Asumistarpeiden muuttuminen tarkoittaa naiselle vanhuuden nä-
kökulman lisäksi myös lastenlasten hoitomahdollisuuksia. Nainen sanoo toi-
vovansa lisää lapsenlapsia samalle ajankohdalle, kuin milloin hän aikoo jäädä 
eläkkeelle. Asukas on tyytyväinen, että taloyhtiön leikkipaikka sijaitsee lä-
hellä asunnon parveketta, jolloin esimerkiksi omien lastenlasten toimia voi 
seurailla helposti. ”Kaikki eivät tykkää siitä, että leikkipaikka on alapuolella, ja asunto 
on lasten melussa, mutta minä olen ollut 25 vuotta perhepäivähoitaja.” Esimerkiksi 
sivuasuntoa asukas ei kuitenkaan koe itselleen sopivaksi. 

”Kun nykyään puhutaan siitä, että vanhukset voisivat asua samassa [asunnossa] kuin 
nuoret, niin sellaista riesaa minä en haluaisi omille lapsilleni. - - Minä olen nähnyt 
näitä yrityksiä omassa työssäni, - - mutta mikään ei ole yhtä vaikeaa kuin hoitaa omia 
vanhempia.” 

Vanhuudenasunnoltaan asukas toivoi helpostusta ongelmiin, joita 
hän näkee työssään. Hän katseli vaihtoehtona kerrostaloasunnolle myös ri-
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As. Oy Vantaan Kaunis Ber t ta
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I

II

III

Kuvienottopaikka

Ei käytössä / 

ei rakennettu

Asukkaan kalusteet

III
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vitaloja, mutta portaita hän ei halunnut asuntoonsa. Makuuhuoneen seinään 
asukas on teettänyt liukuovellisen aukon, joka sekä avartaa tilaa että helpot-
taa asunnossa liikkumista esimerkiksi rollaattorilla. Asunto uudiskohteessa 
tuntui hänestä luontevalta, ja Kaunis Bertta oli edullinen vaihtoehto. 

Asunnon er i ty ispi i r teet

Kauniin Bertan näkyvin erityispiirre on kaikkien asuntojen saunattomuus. 
Tämä oli haastatellulle ehdottoman positiivinen asia. 

”Olen ihan saunaihminen, mutta minusta se on oikein hyvä asia, että sauna on ylhäällä 
[yhteistiloissa]. Olen nähnyt omassa työssäni, kuinka vanhuksilla on saunat käyttämät-
tä, ja ne toimivat varastoina. Se on semmoista turhaa neliötilaa josta maksaa, ja sen 
siivoaminen... Minusta on niin ihanaa mennä sinne ylös, kun joku on siivonnut minun 
puolestani! Minä näen maisemat ja kaikki. Että se toimii.”

Asuinhuoneet

Asunnon sisätiloihin ja materiaaleihin nainen on ollut tyytyväinen. Kahteen 
seinään hän sai valita tehostevärimaalit, mutta koska rakennustyöt olivat osto-
hetkellä jo pitkällä, keittiön ja kylpyhuoneen pintamateriaalit oli jo etukäteen 
päätetty. Näkymät olivat asukkaalle tärkeitä, mikä oli osasyynä aukon tekemi-
seen makuu- ja olohuoneen väliseen seinään. 

Seinän muutostyöhön eivät ehtineet mukaan sähköpistokkeiden 
päivitykset. Suurimpaan osaan olohuonetta ei siksi saa kätevästi asennettua 
esimerkiksi valaisimia, ellei asenna pitkiä jatkojohtoja sekä olohuoneen että 
makuuhuoneen poikki. Muuten aukon teettämiseen asukas on ollut hyvin 
tyytyväinen. 

Aukon edessä sijaitseva lepotuoli on yksi asukkaan lempipaikoista. 
Kohdassa miellyttävät siitä avautuvat näkymät myös ulos: ”Minä tykkään [istua] 
juuri tällä tasolla, kun ei näy talot, vaan näkyy taivas ja puut.” Toinen miellyttävä 
kohta asukkaasta on keittiössä, kun istuu pöydän ääressä, kasvot parvekkeen 
suuntaan. ”Silloin kun [parvekkeen sälekaihdin] on kiinni, ei näy tuo kamala talo, tuo 
vastapäinen, vaan näkyy metsä. - - Minä kun olen luontoihminen.” 

Ikkunoiden sijoittuminen asuintiloissa muuttuu kerroksittain. Asu-
kas kertoo ikkunoiden sijainnin vaikuttaneen myös siihen, mistä kerroksesta 
hän asunnon hankki. Aukon avaaminen makuuhuoneen seinään vähensi enti-
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Kauni in Ber tan pienikokoinen 

parveke sai asukkaan 

punnitsemaan muita 

asuntovaihtoehtoja, s i l lä kukkien 

hoito on hänel le tärkeää.

II

sestään ehjiä seiniä, mutta nainen sai silti kirjahyllynsä mahtumaan asuntoon. 
Haastateltavasta asuntoon olisi vaikea sijoittaa enää sohvaa, mutta toteaa, et-
tei ole sohvaa silti kaivannut. Olohuoneen tilajärjestely on asukkaasta sopiva:

”Olen katsonut myös [Soman Bertan ja Bertta-Kullan] pohjapiirustuksia. Niissähän 
ei ole tässä tätä [jääkaappisaareketta]. - - Mutta minä tykkään tästä, tykkään ihan 
mahdottomasti. Jos siltä kannalta ajettelee, että kun istuu [olohuoneen nojatuolissa], niin 
tähän jää ihan oikeasti olohuone. Että on jotain joka jakaa tilaa. Tämä on hyvä.”

Asukas halusi omat kylmäkalusteensa jääkaapille ja pakastimelle, 
jotka hän hankkikin keittiöön muutostyönä. Niiden ovet kuitenkin aukeavat 
eri puolille keittiötä, vaikka sijaitsevatkin vierekkäin: jääkaappi keittiönpöy-
tään päin, ja pakastin eteiseen. Tämä on ihmetyttänyt asukasta, vaikka hän 
on vanhenemisen näkökulmasta tyytyväinen, että keittiössä mahtuu pyörä-
tuolinkin kanssa avaamaan kaapit kunnolla. Avokeittiö oli kuitenkin tilana 
asukkaalle uusi asia:

”Tämä on ollut aika hauskaa. Edellisessä asunnossa keittiö oli sillä tavalla, 
että jos laittoi seisovan pöydän rippijuhlissa tai ylioppilasjuhlissa, niin se 
oli hornan kuusessa. Silloin sai olla rauhassakin. Nyt ei saa olla rauhassa 
ollenkaan! Mutta sitten taas toisaalta, - - se luo sellaista yhteisyyttä. 
Kaikessa on kaksi puolta, mutta minä olen pitänyt tästä.” 

Muut asunnon t i la t

Parveke on naiselle tärkeä tila. Ostovaiheessa Kauniin 
Bertan parvekkeet tuntuivat liian pieneltä, minkä takia 
hän katseli muitakin vaihtoehtoja. ”[Pohdin], että miten 
ihmeessä minun kukkani mahtuvat. - - Mutta kyllä se sitten kui-
tenkin toimi.” 

Parvekelasitus on tuottanut valituksia koko 
rakennuksessa: parvekkeen alaosaa ei pysty kunnolla 
pesemään. Sen ulkopuolelle on asennettu kaideritilä, 
mutta alaosan lasitusta ei saa avattua eikä ritilää irro-
tettua. ”Jos lasi olisi ulkopuolella ja pinnat sisäpuolella, niin ei 
olisi mitään ongelmaa. Mutta nyt ne ovat väärin päin.”

Asunnon kylpyhuoneeseen nainen on ollut 
tyytyväinen. Tilan hormin sijoituspaikka ihmetytti 



79

aluksi, mutta lopulta kulmaukseen sai naisen mielestä mukavasti piiloon sii-
voustarvikkeita. Suihkuverhoa asukas ei ole halunnut asentaa, koska ne muut-
tuvat asukkaan mielestä ajan myötä epämiellyttäväksi.

Ulko- ja yhteis t i la t

Oma autopaikka oli jo ostovaiheessa haastatellulle tärkeä, samoin kuin vie-
railijoiden autopaikat, joita ei kuitenkaan ole tontilla kuin kaksi. ”Se on tämä 
huono juttu, tosi huono juttu.” Nainen on pohtinut, voisiko vieraspaikkoja saada 
sovitusti Kauniin Bertan käyttöön esimerkiksi viereiseltä verovirastolta tai 
Myyrmannin ostoskeskuksesta. Pysäköinti parkkihallissa on myös ollut nai-
sesta ahdasta. Nainen muistuttaakin, että autojen koko kasvaa jatkuvasti, 
mutta hän ei ole huomannut samaa paikoitusratkaisuissa. Kritiikkiä saa myös 
pesutuvan sijoittaminen pyöräkellarin yhteyteen: 

”Minusta tuntuu kamalalta, kun tulen ulkoilmasta kuraisen ja lumisen pyörän kanssa, 
ja ihmiset pesevät pyykkiä [samassa tilassa]. - - Se kosteusmääräkään ei varmasti tee 
rakenteille hyvää.”

Nainen on kiinnittänyt huomiota myös esteettömän talosaunan to-
teutukseen: suihkutilasta puuttuu tukikaide, vaikka kulkureitteihin ja por-
taisiin ne on asennettu. Suihkutilan kaide on naisen mukaan vanhuuden ja 
esteettömyyden näkökulmista ehdottomuus. Hän haluaisi myös omaan kylpy-
huoneeseensa tukikahvat, vaikka jälkeenpäin asennettuna.

Kattoterassi on miellyttänyt paljon haastateltavaa. Hän toivoisi 
kattoterassin tapaisten kohtauspaikkojen lisäksi naapurien kanssa yhteisiä 
tapahtumia: ”Talossa voisi olla yhteisöllisyyttä ihmisten kesken. Että voidaan tehdä yh-
dessä, syystalkoita ja muita.” Haastateltava myös lisää, että hänestä kattoterassin 
karsittu kalustus on positiivinen asia. Esimerkiksi yleistä grilliä hän ei sinne 
tahdo, sillä asukkaiden ja vierailijoiden vaihtuessa irtokalusteet ovat helposti 
varastettavissa ja vaikka heitettävissä katolta alas. Kattoterassi on kuitenkin 
ollut hänelle mukava tila viettää aikaa.

”Sehän on tosi ihanaa, että ylhäällä on maisemataso, minne voi mennä, vaikka ei ole 
sauna[vuoro]. Minun eks-mies istui siellä [kesällä], ottamassa aurinkoa. - - Hän kipitti 
ylös ja on tutustunut talon ihmisiinkin. - -  Minä olen ollut siellä uutenavuotena katsomassa 
rakettien ilomerta. - - Sinne tuli myös nuoria, hyvin fiksuja ihmisiä kuohuviinilasien 
kanssa, minä olin ainoa tuulipukumummo siellä. Se oli tosi ihanaa.” 
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Olohuoneen ja makuuhuoneen väl iseen seinään on teetet ty olohuonet i laa avar tava, l iukuovel l inen aukko. 

Aukon edessä s i jai tsevalta tuol i l ta, asukkaan miel ipaikasta, on kuvattu asunnon panoraamakuva (kuva I). III
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Asun to  B2

Asukkaat
Nainen, ikä n. 60 v.

Asunnon koko 
61 m²    

Huonejakauma
3h+kt 

Haastatel lun miel ipaikka on 

sama kohta asuntoa kuin 

haastat telusta K1. Etualan 

tuol ia asukas nimit tää 

”valtais tuimekseen”, josta 

hän voi tarkastel la suur ta 

osaa asunnon t i lois ta. 

I
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2 .4 .2   Haas ta t t e l u  B2

Vastaavassa asunnossa kuin edellinen haastateltava asuu niinikään eläkkeen 
kynnyksellä oleva nainen. Asuntopohjissa erona ovat ikkunoiden paikat sekä 
parvekkeen sijainti: asunnon B2 parveke on sijoitettu keittiön yhteyteen, kun 
edellisessä haastattelussa B1 parveke sijaitsi oleskelutilan kulmassa. Kahteen 
ilmansuuntaan avautuva asunto on saunaton kolmio avokeittiöllä. Haastatel-
tava kertoo etsineensä lähes kaksi vuotta asuntoa, johon kohdistuivat hänen 
omien sanojensa mukaan tiukat vaatimukset.

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

”Minulla oli mielessä tällainen pieni kolmio. - - Halusin vaatehuoneen, joten se on tähän 
rakennettu. Mutta koska en tarvitse toista makuuhuonetta, niin halusin, että se olisi vähän 
niin kuin olohuoneen jatketta. - - Sitten oli vaatimuksena, että ei saa olla saunaa, ja 
sehän oli lähestulkoon mahdoton yhtälö, kunnes tuli tämä [Kaunis Bertta]. En hirveästi 
ajatellut, että kuinka lähelle kauppoja tai palveluita haluaisin. Enemmän, että se asunto 
on sellainen minun oloiseni. Tämän löydyttyä totesin, että tämä nyt on aivan täydellinen.”

Asukas halusi ylimpään kerrokseen, kuten hän on lapsuudesta saak-
ka asunut. Sekin toteutui nykyasunnon kohdalla. ”Minä en halua, että kukaan 
asuu minun yläpuolellani. [Nauraa.] - - Se on jotenkin semmoinen, että minun on hel-
pompi hengittää, kun olen ylhäällä.”  Naisesta myös tuntuu turvallisemmalta, kun 
asunto on maantason yläpuolella. ”Nämä ovat tämmöisiä mystisiä juttuja.” Kysei-
set vaatimukset toteutuivat nykyasunnossa. Myös ilmansuuntiin haastatelta-
va suhtautuu kuitenkin poikkeuksellisella tavalla:

”Minä halusin nimenomaan asunnon, johon ei kaiken päivää paista. Riippuu mitkä 
ne ovat ne kaksi ilmansuuntaa, mutta kaikista mieluiten minä olisin ottanut idän ja 
pohjoisen. Toisessa päässä [Kaunista Berttaa] on sellaisia asuntoja, jotka aukeavat 
etelään ja länteen. Sellaista en olisi mistään hinnasta ottanut. - - Tämä on aika hyvä. 
Ilalla myöhään tietysti jossakin vaiheessa rupeaa paistamaan, mutta, aika hyvä.”

Rakennuksen sijainti on asukasta miellyttänyt. ”Ainut, mikä voisi pu-
dottaa kympistä, - - on se, kun tuossa on niin lähellä [naapuritalo]. Tämä on vähän 
sellainen, että haluaa asunnon keskeltä kaupunkia, järven rannalta. - - Sanotaan nyt 10 
miinus.” Liikenneyhteydet ja palvelut ovat olleet asukkaan mielestä toimivia.
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Muunneltavuutta asukas ei ole juuri pohtinut. Hän sanoo kiinnittä-
neensä huomiota lähinnä siihen, että talo on esteetön, jos hän joskus joutuisi 
esimerkiksi pyörätuoliin. Ennen muuttoa suihkuseinä vaihdettiin kuitenkin 
suihkukaappiin, joka ei ole esteetön. Esimerkiksi sivuasuntoratkaisua nainen 
ei koe itselleen sopivaksi vaihtoehdoksi, vaikka hän kertoo ratkaisua aiemmin 
pohtineensakin. Naisen vanha äiti asuu Itä-Suomessa, mutta tämä ei ole ollut 
halukas muuttamaan Helsinkiin. ”En usko, että asumismuotoni muuttuu sen kum-
memmin. Jos pystyn, niin todennäköisesti yksin asun. Näin kuvittelisin.”

Asunnon er i ty ispi i r teet

Saunattoman asunnon etsintä oli naiselle pitkä prosessi, mutta vaatimus oli 
silti ehdoton. ”Minä saan päänsärkyä saunassa, se ei sovi minulle ollenkaan. En mis-
sään tapauksessa halunnut maksaa täysin turhista neliöistä.” Myöskään takka ei kiin-
nostanut. Kauniin Bertan rakentamiseen saakka nainen tarkasteli, jos vaihto-
ehtoisten asuntojen saunat olivat muunneltavissa vaatehuoneeksi. 

”Suuri kiitos, että on rakennettu talo, jossa ei ole saunoja. - - On paljon ihmisiä, jotka 
eivät niitä halua. - - Hirveän moni on sanonut, että kyllä meilläkin on sauna, mutta 
kerran kävin viime vuonna.” 

Asuinhuoneet

Asuntoon on tehty haastatteluotoksen mittavimmat muutostyöt: isoa makuu-
huonetta on pienennetty ja sen sisäänkäynti on siirretty olohuoneen nurk-
kaan. Komerot on poistettu, mutta tilaan on rakennettu kylpyhuoneen jat-
koksi vaatehuone. Makuuhuone on nyt suorassa yhteydessä olohuoneeseen, 
mutta tilan saa kuitenkin suljettua seinään upotetulla liukuovella. Kysyttäes-
sä, että olisiko asunto jäänyt ostamatta ilman muutostöitä, nainen vastaa heti: 
”Olisi. Ihan ehdottomasti.” 

Vaikka edelliseen haastatteluun verrattuna asunto on eri tyylinen, 
niistä löytyi silti yllättäviä yhteneväisyyksiä. Molemmat asukkaat ovat avan-
neet muutostyönä makuuhuoneesta yhteyden olohuoneeseen samasta koh-
dasta, ja molemmat ilmoittivat lempikohdakseen kyseisen aukon eteen sijoi-
tetun nojatuolin. 

Tässä haastattelussa asukas nimitti tuolia ”valtaistuimeksi”. Lempi-
paikka on linjassa edellisen haastattelun lisäksi myös muiden haastattelujen 
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Asukas halusi  kuvan eteisestä 

kei t t iöön päin: hänestä näkymä on 

kutsuva ja mukava. Kei t t iön i tse 

val i tut  pintamater iaal i t  ovat ol leet 

haastatel lusta onnistunei ta.

II

kanssa: näkymät sekä sisälle että ulos ovat tärkeitä, minkä mahdollistaa lem-
pikohdan sijainti asunnon risteyspaikassa oleskelutilassa. Avara, kettiöön yh-
teydessä oleva olohuonetila oli kriteerinä asunnon valinnassa.

”Vanha asunto oli minulla sellainen, jossa oli ihan vanhanajan kunnon iso keittiö, ja 
makuuhuone ja olohuone, niin minä halusin nimenomaan näin. Se jotenkin rasitti mennä 
aina huoneesta toiseen. Keittiön ja olohuoneen välillä oli kuitenkin matkaa. - - Sitten kun 
on vieraita, niin sitä on siellä jossakin kaukana keittiössä, ja vieraat olohuoneessa. Musta 
tämä on aivan loistoratkaisu. Olen tykännyt oikein tosi paljon.”

Haastateltava kertoo joutuneensa pohtimaan oleskelutilan kalus-
tusta paljon, sillä tilaan ei juuri jäänyt ehjiä seiniä. Kapea ja korkea ikkuna 
saa silti kiitosta: asukkaasta on rauhallista, että ikkunatyyppejä on vain yksi 
ja korkea ikkuna on hänestä myös miellyttävä. Hän ei kuitenkaan halua si-
joittaa mitään ikkunoiden eteen, elleivät kalusteen sijoitu tilaan kevyesti ja 
kelluvasti. 

Erityisesti makuuhuoneessa ikkuna on mää-
rännyt tilan kalusteiden paikat. Sänky on sijoitettu ik-
kunan viereen, mutta kun yöpöytääkään ei ole haluttu 
ikkunan eteen, se on sijoitettu sängyn taakse, lähelle 
oviaukkoa. Asukasta itseään kalusteiden paikat eivät 
makuuhuoneessa häiritse, mutta muut ovet kiinnittä-
neet niiden poikkeukselliseen sijoitteluun huomiota. 
”Yksi koulukaveri - - totesi, että sinulla on ihan väärin feng 
shuit täällä.” Nainen nukkuu tilassa tavallaan ylösalai-
sin: selin oviaukkoon, jalat kohti ulkoseinää. 

Säilytystilaa asunnossa on haastatellun mie-
lestä tarpeeksi. Ainoa kohta asunnossa, johon nainen 
kaipaisi lisää tilaa, on parvekeseinän ja jääkaapin väliin 
pöydälle. ”10 tai 20 senttiä. - - Minä en kuitenkaan voinut 
laittaa [pöytää] keskelle, kun minä nyt kuljen tätä väliä koko 
ajan, ja [jääkaapin] ovet pitää saada auki.” Itse valitut 
pintamateriaalit ja ”loistava” valaistus ovat kuitenkin 
miellyttäneet.  

Muut asunnon t i la t

Kylpyhuone on asukkaasta sopivan kokoinen: ”siinä ei 
ole hukkaneliöitä.” Tilan hormin taakse nainen on saanut 
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mahtumaan pienen lipaston, vaikka kulmaus vaikutti asukkaan mukaan vielä 
ostohetkellä kummalliselta. Lipasto on ollut hyödyllinen, sillä kylpyhuonees-
sa ei ole laskutasoa esimerkiksi lavuaarin yhteydessä. Laskutasoa nainen ker-
too kuitenkin tarvitsevansa esimerkiksi silmälaseille. Seinälle on myös asen-
nettu avohylly tavaroiden säilytystä varten. Asukas pohtii, että ”jos ei olisi itse 
tehnyt muutoksia, niin tilanne olisi vähän huono.”

Suurin hankaluus asunnossa on ollut parvekkeen lasitus. ”Se on erit-
täin huono. NCC on varmasti saanut siitä palautetta pilvin pimein, röykkiöittäin.” Ku-
ten aikasemmassa haastattelussa kävi jo ilmi, parvekelasitusta ei saa alaosasta 
auki, ja ulkopuolella ovat vastassa kaiteiden pinnat. Lasin peseminen on siis 
haastavaa. ”Siinä tunsi kyllä lievästi huijatuksi itsensä.”

Muuten oma parveke on asukasta miellyttänyt, myös siksi, ettei 
sinnekään juuri aurinko paista. Miellyttävä naapuri on idässä sijaitseva hiljai-
nen verovirasto, jonka pihaa asukas on ihaillut. Veroviraston ympärillä näkyy 
harvoin ketään, varsinkaan ilta-aikaan. Asunnon hiljaisen avara ympäristö saa 
kiitosta: ”tässä saa olla jotenkin ihan rauhassa.”

Ulko- ja yhteis t i la t

Taloyhtiössä on häirinnyt vieraspaikkojen vähyys: Myyrmannin ja veroviraston 
parkkipaikat ovat usein toimineet vaihtoehtoina. Asukas kyllä ymmärtää, että 
vieraspaikkojen määrä saattaa usein olla hyvin rajoitettu täydennysrakenta-
mistontilla, ”jostakin pitää tinkiä.” Oma autopaikka kuitenkin löytyy, mikä oli 
myös tärkeää asunnon valinnan kannalta, ”tietenkin”. Vaikka autopaikka onkin 
melko hintava, asukas kertoo kokeneensa asunnon edulliseksi, mikä myös hel-
potti ostopäätöstä.

Yhteistiloista nainen on käyttänyt lähinnä pyörävarastoa ja verk-
kokellaria. Pesutuvassa hän on jäänyt kaipaamaan mankelia. Saunaosastoa ja 
kattoterassia asukas on lähinnä esitellyt vieraille, mutta ei ole viettänyt niissä 
itse aikaa. Pyörää liikuttaessa haastatellusta on kätevää, ettei tarvitse käyttää 
erilaisia kerrosluiskia kaikkien yhteistilojen sijoittuessa maanpinnan tasolle. 
Ratkaisu on mahdollistanut myös luonnonvalon pääsyn varastotiloihin saakka, 
mistä nainen on nauttinut. 

”Ei tarvitse olla missään pimeissä kellarihuoneissa. Minusta se on ihanaa, että on paljon 
valoa, ja kaikki on yhtä isoa tilaa.”
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Kuvassa ”valtais tuin”, jonka takaa on otet tu asunnon kuva I.  Kuten edel l isessä haastat telussa, tässäkin asunnossa on 

avattu l iukuovel l inen aukko olohuoneesta asuint i laan. Näin asukas sai toivomansa t i lal iukuman vierashuoneeseen. III
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Asun to  B3

Asukkaat
Pariskunta, ikä 60+ v.

Asunnon koko 
72,5 m²    

Huonejakauma
4h+kt 

Haastatel tu toivois i 

oleskeluhuoneen olevan 

suurempi. Ikkunan poikkeava 

si jaint i  muihin asuntopohj i in 

nähden helpott i  s i l t i  t i lan 

kalustamista. 

I
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2 .3 .3   Haas ta t t e l u  B3

Viimeinen Kauniin Bertan haastateltava on eläkkeelle jäänyt mies, joka asuu 
huoneistossa avovaimonsa kanssa. Neljän huoneen suuruinen asunto sijoittuu 
rakennuksen koilliskulmaan. Asunnon eteisen varrella sijaitsevat kaksi pit-
känomaista makuuhuonetta, kylpyhuone sekä erillis-wc. Eteisen päässä on 
päämakuuhuone, keittiö-olohuonetila ja parveke. Asuntonsa suunnitteluun 
rakennusalalla työskennellyt mies ei juuri osallistunut, sillä asunto ostettiin 
rakennusvaiheen lopulla. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

”Se oli hyvä asia, että tämä oli täysin valmis, eikä tarvinnut [tehdä] mitään. Minä olen 
sen verran vanha, ja vähän väsynyt. - - Siitä kiinnostuin, että tämä ei ollut kauhean 
kallis. Ylivoimaisesti oli kuitenkin tärkeintä, että on autohalli ja autopaikka, kun on koko 
elämänsä raaputellut lunta ja kaivanut lapiolla. Sinne pääsee suoraan sisätiloista, oli keli 
millainen tahansa. Aiemmin minulla oli omakotitalo, ja siellä autopaikka pihalla.” 

Muuttaminen kävi miehelle välttämättömäksi, sillä hän ei jaksanut kunnostaa 
omakotitaloaan. Kerrostalossa on silti ollut myös omia ongelmiaan: kerran his-
si oli viikon rikkoutuneena, jolloin miehen oli käveltävä rappuset ylös. ”Silloin 
oli vaikeeta. - - Siinä kesti puoli tuntia, ennen kuin pääsi tänne, vielä jos toi tavaraa kau-
pasta.” Pihalle sijoitetut penkit ovat ajoittain helpottaneet vaikeasti liikkuvaa 
miestä. ”Siinä on kiva istuskella. Levätä, että jaksaa tulla tänne ylös.”

Alun perin mies etsi isompaa asuntoa. Hän oli varannut ylemmästä 
kerroksesta asunnon, jossa oli 2,5 neliötä enemmän tilaa. Ennen ostamista 
mies kuitenkin huomasi, että lisäneliöt sijoittuivat eteisen kulmaan, muuten 
pohja oli nykyiseen asuntoon nähden samanlainen. Eteiskulman neliöiden 
hinnalla mies osti autopaikan, kun asunnoksi valikoitui pienempi vaihtoehto.

Asunnon sijainnissa positiivisimmat asiat ovat ulkoilumahdollisuu-
det ja lyhyt etäisyys ostoskeskukseen. Mies esimerkiksi kertoo, että koiran ul-
koiluttaminen tuottaa nykyisin vaikeuksia, mutta viereisessä metsikössä mies 
on päästänyt koiran vapaasti kävelemään. Arvosanaksi mies antaa sijainnille 
”kahdeksan, yhdeksän”. Lähtökohtaisesti mies olisi halunnut muuttaa Helsin-
kiin, mutta hänestä asuntojen hinnat ovat siellä liian kalliita. 

Sivuasuntoratkaisu ei vanhuuden vaihtoehtona erityisemmin innos-
ta miestä, vaikka konsepti on tuttu. ”Kyllä minä luulen, että kun tulee huonoon 
kuntoon, on pakko mennä hoivakotiin.”
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Kuvassa asunnon makuuhuone, 

jonne on tuotu l isää säi lytyst i laa. 

T i lassa ikkuna määr i t tää 

kalusteiden paikat,  s i l lä 

asukkaasta ikkunan eteen 

ei luotevast i  voi aset taa 

ir tokalustei ta.

II

Asunnon er i ty ispi i r teet

Asukas on kaikista haastatelluista ensimmäinen, joka 
kertoo todella saunovansa arjessaan. Pari kuitenkin 
muutti asuntosaunattomaan Kauniiseen Berttaan, 
koska haastatellun avovaimo ei halua saunoa. Yhteis-
tilojen saunat ovat olleet usein haastatellun käytössä: 

”Saunon varmaan eniten tässä talossa. Ei minulla 
ole muuta tekemistä!” 

Oman saunavuoron lisäksi mies käy kaksi 
kertaa viikossa taloyhtiön lenkkisaunoissa. Taloyhtiön 
saunat ovat miehestä ”hyvät”.  Haastateltu kertoo kui-
tenkin pohtineensa erillis-wc:n muuttamista saunak-
si, mutta on toistaiseksi tullut siihen tulokseen, että 
erillis-wc on tilana saunaa vielä hyödyllisempi.

Asuinhuoneet

Päämakuuhuone olisi voinut olla miehestä pienempi. 
Hänestä olisi vanhuuden näkökulmasta parasta, jos 
erillis-wc:hen pääsisi makuuhuoneesta suoraan. Kulku sängyn toiselle puolel-
le on hankalaa, sillä asukkaat ovat lisänneet tilan takaseinälle omia säilytys-
kalusteita, jotka ovat asukkaista tarpeellisia. Hän kuitenkin sanoo olevansa 
tyytyväinen asunnon säilytystiloihin.

Sisäänkäynnin yhteydessä ensimmäinen pitkänomainen asuintila 
on miehen työhuone. Tilan komero on muutettu aukeamaan sisääntuloon 
päin, jolloin takaseinä on saatu täyteen asukkaiden omia säilytyskalusteita. 
Toinen pienistä makuuhuoneista on vierashuone, joka on käytössä emän-
nän meikki- ja pukeutumishuoneena. Kyseisiin tiloihin mies olisi kaivannut 
enemmän tilaa leveyssuunnassa, lisäneliöistä hän olisi ollut valmis myös mak-
samaan. Asukkaat ovat pohtineet myös seinän purkamista tilojen välistä. He 
ovat silti päätyneet nykyratkaisuun, sillä yhtä suurta tilaa olisi vaikeampaa 
pitää siistinä, kun huonekaluja on paljon. 

Keittiön yhteys olohuoneeseen on ollut miehestä mukava, vaikka 
hän ei ollut sellaiseen tottunut. ”Ei se hassukaan ole, jotenkin se menee kuitenkin. 
Keittiöstä näkee telkkarinkin.” Tiskipöydän mies olisi toivonut käytännön syistä 
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kokonaan teräksisenä, myös lattia olisi voinut olla hänestä jotakin muuta kuin 
parkettia. Miestä on pelottanut parketin likaantuminen ja naarmuuntuminen 
koiran jäljiltä, sekä sen kastuminen tiskipöydän edessä. Toistaiseksi lattia on 
kuitenkin pysynyt hyvässä kunnossa. Itse oleskelutila on kuitenkin tuntunut 
haastatellusta liian pieneltä. Takkaa mies ei ole asuntoon kaivannut.

”Eihän tässä ole varmaan kuin 20 neliötä. Tässä pitää kuitenkin olla tämä sohva, pöytä, 
keittiö, jääkaapit, niin eihän tässä kauheasti ylimääräistä tilaa kuitenkaan ole. Mutta 
kaikkeen sopeutuu kyllä.”

Sohvaryhmä sijoittuu oleskelutilan nurkkaan, sillä parvekkeen ovi 
aukeaa melko keskelle ulkoseinää. Parvekeen oven asemointi on myös haas-
tateltavasta vaikeuttanut oleskelutilan kalustamista: mies harmittelee, että 
edellinen nojatuoli oli vaihdettava pienempään, koska suurempi ei olisi tilaan 
mahtunut. Keittiön ikkunan asemointiin hän on kuitenkin ollut tyytyväinen:

”Tämä on ainoa ikkuna tässä kohdassa, kaikissa muissa kerroksissa ikkuna on noin metrin 
verran [keittiöön] päin. Tämä on niin hyvä, kun sai seinälle [kirkasvalolampun], sekin 
meni hirveän hyvin. Ja sitten ikkuna myös näkyy, kun ne ovat noin matalia, muuten 
olisi ollut pöytä edessä. Että on ollut meille oikea ratkaisu, kun tämä meni näin, muusta 
poiketen.”

Ikkunan muoto on aiheuttanut pohdintaa. Asukas miettii, että pit-
kä ja kapea ikkunamalli on kyllä tyhjässä asunnossa myyvän näköinen, mutta 
silloin ei vielä tule ajatelleeksi kalustettavuutta. Mies tulee kuitenkin siihen 
tulokseen, että olisi itse tehnyt saman ikkunavalinnan, kalustettavuuden on-
gelmista huolimatta: nykyiset tuovat niin paljon valoa asuntoon. Lisäksi ik-
kunan alaosaan sijoitetut tuuletusikkunat ovat asukkaan mielestä ”tosi kivat.”

Muut asunnon t i la t

Kylpyhuone on ollut haastatellusta muuten toimiva, mutta suihkuseinä on 
ollut ongelmallinen: standardipituinen suihkuverho ei yllä maahan saakka, ja 
vedet leviävät huoneeseen. Mies on rakentanut suihkuun kourun, jotta vedet 
pysyisivät suihkussa. Kylpyhuoneessa on häirinnyt myös lavuaari. ”Minä en ole 
ennen tavannut tätä Svedbergiä. Tämä posliini on ihan hirveetä, kun siihen tarttuu lika.” 
Myös muut Kauniin Bertan asukkaat mainitsivat ohimennen lavuaarin likai-
suuden, mutta ajattelivat sen johtuvan kalusteen muotoilusta. 
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Parveketta mies kertoo käyttäneensä lähinnä silloin, kun vielä tu-
pakoi. Parvekelasien tilaukseen mies ei ehtinyt mukaan, sillä asunto ostettiin 
rakennustöiden ollessa pitkällä. NCC rakensi asuntoon jälkeenpäin saman-
laiset parvekelasit kuin muille, ”mutta kovempaan hintaan”. Myös mies kritisoi 
parvekelasitusta: alaosaa ei pysty kunnolla pesemään ulkopuolelta, kun par-
vekkeen pinnat ovat tiellä. ”Sitten sen on kauhea työ, että ne saa irti. Siinä on sel-
västi suunnitteluvirhe.” Sama asia on harmittanut siis kaikkia Kauniissa Bertassa 
haastateltuja.

Ulko- ja yhteis t i la t

Yhteistiloista haastateltava kertoo käyttäneensä lähinnä pesutupaa silloin, 
kun omaa pesukonetta ei ollut vielä saatu asuntoon. Tilan suuret kuivauskaa-
pit olivat miehestä ”tosi hyvät.” Oman asunnon neliöistä asukas ei olisi valmis 
tinkimään poikkeuksellisen kattavien yhteistilojen hyväksi. ”Olisi ollut kiva, 
että siellä olisi joku askartelutila - - mutta nykyään tuntuu, ettei sellaista pysty käyttä-
mään, kun kaikki pitää tehdä istualtaan.” 

Mies kertoo kuitenkin kaivanneensa enemmän autojen vieraspaik-
koja. Asukas sanoo myös seurailleensa erään asukkaan ja taloyhtiön välistä 
kiistaa asukkaan moottoripyörästä. Pyörää ei saa viedä lukolliseen autohalliin 
ilman maksettua autopaikkaa, eikä sitä saa säilyttää paloturvallisuussyistä pi-
halla. Moottoripyörää on päädytty säilyttämään viereisessä metsikössä. ”Siinä 
ei olla ihan loppuun sakkaa mieittty, jos jollakin on mopo. Ehkä sekin pitäisi ottaa suun-
nittelussa huomioon.”

Varastokoppien jaossa on käynyt miehen mukaan jokin virhe. Mie-
hen närkästys osoittaa, kuinka tärkeää asuntojen yhdenmukainen varustelu 
on sellaisessa tapauksessa, kun asuinrakennus on uusi, ja asukkaat pääsevät 
vertailemaan toisten asuntojen varustelutasoa.

”Siitä minä olen ihan mieleni pahoittanut. - - Asuntomyyjä näytti minulle sen kopin, joka 
minulle olisi tullut yläkerrassa. Kun tulin tänne, niin tottakai minä oletin, että varastokoppi 
olisi saman kokoinen. Mutta se olikin taloyhtiön pienin koppi. Monelle muullekin kopit on 
jaettu siten, että niissä ei ole mitään järkeä. Monella isolla asunnolla on pieni koppi ja 
pienemmällä asunnolla taas suuri koppi. Eivätkä he suostuneet korjaamaan sitä.” 
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Kuva otet t i in eteis t i lasta, joka 

tuntuu haastatel lusta miel lyt tävän 

avaral ta. Eteisestä näkee usean 

huonet i lan kautta ulkot i laan, 

jol loin myös s isääntuloon saakka 

pääsee luonnonvaloa.

III
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2 .4 .4   Yh t eenve to :  Kaun i s  Be r t t a

Kauniissa Bertassa toteutui tutkimuksen eräs toive: useamman saman asunto-
pohjan näkeminen kalustettuna eri tavoin (B1 ja B2). Kaunis Bertta ylipäänsä 
oli positiivinen yllätys: siitä huolimatta, että kohde oltiin pyritty tekemään 
edulliseksi, eivät paikan päällä asunnot tuntuneet yhtään huonompilaatuisilta 
kuin Hyvätuulessa. Toisaalta, neliöhinta oli kohteissa lähes sama, mutta asun-
not ovat Kauniissa Bertassa pienempiä, jolloin maksettavaa koituu asukkaalle 
vähemmän. 

Haastat te lu t  pääpiir te issään

Sijainnista keskustellessa kävi ilmi, kuinka palveluiden ja liikenneyhteyksien 
läheisyys oli tärkeää. Kaikissa haastatteluissa tuli myös esille asuntojen sau-
nattomuus. Haastatteluissa B1 ja B2 asunnon saunattomuus oli ostopäätöstä 
tehtäessä yksi tärkeimmistä asioista. Kaunis Bertta oli asukkaalle B2 suoranai-
nen helpotus saunattoman asunnon etsinnässä. 

Haastateltava B3 oli kuitenkin kova saunoja, joten onkin mielen-
kiintoista, ettei hän silti ollut hankkinut saunallista asuntoa. Ehkä yhteissauna 
tuo miehen elämään lisäarvoa: se laajentaa miehen elinpiiriä, ja houkuttelee 
hänet ulos omasta asunnostaan tapaamaan muita ihmisiä, vaikka yhteissauna 
ei mahdollistakaan ajankäytöllisesti asuntosaunan tapaista vapautta. 

Haastatteluista kävi myös ilmi, miten tietoisia asukkaat ovat tois-
ten asuntojen ongelmista ja varustelutasosta. Kun asukkaat ovat muuttaneet 
samaan aikaan taloon, luo se taloyhtiössä tiettyä yhteenkuuluvuutta, mutta 
samalla tietynlaista kilpavarustelua. Yksi asukkaista harmitteli, että varasto-
koppi oli pienempi, kuin mitä hänelle esiteltiin toisen vastaavankokoisessa 
asuntonäytössä. Asukasta ei silti varsinaisesti harmittanut varastokopin koko, 
vaan koppien jakamisen epäoikeudenmukaisuus. 

Kun tiedostaa, että asunnon ostotilanteessa vaihtoehtoja olisi ollut 
useampi, halutaan varmistaa, ettei oma valinta ollut väärä. Suunnittelijoiden 
ja rakennuttajan olisi hyvä varmistaa, että asuntoihin toteutuu hintaan näh-
den yhdenmukainen varustelutaso.

Haastattelun B2 asukas oli poikkeuksellisen vaativa asuntonsa suh-
teen, mutta toiveet olivat silti täyttyneet. Myös hänen tyyppisensä asukkaat 
on hyvä muistaa suunnittelussa: kaikki eivät halua oletusarvoisia suunnitte-
luratkaisuja. Haastateltu ei esimerkiksi kaivannut suoraa auringonvaloa tai 
saunaa asuntoonsa, jonka hän toivoi sijaitsevan ylimmässä kerroksessa. Hän 
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oli kovin tyytyväinen, kun oli vihdoin löytänyt huoneiston, joka toteutti stan-
dardista poikkeavat vaatimukset. Nainen oli myös tyytyväinen siihen, että oli 
itse saanut vaikuttaa asunnon pohjaratkaisuun. 

Huomioi ta t i laratkaisuis ta

Asuntopohjiin B1 ja B2, jotka olivat keskenään lähes identtisiä, oli tehty 
muutoksia. Molemmat asukkaat olivat avanneet samaan kohtaan asuntoa liu-
kuovellisen aukon, ja kumpikin kertoi aukon edustan muodostuneen lempi-
paikakseen. Aukko oli molemmista koettu onnistuneeksi tavaksi tuoda ava-
ruuden tuntua asuntoon. Ratkaisu koettiin onnistuneeksi kenties siksikin, 
että asuntoja käytti pääosin yksi ihminen, jolloin yksityisyysongelmia ei asun-
non käytössä pääse syntymään.

Muutostarve tuntui kertovan olohuoneen suhteellisesta pienuu-
desta. Asunnossa B3 keittiö-olohuonetila oli samanlainen kuin edellä maini-
tuissa, mutta muutostyötä ei oltu tehty asuntoon. Olohuone koettiinkin liian 
pieneksi, vaikka tilaan oli jätetty iso kalustamaton alue, mikä alleviivaa jo ai-
emmissa kappaleissa käsiteltyä ilmiötä: oleskeluhuoneeseen kaivataan näky-
miä moneen suuntaan, sekä sisälle että ulos, tai tila ei tunnu miellyttävältä. 

Jos tilojen liukuminen toisiin ei onnistu, oleskeluhuoneen on itses-
sään oltava tarpeeksi suuri, jotta katse pääsee tarpeeksi vaeltamaan. Tilajat-
kumoa ja näkymälinjoja edesauttaa keittiön pitäminen avoimena. Kauniissa 
Bertassa kaikki asukkaat pitivätkin avokeittiötä hyvänä ratkaisuna, erityisesti 
naisasukkaat. 

Haastatteluissa tuli silti ilmi jo Hyvätuulessakin esillä ollut asia, 
että vaikka keittiö on saumattomasti yhteydessä olohuoneeseen, niin tilan 
on tärkeää pystyä visuaalisesti jakamaan myös omiin toimintoihinsa. Haasta-
teltava B1 oli tutkinut uudempien Bertta-rakennusten asuntopohjia, ja huo-
mannut, että tilan keskeltä oli poistettu jakoa luova kaappiseinäke. Asukas ei 
missään tapauksessa halunnut eroon saarekkeesta, päinvastoin: hänestä tilan 
osittainen jakaminen oli positiivinen, jopa ehdoton asia.

Oman asunnon kylpyhuoneisiin oltiin tyytyväisiä, vaikka hormi oli 
sijoitettu keskelle seinää. Hormi muodosti kuitenkin useamman asukkaan 
mielestä mukavan sopen: sen taakse sai sijoitettua tavaraa piiloon. 

Tähän saakka kaikkiin asuntoihin niin Kauniissa Bertassa kuin Hy-
vätuulessakin kuului oletuksena suihkuseinä verhotangolla. Silti vain yhteen 
haastattelukohteeseen verho asennettu. Muissa asunnoissa suihkuverho on 
tietoisesti jätetty asentamatta tai asukkaat olivat tilanneet muutostyönä joko 
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suihkukaapin tai lasiovet. Asukkaat eivät toivo halpaa, verhollista suihkusei-
näratkaisua haastatteluotoksen perusteella. Suunnittelijoiden olisi siis hyvä 
neuvotella jostakin hiukan laadukkaammasta vaihtoehdosta ehkä erityisesti 
omistusasuntojen suunnitteluvaiheessa.

Myös yhtenäisestä ikkunatyypistä tuli keskustelua jokaisessa haas-
tattelussa. Korkea ja kapea ikkuna koettiin kauniiksi, tilasta riippumatta, 
mutta ikkuna hankaloitti kalustusta. Haastattelujen B2 ja B3 asukkaiden mie-
lestä ikkunan edusta oli hyvä jättää vapaaksi, myös siksi, että tuuletusikkuna 
oli sijoitettu ikkunan alaosaan. 

Kyseinen ikkunatyyppi vaikuttaa soveltuvan parhaiten tilantee-
seen, jossa kalustetta ei haluta sijoittaa ikkunan eteen, esimerkiksi tilavaan 
makuuhuoneeseen tai olohuoneessa sellaisiin kohtiin, johon kalusteita voi 
sijoittaa kelluvasti. Yhden ikkunatyypin käyttäminen kaikissa huonetiloissa 
ei ole mielestäni hyvää suunnittelua. Ikkunaratkaisu herättää väistämättä ky-
symyksen, onko suunnittelussa haluttu päästä helpolla sillä kustannuksella, 
että tilojen kalustaminen on vaikeutunut.

Eräs ongelma oli myös parvekelasitus, josta jokainen haastatelta-
va kertoi vuorotellen. Parvekkeeseen oletuksena kuuluva kaide tekee lasin 
alaosan pesemisen ulkopuolelta lähes mahdottomaksi. Lasituksen suhteen 
asukkaat kokivat olonsa huijatuiksi, vähintään suunnittelun epäonnistuneek-
si. Toivottavasti lasitus esimerkiksi naapurin Somassa Bertassa on toteutettu 
käytännöllisemmin, sillä valituksia oli ilmeisesti lähetetty läpi rakennuksen.

Parvekkeen neliömäinen muoto sai kritiikkiä eräältä asukkaista 
(B3). Suorakaiteen mallinen tila olisi helpompi kalustaa, sillä neliömöiseen 
tilaan on vaikeampi muodostaa kulkureittiä. Myös rakennusmassan ulkopuo-
lelle sijoitettujen ”noppaparvekkeiden” järkevyys voidaan kyseenalaistaa Suo-
men olosuhteissa: lasittamattomalla ulokeparvekkeella tuulee helposti, kun 
taas lasitettuna parveke kerää auringonpaistetta joka suunnasta, jolloin yli-
kuumeneminen on todennäköistä. 

Osittain tai kokonaan sisäänvedetty parveke on helpompi lasittaa, 
eikä asukkaan tarvitse kokea olevansa samalla tavalla katseille altis parvek-
keella istuessaan. Monen kaipaama tunne omasta rauhasta on sisäänvedetyllä 
parvekkeella helpompi saavuttaa.

Huomioi ta ulko-  ja yhteis t i lois ta

Epäilin ennen rakennuksessa käymistä, että kattoterassi ja saunaosasto kai-
paisivat vielä kehitettävää. Kattoterassi oli jaettu pienempiin osiin kevyillä 
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– Suihkuverho epämiel lyt tävä

väliseinillä, jolloin saunoille ja asunnoille muodostui omat terassinsa. Terassi 
ei kuitenkaan vaikuttanut olevan kovin laajassa käytössä. Haastateltava B1 
oli kiinnittänyt huomiota esteettömän saunan loppuunviemättömyyteen: 
suihkutilasta puuttui tukikaiteet, jotka löytyivät esimerkiksi terassilta. Sau-
naosasto tuntui kaipaavan myös jonkinlaista sisätilaa pukuhuoneiden lisänä. 

Omaa autopaikkaa pidettiin Hyvätuulen tapaan tärkeänä. Haastet-
telussa B2 valitettiin kuitenkin parkkiruudun koosta. Trendi todella on ollut 
sen suuntainen, että autojen koko kasvaa, myös leveyssuunnassa58. Valitusten 
ja parkkipaikkaonnettomuuksien kasvaessa parkkiruudun toteutunut koko 
tulisikin standardoida järkevän kokoiseksi.

Kaunissa Bertassa vieraspaikkojen vähäisyys on ollut tietoinen va-
linta suunnittelijoilta. Kun kyseessä on täydennysrakennus, tietyistä asioista 
tiukalla tontilla on tingittävä. Jokainen haastateltava oli kuitenkin kokenut ti-
lanteen kiusalliseksi. Eräs asukkaista (B1) pohti, voisiko esimerkiksi läheisen 
virastotalon pysäköintialueelle tehdä sopimusta asukaspysäköinnistä. 

Yhteistiloista lähinnä varastotilat ja pesutupa olivat tulleet haasta-
telluille tutuiksi. Yksi asukkaista (B2) kiitteli, että kaikki kellaritilat oli sijoi-
tettu maan pinnalle, jolloin varastoon pystyi kulkemaan luonnonvalossa. Kiel-
tämättä ikkunat ja varastotilojen yhtenäisyys tuntui tilallisesti positiiviselta, 
mutta toisen asukkaan (B1) kritiikki pesutuvan yhteydestä pyörävarastoon on 
sekin ymmärrettävää. Kyseisten tilojen visuaalinen yhteys voitaisiin säilyttää 
esimerkiksi lasiseinillä, jolloin kuitenkin likaiset pyörät pystyttäsiin pitämään 
eri ilmatilassa kuin pyykinpesijöiden puhtaat vaatteet. Tällöin ehkä pesutu-
paan voitaisiin tuoda myös asukkaan B2 kaipaama mankeli.

Kuten Hyvätuulessa, Kauniin Bertan yhteistiloihin oltiin ylipäänsä 
tyytyväisiä, vaikka asukkaat eivät niitä olleet juuri käyttäneet. Molemmissa 
tapauksissa yhteistilojen käyttämättömyyden syyksi ilmeni usein tyytyväisyys 
oman asunnon tiloihin. Tutkimuksen rajauksen suuriin asuntoihin voidaan 
olettaa vaikuttaneen haastateltavien suhtautumiseen: mikäli oma asunto on 
riittävän tilava ja hyvin varusteltu, asukas ei ole välttämättä halukas käyttä-
mään yhteistiloja ollenkaan.

58  Yle 1.
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As .  Oy  He l s i ng i n  Gne i s s i 

Sijainti
Melkonkatu 21, 00210 Helsinki

Lauttasaari

Arkkitehtisuunnittelu
 Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy

Valmistunut 
11 / 2012

Neliöhinta (myyntihinta NCC:llä)
n. 5500 e/m² 

Velaton neliöhinta (sis. tontin arvon)
n. 7000 e/m²

Asunnonostajien keski-ikä
47 v.

Asuntojakauma 
2h+kt(+s): 43 kpl
3h+kt(+s): 36 kpl

Asuinpinta-ala
n. 4700 m²

Bruttoala (sis. yhteistilat, autohallin)
n. 9300 m²

Erikoisuus
Rakennusten kattomassoihin sijoittuvat kaksikerroksiset asunnot 
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2 .5   A s .  Oy  He l s i ng i n  Gne i s s i

As. Oy Helsingin Gneissi oli minulle itselleni ennestään tuttu rakennuskoh-
de: työskentelin rakennuskokonaisuuden suunnitelleessa arkkitehtitoimis-
tossa rakennusten suunnitteluvaiheessa. Gneissin erikoisuutena ovat sen 
kaksikerroksiset huoneistot rakennusten A ja C kattomassoissa. Gneississä 
on myös runsaasti yhteitiloja, joista esimerkiksi saunaosastot sijoittuvat niin-
ikään rakennusten yläkerroksiin.

Sijaint i  ja rakennus

Helsingin Gneissi koostuu kolmesta raken-
nuksesta: kahdesta pitkän mallisesta piste-
talosta A ja C, sekä neliömäisestä pistetalos-
ta B. Naapuritontin As. Oy Vattuniemenkuja 
8 lähes identtiset rakennukset muodostavat 
Gneissin kanssa viiden rakennuksen koko-
naisuuden. Kellarikerroksessa sijaitsee kai-
kille näille rakennuksille yhteinen parkki-
halli. 

Pohjoisen julkisivut ovat muuri-
maisia, etelään avoimempia. Etelän parvek-
vyöhykkeitä kiertää puunomainen laminaat-
tilevyaihe. Ikkunat on asemoitu toistensa 
suhteen eri kerroksissa puolelta toiselle, ja 
rapattuun pintaan on maalattu ruskeita suo-
rakaidealueita, jotka kiertävät rapattujen 
kulmien ylitse. Julkisivuaiheita on siis paljon, 
ja rakennusten julkisivut näyttävät tiivisti ra-
kennetuilla tonteilla hiukan levottomilta. 

Gneissi on kolmesta tutkimuskoh-
teesta lähimpänä Helsingin keskustaa: myös 
keskineliöhinta on muita tutkimuskohteita 
suurempi. Rakennuttajan myydessä asuntoa 
ostajia ei olla silti haluttu karkottaa pois suu-
rella hinnalla, minkä rakennusliike on pyrki-
nyt välttämään jättämällä tontin ostamatta. 
Tontin hinta koituu kuitenkin asukkaan 

50 m 100 m

As. Oy Hels ingin Gneiss i

Asemapiir ros 
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maksettavaksi tontin omistavalle taholle (esim. Helsingin kaupunki), joko 
vuokrana tai uutena maksueränä kauppoja tehdessä. Rakennusliikkeet käyt-
tävät kyseistä myyntitapaa erityisesti kalliimmilla asuinalueilla.59 

Gneissin rakennukset koostuvat yksinomaan kaksioista ja kolmi-
oista. Kerrospohjissa on paljon toistoa: rakennukset A ja C ovat identtiset, 
kerrospohja on rakennuksessa B symmetrisesti peilautuva, ja kaikissa raken-
nuksissa kerrospohja säilyy rakennuksen läpi lähes samanlaisena. 

Toistosta poikkeavasti talojen A ja C ylimmissä kerroksissa sijaitsee 
kattohuoneistomassa, johon on myös sijoitettu taloyhtiön saunaosastot. Muut 
yhteistilat (varastot ja kerhohuoneet) on sijoitettu kolmen rakennuksen poh-
jakerroksiin.

Asunnot

Asuntojen pohjaratkaisut ovat tyypillisen näköisiä kaksioita ja kolmioita, lu-
kuunottamatta kaksikerroksisia asuntoja. Kaikissa kolmioissa on sauna, sa-
moin kuin osassa kaksioita. Monista keittiöissä ja saunoissa on myös ikkuna. 

Asunnoissa on vältetty käytäviä. Rakennusten A ja C erkkerilliseen 
kaksioon silti aiheutuu käytävämäinen tila keittiön kylmäkalusteiden kum-
mallisen sijoittelun takia. Monissa kaksioissa makuuhuone ei ole suljettavissa 
olohuoneesta ovella, vaan jakoseinän molemmin puolin on jätetty aukot, jotka 
voi sulkea verhoilla60. 

Keittiöiden kalustettavuus vaikuttaa joissakin asunnoissa ongel-
malliselta: ruokapöydälle ei monesti löydy useaa vaihtoehtoa. Esimerkiksi ta-
lon B kolmioissa ruokailupiste jää kulkureitille, ja keittiön saareke vähentää 
kalustettavuusvaihtoehtoja. Talojen A ja C länsipuolisessa kolmiossa toiseen 
makuuhuoneista on taas kuljettava keittiön läpi. Kyseisen asunnon eteiskalus-
teet on lisäksi sijoitettu keittiöön sille paikalle, jolle ruokapöydän olisi voinut 
asemoida.

Talojen A ja C kattomassassa sijaitsevat kaksikerroksiset asunnot 
vaikuttavat melko toimivilta, mutta ylellisemmiltä kuin muut Gneissin asun-
not. Olohuoneeseen on sijoitettu osittain kaksikerroksista tilaa. Asuntojen 
ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu keittiö, ja wc:hen irtonaiselta vaikut-
tava suihku, ilmeisesti esteettömyysvaatimuksien takia (selviytymiskerros). 

59  Koskinen 1.

60  Verhotankoja ei ole esi te t ty kerrospohj issa, mutta muistan ki inni t täneeni 

    ni ihin huomiota työskennel lessäni Gneiss in par issa.
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As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talo B     

2. -  5. kerros

As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talo B  

1. kerros 

G1

Asuntojen suurempi kylpyhuone sekä sauna 
on sijoitettu asunnon toiseen kerrokseen, 
jossa on myös varaus takalle. 

Gneissin asunnoissa on tutkimus-
kohteista ehkä tavanomaisimmat pohjarat-
kaisut, lukuunottamatta kuutta kaksikerrok-
sista kattohuoneistoa. Toisin kuin Bertassa ja 
Hyvätuulessa, Gneissin perusasunnoissa ei 
ilmene valtavirtaisesta asuntosuunnittelusta 
poikkeavia tilaratkaisuja. 

5 m 25 m



106Tutkimuskohde

3h + kt  (+s)  70,5 m ²  – 93,0 m ² 

2h + kt  (+s)  39,0 m ²  – 76,5 m ²

As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talot A ja C  

2. -  6. kerros 

As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talot A ja C  

1. kerros  

As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talot A ja C  

8. kerros 

As. Oy Hels ingin Gneiss i ,  talot A ja C  

7. kerros 

G2

G4
alake r ro s

G4
yläke r ro s

G3
alake r ro s

G3
yläke r ro s
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Asun to  G1

Asukkaat
Pariskunta, ikä n. 30 v.
Lapset 1 kk ja n. 5 v.

Asunnon koko 
70,5 m²    

Huonejakauma
3h+kt+s 

Haastatel tava ker too 

perheen viet tävän suur imman 

osan ajastaan avokeit t iö -

olohuoneessaan.  Myös 

lapset vi ihtyvät t i lassa 

leikkeineen.

I
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2 .5 .1   Haas ta t t e l u  G1

Gneissin pienimmässä haastattelukohteessa asuu nelihenkinen perhe, joka 
on muuttanut Helsinkiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Pohjakerrokseen 
sijoittuvassa asunnossa on kolme asuintilaa, avokeittiö, sauna sekä länteen 
avautuva parveke. Avokeittiö ja olohuone muodostavat yhtenäisen tilan asun-
non länsipäätyyn. Haastateltavana on äitiyslomaa viettävä perheen äiti. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

”Me halusimme Lauttasaareen, ja kokeilla vähän Helsingissä asumista. - - Muutimme tosi 
maalta tänne. Katsoimme Nurmijärveltä Kalukkalasta omakotitaloja ja Lauttasaaresta 
kerrostaloja, että ihan erilaisista paikoista. Larustakin katsottiin montaa asuntoa tämän 
lisäksi, mutta tämä oli oikeastaan ainoa uusi, joka silloin oli markkinoilla. Me sitten 
ihastuimme tähän, että ihana, kun on uusi asunto.”

Asukas kertoo perheen halunneen Lauttasaareen hyvien palvelujen 
takia. Kaupunkimaiseen ympäristöön perheellä on ollut kuitenkin totuttele-
mista, minkä takia sijainti saa naiselta arvosanaksi 9+. Melkonkatu on naises-
ta ”hurja”, kun sen varrella on lähinnä rakennuksia. ”Vähän lähempänä jos olisi 
luontoa ja metsää, sitä tästä kaipaa. Ehkä kun lähtee valitsemaan seuraavaa asuntoa.” 

Asunto ostettiin kuukautta ennen muuttoa, mutta muutostöitä tai 
materiaalivalintoja ei ehditty tehdä. Haastateltava on kuitenkin pintamateri-
aaleihin tyytyväinen: ”minä olisin valinnut varmaan kaikki samat.” Perhe kävi kat-
somassa Gneissistä useaa kolmiota. Asunnon sijainti pohjakerroksessa, mikä 
laski myös asunnon hintaa, vaikutti lopulta ostopäätökseen. 

”Meille sanottiin, että larulaiset pelkäävät ensimmäisessä kerroksessa, että joku murtau-
tuu sisään. Mutta minä itse tykkään asua ekassa kerroksessa, olen aina asunut omassa 
talossa tai rivitalossa. Tykkäisin silti, että olisi vähän enemmänkin omaa pihaa, että tässä 
ensimmäisessä kerroksessa olisi edes pikku pläntti ruohikkoa.”

Asukkaat ovat pohtineet muunneltavuutta lapsiluvun kasvaessa. 
Enemmän säilytystilaa kaivataan jo nyt jokaiseen muuhun tilaan paitsi pää-
makuuhuoneeseen, jonka säilytysratkaisu on haastatellusta riittävä. Nainen 
kertoo miettineensä, kuinka häntä helpottaisi, jos eteisen umpiseinä koostui-
si komerokaapeista. Myös huoneluvun muuttamista perhe on pohtinut: 
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Asunto G1
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”Jos [päämakuuhuoneesta] olisi tehty vähän isompi, niin tästähän saisi muunneltua neljä 
huonetta ja keittiön. Olisi pieni unihuone lapsille, sitten olisi leikkihuone ja aikuisten 
makuuhuone. Sellaista asuntoa me olemme tässä katsomassa.”

Asunnon er i ty ispi i r teet

Haastattelun asunnossa ei ole varsinaisia erityispiirteitä. (Asunto ei esimer-
kiksi ole kaksikerroksinen, asuntosaunaton ja siihen ei ole liitetty sivuasun-
toa.) Asunto on melko tyypillinen esimerkki lamelli- tai pistetalon päätyyn si-
joittuvasta läpitalonasunnosta, joka liittyy L:n muotoisena porrashuoneeseen. 
Makuuhuoneet on perinteiseen tapaan sijoitettu asunnon pohjoispuolelle, 
oleskelutila ja parveke eteläpuolelle, kun taas keittiö, kylpyhuone ja sisään-
käynti on sijoitettu rakennuksen rungon keskiosaan.

Asuinhuoneet

Avokeittiö on ollut naisesta hyvä ratkaisu. Keittiössä miellyttää työskentelyti-
lalle varattu saareke, jossa voi esimerkiksi leipoa. Keittiöön tulee myös luon-
nonvaloa yläkaappien ja pöytätason väliin jätetystä ikkunasta. Naisesta paras-
ta keittiössä on kuitenkin sen avoimuus. Tilan keskelle on asetettu pyöreä 
pöytä, jolloin parvekenurkkaan jää oleskelualue. Keittiön pöydälle ei vaikuta 
olevankaan vaihtoehtoista ratkaisua kuin juuri tällä tavalla kelluva, tilan kes-
keinen paikka; ratkaisu on kuitenkin sopinut perheelle hyvin.

”Tämä on kyllä tosi hyvä järjestely näin. Kun on vieraita, niin minä yleensä teen keittiössä 
jotain. Se on ihanaa, että saa samalla tehtyä keittiössä ja jutella, että tykkään kyllä tosi 
kovasti.”

Asukkaat ovat kaivanneet keittiöön toista kylmäkalustetta. Toivee-
seen vaikuttaa myös se, että he ovat nähneet muissa Gneissin kolmioissa keit-
tiöitä, joihin oli sijoitettu erilliset kalusteet jääkaapille ja pakastimelle (ks. 
esim. G2). Nainen sanoo, että osittain myös kylmäsäilytystilan vähäisyyden 
takia perhe on pohtinut, kuinka pitkään nykyinen asunto voi vastata heidän 
tarpeisiinsa. Hiukan tyytymätön nainen kertoo myös olevansa esimerkiksi te-
hottomaan liesituulettimeen sekä kierrätykseen varattuun tilaan. 

Päämakuuhuone on haastatellusta jopa liian tilava. ”Tästä olisi voinut 
pistää neliöitä jonnekin muualle tähän asuntoon.” Pienempi makuuhuone on riit-
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tänyt toistaiseksi vanhemmalle lapselle hyvin, mutta jatko on vielä pohdin-
nan alla. Myös aikuisten ja lasten makuuhuoneiden vaihtoa päittäin pari on 
punninnut. ”Muutama neliö jos olisi enemmän [lastenhuoneessa], niin mahtuisi kaksi 
kaappia, ja sit olisi lapsille se leikkitila. - - Jos tänne ei mahdu aikuisten sänkyä, niin sitten 
varmaan kerrossängyt lapsille.” Makuuhuoneiden koosta nainen on keskustellut 
myös muiden asukkaiden kanssa. 

”Lauttasaaressahan se on vähän niin, että monet asuu kolmiossa nelihenkisenä perheenä. 
Sitä olisi voinut miettiä [suunnittelussa], että kun Laruun rakentaa, niin olisi tehnyt tästä 
lastenhuoneesta vähän isomman.”

Näkymä makuuhuoneista lasten leikkipaikalle oli asukkaille mie-
luinen: siitä voi vilkuilla, jos lapset on laskettu ulos leikkimään. Ikkuna ai-
heuttaa silti yksityisyysongelmia, kun ulkoa myös näkee sisälle. Nainen on 
asentanut esimerkiksi parvekkeen laseihin irrotettavat tarrat, jotka tekevät 
lasin alaosan sumuisemmaksi, ikään kuin maitolasiksi. ”[Makuuhuoneeseen] olen 

etsinyt sellaisia tarroja, jotka olisivat peilaavat [ulkopuolelle], 
että sälekaihtimet saisi pitää ihan sepposen selällään auki. Vie-
lä en ole sellaisia löytänyt mistään.”

Muut asunnon t i la t

Kylpyhuoneessa on naisesta suoranaista hukkatilaa. 
Asukkaat ovat pohtineet, voisiko kylpyhuoneen toi-
minnot järjestää kokonaan eri tavalla, esimerkiksi 
siirtämällä lavuaaria wc-istumen vastaiselle seinälle. 
Tällöin sisääntuloaukkoon jäisi ikään kuin kodinhoito-
huone, jonne saisi myös kovasti kaivattua säilytystilaa. 
”Jotain tähän olisi voinut kyllä tehdä.” 

Asunnon kylpyhuone on tutkimusotoksesta 
ehkä epäkäytännöllisin. Kylpyhuoneen olisi saanut jär-
kevän kokoiseksi ja muotoiseksi, jos saunan paikalla si-
jaitsisi päämakuuhuoneeseen aukeava vaatehuone, jol-
loin saunan pystyisi sijoittamaan wc:n ja vaatehuoneen 
väliin. Koska myös kylpyhuoneen pitkä sivu sijaitsee 
ulkoseinällä, saunaan olisi voinut avata ikkunan sivu-
kautta. Kylpyhuoneen saunasta perhe ei kuitenkaan 
ole valmis luopumaan, sillä se on kovassa käytössä. Se 
oli myös tärkeä kriteeri asunnon valinnassa. 
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”Kun me olemme muuttaneet maalta, niin me olemme sellaisia ihmisiä, että me saunomme 
ihan hurjasti. Varmaan kolme kertaa viikossa. Sitä kuulee tässä talossa monilta, jotka 
ovat tottuneet täällä keskustassa asumaan, että ’on oma sauna, mutta ei me sitä käytetä 
ollenkaan’. Mutta me olemme tottuneet saunomaan paljon.”

Myös takka olisi perhettä kiinnostanut toisin kuin monia muita tut-
kimukseen haastateltuja. Nainen itse pohtii, että toiveeseen takasta ja sau-
nasta vaikuttavat eniten tottumus. Pari ei liitä takkaa ja saunaa vain mökkei-
lyyn, sillä ne ovat aikaisemminkin olleet osana perheen arkea.

Parveke on toistaiseksi lähinnä säilytystilaa, vaikka nuorempi lapsi 
nukkuukin siellä vaunuissa. Parvekkeen näkymä Melkonkadulle ei ole asuk-
kaista kovin miellyttävä. Myös parvekkeen koko harmitta, sillä ylemmissä 
kerroksissa parveke on noin puolitoista metriä syvempi. ”En silti voisi muuttaa 
sellaiseen asuntoon, jossa ei olisi parveketta. Oma piha olisi hyvä, mutta parveke vähin-
tään.” Asukkaat ovat myös kaivanneet erillis-wc:tä sekä suurempaa eteistilaa.

Ulko- ja yhteis t i la t

Yhteispihalla naapurin perheiden ja lasten kesken asukkaat ovat viettäneet 
paljon aikaa. Välillä piha on tuntunut turvattomalta. ”Koska tässä menee tosi pal-
jon autoja, ja lapset voivat lähteä juoksemaan tuonne [Melkonkadulle] - - niin lasten 
leikkipihan olisi voinut aidata.” Aidan lisäksi lapsiperheiden toiveena on ollut 
grillikatos. Haastateltava sanoo, ettei itse osaa grilliä kaivata, koska se kuuluu 
hänestä mökille.

Lapsiperheet ovat ottaneet tavakseen järjestää lasten syntymäpäi-
viä taloyhtiön kerhohuoneessa, mutta muuten kellareiden lisäksi yhteistilat 
eivät ole olleet perheen käytössä. Perhe on haastatelluista myös ainoa, joka ei 
ole hankkinut autohallista omaa autopaikkaa. Asunnon lähistöltä on löytynyt 
aina tarvittaessa katupaikkoja autolle, ”ikinä ei ole ollut ongelmaa.” 

Hyvä lisä yhteistiloihin olisi asukkaan mielestä vuokrattava vieras-
huone, joka voisi järjestyä esimerkiksi saunan vilvoittelutilasta. ”Se olisi tosi 
hyvä! - - Talosaunan keittiö on tosi hyvä, mutta mietin, kuinkahan paljon sitä käytetään.” 
Naisella on silti yhteistiloihin vähemmän kuultu toive. 

”Jos joskus muuttaa, niin minä haluaisin, että siinä rakennuksessa olisi uima-allas. Miksi 
näissä uusissa ei ole ikinä rakennettu uima-allasta? Se olisi tosi ihana. - - Onhan se 
hintava, puhdistus ja muuta, mutta itse voisin maksaa yhtiövastiketta 200 euroakin 
enemmän siitä, että uima-allas olisi rakennettu.”
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Asun to  G2

Asukkaat
Pariskunta, ikä n. 30 v.

Lapsi n. 2 v.

Asunnon koko 
73,0 m²    

Huonejakauma
3h+kt+s 

Haastatel tava ker too 

toivoneensa kei t t iöön l isää 

säi lytyst i laa. Kei t t iön läpi 

kul je taan lastenhuoneeseen, 

jonka vieressä s i jai tsee 

asunnon päämakuuhuone.

I
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2 .5 .2   Haas ta t t e l u  G2

Tutkimuksen toinen lapsiperhe on haastattelussa G2. Heidän kulma-asun-
tonsa on kolmio saunalla ja lasitetulla parvekkeella. Tilavan olohuoneen kul-
massa sijaitsee saarekekeittiö, jonka lävitse kuljetaan pienempään makuuhuo-
neeseen. Päämakuuhuone sijoittuu pienemmän viereen. Haastatteluhetkellä 
asunnossa on perheen parivuotias tytär ja hänen äitinsä. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Haastateltava nainen kertoo pariskunnan asuneen New Yorkissa ennen Laut-
tasaareen muuttoa. Suomesta pari etsi uudisasuntoa Länsi-Helsingistä, mutta 
nykyinen asunto ei ole se, mihin pariskunta alun perin kiinnitti huomiota.

”Me olimme jo tehneet kaupat loft-asunnosta tuosta yläpuolelta, mutta siitä muutaman 
kuukauden päästä minä olin raskaana. Se oli saman kokoinen neliöiltä, mutta kahdessa 
kerroksessa ja huoneluku oli pienempi. Meidän piti sitten miettiä muuta ratkaisua. - - 
Saimme vaihdettua tähän asuntoon tässä taloyhtiössä NCC:n kanssa ilman mitään kulu-
ja. - - Mutta meillä on tällainen stoori tässä taustalla.”

Koko haastattelun ajan vaikuttaa siltä, että asukkaiden todellinen 
unelma-asunto jäi yläkertaan, nykyinen asunto ”on ihan ok”. Asunnon vaihdos-
sa toiveena olisi ollut neliö, mutta koska Gneissiin ei ole suunniteltu kolmiota 
suurempia asuntoja, perhe päätyi nykyiseen 73 neliön kolmioon.  

”Ihan rehellisesti en tiedä, olisiko se ollut tämä asunto, jonka olisimme [halunneet]. 
Olemme me olleet tähän tyytyväisiä, mutta olisiko se ollut juuri tämä... - - On tämä silti 
ihan palvellut.”

Hieman poikkeuksellisesta tilanteestaan huolimatta perhe ja hei-
dän asuntonsa soveltuvat mielestäni tutkimukseen. Perhe tuntee nykyisen 
asunnon suunnitteluratkaisut, ja ostopäätös on ollut kuitenkin heidän. Asuk-
kaan näkökulma tulee heidän kohdallaan esille myös toteutumattomien toi-
veiden muodossa, samoin kuin äkilliset vaikkakin melko tavanomaiset muu-
tokset ihmisen elämässä. Miten sellaiseen asuntoon suhtaudutaan, joka ei 
täytä alkuperäisiä asumistoiveita? 

Ympäristölle nainen antaa arvosanaksi 8 ½, perustuen lähipalvelui-
hin, työmatkaan ja virkistysominaisuuksiin asuntoa lähellä. 10:stä jää naisen 
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mukaan puuttumaan vielä rakenteilla oleva metro. ”Kun se saadaan, työmatkat 
helpottuvat.” Perhellä on myös oma auto ja paikka sille autohallissa. Nainen 
kuitenkin kertoo, että perhe käyttää autoa hyvin vähän, eikä autopaikka ollut 
ostopäätöksen kannalta ratkaisevan tärkeä. 

Muunneltavuusratkaisuista nainen pohtii, että neljän huoneen 
asunnossa huoneluvun muuttamista voisi paremmin harkita. Hän kokee ny-
kyisen asunnon niin pieneksi, ettei muunneltavuusvaihtoehtoja juuri ole. Silti 
esimerkiksi sivuasuntoratkaisu ei ole ollut perheen mielessä.

Nainen harmittelee asuntojen korkeita neliöhintoja pääkaupunki-
seudulla. Talotyyppinä kerrostalo ei ollut perheelle itsestään selvä valinta, 
vaan ratkaisuun vaikuttivat haastateltavan mukaan eniten sijainti ja raha. Pa-
riskunta ei halunnut kauemmaksi keskustasta, mutta pientaloon esimerkiksi 
Lauttasaaressa heillä ei ollut varaa. 

”Hirveän kallistahan asuminen on pääkaupunkiseudulla, järisyttävän hintaisia asuntoja 
Lauttasaaressakin. Lapsiperheitä asuu kahden lapsen kanssa tämän kokoisessa asunnossa, 
mutta me emme voisi harkita toista lasta näihin tiloihin. - - Autohallipaikkoineen nämä 
ovat ihan törkeitä, järkyttäviä asuntolainoja joutuu ottamaan. Sillä tavalla nämä 
[asunnot] ovat kuitenkin hyviä, etteivät ne ole riskiostoksia, kun arvo ei [tipahda]. Mutta 
kyllä tässä töitä saa tehdä.”

Asunnon er i ty ispi i r teet

Haastattelun asunnossa ei ole varsinaisia erityispiirteitä (ks. G1). Asunto on 
melko tyypillinen esimerkki pistetalon kulma-asunnosta, jossa makuuhuo-
neet on perinteiseen tapaan sijoitettu ilta-auringon suuntaan, oleskelutila ja 
parveke eteläpuolelle, kun taas keittiö, kylpyhuone sekä sisäänkäynti on sijoi-
tettu rakennusrungon keskiosaan.

Asuinhuoneet

Keittiön vähäinen säilytystila on ollut haastateltavasta arkea häiritsevä asia. 
Naisesta asunnon kokoon suhteutettuna keittiö on liian pieni. Laskutilaa on 
hyvin vähän, sillä jääkaappi ja pakastin on toteutettu erillisinä korkeina kaap-
peina, joita tosin lapsiperheet vaikuttavat usein kaipaavan. 

Pariskunta ehti valita ennen muuttohetkeä asunnon pintamateri-
aalit, joihin nainen on ollut kohtuullisen tyytyväinen. ”Ei mitään [valitettavaa]. 
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Vaihtoehtojakin oli ihan mukavasti, se kuului tähän pakettiin. 
Vaihtoehdot oli sellaisia ihan perus, mutta kuitenkin erilaisia.” 
Perhe ei ole kokenut olohuoneeseen saumattomasti 
liittyvää keittiötilaa liian avoimeksi. Myöskään läpi-
kulku keittiöstä pienempään makuuhuoneeseen ei ole 
asukkaan mukaan erityisemmin häirinnyt. 

Olohuoneen sisäänkäyntiaukon yhteyteen 
on jäänyt kalustamaton alue, mikä ei silti ole naisesta 
hukkatilaa. Haastateltava kokee olohuoneen pikem-
minkin liian pieneksi kuin suureksi: ”[olohuoneessa] 
leikitään tytön kanssa ja telkkaria katsotaan sitten kun tyttö 
menee nukkumaan. Mutta tässä me oleillaan, tässä pienessä 
tilassa.” 

Pari olisi toivonut takan asuntoonsa, sillä 
sellainen oli jo varattu asuntoon, johon perheen piti 
alun perin muuttaa. Koska kyseinen toiveasunto tu-
lee haastattelun aikana useaan otteeseen esille, kysyn 
mukanani olleista pohjapiirroksista, mitä asuntoa per-
he oli katsonut. Nainen näyttää heidän toivepohjansa, 
joka ilmenee kaksikerroksiseksi kaksioksi suoraan hei-
dän asuntonsa yläpuolella. Hänen hiukan välinpitämä-
tön suhtautumisensa keskusteluun muuttuu heti.

”Aah, se on varmaan ihana asunto!”

Nainen ihmettelee, olivatko Gneissin asunnot ylipäänsä suunnitel-
tu perheasumiseen, kun tilaa oli kaikissa asuntovaihtoehdoissa niin vähän. 
Kaksikerrosta asuntoa he eivät silti voineet kuvitellakkaan itselleen, ihas-
tuttavuudestaan huolimatta. Lapsiperheenä asukkaille ehdoton kriteeri oli 
toinen suljettava makuuhuone sekä sijainti yhdessä tasossa. ”Siinä iski sitten 
paniikki.” 

Päämakuuhuoneeseen on sijoitettu sängyn lisäksi työskentelypiste, 
joka ei kuitenkaan ole käytössä. Nainen kertoo, että pöytä on sijoitettu ma-
kuuhuoneeseen tilan puutteen vuoksi. ”Yksi huone, työhuone tai vierashuone, kyllä 
tarvitaan jatkossa.” Haastateltava silti kokee, että makuuhuoneessa on sopivas-
ti tilaa, myös säilytyskaapeissa. Lastenhuoneen nainen kokee melko pieneksi, 
mutta ”kyllä se lapselle tässä kohtaa nyt vielä [sopii], kun hän ei tarvitse koulupöytää 
tai semmoista.” 
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Muut asunnon t i la t

Kylpyhuone on haastatellusta sopivan tilava, myös säilytystilaa on tarpeeksi. 
Seuraavaan asuntoon hän sanoo kuitenkin kaipaavansa kylpyhuoneen lisäksi 
erillisen wc:n. Nykyisessä kylpyhuoneessa hyväksi on koettu esimerkiksi pyy-
kinpesukoneiden päälle asennettu pöytätaso, joka toimi vauvan hoitotasona. 

Sauna on haastatellun mukaan käytössä pari kertaa viikossa talviai-
kaan. Asunnossa on hänen mukaansa kovin kuuma kesällä, jolloin saunaa ei ole 
viitsitty lämmittää. Tällöin perhe viettää paljon aikaa kesämökillä. Asuntosau-
na oli naisen mukaan parille ehdoton kriteeri asunnolle, yhteistilojen sauna ei 
ollut edes vaihtoehto. Kun kysyn, onko saunominen ollut miellyttävää omassa 
saunassa, nainen empii: ”no ei... no ihan, kerrostalosaunomista, ihan ok.” 

Parveke on myös ollut jonkin verran käytössä, esimerkiksi perheen 
lapsi leikkii siellä. Se on kuitenkin kesällä ”järkyttävän kuuma”, eivätkä he us-
kalla pitää lasitusta auki turvallisuussyistä, kun tytär voi pudota avonaiselta 
parvekkeelta. Näkymät parvekkeelta ovat asukkaasta ”ihan kohtuulliset - - täl-
laista kaupunkia, riittää meille”. 

Asukas osoittaa, että heidän kerroksessaan näkee vielä naapurira-
kennuksen ylitse, toisin kuin vastaavissa asuntopohjissa alemmissa kerrok-
sissa. Haastateltava kertoo, että kyseisistä asunnoista moni on jo myynnis-
sä, vaikka ensimmäiset asukkaat muuttivat rakennukseen vasta pari vuotta 
sitten. Hän ei silti erityisesti osaa sanoa, johtuuko muuttohalukkuus juuri 
näkymien puutteesta.

Ulko- ja yhteis t i la t

Haastateltava kertoo, että ei olisi valmis tinkimään oman asuntonsa neliöistä 
yhteistilojen hyväksi, eikä myöskään toivoisi uudenlaisia yhteistilaratkaisu-
ja. Muista lapsiperheistä koostuva pihayhteisö on kuitenkin ollut ”tosi kiva”, 
vaikka nainen toivoisi vehreämpää pihaa. ”Vähän nurmikkoa ennemmin kuin tuota 
betonia.” Myös osa yhteistiloista on ollut perheen käytössä. 

”Ollaan käytetty kerhotilaa, [tyttären] syntymäpäivät olivat siellä juuri viime viikolla, 
mutta muuten ei. Ei olla saunaa käytetty eikä pyykkitupaa. Vaunu- ja pyörävarastoja 
kyllä, tietenkin.”

Tek. huom: Kaksi kuukautta haastat telun jälkeen nainen lähettää sähköpost in, jossa 

hän i lmoit taa perheen muuttaneen suurempaan asuntoon Lauttasaaressa.
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Avoimessa olohuonet i lassa perheen on täytynyt myös miet t iä lapsen tarpei ta: kalustei ta ei ole pal jon, ja t i la on 

helpost i  s i ivot tavissa. Sohva ja televis io vapautuvat vanhempien käyttöön lapsen nukkumaanmenoajan jälkeen.III
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Asun to  G3

Asukkaat
Pariskunta, ikä 60 + v.

Asunnon koko 
90,5 m²    

Huonejakauma
3h+kt+s

Haastatel tava ets i 

ostovaiheessa asuntoa, 

jossa ol is i  jokin er ikoisuus. 

Nykyisen kaksikerroksinen 

huoneisto sekä avara 

olohuonet i la täyt t ivät 

er i tyisyyden toiveet.

I



125

2 .5 .3   Haas ta t t e l u  G3 

Tutkimuksen ensimmäisessä kaksikerroksisessa huoneistoissa asuu eläkeikäi-
nen pariskunta. Haastateltavana on tutkijana toiminut rouva. Asunnon en-
simmäisessä kerroksessa sijaitsee asuinhuone, suihkullinen erillis-wc, keittiö, 
avoin oleskelutila sekä lasittamaton parveke. Toisessa kerroksessa sijaitsee 
saunallinen kylpyhuone ja toinen asuinhuone sekä kaksikerroksiseen tilaan 
avoin tasanne. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Lähtökohtana asunnon etsinnässä oli kerrostaloasunto. ”Meillä on kuitenkin 
omakotitalomainen mökki, siinä on ihan tarpeeksi tekemistä.” Asunnon sijaintiin vai-
kutti tottumus: pari on asunut aiemmin niinikään Lauttasaaren Vattuniemes-
sä eikä harkinnutkaan muita kaupunginosia. Muuttoon edellisestä asunnosta 
ei naisen mukaan ollut mitään erityisen pakottavaa syytä.

”Minä vain halusin jotakin muuta, kun oli 32 vuotta asunut siinä edellisessä. Joku juju 
siinä [uudessa asunnossa] piti olla, ja se juju oli tämä kaksitasoisuus. - - Yhtäkkiä minä 
näin tämän. Tässä se on! Että voi saada niinsanotusti pienemmän asunnon kahdessa 
tasossa. - - Silloin sai jotakin tarpeeksi poikkeavaa, että viitsii lähteä. Etenkin, kun 
asunto sitten pieneni.”

Asunnon vaihto tuotti yllätyksiä, vaikka vierashuoneesta pariskunta 
joutui muutossa luopumaan. ”Minä sanoin minun pojalleni, - - että me emme ostaneet 
tätä asuntoa vieraille, vaan ostimme tämän itsellemme.” Palvelut siirtyivät yllättäen 
metroaseman myötä lähemmäs Gneissiä. Metro vaikuttaa silti sijainnin arvo-
sanaan negatiivisesti: nainen pelkää metron huonontavan liikenneyhteyksiä, 
joten hän antaa arvosanaksi yhdeksikön. Lauttasaarelaisilla on yleisimminkin 
ollut huolena liikenneyhteyksien huonontuminen metron takia.61 Yllättävä 
asia huoneistossa oli myös merinäköala.

”Meillä oli edellisessä asunnossa tosi hyvä merinäköala, niin ajattelimme, että jostakin 
pitää luopua. - - Mutta sitten, kun pääsimme tänne ensimmäistä kertaa katsomaan, 
niin mehän olimme ihan, että ’aah, apua, meri näkyy!’ Ei nyt ihan samalla tavalla kuin 
edellisessä, mutta kuitenkin.”

61  Ks. esim. Hels ingin Sanomat, miel ipide, 29.09.2014 ja 05.10.2014.
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II
Olohuonet i lan por taaseen asukas 

on ol lut  hyvin tyytyväinen: hänestä 

porras on kaunis,  eikä se tuhlaa 

t i laa. Por taan al le on mahtunut 

kalustei ta ja huonekasveja.

Asunnon er i ty ispi i r teet

Asunnon kaksikerroksisuus on miellyttänyt haastateltavaa. Hän 
kertoo ostovaiheessa pelänneensä portaiden vievän tilaa, mutta 
pelko osottautui turhaksi. ”Nuo portaathan ovat aivan mielettömän 
onnistuneet - - nehän ovat ensinnäkin kauniit, eivätkä ne vie tilaa yh-
tään. - - Erityisen kaunis on portaikon valaistus, ai että se on kaunis.” 
Akustisesti nainen on kuitekin huomannut avoimen tilan olevan 
hankala: välillä äänet kantautuvat voimakkaina yläkertaan.

Yläkerran avoimella tasanteella sijaitsee naisen pääte-
työpiste sekä vuodesohva. Vaikka tilaan on rakennettu takkava-
raus, tulisijaa pari ei lopulta halunnut, pohdinnoista huolimatta. 
”Onneksi siitä älysimme luopua viime hetkellä, että siihen sai kanssa tilaa, 
- - mökillä on kuitenkin pari takkaa.”  Avoin tila on ollut käytössä 
myös näköalatasanteena. 

”Me aina tarjoilemme kuohuviinit tuolla ylhäällä, ja kaikki 
ovat ihan että ’oo’, jotenkin kun siinä ei ole ovia ja sitten se 
meri siinä - - se näkymä ja avaruus, kaikki.”

Asunnon muunneltavuus tuntuu kiusalliselta puheenaiheelta, nai-
nen ei sano asiaa juuri ajatelleensa paitsi että huonokuntoisena on varmasti 
muutettava. Nainen kertoo, kuinka ”näin kyllä muutamien ilmeestä, että oho, van-
hukset hankkivat tuommoiset portaat.” Hän itse kertoo suhtautuvansa portaisiin 
kannustimina hyötyliikuntaan.

Haastattelun loppupuolella hän myös toteaa olleensa äskettäin va-
kavasti sairaana. Ehkä asumistarpeiden muuttuminen tai kunnon heikenty-
minen on naiselle juuri nyt raskas aihe, johon myöskään ostotilanteessa ei olla 
haluttu laajemmin tarttua. 

Asuinhuoneet

Haastateltavasta oli ”järjetöntä”, että lähes sadan neliön asunnossa kylmäka-
lusteita oli vain yksi, joten toinen kylmäkaluste sijoitettiin muutostyönä etei-
seen. Myös pintamateriaaleihin pariskunta ehti vaikuttamaan. ”Lähes kaikki 
kaakelit ovat erilaisia [kuin mitä NCC:n vaihtoehdot], ja keittiö on kokonaan erilainen.” 
Keskustelusta käy ilmi naisen halu tehdä erityisiä ja persoonallisia ratkaisuja: 
”[Keittiö] on sitten itse suunniteltu, värit ja materiaalit myöskin.”
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III
Edel l isen asunnon juhlapöytä 

on muuttunut uudessa asunnossa 

jokapäiväis iä askarei ta 

palvelevaksi  arkikalusteeksi .  Tähän 

haastatel tu ker too joutuneensa 

totut telemaan.

Myös käytännön ongelmia on ilmennyt keittiössä. Haastateltava 
kertoo, että hänen miehensä toivoisi toisen astianpesualtaan ja suuremman 
kuivauskaapin keittiöön. Haastateltava silti kuvailee, että ”mies vastusti tänne 
muuttoa aivan äärimmilleen, hänet piti oikein raahata” joten ”mies aina urputtaa” rat-
kaisuista, jotka ovat poikkeavia edelliseen asuntoon nähden. Naista itseään on 
häirinnyt keittiössä sähköpistokkeiden vähäisyys.

Oleskelutiloja on asunnossa ikään kuin kaksi: alakerran korkea tila 
sekä yläkerran tasanne. Oleskelutilojen ja keittiön väliseen yhteyteen oli 
haastateltavan mukaan totuttelemista sen takia, että asukkaat menettivät 
sitä kautta erillisen keittiönpöydän. ”Sitä minä kaipasin tosi kauan, minun on vain 
täytynyt opetella.”  Nainen kuitenkin kertoo tilanteen olleen hänen oma valin-
tansa, ”ei se ole asunnon vika”.

”Tämä [pöytä] oli ennen olohuoneessa, ja tätä käytettiin vain silloin, kun oli vieraita ja 
juhlia. - - Se on tilakysymys, mutta se oli kova pala. - - Tässä minä opiskelen italiaa ja 
teen kaikki läksyt - - ja tämä on jatkuvasti muruilla.”

Alakerran asuinhuone on käytössä miehen kirjastona ja työhuonee-
na. Naisen mukaan tilaa tavaroiden säilytykselle ei löytynyt asunnosta per-

heen tarpeisiin riittävästi, joten osa 
tavaroista vietiin kesämökille, ”sinne 
tehtiin kirjasto.” Yläkerran asuintila 
on pariskunnan makuuhuone, joka 
muuten on tuntunut naisesta sopi-
valta, mutta sinnekin hän kaipaisi 
enemmän säilytystilaa, ”tietysti”.

Muut asunnon t i la t

Kylpyhuonetiloissa kiitosta saavat 
saunan ikkuna ja ”upeat materiaalit.” 
Löylyhuone on kuitenkin ollut käy-
tössä vähemmän kuin pari kuvitteli, 
”kesällä olemme niin paljon mökillä, mut-
ta kyllä sitä käytetään. Se ei ollut minulle 
tärkeä, mutta kyllä se nyt kuitenkin pitää 
olla.” Yhteistilojen saunasta perhe ei 
ole innostunut.
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Erillis-wc oli parannus haastatellun entiseen asuntoon verrattuna. 
Erillis-wc oli myös tärkeä ostopäätökseen vaikuttanut asia. ”Sen voisi melkein 
ottaa ykköseksi ja sitten vasta tulisi tämä kaksikerroksisuus.” Alakertaan sijoittuvan 
erillis-wc:n suihku ei kuitenkaan ole ollut käytössä. 

Ostopäätöksen tekemistä vaikeutti lasittamaton parveke. ”Minä en-
sin vähän hätkähdin, kun [myyntiesitteessä] luki selkeästi, ettei parvekkeessa ole lasitusta. 
Sehän tietysti piti kertoa.” Mies suhtautui positiivisemmin: hän oli iloinen, ettei 
lasitusta tarvinnut sitten jatkuvasti avata ja sulkea. Käytännössä lasittamaton 
parveke on naisesta sopinut hyvin esimerkiksi kasvien hoitoon.

Ulko- ja yhteis t i la t

Pariskunta tekee suuren osan päivittäisistä matkoistaan polkupyörillä, joten 
auto ei ole haastatellun mukaan päivittäisessä käytössä. Silti autopaikka hal-
lissa koettiin välttämättömäksi, joten se hankittiin. Vierailijoiden autopaik-
kojen kanssa ei ole ilmennyt ongelmia. Pihatila on naisen mukaan laajasti 
lapsiperheiden käytössä. ”Siellä on ihan oma yhteisönsä, kun aika kivasti lapsilla on 
härveleitä. Minä katson aina täältä ikkunasta, että mitä ne siellä puuhaavat.” Nainen 
on itse tottunut ulkoilemaan ”Ryssiksessä” eli ulkoilualueella Lauttasaaren ete-
läosassa, joten hän ei juuri vietä aikaa oman kotitalon pihalla.

Muut yhteistilat ovat naisesta käyttöön nähden ylipäänsä ”ruhti-
naalliset, - - oikeastaan ylimitoitetut.” Yhteissaunoja on kaksi hyvin varusteltuine 
vilvoittelutiloineen. Myös kerhohuoneessa on täysin varusteltu keittiö. Ker-
hohuoneessa järjestetään haastatellun mukaan joogatunteja, mutta itse hän ei 
ole tilaa käyttänyt. Nainen kertoo silti ihastuneensa talopesulaan, jossa hän 
pesee lakanoita ja pyyhkeitä. ”Siellä on kuivausrumpu, ja minua riemastuttaa aivan 
hirveästi, kun se kerää nukan. Se on mieletön nautinto, että näin paljon vähemmän pölyä 
minulla on täällä!” Vierailijoita varten nainen oli myös jo ideoinut majoitusrat-
kaisun saunan vilvoittelutilaan, joka ei kuitenkaan onnistunut. 

”Tuossahan on yhteissauna [naapurissa]. Siinä on täysin varustettu huone, johon 
talo[yhtiö] osti kalusteet, siellä on astiaa ja siellä on jääkaappia ja kaikkea, herää kysymys, 
mihin. Minä nimittäin olisin toivonut, että olisin voinut vuokrata sitä, jolloin sinne olisi 
hankittu vuodesohva. Olisin maksanut talolle pari kertaa vuodessa, kun tulee vieraita. 
Mutta se ei paloturvallisuussyistä käy. - - Minua on harmittanut se hyvin monta kertaa 
tässä. - - Jotenkin aina säälittää, kun siellä on hienot matot ja kaksi sohvaa, mutta ei sille 
ole sitten juurikaan käyttöä.”



130IV Yläkerran tasanne on huoneiston paraatipaikka, jota esi tel lään mielel lään myös vierai l le. T i laa käytetään ar jessa 

vieras-  ja työhuoneena. Por taikon kaide ja valais tus ovat asukkaasta er i tyisen näyttäviä ja onnistunei ta.
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Asun to  G4

Asukkaat
Nainen, n. 50 v.
(Poika, n. 20 v.)

Asunnon koko 
93 m²    

Huonejakauma
3h+kt+s 

Asunnon avaruus viehätt i 

haastatel tua jo ostohetkel lä. 

Käytännössä on syntynyt s i l t i  toive, 

e t tä y läkerran olohuone si jai ts is i 

kei t t iön kanssa samassa tasossa.

I
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2 .5 .4   Haas ta t t e l u  G4

Tutkimuskohteista viimeinen on Gneissin suurin asunto, kaksikerroksinen 
kattohuoneisto, jossa asuu lääkärinä työskentelevä nainen. Asunnon ensim-
mäiseen kerrokseen on sijoitettu keittiö, erillis-wc sekä kaksi kerrosta kor-
kea ruokailutila, josta pääsee myös asunnon kahdelle terassille: lasitettulle 
ja avoimelle. Toisen kerroksen olohuone on avoimesti yhteydessä alakertaan, 
tilasta näkee myös makuuhuoneeseen lasiseinän kautta. Saunallinen kylpy-
huone sijoittuu toiseen kerrokseen makuuhuoneen taakse. Asukkaalla on 
kaksi aikuista lasta, armeijaa käyvälle pojalle on varattu olohuoneeseen oma 
yöpymisnurkkaus. 

Asumistoiveet ja ostopäätökseen vaikut taneet teki jät

Haastatteluhetkenä nainen kertoo olevansa myymässä asuntoa: hän on muut-
tamassa yhteiseen kotiin miesystävänsä kanssa. Nainen etsi alun perin asun-
toa kantakaupungista, mutta päätyi Lauttasaareen, kun hänen työpaikkansa 
muutti Espoon Tapiolaan. Nainen kertoo, että sijainti meren ja luonnon lä-
heisyydessä vaikuttivat ostopäätökseen, samoin kuin hyvät palvelut ja lyhyt 
etäisyys työpaikalle. ”Täällä on minusta ihan kaikki mitä ihminen tarvitsee.” Arvosa-
naksi sijainnille nainen antaa yhdeksikön: tilanne olisi täydellinen, jos asunto 
sijaitsisi suoraan meren rannalla. 

”Asuin omakotitalossa tätä ennen. - - Silloin, kun lapset olivat pieniä, oli kiva olla pihaa 
ja ulkoilumahdollisuudet siinä ihan vieressä. - - Kun erosin - - tein vielä kaksi vuotta 
lumitöitä ja pihahommia. Tuskastuin niihin sillä tavalla, että rupesi tuntumaan todella 
houkuttelevalta, että saa auton halliin ja ei ole niitä pihatöitä. [Minulla oli] varmaan 
joku tällainen tiettyyn ikävaiheeseen liittyvä muutos.” 

Nainen kertoo, että alkuperäiset kriteerit asunnon suhteen olivat 
katettu autopaikka, oma sauna sekä parveke: nykyinen asunto täyttikin kysei-
set ehdot. Asunnossa viehätti sisätilojen avoimuuden lisäksi myös ulkotilojen 
ja parvekkeiden avoimuus. ”Se on tosi kiva kun tässä on avoparveke ja taivas on 
kattona.” 

Muutostöitä tai pintamateriaalivalintoja NCC:n kanssa nainen ei 
tehnyt, sillä asunto oli ostohetkellä jo rakennettu. Hän kuitenkin teetti ylä-
kerran tiloihin verhotangot, ja vaihtoi suihkujen verhotangot lasioviin. Ma-
kuuhuoneen lasiseinään ei kuulunut oletuksena sälekaihtimia, mutta ne teet-
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Asunnon eteläpuolel la s i jai tsee 

kaksi  parveketta: katet tu ja avoin. 

Haastatel lun lapset ovat ot taneet 

aur inkoa avoimel la terassi l la, 

mutta sul je t tu on ol lut  asukkaasta 

i tsestään käytännöl l isempi. 

II

tettiin muuttovaiheessa. Takkaa nainen ei halunnut olohuoneeseen, koska 
sen paikalle toteutettiin pojan nukkumaparvi. 

Muunneltavuusvaihtoehtoja haastateltava ei asuntoon juuri keksi: 
”tämä on kyllä minusta huonosti muunneltavissa.” Tämä onkin yksi syy sille, että 
nainen on muuttamassa asunnosta pois. Ostohetkellä hän pohti, kuinka hän 
saisi järjestettyä pojalleen väliaikaisen nukkumapisteen. 

Asukkaasta portaiden alla sijaitseva vuodesohva ei ole sopiva paik-
ka nukkumiselle, sillä se on läpikulkutilaa. Hän kertoo miettineensä parven 
rakentamista ruokailutilan päälle, mutta ”silloin olisi hävinnyt koko korkean ti-
lan charmi. Nainen kertoo myös suunnitelleensa asunnon laajentamista talo-
saunan vilvoitustiloihin eli ostavansa taloytiöltä lisätilaa omaan käyttöönsä, 
mutta piti ajatustaan utopistisena. Parviratkaisu olohuoneessa on hänen mu-
kaansa tietynlainen kompromissi. Haastateltava innostuu kertoessani sivu-
asuntoratkaisusta.

”Voisin olla kiinnostunut [sivuasuntoratkaisusta] jopa tällä 
hetkellä, kun haen kumppanini kanssa yhteistä asuntoa. Tässä 
elämänvaiheessa meitä on kaksi, kun meillä on aikuiset lapset, 
jotka asuvat omillaan. [Asunto] voisi olla aika iso, mutta 
jos me jäähdyttelemme työelämästä ja vaikka lähdemme 
ulkomaille, asunnosta voisi erottaa pienen kotiutumiskämpän 
kun käy Suomessa ja vaikka vuokrata sen toisen puolen. Olisi 
aika hienoa, jos sellainen mahdollisuus olisi.”

Asunnon er i ty ispi i r teet

Asunnon kaksikerroksisuus oli yksi suurimmista syistä, miksi 
haastateltava päätyi nykyiseen asuntoonsa. Kun toiveasunnon 
raamit olivat määrittyneet, nainen päätyi lopulta asuntonäyt-
töihin pelkästään Gneississä. Kaksikerroksinen asunto miellytti 
heti. ”Tämä korkeus ja valoisuus tuntuivat niin houkuttelevalta, että tuli 
vain sellainen tunne, että tässä se nyt on. Ei minun tarvitse enempää kat-
soa.” 

Vaikka haastatteluhetkenä naista miellyttää yhä huo-
neiston avoimuus, on käytännön ongelmia ilmennyt. Asunnon 
myynti on esimerkiksi naisen mukaan haastavaa. ”Tämä on sillä 
tavalla spesiaali, kun tämä ei ole oikein perheasunto. Tällaiselle ei ole niin 
montaa ostajaa kuitenkaan.” 
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Vaikka kei t t iöt i la on 

haastat teluotoksen suur impia, 

asukas kuvai lee s i tä pieneksi . 

Säi lytyst i laa on pal jon, mutta 

t i la ei  ole kovin avara. Kei t t iön 

ikkunaa haastatel tu pi tää 

ehdottoman tarpeel l isena.

III

Haastateltava pyytää saada nähtäväkseen pohjapiir-
roksen naapurihuoneistosta, jossa on yksi makuuhuone enem-
män (ks. G3). Hän on kokenut omassa asunnossaan ongelmalli-
seksi sen, että makuuhuoneita on vain yksi, vaikka huoneistossa 
on muuten perheasunnon piirteitä. Kahden makuuhuoneen 
asunnosta hän toteaakin: ”Tämä asunto olisi varmasti kiinnostanut 
minua, mutta se on varmaan ensimmäisenä mennyt.”

Asunnossa on myös poikkeuksellisen laaja parveke-
vyöhyke. Parvekkeita haastateltava on hyödyntänyt lähinnä 
pyykkien kuivaamiseen, mutta naisen lapset ovat ottaneet avo-
naisella parvekkeella aurinkoa. Lasitettu osuus parvekkeesta on 
asukkaasta itsestään tarpeellisempi: naisen mukaan lasitus on 
pidentänyt parvekkeen käyttöaikaa sekä syksyllä että keväällä. 

Asuinhuoneet

Keittiössä on koko tutkimuksesta eniten säilytys- ja laskutilaa, 
mutta naisesta tila on kuitenkin melko pieni: hänestä säilytys-
tilaa voisi olla vaikka loputtomiin. Esimerkiksi tilaan integroitu 
aamiaispöytä on silti riittänyt asukkaan tarpeisiin. Myös pöydän 
edessä sijaitseva ikkuna on naisesta ”tosi tärkeä”. 

Tilaan valitut materiaalit ovat asukkaasta onnistu-
neet, mutta hän olisi itse valinnut kivisen pöytätason. Kaappei-
hin hän on ollut tyytyväinen: ”Minusta on hieno idea, että siinä on 
yhdistetty nuo [kaksi materiaalia]. Että se ei ole kokonaan korkeakiiltois-
ta kaappia, vaan vähän elävämpi, kun yläosa on tuommoista puuta.” 

Yläkerran oleskeluhuoneen kulmaan rakennettu parvi vähentää 
käyttötilaa, mutta asukkaasta oleskelutila on silti tarpeeksi suuri. Myös ma-
kuuhuone on naisesta ”hyvän kokoinen”, ja sälekaihtimilla tilan saa yksityisem-
mäksi. Hän ei sano myöskään huomanneensa lasiseinän olleen erityisen huo-
no ääneneristäjä. ”Joku kysyi ihan samaa. Mutta minä en ole huomannut ainakaan, 
vaikka olen mennyt nukkumaan niin, että minun poikani on jäänyt katsomaan telkkaria. 
Tai sitten minä olen niin hyväuninen.” 

Portaat keittiöstä olohuoneeseen ovat osoittautuneet käytännössä 
liian jyrkiksi. Haastatellun iäkäs koira on lakannut kulkemasta niitä samoin 
kuin naisen isä, joka on vieraillut asunnossa. Ylipäänsä keittiön ja olohuoneen 
sijoittuminen eri kerroksiin on ollut naisesta hankalaa:s euraavassa asunnossa 
naisella onkin kriteerinä, että keittiö ja olohuone ovat samassa tasossa. ”Jos 
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[olohuoneeseen] haluaa viedä syötävää, niin kaikkien tarjottimien kanssa täytyy pelata 
tuossa jyrkässä portaikossa. - - Se on aina semmoinen seikkailu, että pääsee ehjänä ylös.”

Muut asunnon t i la t

Erillis-wc on naisesta hyvä lisä asuntoon: ”näillä neliöillä ei aina sellaista ole”. 
Tilan suihku ei ole ollut silti käytössä. Kritiikkiä saa myös yläkerran kylpyhuo-
ne, jonka on asukkasta suhteettoman iso. Nainen kertoo myös nauraen, ettei 
hän ole käyttänyt saunaa juurikaan, vaikka se oli yksi hänen kriteereistään 
asunnolle. ”Minä kuvittelin toisin, nyt se sauna ei olisi enää niin tärkeä. Mökillä sitä oi-
keastaan saunoo kesällä, muuten ei.” Kylpyhuoneisiin valitut pintamateriaalit ovat 
naisesta ajattoman yksinkertaiset, ”eivät ärsytä millään lailla.”  

Vaatehuoneesta huolimatta asuntoon on tarvittu lisää säilytystilaa, 
jota on rakennettu yläkerran käytävän varrelle. Säilytystilaa on kulunut myös 
naisen lasten tarpeisiin. ”Kaapit ovat liian täynnä. Mutta ei tätä [asuntoa] ole kol-
melle ihmiselle tarkoitettukaan.” 

Ulko- ja yhteis t i la t

Yhteistiloista nainen kertoo käyttäneensä eniten kuivaushuonetta, jossa hän 
on kuivannut ja mankeloinut lakanoita sekä pyyheliinoja. Kerhohuoneessa 
asukas kertoo käyneensä satunnaisesti joogassa ja taloyhtiön kokouksissa. Yh-
teistilojen saunoja nainen ei ole itse käyttänyt, mutta hän kertoo esitelleensä 
niitä vierailleen. 

”Minusta ne ovat hienot. Ne ovat varmaan ihan valttikortti siinäkin, kun myy [asuntoa] 
tästä, tosin aika monella on tässä oma sauna. Mutta ainakin yksi nuorempi nainen, joka 
asuu tässä taloyhtiössä on vuokrannut sitä kavereidensa kestitsemiseen, kun hänellä ei ole 
saunaa muuten. Sellaiseen tarkoitukseen se on kiva.”

Lisää yhteistiloja nainen ei sano kaipaavansa, eikä osaa ajatella luo-
puvansa oman asuntonsa tiloista, vaikka samat toiminnot voisi toteuttaa yh-
teistiloissa. Asuntosauna ei tosin tunnu enää välttämättömältä. Pihaa hän ei 
ole juuri käyttänyt muuten, kuin kävellyt sen lävitse koirien kanssa. 
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Olohuonesta on visuaal inen yhteys 

alakerran kei t t iöön, ruokai lut i laan 

sekä asunnon makuuhuoneeseen. 

Yksi tyisyyt tä makuuhuoneeseen 

saadaan sälekaiht imi l la. Lasiseinä 

er is tää ääntä haastatel lun 

mukaan r i i t tävän hyvin.

IV
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2 .5 .5   Yh t eenve to :  Gne i s s i

Kuten As. Oy Helsingin Gneissin esittelykappaleessa kerroin, rakennuskoko-
naisuus oli minulle entuudestaan tuttu työskentelyjaksoltani kohteen suun-
nitelleessa arkkitehtitoimistossa. Itse kohteen näkeminen ei siis tuottanut 
minulle yllätyksiä, mutta asuntojen havainnointi kalustettuina oli minulle 
henkilökohtaisesti kovin mielenkiintoista. 

Haastat te lu t  pääpiir te issään

Gneissin haastatteluotos oli monipuolinen: haastattelun G1 asukkaat olivat 
muuttaneet ensi kertaa Helsinkiin, jolloin asumistoiveet olivat erilaisia ver-
rattuna lähes kaikkiin muihin koko tutkimuksen haastatteluihin. Haastat-
telun G3 asukkaat olivat sen sijaan ennestäänkin vattuniemeläisiä, eivätkä 
he olleet harkinneetkaan muita kaupunginosia asuinpaikakseen. Asunto G4 
oli haastatteluhetkellä myynnissä, sillä se ei soveltunut enää haastateltavan 
elämäntilanteeseen. Muuttuvat elämäntilanteet tulivat myös ilmi haastatte-
lussa G2, sillä haastatellun raskaus ja lapsen syntymä oli johdattanut perheen 
nopeiden päätösten tuloksena asuntoon, johon suhtauduttiin tietyllä tapaa 
väliaikaisratkaisuna.

Gneissin haastatteluissa mielenkiintoa toi lapsiperheiden näkökul-
ma, jota ei saatu muista tutkimuksen rakennuskokonaisuuksista. Haastat-
teluissa G1 ja G2 lasten kasvaessa asunnon muunneltavuus koettiin niinkin 
tärkeäksi, että molemmissa perheissä oli pohdittu muuttoa suurempaan asun-
toon. 

Lapsiperheille tiuhempi muuttaminen on toisaalta eräällä tavalla 
odotettavissa, sillä he ovat asumisuransa alkuvaiheessa62. Perheet eivät heti 
ensimmäisen lapsen synnyttyä hanki, eivätkä usein taloudellisesti pystykään 
hankkimaan, kaikkia elämänmuutoksia kestävää asuntoa. Asumisuraa raken-
netaan pikkuhiljaa: lasten tarvitessa lisää tilaa hankitaan mahdollisimman 
suuri asunto, mutta tiedostetaan, että muutto yhä suurempaan voi olla muu-
taman vuoden päästä taas todennäköinen. 

Lapsiperheiden lisäksi Gneissistä saatiin myös kaksikerroksisten 
asuntojen otos (G3 ja G4). Muotoilija Antti Pirisen väitöskirjassa ”Dwelling 
as Product” haastateltuina olleet rakennuttajat kertoivat, kuinka tavallisesta 

62  Junt to, 2010, s.  21.  Ks. myös kappale 1.4 Kerrostaloasunto vs. pientalo – 

    asukkaan näkökulma
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poikkeavia suunnitteluratkaisuja kaivataan erityisesti suurten kaupunkien 
varakkaissa kaupunginosissa. Väitöskirjassa nousi esiin nimenomaan Lautta-
saari asuinalueena, jossa asukkaat arvostavat asunnon esteettisiä arvoja ja jossa 
monille on ehdottoman tärkeää, ettei heidän kotinsa ole samanlainen kuin 
naapurin.63 

Kyseinen ajattelutapa näkyi mielestäni erityisesti haastattelussa 
G3, jossa asukas vaikutti olevan korostuneen kiinnostunut asunnon erityisyy-
destä. Hän kertoi esimerkiksi halunneensa muuttaa, jotta asunnossa olisi ”jo-
kin juju”. Molemmissa kaksikerroksisten asuntojen haastatteluissa kehuttiin 
asunnon persoonallisuutta ja valoisuutta, mutta niissä tiedostettiin samalla 
esimerkiksi portaiden tuomat haasteet erityisesti vanhuuden näkökulmasta.

Kaikki haastateltavat kehuivat Gneississä Hyvätuulen ja Kauniin 
Bertan tapaan asuntonsa sijaintia erinomaiseksi. Lauttasaareen tutkimuksen 
aikaan rakenteilla ollut metro pohditutti haastatteluissa G2 ja G3: toisaalta 
metroa odotettiin innolla, toisaalta metron pelättiin huonontavan nykyisiä lii-
kenneyhteyksiä. Metron myötä alueen keskeiset palvelut olivat siirtyneet yhä 
lähemmäs Gneissiä, mitä pidettiin monissa asunnoissa myyntivalttina. Myös 
meren läheisyys oli kaikille haastateltaville tärkeää.

Huomioi ta t i laratkaisuis ta

Erityyppisiä haastattelukohteita yhdisti tietyt toiveet suunnittelun yksityis-
kohdista. Jokainen haastateltava esimerkiksi kertoi, että erillis-wc on asun-
nossa tarpeellinen. Mikäli sellaista ei ollut (asunnot G1 ja G2), sellainen kai-
vattiin ehdottomasti seuraavaan asuntoon. Asunnoissa G3 ja G4 erillis-wc oli 
ollut positiivisesti ostopäätökseen vaikuttanut tekijä.

Samalla tavalla suhtauduttiin keittiön kylmälaitteisiin: mikäli asun-
nossa oli oletuksena vain yksi jääkaappi-pakastin (G1 ja G3), asukas koki ti-
lanteen hankalaksi. Haastatteluotoksen perusteella vaikutti siltä, että Gneis-
sin tapaisissa, melko hintavissa asuntokohteissa kaksi kylmäkalustetta tulisi 
olla yhden sijaan standardi.

Kaikki haastateltavat olivat halunneet ostohetkellä asuntoonsa sau-
nan. Haastateltava G4 silti kertoi, että sauna ei ole enää seuraavan asunnon 
etsinnässä kriteerinä, sillä Gneississä asuntosauna oli ollut niin vähän käy-
tössä. Asunnoissa G2 ja G3 omaa saunaa pidettiin yhä tärkeänä, vaikka se ei 
vaikuttanut olevan kummassakaan kovin säännöllisessä käytössä. Helsingin 

63  Pir inen 2014, s.  178.
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ulkopuolelta Gneissiin muuttaneille (G1) sauna sen sijaan oli tärkeä osa ar-
kea. Kaikki heidän asumistoiveensa eivät silti toteutuneet Gneississä (takka 
ja oma piha), sillä perhe oli tottunut asumaan pientalossa.

Nuoret asunnonostajat (G1 ja G2) suhtautuivat positiivisimmin 
avokeittiöön. Heille keittiö-olohuonetilan yhteys oli suorastaan ehdotto-
muus. Myös asunnoissa G3 ja G4 avokeittiöratkaisua pidettiin onnistuneena, 
vaikka haastattelussa G3 asukas oli jäänyt kaipaamaan erillistä keittiönpöytää, 
johon oli tottunut edellisessä asunnossaan. Hän kuitenkin totesi, että valinta 
yhtenäisestä keittiö-olohuonetilasta oli hänen omansa ja oli päättänyt totutel-
la uudenlaiseen ratkaisuun. 

Asunnossa G4 haastateltu oli ollut tyytyväinen asunnon avaruuteen, 
erityisyyteen sekä sijaintiin, mutta käytännön ongelmat olivat käyneet ajan 
myötä häiritseviksi. Asunnon epäkäytännölliset puolet olivat osasyynä sille, 
että asukas oli haastattelun aikaan etsimässä uutta asuntoa; toisaalta muut-
toon vaikutti muuttunut elämäntilanne. Asunto oli tutkimuksen suurin, 93 
m², mutta suljettavia makuuhuoneita oli asunnossa vai yksi. Tämä oli haasta-
tellusta ristiriidassa sen kanssa, että muilla tavoin asunto soveltuisi perheelle: 
suihkuja oli yhteensä kolme ja esimerkiksi ruokailutilaa oli paljon. Silti keittiö 
ja ruokailutila sijoittuivat eri kerrokseen kuin olohuone, mikä oli asukkaasta 
hankalaa. 

Nainen kertoikin olleensa ostovaiheessa kiinnostunut Gneissin toi-
sesta kaksikerroksisesta asunnosta, jossa makuuhuoneita oli kaksi, eikä tilarat-
kaisu ollut yhtä tuhlaileva. Haastattelun G4 perusteella voisikin yksinkertais-
taa, että vaikka asunto olisi tilallisesti erityinen, tulee asunnon täyttää tietyt 
käytännön vaatimukset, jotta kokonaisuus olisi onnistunut ja ostajan kannalta 
haluttava.

Myös muuttoa harkinnut, haastattelun G2 pariskunta tuntui suh-
tautuvan asunnon ostoon ja muunneltavuuteen Kimmo Lapintien ja Eija Ha-
sun kuvailemalla tavalla: ihmiset ostavat tyypillisesti asunnon senhetkiseen 
elämäntilanteeseen64. Perhe oli tehnyt alun perin kaupat kaksikerroksisesta 
asunnosta pohtimatta perheenlisäystä, joka kuitenkin oli pian ajankohtaista. 
Nyt uutta asuntoa etsiessä muunneltavuusratkaisuksi riittää neljän huoneen 
kokoinen asunto, jolloin huonejako sopii taas nykyiseen elämäntilanteeseen. 
Asuntoa vaihdetaan, jos se ei sovi omaan elämäntilanteeseen, niin yksinker-
taista se usein vaikuttaa olevan.

Tämä voi olla yksi selitys myös sille, miksi asuntopohjassa G2 asuk-
kaiden vaihtuvuus on ollu runsasta. Pohjaratkaisu on toisaalta hyvin tavan-

64  Lapint ie & Hasu; Junt to, 2010, s.  171.
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+
+ Palvelut lähel lä

+ Vesis tö (mer i) lähel lä

+ Pihapi ir in lapsiyhteisö

+ Runsaat yhteis t i lat

(– l i iankin runsaat)

+ Kaksikerroksis ten asuntojen 

   avaruus ja persoonal l isuus

+ Kaksikerroksis ten asuntojen 

   tyyl ikkäänä koettu porras

+ Avoimet kei t t iöt i lat

+ Ikkuna kei t t iössä

+ Parveke

+ Er i l l is -wc

+ Asuntosaunat

+ Ikkuna saunassa

–
– Asuntojen korkea nel iöhinta

– Vuokrattava vierashuone jäi

   toteutumatta

– Vähän säi lytyst i laa

– Muunneltavuus asunnoissa

   vaikeata

– Osassa kaksikerroksis is ta 

   asunnoista vain yksi 

   makuuhuone

– Kaksikerroksis ten asuntojen 

   epäkäytännöl l isyys esim. 

   v ierai levi l le vanhuksi l le

– Yl imääräinen suihku 

   kaksikerroksis issa asunnoissa 

– Vain yksi  jääkaappipakast in

omainen, jolloin ehkä Lauttasaaressa usein toivotut erityispiirteet eivät ol-
leert asunnoissa riittäviä. Toisaalta muuttohalukkuus voi johtua asumisuran 
kehittymisestä: kolmio on voinut käydä esimerkiksi perheasuntona pieneksi. 
Haastattelussa G2 asunnon koon lisäksi tilojen tietynlainen tavallisuus tuntui 
olevan syynä perheen muutolle: haastateltu puhui huomattavasti innokkaam-
min kaksikerroksisesta huoneistosta kuin haastatteluhetken asunnostaan.

Gneissin keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden pintamateriaaleissa oli 
vaihtoehtona puuta jäljittelevä laminaattipinta. Kaikissa Gneissin haastatte-
lussa kävi ilmi, ettei kyseinen materiaali herättänyt asukkaissa kauhistusta, 
päinvastoin: moni kiitteli, että materiaali näyttää kauniilta. 

Tämä aiheuttaa tietynlaisen dilemman: arkkitehtina itse mielui-
ten välttäisin jäljitelmiä esimerkiksi siksi, että niistä puuttuu kosketuspinta 
aitoon materiaalimaailmaan. Asukkaalle ulkonäkö tuntui silti tärkeämmältä 
kuin materiaalin aitous, vaikka moni kaipasi esimerkiksi kiveä pöytätasoon. 
Tulisiko suunnittelijan tässä tapauksessa olla välittämättä omista mieltymyk-
sistään tai ns. periaatteistaan, sillä asukas on rakennuksen lopullinen käyttäjä? 
Arkkitehteja kuulee usein arvosteltavan väitteellä, että rakennuksia suunni-
tellaan toisille arkkitehdeille. Onko tämä onnistuttu välttämään Gneississä?

Huomioi ta ulko-  ja yhteis t i lois ta

Kaikki haastateltavat pitivät yhteistiloja osittain tarpeettomina. Taloyhtiön 
saunaa kehuttiin, mutta kukaan haastatelluista ei sitä käyttänyt, sillä heillä oli 
kaikilla oma asuntosauna. Haastattelussa G3 kävi ilmi asukkaan toive vuok-
rattavasta vierashuoneesta, jota hän oli yrittänyt itse viedä eteenpäin, siinä 
onnistumatta. 

Vuokrattava vierashuone yritettiin järjestää talosaunan hyvin va-
rusteltuun vilvoittelutilaan, mutta ajatus kaatui paloturvallisuussäädöksiin. 
Asukkaiden ideointi yhteistilojen lisäkäytölle olisi syytä ottaa huomioon 
suunnittelussa, sillä yhteistilat tuntuvat liian usein jäävän käyttämättömiksi. 
Innostusta vuokrattavaa vierashuonetta kohtaan löytyi myös muista haastat-
teluista (G1 ja G4).

Erityisesti lapsiperheet kertoivat positiivisesti tontille muodostu-
neesta lapsiyhteisöstä. Myös vanhemmat haastateltavat kertoivat, että lasten 
pihapuuhia oli mukava seurailla ikkunasta. Lapsiperheiden yhteisö oli myös 
ottanut yhteistiloista kerhotilan käyttöönsä: heille oli muodostunut tavaksi 
järjestää lasten syntymäpäiviä tilassa. Piha ja yhteistilat mahdollistivat lap-
siyhteisön muodostumisen, mistä oltiin Gneississä kiitollisia.
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Me arkkitehdit suunnittelemme työssämme 
asuntoja tilan, rakenteen ja järjestyksen 
todentumina, mutta meillä tuntuu olevan 
vaikeuksia käsitellä kodin hienovaraisempia, 
tunneperäisempiä ja vaikeammin 
määriteltäviä ilmentymiä.”

 J uhan i  Pa l l a smaa 

Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka - Huomioita kodin fenomenologiasta.
Luento Trondheimin  The Concept of Home -symposiumissa 8 / 1992.
Åkerblom & Hälikkä; Hedman & Sanaksenaho 2006, s. 184.

”
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3 .1  Tu t k imusme todo log ia :  ana l yy s i

Työn toiseen osaan sijoittuvien yhteenvetojen +/– -listoja voidaan pitää 
eräänlaisina tutkimustuloksina, mutta muulla tavoin yhteenvedoissa on pyrit-
ty lähinnä jäsentämään haastatteluissa esiin tulleita aihepiirejä. Tutkimuksen 
varsinainen analyysi sekä  analyysissa käytettyjen menetelmien kuvaus sijoit-
tuvat tähän työn kolmanteen osaan.

Analyysimenetelmät

Tutkimushaastattelujen aihepiireinä olivat asumistoiveet sekä haastateltujen 
kokemuksen asunnon ja rakennuksen erilaisista tiloista. Asukkaat kuvailivat 
haastattelujen aikana subjektiivisesti mieltymyksiään ja toiveitaan sekä ker-
toivat kokemuksistaan asunnon ostovaiheesta sekä käytöstä. Tuloksissa tar-
kastellaan, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia kokemuksista löytyi sekä 
pohditaan, mistä mahdolliset yhtäläisyydet ja erot johtuvat. 

Analyysin tueksi listataan haastatteluissa esiin tulleet ostopäätök-
seen vaikuttaneet tekijät sekä käytännössä tärkeäksi koetut asiat. Saadusta 
tiedosta tehdään päätelmiä erityisesti, jos jokin aihepiiri herätti haastatelluis-
sa voimakkaita, toisiinsa verrattuna samankaltaisia tai korostetun vastakkaisia 
reaktioita. Analyysissa pyritään ymmärtämään haastateltujen mielipiteitä ja 
mieltymyksia työn ensimmäisessä osassa käytettyyn taustoittavaan materiaa-
liin nojaten.

Omat kokemukseni niin yksityishenkilönä kuin arkkitehtiopiskeli-
jana ja suunnittelijana vaikuttavat väistämättä tulosten käsittelyyn ja päätel-
miin. Kuten mainittu aiemmin, kohteista Hyvätuuli ja Kaunis Bertta olivat 
minulle entuudestaan tuntemattomia, mutta Gneissin parissa olen työsken-
nellyt aiemmin. Ehdottoman objektiivisuuden sijaan omia kokemuksia on py-
ritty pikemminkin hyödyntämään tulosten analysoinnissa. 

 Analyysivaiheessa on tutustuttu Robert K. Yinin (2003) tapaustut-
kimuksien analyysimetodeihin, erityisesti cross-case studyn65 työtapoihin. Työn 
analyysissa ei varsinaisesti toteuteta Yinin kuvailemaa metodia, jossa suuressa 
roolissa ovat esimerkiksi sanakartat ja -kaaviot. Vaikka osan II yhteenvetojen 
+/- -listat samoin kuin listat ostovaiheessa ja käytännössä tärkeiksi koetuista 
asioista ovatkin tutkimuksen apuna, analyysi ei perustu varsinaisesti sanakart-
toihin, vaan haastatteluissa käytyihin keskusteluihin kokonaisuudessaan.  

65  Yin, 2003, s.  133-137.
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Työn loppuun sijoittuvat pohdinnat ja asuntosuunnitteluhank-
keiden parannusehdotukset. Ne ovat syntyneet tutkimuksen haastatte-
lujen perusteella, mutta olen keskustellut ehdotuksista niin NCC:llä kuin 
työyhteisöni arkkitehtien ja opiskelijoiden kanssa. Keskustelujen tuloksena 
parannusehdotukset ovat jossain määrin hioutuneet, mutta itse päätelmät 
perustuvat yhä haastatteluihin ja tutkimusta varten hankittuun tietoon. Kes-
kusteluilla olen pyrkinyt selvittämään, millä tavoin ehdotukset otettaisiin 
tulevaisuudessa vastaan. NCC:n ja suunnittelijoiden reaktiot olen myös kir-
jannut päätelmien yhteyteen.

Otoksen vaikutus tu loksi in

Toisessa osassa kerrottiin tutkimustuloksia mahdollisesti vääristävästä otok-
sesta. Haastateltavia ei esimerkiksi arvottu, vaan asukkaat saivat itse tehdä 
päätöksen tutkimukseen osallistumisesta. Tämän ajateltiin mahdollisesti 
johtavan poikkeuksellisen tyytyväisten asukkaiden korostumiseen tutkimus-
otoksessa. Aiheesta keskusteltiin myös haastateltavien kanssa. 

Suurin osa haastateltavista (H1, H2, B3, G1, G2, G3 ja G4.) kertoi 
osallistuneensa tutkimukseen siksi, että heillä on ollut joko omaa kokemusta 
tutkimuksen teosta tai rakennusten parissa työskentelystä, joten he halusivat 
olla tutkimuksen teossa avuksi. Eräs asukkaista oli perheelleni entuudestaan 
tuttu (B2), mikä oli myös oletettavasti osasyy sille, että hän oli kiinnostunut 
haastatteluun osallistumisesta. Haastateltavat H3 ja B1 kertoivat osallistu-
neensa haastatteluun siksi, että olivat olleet joihinkin asioihin rakennuksessa 
tyytymättömiä, joten he halusivat antaa palautetta huomioistaan suunnitteli-
joille ja NCC:lle.

Arvottuna haastateltavien joukkoon olisi saattanut päätyä esimer-
kiksi sellaisia, joista asuminen ei ole erityisen kiinnostava aihepiiri, tai jotka 
eivät haluaisi esitellä asuntoaan tutkimuksessa. Nyt kaikki haastateltavat vai-
kuttivat kiinnostuneilta sekä haastattelun aihepiiristä että omasta asunnos-
taan, mikä ei välttämättä kuvaa keskimääräistä tilannetta valituissa rakennus-
kokonaisuuksissa. Pidän tätä silti osittain myös hyvänä asiana: haastateltavilta 
löytyi esimerkiksi mielenkiintoa pohtia ja perustella ostopäätökseensä vaikut-
taneita asioita, mikä oli tutkimuksen kannalta mielekästä.

Tuloksia vääristää oletettavasti jossakin määrin myös se, että asuk-
kaat olivat itse valinneet asuntonsa, eli he jo lähtökohtaisesti asuivat itselleen 
sopivassa asunnossa. Osittain tästä johtuen vastauksiin vaikuttaa myös aiem-
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min käsitelty onnellisuusmuuri66: asuntoon halutaan olla tyytyväisiä, koska se 
on jo hankittu. Asukkaat eivät silti maininneet muunlaisia syitä (esimerkiksi 
eturistiriitaa) antaa vääristeltyjä vastauksia haastattelukysymyksiin.  

3 .2  Tu t k imuksen  t u l ok se t

Kohteet ja asukasjakauma

Tutkimuksessa yllätti isojen kerrostaloasuntojen asukasjakauma: otoksessa oli 
paljon yksineläviä sekä pariskuntia, myös kaikkien asunnonostajien keski-iät 
olivat melko korkeita (Hyvätuuli 64 vuotta, Kaunis Bertta 58 vuotta, Gneissi 
47 vuotta). Otoksessa yksineläviä oli kaksi, (B1 ja B2) pariskuntia viisi (H1, 
H2, H3, B3 ja G3), lapsiperheitä kaksi (G1 ja G3) ja yhden vanhemman per-
heitä yksi (G4). Kuten osassa I pohdittiin, suurissakaan kerrostaloasunnoissa 
ei usein asu yksinomaan lapsiperheitä, vaan erilaiset perheet sekä pariskunnat 
tai jopa yksinasuvat hankkivat myös usean huonetilan asuntoja.  

Asumisessa väljyys koetaan yleisesti positiiviseksi asiaksi, joten 
usein hankitaan niin suuri asunto, kuin tietyllä asuinalueella kyetään, kuten 
kappaleessa 1.3 Miksi suuria kerrostaloasuntoja rakennetaan? pohdittiin. Työuran-
sa jo tehneet eli varallisuuttaan pisimpään kartuttaneet oli myös tämän tutki-
muksen otoksessa erityisen korostunut asukasryhmä. Uudet kerrostaloasun-
not ovat neliöhinnoiltaan pääosin vanhoja kalliimpia, joten uudisrakennukset 
saattavat olla lapsiperheiden saavuttamattomissa. Uudisasuntojen asukasja-
kauman painottuminen iäkkäisiin alleviivaa siis sitä, ettei osassa I käsitelty 
ydinperhenormi ole perusteltu lähtökohta asuntojen suunnitteluun.

Gneississä oli neliöhinnoiltaan kalleimmat asunnot, Kauniissa Ber-
tassa halvimmat. Asunnon varustelutasossa tämä ei kuitenkaan tullut erityi-
semmin ilmi: esimerkiksi keittiöiden ja kylpyhuoneiden pintamateriaalivaih-
todehdot olivat kaikissa kohteissa suurin piirtein samanlaiset. Kuten Kauniin 
Bertan yhteenvedossa totesin, rakennuskohde vaikutti laatutasoltaan saman-
laiselta kuin muut kohteet, vaikka Kaunista Berttaa oltiin esimerkiksi mark-
kinoitu edullisena omistusasuntokohteena.

Otoksesta voisi siis päätellä, että varustelutasolla ei ole varsinaises-
ti pyritty vaikuttamaan asunnon hintaan. Tutkimuksen perusteella asunto-

66  Kor t teinen et al 2005, s.  124. Ks. myös 2.3.4 Yhteenveto, Hyvätuul i . 

Os topää tök seen 
en s i s i j a i s e s t i
va i ku t t anee t  t e k i j ä t

Huonejako / huoneluku

9 (H1, H2, H3, B1, B2, B3,

G1, G2, G3)

Si jaint i  (palvelut lähel lä, lyhyt 

e täisyys töihin/valtatei l le yms.)

7 (H2, B1, B2, G1,G2,  G3, G4)

Autohal l ipaikka 

6 (H1, H2, H3, B2, B3, G4)

Kerrostaloasunnon helppous 

6 (H1, H2, H3, B1, B3, G4)

Parveke 

6 (H1, H2, B1, G1, G3, G4)

Avoin t i la (avokei t t iö, 

kaksikerroksinen t i la tms.)

5 (B2, G1, G2, G3, G4)

Asunnossa er i tyispi ir re 

(erkker i ,  kaksi  kerrosta tms.)

3 (H1, G3, G4)

Asuntosauna 

3 (G1, G2, G4)

Edul l inen hinta 

3 (B1, B2, B3)

Si jaint i  y l immässä kerroksessa 

3 (H1, H2, B2)
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jen neliöhintaa määrittää pääosin rakennuskokonaisuuden tontin hintataso. 
Esimerkiksi asuntosaunojen poisjättäminen Kauniissa Bertassa ei ollut laske-
nut neliöhintaa Hyvätuulta kovin paljon pienemmäksi, mutta kuten Kauniin 
Bertan yhteenvedossa todettiin, asunnot todella olivat edullisempia, koska 
neliötä oli asunnoissa vähemmän. 

On toki hienoa, että ns. edullisen uudisrakennuskohteen varus-
telutaso on pidetty laadukkaana. Olisiko silti perusteltua, että esimerkiksi 
haastatteluotoksessa usein toivotut keittiön kivitasot (H1, H2, H3, B2, G3 
ja G4) kuuluisivat neliöhinnaltaan kalliimpiin asuntokohteisiin oletuksena? 
Asukkaan näkökulmasta laadukkaampi varustelutaso kallimmissa asuntokoh-
teessa vaikutti toivottavalta.

Joissakin haastatteluissa kävi ilmi, että asukas oli käynyt katsomas-
sa jotakin toista kohteen asuntoa ennen ostopäätöksen tekemistä (B3, G1 
ja G2).Erityisesti asunnoissa B3 ja G1 asukkaita oli jäänyt vaivaamaan, että 
katsomassaan asunnossa olisi ollut paremmin varusteltu keittiö tai säilytys-
tilaratkaisu ja harmittelivat, etteivät erilaiset varusteluratkaisut olleet vai-
kuttaneet asunnon hintaan. Mikäli varustelutaso ei vaikuta asunnon hintaan, 
tulisi kohteen asunntoihin myös suunnitella yhdenmukaiset keittiö- ja säily-
tyskalusteet.

Huonejako ja huoneluku

Huonejaon sopiminen omiin tarpeisiin tuntui olevan ostopäätöksen kannalta 
tietynlainen itsestäänselvyys, jota ei välttämättä edes muistettu mainita haas-
tattelun aikana. Pohjaratkaisun sopivuus tuli kuitenkin ilmi esimerkiksi siten, 
että asukkaat kertoivat etsineensä asuntoa tietyillä huoneluvulla tai vain si-
ten, että pohjaratkaisua luonnehdittiin hyväksi. Mielenkiintoista on pikem-
minkin, jos jokin tekijä on saanut asukkaan valitsemaan asunnon, joka ei ollut 
huonejaoltaan omiin tarpeisiin sopivanlainen.

Asunnossa G4 haastateltu kertoi ihastuneensa erityisesti asunnon 
kaksikerroksisuuteen ja sijaintiin pikemminkin kuin huonejakoon. Hän kertoi 
myös pohtineensa, olisiko asuntoon voinut ostaa yhden makuuhuoneen lisää 
yhteistiloista sekä totesi asunnon G3 pohjapiirroksen nähtyään, että hän olisi 
varmasti ollut kiinnostunut useamman makuuhuoneen ratkaisusta, jos sellai-
nen olisi ollut ostovaiheessa tarjolla. 

Vähäinen huoneluku koettiin ongelmaksi asunnoissa G1 ja G2, jois-
sa molemmissa harkittiin haastatteluhetkenä muuttoa. Sivuasunnoissa poh-
jaratkaisun ja huoneluvun muunneltavuusmahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä 

Asunto uudisrakennuksessa 

2 (B1, G1)

Ei asuntosaunaa 

2 (B1, B2)

Er i l l is -wc 
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Muunneltavuus 

2 (H1, H2 )

Elämänti lanteen muutos 

1 (G2)
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1 (H2)

Si jaint i  pohjakerroksessa

1 (G1)

Vähän suoraa aur ingonvaloa 

1 (B2)
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erityisesti Hyvätuulen kahdessa ensimmäisessä haastattelukohteessa (H1 ja 
H2). Myös asunnossa H3 huoneluvun muuttamisen mahdollisuus oltiin koet-
tu ajan myötä erittäin positiiviseksi. 

Asunnossa G2 ostopäätös oltiin tehty nopeasti, sillä muuttunut elä-
mäntilanne (lapsen syntymä) tuotti uusia vaatimuksia asunnolle. Haastatelta-
va kertoi, että pari oli jo tehnyt kaupat Gneissin kaksikerroksisesta asunnosta, 
jonka pohjaratkaisu koettiin hankalaksi lapselle. Asunnon vaihtoon vaikutti 
siis ensisijaisesti asunnon pohjaratkaisu ja huoneluku. Perhe oli haastattelu-
hetkellä etsimässä uutta asuntoa, joka olisi huoneluvultaan uuteen elämänti-
lanteeseen yhä sopivampi.

Haastatteluotoksesta voi siis päätellä, että pohjaratkaisu ja käyt-
täjälle sopiva huoneluku ovat asunnon hankinnan ja käytön näkökulmista 
tärkeimmät asiat. Vaikka asuntoon sisältyisi myös joidenkin toivomia erityis-
piirteitä kuten kaksikerroksista tilaa, tulisi tällaisenkin asunnon mahdollistaa 
riittävä määrä suljettuja tai suljettavia tiloja. Esimerkiksi 93 neliön asunnossa 
G4 yksi suljettava makuuhuonetila vaikutti riittämättömältä niin itse asuk-
kaasta samoin kuin asukkaan mukaan niistä ihmisistä, joille hän oli yrittänyt 
huoneistoa myydä.

Sijaint i

Haastatteluissa sijaintia käsiteltiin melko suppeasti, sillä tutkimuksessa pai-
notettiin enemmän asunnon ja rakennuksen tiloja. Suurin osa asukkaista silti 
mainitsi sijainnin olleen yksi ostopäätökseen eniten vaikuttanut tekijä (H2, 
B1, B2 G1, G2, G3 ja G4). Haastattelussa B3 palvelujen ja liikenneyhteyksien 
etäisyyteen oltiin tyytyväisiä, mutta sijainti ei silti ollut mieluinen, sillä haas-
tateltava kertoi lähtökohtaisesti halunneen Helsinkiin Vantaan sijaan. 

Haastatteluissa H1 ja H3 sijaintia ei varsinaisesti mainittu tärkeim-
pänä ostopäätökseen vaikuttaneena tekijänä, mutta molemmissa asukkaat 
kertoivat entisen asunnon sijainneen lähellä uutta, minkä takia voidaan olet-
taa, että tuttu sijainti oli heillekin jossain määrin tärkeää käytännössä. 

Autopaikoi tus

Kaikissa tutkimuksen rakennuskokonaisuuksissa sijaitsi joko maanalainen 
autohalli tai paikoitusratkaisu rakennuksen ensimmäisissä kerroksissa, mistä 
johtuen olikin jo etukäteen oletettavaa, että lämpimän autopaikan merkitys 
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Parveke

5 (H1, B1, G1, G3, G4)
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olisi haastatteluissa korostuneen suuri. Moni kertoikin hankkineensa autopai-
kan rakennuksen autohallista, osalle haastateltavista paikoitusratkaisu oli yksi 
tärkeimmistä ostopäätökseen vaikuttaneista tekijöistä.

NCC:n toiveesta haastattelun kysymysrunkoon lisättiin tarken-
tavia kysymyksiä paikoitusratkaisusta. Haastatteluissa kysyttiin esimerkiksi 
sitä, tulisiko haastateltavien mielestä kaksiota suurempiin asuntoihin kuulua 
kaksi autopaikkaa. Kaikki haastateltavat kokivat yhden autopaikan riittävän. 
Haastatteluissa H2 ja H3 myös todettiin, että autopaikkoja oli yhä haastatte-
luhetkellä myytävänä, eli toisen paikan olisi voinut halutessaan ostaa, mihin 
ei kuitenkaan nähty tarvetta.

Erityisesti nuorimmat haastateltavat (G1 ja G2) kokivat autopai-
koituksen itselleen jossain määrin tarpeettomaksi. Asuntoon G1 paikkaa ei 
oltu hankittu, asunnossa G2 kerrottiin auton olevan melko vähässä käytössä. 

Kauniin Bertan tontille oltiin varattu vain muutama autopaikka 
vieraskäyttöön, mikä koettiin ongelmaksi kaikissa Kauniin Bertan haastat-
teluissa. Haastatteluissa pohdittiin, voisiko vieraspaikkoja saada asukkaiden 
käyttöön naapurin virastolta tai ostoskeskukselta. Mikäli siis autopaikkojen 
vähäinen määrä on tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, tulisi vaihtoehtoisista 
ratkaisuista myös sopia ennen kuin asukkaat ovat muuttaneet rakennukseen.

Kerrostaloasunto ja kesämökki

Monet haastateltavat kertoivat muuttaneensa asuntoon rivi- tai omakotita-
losta (H1, H2, H3, B3, G1, G4). Useat haastateltavat kertoivat valinneensa 
asumismuodokseen kerrostalon esimerkiksi huoltotöiden vähäisyyden takia. 
Myös naapureihin tutustuminen pikemminkin omasta tahdosta kuin ulkoi-
sesta pakotteesta ilmaistiin tärkeäksi erityisesti haastatteluissa H1 ja H3. 

Monissa haastatteluista kävi myös ilmi se, kuinka kerrostaloasun-
toon kohdistuu eri toiveet kuin esimerkiksi kesämökkiin, kuten myös ilme-
nee kappaleessa 1.4 Kerrostaloasunto vs pientalo – asukkaan näkökulma. Monet 
mainitsivat, etteivät halua takkaa, koska mökille se sopii paremmin. Saunan 
ja takan toivonut asukaskin (G1) mainitsi, että hän ei kuitenkaan tarvitse 
grilliä, koska se kuuluu hänestä mökille. 

Vaikka monet mielsivät saunan ostovaiheessa tärkeäksi, käytännös-
sä saunojen todettiin olevat usein vähäisemmässä käytössä kuin aluksi kuvi-
teltiin. Asuntoihin H3, B1 ja B2 ei lähtökohtaisesti saunaa myöskään haluttu, 
mutta asuntoon H3 se kuitenkin rakennettiin muutostöille ilmoitetun kalliin 
hinnan takia. Monien saunomistottumuksiin tuntui vaikuttavan kesämökit: 
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asunnoissa H3 ja G4 kesämökkien paremmaksi koettu sauna kerrottiin syyksi 
asuntosaunan käyttämättömyyteen. 

Asuntosaunojen rakentamiskustannusten sekä sähkönkulutuksen 
takia aiheesta toivoisi syntyvän keskustelua suunnittelja- ja rakennuttajata-
hon sekä asukkaiden välille. Kuten haastattelussa H3 kävi ilmi, asuntosau-
naan suhtaudutaan usein myyntivalttina: mikäli asukas ei itse saunaa käytä, 
siitä kuvitellaan kuitenkin olevan hyötyä asunnon myyntihetkellä. Haastatte-
luotoksessa oli monia, jotka eivät saunaa asuntoona kaivanneet (H1, B1 ja B3) 
sekä useita, jotka suhtautuivat asuntosaunaan jokseenkin välinpitämättömäs-
ti (H1, H2, G3, G4). Otoksen perusteella vaikuttaisi siis siltä, että uusissa 
asuinrakennuksissa asuntosaunojen määrää olisi syytä vähentää.

Avoin t i la ja näkymät

Erityisesti kaksikerroksisissa asunnoissa (G3 ja G4) olohuonetilan avoimuus 
sekä valoisuus oli ostopäätökseen voimakkaasti vaikuttanut tekijä. Asunnoissa 
H1, B2, G1 ja G2 avokeittiöön oltiin tyytyväisiä tai se oli ollut kriteerinä, kun 
taas asunnoissa B1, H2, H3 ja B3 avokeittiöön oltiin pikemminkin totuteltu. 
Tilojen avoimuutta oli lisätty asunnoissa B1 ja B2 laajentamalla olohuoneen 
näköyheyttä makuuhuoneeseen.

Valokuviin toivotut kohdat painottuivat avoimiin tiloihin kaikissa 
haastatteluissa. Näkymälinjojen muodostuminen asunnon läpi tiloista toiseen 
sekä ulos koettiin hyväksi asiaksi. Suunnittelijan näkökulmasta asunnoissa tu-
lisi siis löytää tasapaino miellyttäväksi koetun avoimen tilan sekä käytännössä 
välttämättömien suljettujen huonetilojen välille. Asunnoissa B1 ja B2 käyte-
tyt liukuoviseinät ovat yksi vaihtoehto suljettujen huonetilojen avartamiseksi.  

Näkymiin asunnoista ulos oltiin erityisen tyytyväisiä haastatteluissa 
H2 ja G3. Sen sijaan ikkunoiden muoto herätti keskustelua Kauniin Bertan 
haastatteluissa. Pystysuuntainen ikkuna koettiin sinänsä kauniiksi, mutta 
tilojen kalustaminen koettiin paikoin vaikeaksi. Haastatteluotoksen perus-
teella korkeiden ikkunoiden tulisi sijaita kohdissa, joissa seinän viereen ei 
sijoiteta luontevasti irtokalusteita.

Asunnon säi ly tys t i la ja i r taimis tovarasto

Monet valittelivat asunnon säilytystilan vähyyttä (H1, H2, B3, G1, G2, G3 ja 
G4), mutta totesivat silti ymmärtävänsä kerrostaloasumisen realiteetit. Asun-
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toihin pyritään sijoittamaan keittiön säilytystilan lisäksi yhdet hylly- ja tanko-
kaapit asukasta kohti, siivouskomero sekä kellarikomero väestonsuojatilassa.67 
Haastatteluotoksessa monen toiveena oli vaatehuone. As. Oy Hyvätuuleen oli 
toteutettu tavanomaisesta poikkeava säilytysratkaisu: irtaimistovarasto asun-
non yhteydessä. Ratkaisu sai kaikilta haastatelluilta positiivista palautetta. 

Irtaimistovarasto Hyvätuulessa koettiin erinomaiseksi suunnitte-
luratkaisuksi, sillä tilaa voitiin käyttää vaatehuoneen tavoin. Ratkaisu ei ole 
kuitenkaan ollut yksinkertainen: vaikka varastokopin hinta koituu joka tapa-
uksessa asukkaan maksettavaksi, kasvattaa irtaimistovarastokoppi helposti 
esiemrkiksi eteistä. Asunnon neliöt kasvavat siis hieman epäkäytännölliseen 
tilaan, vaikka eräässä haastattelussa (H3) poikkeuksellisen pitkä eteistila ko-
ettiinkin miellyttäväksi. 

Tavanomaisten varastokoppien sijaintina on rakennuksen väes-
tönsuoja. Mikäli varastokopit siirretään pois väestönsuojasta, olisi sille kehi-
tettävä jokin muu käyttötarkoitus. Voidaan toki myös kyseenalaistaa, onko 
väestönsuojien rakentaminen entiseen tahtiin ylipäänsä mielekästä. Kenties 
irtaimistovarastojen sijoittuminen porraskäytävään helpottuisi, jos väestön-
suojien rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä löyhennettäisiin. 

Yhteis t i la t

Koska tutkimus rajautui kaksiota suurempiin asuntoihin, suurin osa asukkai-
den päivittäisistä toiminnoista pystyttiin jo lähtökohtaisesti toteuttamaan 
omassa asunnossa, eikä yhteistiloja niinkään tarvittu. Haastatelluista yhteisti-
loja käyttivät aktiivisimmin Gneissin lapsiperheet esimerkiksi syntymäpäivi-
en järjestämiseen. Myös asukas H3 käytti ahkerasti talosaunaa. Muut haasta-
teltavat kertoivat hyödyntävänsä yhteistiloja varsin satunnaisesti. 

Yhteistiloissa ylläpitävät tietyllä tavalla samaa asetelmaa, jonka ta-
kia esimerkiksi asukkaat H1 ja H3 kertoivat luopuneensa rivitaloasunnostaan: 
asukas ei saa itse päättää, keitä yhteistiloissa kohtaa. Koska kerrostaloasumi-
sessa toivotaan usein tietynlaista positiivista nimettömyyttä, yhteistilojen 
avoin luonne saattaa tuntua asukkaasta jossain määrin epämiellyttävältä.  

Yhteistilajärjestelyt vaikuttavat tämän tutkimuksen perusteella 
kaipaavan muutoksia ja ideointia. Esimerkiksi asukkaiden nimettömyyden 
näkökulmasta yhteistilojen vuokraaminen omaan käyttöön vaikuttaisi perus-
tellumalta kuin tilojen jatkuva avoimuus. Tutkittujen kohteiden yhteistilat 

67  Huttunen et al,  2011, s.  22. Ks. myös RT -kor t t i  93-10540.



153

vaikuttivat käyttöön nähden myös liian mittavilta, mikä ei vaikuta olevan ny-
kypäivän asuinrakennuksissa poikkeuksellista. 

Yhteistiloihin kohdistuu määräyksiä, jotka tulevat rakennuttajalle 
ulkopuoliselta taholta (esim. kaupunki, ministeriöt). Yhteistilat ovat siis tie-
tynlaisia väliinputoajia: ne on määrätty laissa rakennettavaksi, mutta koska 
tilat ovat jo nyt rakennuttajalle kallis menoerä, niihin ei kenties olla valmiita 
panostamaan vielä nykytilannetta enemmän. Tilanteeseen kaivattaisiin siis 
asennemuutosta, sillä yhteistiloissa piilee potentiaalia esimerkiksi asuntojen 
muunneltavuuden näkökulmasta. Haastattelussa G3 ideoitu vuokrattavana 
vierashuone oli yhdenlainen esimerkki siitä, miten yhteistilat voitaisiin saada 
paremmin asukkaiden käyttöön.

3 .3  Pohd in ta  j a  t u l e va i s uu s

Tässä kappaleessa pyritään tarkastelemaan, miten asuntosuunnittelua voisi 
tutkimuksen perusteella tulevaisuudessa kehittää. Viimeiselle aukeamalle 
on kerätty kooste, jonka aihepiirit on esitetty asuinrakennushankkeen sekä 
yksittäisen asunnon tasoille. Myös koosteen avulla on pyritty vastaamaan en-
simmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaiset asuntosuunnitteluratkaisut ovat asuk-
kaan näkökulmasta toivottavia, kun tarkastellaan suuria eli vähintään kolmen huoneen 
ja keittiön kokoisia kerrostaloasuntoja pääkaupunkiseudulla?

El inkaariajat te lu -  onko tarpeel l is ta?

Erityisesti lapsiperheitä haastatellessa tuntui siltä, ettei arkkitehtien usein 
tarjoama elinkaariajattelu ole tarpeellista. Tällä tarkoitan sellaista asuntoa, 
johon voidaan muuttaa nuorena ja jossa on mahdollista elää lopun elämää sen 
kaikkine vaiheineen. Elämänkaariajatteluun perustuviin suunnitelmiin usein 
liitetään ajatukset avoimen tilan muunneltavuusmahdollisuuksista samoin 
kuin korttelitason kattavista palveluista työskentelymahdollisuuksiin ja mo-
nipuolisiin yhteistiloihin. 

Keskustellessani asukkaiden kanssa ilmeni, että edes vanhemmille 
ihmisille muuttaminen ei ole usein kauhistus, päinvastoin: asuntoon ei aina 
haluta sitoutua koko elämäksi. Muuttaminen ja asunnon vaihto tuntuu olevan 
monelle arkipäivää, myös omakotitaloissa asuneille. Vaikka asunnosta etsitään 
tiettyä pysyvyyttä, muuttoa silti mietitään, jos se tuntuu ajankohtaiselta. 
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Tästä voi seurata kysymys, onko näin ollen myöskään asuntojen 
muunneltavuusmahdollisuuksia järkevää edistää. Mielestäni elinkaariajatte-
lusta luopuminen ei kuitenkaan tarkoita muunneltavuuden ajatteluperustan 
katoamista. Asunnon muunneltavuuden mahdollistaminen on tärkeää, useam-
mastakin syystä. Ensinnäkin ihmiselämässä voi tapahtua ikäviä, odottamatto-
mia muutoksia, jolloin asunnon etsiminen ja muuttaminen ei ole asukkaan 
oma valinta. Tällöin olemassa olevan asunnon muunneltavuusmahdollisuudet 
voivat helpottaa elämäntilannetta, eikä tahdonvaistaista asunnosta lähtöä tar-
vitse välttämättä toteuttaa. 

Toiseksi muunneltavuudella voidaan ennakoida pian tapahtuvaa, 
varmaa elämänmuutosta, esimerkiksi lasten poismuuttoa. Vaikka esimerkiksi 
sivuasuntoratkaisu ei kaikkien elämäntilanteisiin sovi, löytyy suuri ihmisjouk-
ko, jonka tulevaisuudensuunnittelua sivuasunto tai muunlaiset asuntoon val-
miiksi rakennetut muunneltavuusmahdollisuudet vapauttavat. Jotkut saatta-
vat harkita osittaista ulkomaille lähtöä, jotkut kotiavun palkkaamista. Siksi 
löytyy niitä, joita muunneltavuus kiinnostaa jo etukäteen.

Elinkaariajattelu ei kenties luo mitään suurempaa haittaa, vaikka 
onkin mielestäni osittain harhaanjohtavaa. En näe asukkaan kannalta hait-
taa sille, että asunnot on suunniteltu moniin eri elämäntilanteisiin sopiviksi. 
Suunnittelijoiden olisi kuitenkin syytä kohdata tietyt realiteetit elinkaari-
ajattelussaan. Esimerkiksi siirtyminen pienestä asunnosta suurempaan vuo-
sikymmenten kuluessa on monelle arkipäivää esimerkiksi varallisuustason 
muuttuessa. Tämä ei ole mielestäni ongelma, joka täytyisi korjata. 

Sen sijaan muunneltavuusmahdollisuuksien edistäminen ja niiden 
laajempi markkinointi vaikuttaisi tutkimusotoksen perusteella tarpeelliselta.
Hyvätuulen sivuasuntojen runsas kysyntä sekä esimerkiksi haastattelukoh-
teissa G1, G2 ja G4 esitetty muunneltavuuden toive korostavat sitä, että uu-
denlaisille ratkaisuille on kysyntää. Tätä olisi toki hyvä tutkia lisää. 

Mikäli asunnonetsijät tietäisivät jo ostovaiheessa enemmän erilai-
sista muunneltavuusvaihtoehdoista, osaisivat asunnonostajat kenties myös 
vaatia erilaista asuntotarjontaa. Tällöin myös esimerkiksi rakennuttajataho 
saattaisi uskaltautua rohkeampiin muutoksiin asuntotarjonnan monipuolista-
miseksi. 

Asukkaiden kohtaaminen

Asukkaiden kohtaaminen osottautui tutkimuksen kannalta hyväksi tavaksi 
hankkia tietoa suunnitteluratkaisuista. Kaikkien suunnittelijoiden tekemi-
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en valintojen hyödyt ja haitat eivät käy ilmi suunnitelmaa laatiessa tai edes 
työmaakäynnin yhteydessä. Usein valintoja on testattava käytännössä, ennen 
kuin niiden toimivuudesta, kestävyydestä tai esteettisyydestä osataan vielä 
tehdä johtopäätöksiä. Asukkaita voisi kutsua huoneistojensa suunnittelurat-
kaisujen asiantuntijoiksi, sillä he osaavat kertoa paljon siitä, kuinka jokin rat-
kaisu toimii käytännössä. 

Mielestäni tutkimuksen avulla voidaan hyvin vastata tutkimuskysy-
mykseen miten suunnittelijat voisivat hyötyä asukkaiden haastatteluista. Koska asuk-
kailla on suunnittelijoita enemmän tietoa asunnon ja rakennuksen käytännön 
toimivuudesta, suunnittelijat voisivat hyötyä asukkaiden haastatteluista mo-
nin tavoin. Asukkaiden haastattelujen avulla suunnittelijat voisivat laajentaa 
ammatitaitoaan. Suunnittelijat voisivat saada asukkaiden kautta selkeitä pe-
rusteita sille, miksi jotakin suunnitteluratkaisua kannatta jatkossa käyttää tai 
olla käyttämättä. 

Projektin valmistumisen kannalta arkkitehdin ei ole välttämätön-
tä kohdata asukkaita. Tavanomaisissa asuinrakennusprojekteissa arkkitehdin 
asiakas on rakennusliike, jonka asiakkaita tulevat asukkaat ovat. Kuten kap-
paleessa 1.5 Arkkitehdin rooli rakennusliikevetoisessa asuntotuotannossa todettiin, 
asuinrakennushankkeet ovat usein varsin tiukkoja suunnittelijoille ja raken-
nusliikkeelle sekä aikatauluiltaan että budjeteiltaan. 

Nykypäivän asuntosuunnittelusta puuttuvat käytännöt, jotka hel-
pottaisivat arkkitehdin ja asukkaan välistä kommunikaatiota. Yksittäisen 
suunnittelijan saattaa olla vaikea sellaisia luoda erityisesti, jos asukkaan koh-
taaminen on vain suunnittelijan oman aktiivisuuden varassa. 

Väitän, että asukaspalautteen kuuleminen parantaisi seuraavaa 
suunnittelukohdetta ja pidemmällä aikavälillä kenties koko suomalaista asun-
tosuunnittelua. Hankkeen loppuun vieminen on suunnittelijoille kuitenkin 
tärkeysjärjestyksessä korkeammalla kuin seuraavan projektin laatutavoitteet, 
ehkä ymmärrettävästikin. Hankkeiden aika- ja rahoituspaineissa asukkaat jää-
vät silti todennäköisesti jatkossakin kuulematta ilman siihen kannustavia tai 
jopa pakottavia käytäntöjä.  

Ehdotus käytännöksi :  avointen ovien päivä

Asuntorakentamisen kehityksen kannalta olisi syytä etsiä käytäntöjä, jotka 
kannustaisivat suunnittelijan ja asukkaan välisiin kohtaamisiin. Mielestäni 
pohdinnassa on kuitenkin tärkeää pitää lähtökohtana sitä, että asuinrakennus-
hankkeet todella ovat ajan- ja rahankäytön näkökulmasta haastavia.  Tuskin on 
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realistista ehdottaa esimerkiksi kovin kattavien asukasraporttien laatimista 
jokaisen asuntosuunnitteluhankkeen osana. 

Sen sijaan tuntuisi luontevalta, että hankkeen keskeiset suunnitte-
lijat (esimerkiksi pää- ja arkkitehtisuunittelija, rakennesuunnittelija ja han-
keen johto rakennusliikkeestä) sekä asukkaat kohtaisivat pian rakennuksen 
käyttöönoton jälkeen eräänlaisella ylimääräisellä työmaakäynnillä, jota voisi 
kutsua esimerkiksi ”avointen ovien päiväksi”. Asukkaita olisi tiedotettu en-
nen kyseistä tapahtumaa, jolloin he voisivat valmistautua suunnittelijoiden 
tapaamiseen ja heidän kanssa käytävään keskusteluun. Asukkailta pyydettäi-
siin myös lupaa asuntojen valokuvaukseen. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että monet asukkaat ovat 
kiinnostuneita kertomaan asumismieltymyksistään sekä arvioimaan rakenta-
misen ja suunnittelun tasoa. Uskoisin siis, etteivät asukkaat olisi avointen 
ovien päivän onnistumisen esteenä. Suunnittelijoiden kannalta taas tietyn-
lainen laajennettu työmaakäynti voisi olla mahdollisimman kynnyksetön tapa 
kohdata asukkaita. (Ehdotus sai kannatusta myös arkkitehtitoimisto Tuomo 
Siitonen Oy:n työntekijöiden kanssa käydyssä keskustelussa.) 

Työmailla otetaan nykyisinkin paljon valokuvia, joita muidenkin 
hankkeiden suunnittelijat saattavat tarkastella toimiston sisäisiin tarkoituk-
siin. Mikäli avointen ovien päivänä vieraillut asunnot ikuistettaisiin valoku-
vin, myös muut kuin hankkeessa mukana olleet suunnittelijat saattaisivat 
hyötyä asukkaiden kohtaamisista. 

Kertoessani kyseisestä ehdotuksesta NCC:lle (12.12.2014) mietit-
tiin, että heidän yrityksessään asukastapaamisista voitaisiin laatia esimerkiksi 
avointa muistilistaa, joita kaikki työntekijät saisivat tarkastella. Tällä tavalla 
asukastapaamisen hyöty saataisiin yrityksessä maksimoitua. Myös arkkitehti-
suunnittelijat voisivat pohtia tapauskohtaisesti, millaiset käytännöt olisivat 
mahdollisia asukastapaamisten hyödyntämiseen. Esimerkiksi toimiston sisäi-
set muistilistat asukastapaamisista voisivat hyödyttää suunnittelua jatkossa. 

Asuntosuunnittelua voitaisiin myös kehittää esimerkiksi siihen 
suuntaan, että jokaisesta asunnosta laadittaisiin luonnossuunnitteluvai-
heessa useamman tilajärjestelyn vaihtoehto, josta ostaja saisi valita itselleen 
sopivimman: näin asukas saisi nykyistä enemmän päätösvaltaa asuntosuun-
nitteluhankkeissa. Olisi kenties silti ensin tärkeää luoda pohja asukkaiden pa-
lautteenannolle. Mikäli asukkaiden kohtaaminen esimerkiksi avointen ovien 
päivässä muodostuisi asuntosuunnittelun normiksi, voitaisiin laajempia käy-
täntöjä laatia ajan kuluessa yhä enemmän. 
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Sivuasunto

Muuttuvia elämäntilanteita sietävät suunnitteluratkaisut kiinnostivat tutki-
muksessa monia, mutta eivät kaikkia. Osa koki sivuasunnon tuomat muunnel-
tavuusmahdollisuudet itselleen sopiviksi (H1-3, G4), ja tulevaisuuden suun-
nittelua helpottaviksi ratkaisuiksi. Asuntojen yhdistämisen sujuvuuteen tulisi 
silti kiinnittää enemmän huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Vähemmän asuntosaunoja

Kymmenen haastattelun otoksesta innokkaita saunojia löytyi vain kaksi (B3, 
G1), joista toinen asui saunattomassa asunnossa (B3). Saunattomille asun-
noille on kysyntää. Vaikka oma sauna on joillekin mukavuuskysymys, niiden 
määrää olisi tärkeää vähentää siitäkin syystä, että asuntosauna on hintava me-
noerä sekä rakennuttajalle, ostajalle, että ympäristölle.

Asuntojen varuste lu taso tasa-ar voiseksi

Asuntojen varustelu, joka ottaa huomioon asunnon koon ja hinnan, vähentää 
asukkaiden mielipahaa. Haastateltuja harmitti, jos omaan asuntoon ei kuulu-
nut esimerkiksi kahta kylmäkomeroa (G1) tai suurta irtaimistovarastoa (H3), 
mikäli sellaiset olisi saanut talosyhtiön toisessa samankaltaisessa asunnossa.

Yhteis t i loihin vuokrat tava vierashuone

Eräs haastateltava (G3) oli ideoinut talosaunan vilvoittelutilaan vuokrattavaa 
vierashuonetta, jonka toteutus kaatui paloturvallisuussäädöksiin. Vierashuone 
sai silti kannatusta (G1, G4): ratkaisu vastaisi tilantarpeeseen monessa asuin-
rakennuksessa, jos säädökset otettaisiin huomioon jo suunnittelun aikana.

Kaupunkiasunnon ja kesämökin erojen ymmär täminen

Kesämökit muuttavat asumistoiveita, vaikkei sitä aina ostovaiheessa tiedos-
teta. Kesämökin sauna, joka sijaitsee perinteisesti vesistön äärellä, vaikutti 
monissa haastatteluissa olleen syynä vaatimattomamman asuntosaunan käyt-
tämättömyyteen. Osa (G1-3) kertoi ostovaiheessa vielä toivoneensa takan 
asuntoon, mutta yleisemmin takka yhdistettiin vain mökkeilyyn (H1-3, G3). 
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Asuntoon ”jokin juju”

Lähes kaikissa tutkimusotoksen asunnoissa oli omat erityispiirteensä (sivu-
asunto, saunattomuus, kaksi kerrosta). Usea asukas kertoi ihastuneensa juuri 
heidän asuntonsa tai taloyhtiönsä erikoisuuksiin: erkkeriin (H1) näkymiin 
(H3, G1, G3), kaksikerroksisuuteen (G3, G4). Eräs asukkaista jopa kertoi ha-
lunneensa muuttaa juuri siksi, että asunnossa olisi ”jokin juju” (G3).

Vähintään yksi  avara t i la

Miellyttäväksi paikaksi läpi haastattelujen koettiin tila, josta aukesi näkymä 
moneen suuntaan asunnon sisälle sekä ulos (H1-3, B1-3, G1-4.). Asunnon 
on myös mahdollistettava yksityisyyden eri asteet, mutta jo yhdestä tilasta 
avattu, suljettava katselupiste toi kaivattua avaruuden tuntua useassa haas-
tattelukohteessa.

I r taimis tovarasto porraskäytävään

Sisäänkäynnin yhteyteen tuotuun irtaimistovarastoon oltiin tyytyväisiä (H1-
3). Varastosta oli muodostunut tietynlainen vaatehuoneen ja varastokopin vä-
limuoto. Kun säilytystilan vähyys oli yleinen harmittelun aihe (H1-2, G1-4), 
tällä ratkaisulla voisi helpottaa tilannetta useissa uudisrakennuksissa.

Avokei t t iö osi t tain sul je tuksi

Avokeittiöön suhtauduttiin positiivisesti. Avoimuus koettiin silti vaikeaksi, 
jos keittiö oli kokonaisuudessaan visuaalisesti yhteydessä muualle asuntoon 
(H2). Asukkaita miellytti, jos katseilta oli piilossa jokin keittiön laskutila, ku-
ten seinällinen saareke, tiski- tai ruokapöytä (H1, H3, B1-3, G3-4).

Ikkuna t i lan luonteen mukaan

Kauniin Bertan pystysuuntainen, korkea ikkuna koettiin kauniiksi, mutta se 
ilmeni tietyissä tiloissa kalustuksen kannalta hankalaksi (B2-3). Muissa haas-
tattelukohteissa ikkunan muoto ei herättänyt keskustelua. Mikäli ikkunan 
eteen sijoittuu luontevasti irtokaluste (esim. sänky, yöpöytä, sohva, ruoka-
pöytä), ikkuna tulisi suunnitella kalustetta korkeammaksi.
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3 .2   Yh t eenve to

Diplomityössä tarkasteltiin rakennusliikevetoisen asuntosuunnittelun nykyti-
laa haastattelemalla uudisrakennusten asukkaita. Työssä pyrittiin vastaamaan 
kahteen tutkimuskysymykseen, jotka olivat: millaiset asuntosuunnitteluratkaisut 
ovat asukkaan näkökulmasta toivottavia, kun tarkastellaan suuria eli vähintään kolmen 
huoneen ja keittiön kokoisia kerrostaloasuntoja pääkaupunkiseudulla? Sekä miten suun-
nittelijat voisivat hyötyä asukkaiden haastatteluista?

Erityisesti Lauttasaaren Gneissin asukkaita miellytti tilojen persoo-
nallisuus, Oulunkylän Hyvätuulen sekä Myyrmäen Kauniin Bertan asukkaita 
miellytti enemmän asuntojen käytännöllisyys. Muunneltavuusratkaisuille ol-
tiin haastatteluotoksessa hyvin avoimia. 

Asukashaastatteluissa tuli esille muuttuvat elämäntilanteet ja nii-
den vaikutus asumiseen. Haastatteluotoksen lapsiperheet (G1 ja G2) suh-
tautuivat asuntoonsa enemmän väliaikaisratkaisuina kuin muut haastatellut. 
Lapsiperheissä tiedostettiin, että muutto saattaa olla pian ajankohtaista per-
heluvun ja/tai varallisuuden kasvaessa. 

Myös otoksen iäkkäämmät asukkaat suhtautuivat avoimesti asun-
non vaihtoon, monet haastatellut olivat esimerkiksi muuttaneet kerrosta-
loon rivi- tai omakotitalosta (H1, H2, H3, B3, G1 ja G4). Haastatteluotoksen 
perusteella suunnittelijoiden suosima elinkaariajattelu vaikutti kaukaiselta: 
vaikka asunnon hankinta onkin iso päätös, yhdessä asunnossa halutaan har-
voin asua koko elämää. 

Yhteistilojen potentiaali tunnistettiin, mutta tiloihin kaivattiin eri-
laisia käyttömahdollisuuksia. Haastatteluotoksessa oltiin toivottu esimerkiksi 
mahdollisuutta käyttää yhteistiloja vieraiden majoittamiseen (G1, G3 ja G4), 
mikä ei ollut kuitenkaan paloturvallisuussyistä onnistunut. Vähintään kolmen 
huoneen ja keittiön suuruisten asuntojen otoksessa tarve yhteistiloille oli yli-
päänsä vähäistä.

Monien haastateltujen asumistoiveisiin vaikuttivat kesämökit, 
joihin haastatellut liittivät usein saunomisen, takan lämmittämisen ja esi-
merkiksi pihan hoidon. Kyseisiä toimintoja ei siis lopulta juuri toivottu kau-
punkiasunnolta, vaikka ostovaiheessa asukas olikin saattanut kuvitella toisin. 
Kesämökit vaikuttivat olleen syynä esimerkiksi ulkotilojen ja asuntosaunojen 
käyttämättömyyteen. 

Suunnitteluratkaisuista kehitettävää kaipasivat esimerkiksi asun-
tojen yhdistämiseen liittyvät ratkaisut, kaksikerroksisten asuntojen tilaja-
kaumat sekä yhteistilojen käyttötavat. Säilytystilan vähyys ja asuntosaunojen 
merkitys tai merkityksettömyys nousi lähes joka haastattelussa esiin, mutta 
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esimerkiksi esteettömyyssäädöksiä tai liian suuria kylpyhuoneita ei juuri moi-
tittu. Avokeittiöt ja muut avoimet tilat koettiin haastatteluotoksessa miel-
lyttäviksi, vaikka tiedostettiin, että myös asunnon suljetut tilat ovat asunnon 
käytön kannalta välttämättömiä.

Asukkaiden haastattelu ilmeni tutkimuksessa hyödylliseksi ja jopa 
antoisaksi työtavaksi, vaikka monet asukkaiden huomiot liittyivätkin suun-
nittelun yksityiskohtiin. Tutkimuksen perusteella haastattelu vaikutti erin-
omaiselta tavalta saada palautetta suunnitteluratkaisuista, myös suunnitte-
lijat voisivat hyötyä asukashaastatteluista monissa eri tilanteissa. Työssä on 
ehdotettu tapaamiskäytännöksi ”avointen ovien päivää”, jossa suunnittelijat 
ja rakennuttajat voisivat nähdä rakennukset asutettuina sekä tavata asukkaita. 
Ehdotus on otettu NCC:llä positiivisesti vastaan, ja sen käyttämisestä uusissa 
rakennushankeeissa on käyty alustavaa keskustelua. 
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Lopuks i

Arkkitehtuuria on usein verrattu musiikkiin: on sanottu, että arkkitehtuuri 
on ikään kuin jäädytettyä musiikkia. Musiikkihan sisältä rytmejä, tunnelmia, 
istrumenttien yhdistelmiä, taidemuodon kautta kanavoituja tunteita samaan 
tapaan kuin arkkitehtuuri parhaimmillaan. Äänien yhteismaailma saattaa olla 
vain meteliä, mutta ammattilainen pystyy tuomaan siihen järkeä, tekemään 
äänistä musiikkia. Näin voidaan sanoa myös materiaaleista, massoista, ark-
kitehtuurista. Viime aikoina olen silti pohtinut, olisiko eräs toinen taiteen ja 
käytännön yhdistävä elämänalue vielä musiikkia parempi vertailukohta arkki-
tehtuurille, nimittäin ruoanlaitto.

Ruoanlaittoon liitty edellämainittuja piirteitä: asettelun rytmejä, 
makuelämyksiä, eri ainesosien yhdistelmiä, jopa tunteita ja tunnelmia. Ra-
vintola-ala on jakautunut kuten taidemaailma arkisektoriin sekä alan eliittiin, 
ravintola-alalla gourtmet:hen. Ruoanlaitolla on silti enemmän yhtäläisyyksiä 
arkkitehtuurin kanssa kuin musiikilla siksi, että se on käyttäjäriippuvaista. 
Toisin kuin musiikki, ruoka pilaantuu, ellei sitä käytetä tietyn ajan kuluessa. 

Pilaantumisen uhka on olemassa myös rakennussuunnittelussa ja 
arkkitehtuurissa. Valmiille rakennukselle on löydettävä oma käyttäjäkuntansa 
tai se puretaan ja korvataan uudella. Ruokakulttuuria ja arkkitehtuuria yhdis-
tää myös niiden luonne ihmisen perustarpeena, vaikka toki moni voi sanoa, 
ettei voisi elää ilman esimerkiksi musiikkia. Todellisuudessa silti ihminen ei 
todella voisi elää ilman ruokaansa, samoin kuin elämä ilman rakennuksia olisi 
hyvin haastavaa. 

Vertaamalla arkkitehtuuria musiikkiin halutaan kenties korostaa 
arkkitehtuurin taiteenomaista luonnetta, ehkä tehdä arkkitehdeistä maest-
roja, tunne-elämänsä taitavia kanavoijia. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. 
Mielestäni arkkitehtuurista tekee mielenkiintoista juuri käyttäjät, se kuinka 
arkkitehtuuri herää henkiin ihmisten kautta. 

Tätä arkkitehtuurin luonnetta pitäisi mielestäni entistä enemmän 
korostaa ja ymmärtää, ettei arkkitehtuuria voi käsitellä taiteena taiteen vuoksi. 
Arkkitehtuuri on väline, käyttö on itseisarvo. Siksi arkkitehtuuria tulee ar-
vottaa sen mukaan, miten se vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. En väi-
tä, etteivätkö tunnelma, eri elementtien välinen tasapaino ja arkkitehtuurin 
keinoin kanavoitu tunnemaailma olisi tällaisia vaatimuksia, päinvastoin. Silti 
ilman käyttäjiä nämä arvot kaikuvat kuuroille korville, muuttuvat suorastaan 
arvottomiksi. Tästä syystä käyttäjien ja asukkaiden näkökulma tulisi ottaa 
huomioon silloin kun rakennuksia ja arkkitehtuuria arvotetaan; vasta tällöin 
rakennus on puhjennut kukkaan.
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L i i t t e e t

KUTSU HAASTATTELUUN

Miten kaupunkilaiset asuvat? Miten he haluaisivat asua? Mitä unelmia heillä on – 
ja miten heidän elinympäristönsä, tai tarkemmin asuntonsa voisivat tukea näiden 
unelmien toteutumista? Toteutuvatko toiveet heidän kodeistaan? Mitä voisi tehdä 
paremmin?

Olen tekemässä diplomityötäni Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle, yhteistyössä 
NCC:n kanssa. Aiheenani ovat suuret kerrostaloasunnot pääkaupunkiseudulla. 
Olemme valinneet tutkimukseeni kolme äskettäin valmistunutta kerrostalokohdetta, 
jotka ovat:

As. Oy Helsingin Hyvätuuli,
As. Oy Vantaan Kaunis Bertta, sekä 
As. Oy Helsingin Gneissi.

Etsin haastateltavakseni asukkaita vähintään 3h+k-kokoisista asunnoista. Haastattelu 
kestää noin tunnin. Jos siis olet jaksanut lukea näinkin pitkälle, pyytäisin, että antaisit 
minulle hetken ajastasi. Tuon tuoretta pullaa mukanani! Halutessasanne lisätietoja 
tutkimuksestani, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. 

Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Helena Vartia
tekn. kand, ark.yo, vk. 2007.
helena.vartia@aalto.fi
+358 40 7422 762

L i i t e  1 :  A sukka i l l e  sähköpos t i t s e  l ähe t e t t y  haas t a t t e l u ku t s u
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L i i t e  2 :  Haas ta t t e l u j en  k y s ymys r unko

Kysymysluonnokset	  diplomityöhön:	  Asukastutkimus	  suurista	  kerrostaloasunnoista	  pääkaupunkiseudulla	  

Mukana	  NCC	  

26.08.2014	  

Helena	  Vartia	  
78762J	  

Aalto-‐yliopisto	  
Arkkitehtuurin	  laitos	  	  

	  

	  

1) Johdantokysymykset:	  ympäristö	  	  	  

a) Millä	   tavalla	   asuntonne	   ympäristö	   vaikutti	   ostopäätökseenne?	   Etsittekö	   asuntoa	   myös	   muista	  

kaupunginosista?	  	  

b) Minkä	  kouluarvosanan	  antaisitte	  asuntonne	  sijainnille?	  Arvosanan	  voi	  perustaa	  lähipalvelujen	  saatavuuteen,	  

työ-‐	  tai	  koulumatkan	  etäisyyteen	  ja	  asuntoanne	  läheillä	  oleviin	  virkistysominaisuuksiin.	  

c) Kuinka	  tärkeänä	  pidätte,	  että	  lähistöltä	  löytyy	  tilaa	  omalle	  ja	  /	  tai	  vierailijoiden	  autoille?	  	  

Onko	   teillä	   autopaikkaa?	   Onko	   vierailijoille	   löytynyt	   autopaikkaa?	   Millaseksi	   tilanne	   on	   osoittautunut?	  
(kylmä/lämmin/katettu,	  onko	  etäällä,	  tarvittaisiinko	  isolle	  asunnolle	  kaksi	  autopaikkaa?)	  

	  

2) Johdantokysymykset:	  asunto	  

a) Mikä	  sai	  teidät	  valitsemaan	  kerrostaloasunnon	  pientalo-‐	  tai	  rivitaloasunnon	  sijaan?	  

b) Mitkä	  ominaisuudet	  asunnossanne	  vaikuttivat	  positiivisesti	  ostopäätökseenne?	  

c) Saitteko	  tehdä	  ostohetkellä	  muutoksia	  asuntoonne?	  	  

Oletteko	   olleet	   tyytyväisiä	   ratkaisuihin,	   eli	   tuliko	   lopputuloksesta	   parempi?	   Jos	   ette	   olisi	   saaneet	   tehneet	  

muutoksia,	  olisitteko	  jättäneet	  asunnon	  ostamatta?	  

	  

3) Muunneltavuus	  	  

asumistarpeet	  voivat	  muuttua,	  jolloin	  asunnon	  muunneltavuuden	  kysymykset	  nousevat	  esille.	  	  

a) Oletteko	  pohtineet	  asunnon	  muunneltavuutta	  tulevaisuudessa?	  

b) Millaisiin	  muutoksiin	  asunnon	  olisi	  hyvä	  vastata	  teidän	  perheenne	  kohdalla?	  Täyttääkö	  nykyinen	  asuntonne	  
nämä	  tulevaisuuden	  vaatimukset?	  	  

c) Olisitteko	  kiinnostuneita	  asunnosta,	  jonka	  pystyisi	  pienin	  muutoksin	  jakamaan	  kahdeksi	  erilliseksi	  asunnoksi?	  
Voisitteko	  kuvitella	  tällaisen	  ratkaisun	  olevan	  teidän	  perheenne	  kohdalla	  joskus	  ajankohtainen?	  

d) Millasista	  muunlaisista	  muunneltavuusratkaisuista	  voisitte	  olla	  kiinnostuneita?	  	  
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4) Asunto	  

a) Millaiselta	  pohjaratkaisu	  on	  tuntunut?	  Onko	  asunnossanne	  asioita,	  jotka	  häiritsevät	  arjen	  sujuvuutta?	  	  

b) Onko	  asunnossanne	  tiloja,	  jotka	  ovat	  mielestänne	  liian	  isoja	  tai	  pieniä?	  

c) Ostitteko	   asunnon	   ensisijaisesti	   huoneluvun	   perusteella,	   vai	   vaikuttiko	   jokin	   muu	   asia	   asunnossanne	  
enemmän	  ostopäätökseen?	  

d) Kaipaatteko	   asuntoonne	   uusia	   tiloja?	   Jos	   kyllä,	   oisitteko	   valmiita	   maksamaan	   lisäneliöistä	   asunnon	  
neliöhinnan	  mukaisen	  korvauksen?	  

e) Toivoisitteko,	  että	  asunnossanne	  olisi	  takka?	  	  

	  

5) Asunnon	  tilat	  yksi	  kerrallaan	  (pohjapiirrustus	  mukana,	  pohdintaa	  kalustettavuudesta	  joka	  tilassa.)	  

a) Mitä	  mieltä	  olette	  olleet	  keittiöstänne?	  

i) Onko	  keittiö	  toimiva?	  	  	  

ii) Miltä	  avokeittiö	  on	  tuntunut	  käytössä?	  	  

iii) Oletteko	  olleet	  tyytyväisiä	  pintamateriaaliratkaisuihin	  keittiössänne?	  

iv) Onnistuuko	  kierrätys	  ja	  jätehuolto	  keittiössänne?	  Onko	  etäisyys	  rakennuksen	  jätehuoltotiloihin	  sopiva?	  

b) Mitä	  mieltä	  olette	  olohuoneestanne?	  

i) Mihin	  käytätte	  olohuonetta?	  

ii) Onko	  yhteys	  keittiön	  ja	  olohuoneen	  välillä	  positiivinen	  vai	  negatiivinen	  asia?	  

c) Miten	  kylpyhuone	  toimii	  tilana?	  

i) Miten	  kylpyhuone	  toimii	  tilana?	  

ii) Onko	  kylpyhuone	  tuntunut	  isolta?	  (sopivalta?	  liian	  isolta?)	  

iii) Missä	  kuivaatte	  pyykit?	  Riittävätkö	  tilat	  vaatehuoltoon	  kylpyhuoneessa?	  

iv) Olisitteko	  halunneet	  saada	  valita	  kylpyhuoneen	  pintamateriaalit	  itse?	  

d) Jos	  kodissa	  on	  sauna:	  

i) Käytättekö	  saunaa	  säännöllisesti?	  Kuinka	  usein?	  

ii) Onko	  saunominen	  ollut	  kodin	  saunassa	  miellyttävää?	  

iii) Vaikuttiko	  oma	  sauna	  positiivisesti	  ostopäätökseenne?	  Miksi?	  

iv) Mitä	  ajattelette	   saunomisesta	  oman	   saunan	   sijasta	   talosaunassa,	   esim.	  omalla	   vuorolla	   kerran	  viikossa	  

(jos	  sellainen	  löytyisi)?	  

e) Jos	  kodissa	  ei	  ole	  saunaa:	  (kysymykset	  voi	  tällöin	  siirtää	  yhteistilaosuuteen)	  

i) Käytättekö	  talosaunaa?	  

ii) Onko	  saunominen	  talosaunassa	  ollut	  miellyttävää?	  

iii) Onko	  talosaunan	  vuorotus	  ollut	  toimivaa?	  

iv) Vaikuttiko	  asunnon	  saunattomuus	  ostopäätökseenne?	  Miksi?	  
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f) Mitä	  mieltä	  olette	  makuuhuoneistanne?	  

i) Onko	  riittävästi	  säilytystilaa?	  

ii) Ovatko	  näkymät	  miellyttävät?	  Sijaitsevatko	  ikkunat	  luontevissa	  kohdissa	  tilaa?	  

iii) Onko	  tilan	  kalustaminen	  mielestänne	  helppoa?	  

g) Jos	  asunnosta	  löytyy	  parveke:	  

i) Käytättekö	  parveketta,	  ja	  jos	  niin	  miten?	  

ii) Oliko	  (parvekkeellisissa	  asunnoissa)	  parveke	  ratkaiseva	  asia	  ostopäätöksessä?	  

iii) Onko	  parveke	  miellyttävä?	  

iv) Millaiset	  ovat	  näkymät?	  

	  

6) Yhteistilat	  

a) Miltä	   rakennukset	   yhteiset	   tilat	   ovat	   tuntuneet?	   Ovatko	   ne	   vastanneet	   odotuksia?	   (pesutupa,	   ullakko	   /	  
kellari,	  talosauna)	  

b) Voisitteko	  tinkiä	  oman	  asuntonne	  neliöistä,	  jos	  taloyhtiössä	  olisi	  poikkeuksellisen	  kattavia	  yhteistiloja?	  

Tällaisia	   tiloja	   voisi	   olla	   esimerkiksi:	   väljemmät	   varastotilat,	   lukittavat	   pyöräkaapit,	   ylimmän	   kerroksen	  

viihtyisä	   saunaosasto,	   vuokrattava	   vierashuone,	   kuntosali	   hyvillä	   varusteilla,	   edustava	   porrasaula,	  
kuraeteinen	   sisäänkäynnin	   yhteydessä,	   grillikatos,	   yhteinen	   auringonottoterassi,	   urheiluvälinekaapit	  

oman	  kerroksen	  käytävässä,	  tms.	  

c) Millaisia	  yhteistiloja	  tai	  järjestelmiä	  toivoisitte	  taloyhtiöönne?	  

d) Oletteko	  viettäneet	  aikaa	  pihalla,	  muuten	  kuin	  läpikulkumielessä?	  	  

	  

7) Haluaisitteko	  lisätä	  vielä	  jotain?	  	  

4) Asunto	  

a) Millaiselta	  pohjaratkaisu	  on	  tuntunut?	  Onko	  asunnossanne	  asioita,	  jotka	  häiritsevät	  arjen	  sujuvuutta?	  	  

b) Onko	  asunnossanne	  tiloja,	  jotka	  ovat	  mielestänne	  liian	  isoja	  tai	  pieniä?	  

c) Ostitteko	   asunnon	   ensisijaisesti	   huoneluvun	   perusteella,	   vai	   vaikuttiko	   jokin	   muu	   asia	   asunnossanne	  
enemmän	  ostopäätökseen?	  

d) Kaipaatteko	   asuntoonne	   uusia	   tiloja?	   Jos	   kyllä,	   oisitteko	   valmiita	   maksamaan	   lisäneliöistä	   asunnon	  
neliöhinnan	  mukaisen	  korvauksen?	  

e) Toivoisitteko,	  että	  asunnossanne	  olisi	  takka?	  	  

	  

5) Asunnon	  tilat	  yksi	  kerrallaan	  (pohjapiirrustus	  mukana,	  pohdintaa	  kalustettavuudesta	  joka	  tilassa.)	  

a) Mitä	  mieltä	  olette	  olleet	  keittiöstänne?	  

i) Onko	  keittiö	  toimiva?	  	  	  

ii) Miltä	  avokeittiö	  on	  tuntunut	  käytössä?	  	  

iii) Oletteko	  olleet	  tyytyväisiä	  pintamateriaaliratkaisuihin	  keittiössänne?	  

iv) Onnistuuko	  kierrätys	  ja	  jätehuolto	  keittiössänne?	  Onko	  etäisyys	  rakennuksen	  jätehuoltotiloihin	  sopiva?	  

b) Mitä	  mieltä	  olette	  olohuoneestanne?	  

i) Mihin	  käytätte	  olohuonetta?	  

ii) Onko	  yhteys	  keittiön	  ja	  olohuoneen	  välillä	  positiivinen	  vai	  negatiivinen	  asia?	  

c) Miten	  kylpyhuone	  toimii	  tilana?	  

i) Miten	  kylpyhuone	  toimii	  tilana?	  

ii) Onko	  kylpyhuone	  tuntunut	  isolta?	  (sopivalta?	  liian	  isolta?)	  

iii) Missä	  kuivaatte	  pyykit?	  Riittävätkö	  tilat	  vaatehuoltoon	  kylpyhuoneessa?	  

iv) Olisitteko	  halunneet	  saada	  valita	  kylpyhuoneen	  pintamateriaalit	  itse?	  

d) Jos	  kodissa	  on	  sauna:	  

i) Käytättekö	  saunaa	  säännöllisesti?	  Kuinka	  usein?	  

ii) Onko	  saunominen	  ollut	  kodin	  saunassa	  miellyttävää?	  

iii) Vaikuttiko	  oma	  sauna	  positiivisesti	  ostopäätökseenne?	  Miksi?	  

iv) Mitä	  ajattelette	   saunomisesta	  oman	   saunan	   sijasta	   talosaunassa,	   esim.	  omalla	   vuorolla	   kerran	  viikossa	  

(jos	  sellainen	  löytyisi)?	  

e) Jos	  kodissa	  ei	  ole	  saunaa:	  (kysymykset	  voi	  tällöin	  siirtää	  yhteistilaosuuteen)	  

i) Käytättekö	  talosaunaa?	  

ii) Onko	  saunominen	  talosaunassa	  ollut	  miellyttävää?	  

iii) Onko	  talosaunan	  vuorotus	  ollut	  toimivaa?	  

iv) Vaikuttiko	  asunnon	  saunattomuus	  ostopäätökseenne?	  Miksi?	  
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ASUNTO KOT INA

Suomalaisessa asuntosuunni t te lussa arkki teht i  kohtaa 

har voin valmis tuneen asuinrakennuksen todel l is ia käyt täj iä. 

Tämä diplomityö on asukashaastat te lujen pohjal ta tehty 

tapaustutk imus, jossa pyri tään ymmär tämään asukkaan 

näkökulmaa. Tutkimusta var ten val ikoi tui  kolme er i lais ta 

asuinrakennuskokonaisuut ta:

As.  Oy  Hel s ing in  Hyvätuul i

As .  Oy  Vantaan  K auni s  Bert ta  ja

As.  Oy  Hel s ing in  Gne i s s i .

Työ sisäl tää asukashaastat te lu t  kymmenestä vähintään 3h+k 

-kokoisesta huoneis tos ta. Työssä käsi te l lään ni in yksi t täis iä 

suunni t te luratkaisuja kuin asukkaan rool ia nykypäivän 

rakennusl i ikevetoisessa asuntosuunni t te lussa.

Diplomityö on tehty Aal to -y l iopis ton 

arkki tehtuur in lai toksel le yhteis työssä 

NCC Rakennus Oy:n kanssa. 


