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 TIIVISTELMÄ
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko asukkaiden osallistumisella suunnitteluun merkitystä 
uusien asuinalueiden yhteisöllisyyden syntymisessä. Aihetta on lähestytty kolmen eri toimijan, asukkaan, 
suunnittelijan ja rakennuttajan näkökulmasta. Työssä käsitellään asukaslähtöisyyttä nykytilanteessa ja 
pohditaan sen tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Työn keskeisiä tavoitteita on löytää mahdollisimman monipuolisesti asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia 
oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja rakentumiseen. Työ pyrkii herättämään keskustelua ja tuomaan 
uusia toimintatapoja asuinaluesuunnittelun osallistamisprosesseihin ja tuomaan näkökulmia erilaisten 
lähestymistapojen tarkasteluun.  

Opinnäytetyössä on tarkasteltu yhteisöllisyyttä asuinaluetasolla, asukkaiden yhteisen toiminnan kautta. 
Yhteisöllisyys käsitteenä koskee työssä yleistä viihtyisyyttä, asukasosallistumista ja asuinalueiden 
suunnittelun toteutumista yhteisöllisesti ja osallistavasti, yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhtenä 
merkityksellisenä tekijänä työssä halutaan tuoda esiin kaikkien asumiseen ja asuinaluesuunnitteluun 
vaikuttavien tahojen ja toimijoiden yhteistyön tärkeys.

Suunnitelmaosassa esitellään tapausesimerkkinä suunnitteilla oleva tulevaisuuden kaupunginosa 
Vartiosaari ja asumisen konseptit, jotka perustuvat väljästi alueelle tehtyyn osayleiskaavaluonnokseen ja 
opinnäytetyön yhteydessä toteutettuihin asukashaastatteluihin. Asuntosuunnitelmat toimivat asumisen 
uusien tapojen tarkastelun pohjana, alustoina, jotka ovat muunneltavissa elämäntilanteiden mukaan.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet asumiseensa sekä asunto- että asuinaluetasolla esitetään 
opinnäytetyössä merkittäväksi osaksi yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden kehittymistä. Uuden asuinalueen 
yhteisöllisyyden syntymisen edellytyksiä ovat yhdessä tekeminen, yhteisiin hankkeisiin panostaminen ja 
kokemus siitä, että saa vaikuttaa omaan ympäristöönsä. 

Yhtenä suurimpana haasteena asukkaiden osallistamiselle on näiden ennalta tuntemattomien 
ihmisryhmien tavoittaminen. Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja uudenlaisilla ratkaisumalleilla tai olemassa 
olevia keinoja uusilla tavoilla hyödyntämällä uusien asuinalueiden asukkaat on mahdollista huomioida 
nykyistä paremmin.
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1 JOHDANTO
Tausta
Kiinnostuin lopullisesti kaupunkisuunnittelusta, kun osallistuin helmikuussa 2014 Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston järjestämään “Hetki suunnittelijana” - työpajaan 
Helsingin kaupungin info- ja näyttelytilassa Laiturilla. Tilaisuuteen osallistuvat kaupunkilaiset saivat 
mahdollisuuden työskennellä yhdessä kaavoittajien ja suunnittelijoiden kanssa paremman ja viihtyisämmän 
kaupungin eteen. Työpaja oli inspiroiva ja se herätti tunteen toimivasta osallisuudesta ja yksittäisen 
kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuuksista. Ajatus maisterin opinnäytetyöstä, joka liittyisi kotikaupunkiini 
Helsinkiin ja sen tulevaisuuteen heräsi tuolloin. Alkuvuodesta 2015 sain suunnittelijaharjoittelijan 
paikan Vartiosaari-projektista Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Osallistuin neljän kuukauden 
harjoittelun aikana Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen valmisteluun ja se vahvisti mielenkiintoani 
kaupunkisuunnittelua kohtaan. 

Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Opinnäytteessäni tarkastelen asukkaan vaikutusmahdollisuuksia asuinalueen suunnittelussa 
asukkaan, suunnittelijan ja rakennuttajan näkökulmasta. Miten eri toimijat kokevat asukkaan 
osallistumisen toteutuvan nykytilanteessa, ja minkälaisia mahdollisuuksia he näkevät tulevaisuudessa? 
Painotan tutkimuksessani uusiin asuinalueisiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti sitä, miten valmiin 
yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle rakentuvan alueen tulevien  asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
poikkeavat esimerkiksi täydennysrakentamiseen liittyvästä vuorovaikutuksesta. 

Pohdin työssäni yhteisöllisyyttä ennen kaikkea asumisympäristön osalta, en niinkään asuntoihin 
liittyen. Keskityn selvittämään, onko tulevien asukkaiden osallistaminen suunnitteluun hyvä 
keino lisätä yhteisöllisyyttä. Pohjaan opinnäytteeni suunnitelman kirjallisuudesta, julkaisuista ja 
haastatteluista keräämiini tietoihin. Tarkoituksenani ei ole suunnitella varsinaista yhteisöasumista ja 
sen vuoksi rajaan suunnitelman ulkopuolelle yhteisöasumisen moninaiset muodot. 

Palvelisiko yhteistyössä aikaan saatu lopputulos kaikkia osapuolia, suunnittelijoita, rakennuttajia ja 
loppukäyttäjiä? Käyttäjälähtöisyydestä puhutaan yhä enemmän,kuten myös siitä, kuinka tuotteen 
käyttäjä tulisi ottaa mukaan suunnitteluun.1 Voisiko suunnittelutyöhön osallistuminen ilman aiempaa 
kokemusta ja koulutusta tuoda siihen lisäarvoa? Voidaanko ajatella, että me kaikki olemme 
suunnittelijoita?2 Onko mahdollista soveltaa olemassa olevia käytäntöjä vai tarvitaanko uusia tapoja 
asukkaiden viihtyvyyden ja uusien asuinalueiden yhteisöllisyyden takaamiseksi?

Opinnäytetyöni keskeiset käsitteet ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja käyttäjälähtöisyys. Osallisuuden 
ja osallistumisen käsitteet eroavat siten, että osallisuus tarkoittaa kuulumista yhteisöön tai 
yhteiskuntaan, kun taas osallistuminen on konkreettista toimintaa sekä oikeuksia ja velvollisuuksia 
päätöksenteossa liittyen itseen ja lähipiiriin. Osallistumisella, osallistamisella ja osallisuudella3 

tarkoitan työssäni sitä roolia, mikä annetaan kaupunkilaiselle ja uuden asuinalueen mahdolliselle 
asukkaalle suunnittelutyön edetessä. Yhdyskuntasuunnittelun parissa kansalaisten osallistamisesta 
suunnitteluun on puhuttu jo 1960-luvulta lähtien.4 

Käyttäjälähtöisyydellä tarkoitetaan suunnittelua, jonka lähtökohtina ovat käyttäjien toiveet ja 
tarpeet. Käyttäjä huomioidaan koko suunnitteluprosessin ajan ja keskeisenä työvälineenä on 
empatia, jonka avulla prosessissa pyritään ymmärtämään käyttäjän tavoitteita ja kokonaisvaltaista 
käyttökokemusta. Käyttäjälähtöistä suunnittelua sovelletaan muotoiluun5 ja esimerkiksi 

1 Pirinen, A., 2014. Diss.
2 Chick, Micklethwaite 2011, s. 47. 
3 Bäcklund, P., Häkli J. & Schulman H. (toim.) 2002.  
4 Puustinen, S. 2006. Diss. 
5 Pirinen, A. 2014, s. 13. Diss. 
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asuinalueiden osalta lähiöiden peruskorjaushankkeisiin.6 Uusia asuinalueita rakennettaessa asiasta 
puhutaan paljon, mutta todellinen osallistaminen ja yhteisöllisten asuinalueiden luominen tapahtuu 
yhä suurelta osin suunnittelijoiden pöydillä.7

Yhteisöllisyys on tulkittavissa ideaksi tai tavoitteeksi ja opiksi yhdestä vuorovaikutustavasta. 
Yhteisöllistyminen tarkoittaa sitä, kun joukko ihmisiä tavoittelee tämän idean mukaista elämää ja 
järjestää elämänsä sen mukaisesti. Ulkopuolelta tuleva vaikutus ihmisryhmiä kohtaan niin, että 
ne pyrkisivät järjestämään elämänsä yhteisöllisesti, on yhteisöllistämistä.8 Yhteisöllisyydestä ja 
yhteisöllisestä asumisesta on julkaistu artikkeleita, tutkimuksia ja kirjallisuutta ja yhteisöllisistä 
lähtökohdista ponnistavia hankkeita on noussut kaupunkiin ja on myös vireillä.9 Heikki Lehtonen 
kuvaa kirjassaan “Yhteisö” yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä niin, että ensimmäisenä lähtökohtana 
yhteisön jäsenillä tulee olla jotain yhteistä. Ryhmäidentiteetin muodostuminen on konkreettisten 
toimien seurausta ja näin voi syntyä toiminnallinen yhteisö. 

Asukasvaikuttamista ja osallistumista yhteiseen päätöksentekoon on parannettu viime vuosina.2000-
luvun alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa, osallisen käsite otettiin käyttöön. Lakiin 
on kirjattu seuraavasti: “Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.”10 Lain henki on siis avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon ja 
kansalaisvaikuttamisen puolella. 

Yhtenä tärkeimmistä uudistuksista oli vuorovaikutteisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien 
lisääminen. Lakiin tuotiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä osallisen ja osallistumisen 
käsitteet. Laissa mainitaan, että mahdollisuus vaikuttamiseen tulee tarjota jo varhaisessa vaiheessa, 
jotta todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat vielä olemassa. Näiden uudistusten tavoitteena 
oli kaavoituksen läpinäkyvyyden lisääminen ja kansalaisten ja kaikkien osallisiksi määriteltyjen 
ryhmien vaikutusvalta kaavoitusprosesseissa. Kirjassa “Osalliset ja osaajat - Kansalaiset kaupungin 
suunnittelussa” eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät aihetta osallisuuden nykytilasta ja 
hahmottelevat, minkälaisia asioita kansalaisten osallisuuteen liittyy. 

Sari Puustisen yhdyskuntasuunnitteluun kohdistuvia ja kaavoittajien ja asukkaiden vuorovaikutusongelmia 
käsittelevässä väitöskirjassa vuodelta 2006 mainitaan lain hengen korostavan vahvasti suunnittelun 
avoimuutta sekä osallistumisen että vuorovaikutuksen merkitystä.11 Tutkimuksessa hän toteaa joidenkin 
arkkitehtikaavoittajien näkemyksessä suunnittelijoiden koulutuksesta olevan olennaista se, että se tähtää 
parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseen. 

Haastateltujen kaavoittajien asenteet osallistuvaa suunnittelua kohtaan olivat yleisesti ottaen positiivisia, 
mutta kolmannes suhtautui osallistamiseen kriittisesti. Antti Pirisen väitöskirja “Dwelling as a product” 
vuodelta 2014 käsittelee asuntosuunnittelua tuotannon, käyttäjien ja muotoilun näkökulmista. Asunto on 
tuote, jonka suunnitteluun voisi soveltaa teollisen tuotannon keinoja ja prosessissa hyödyntää aiempaa 
enemmän muotoilun suomia mahdollisuuksia.12 

Työn rakenne 
Työ jakautuu tutkimus- ja suunnitelmaosaan, joista ensimmäisessä osassa tarkastelen lähdeaineiston 
perusteella kaupungin asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan lähiasuinympäristöönsä ja asumiseensa 
sekä asukkaiden osallistumisen vaikutuksia yhteisöllisyyden syntymiseen uudella asuinalueella. 
Opinnäytetyöni painottuu tutkimusosaan, suunnitelmaosan konseptit tukevat tutkimusmateriaalia. 
Kirjallisuuden, asiantuntija- ja asukashaastatteluiden ja muun tutkimusaineiston perusteella teen 

6 Soini, K. 2015. Diss. 
7 MVA, haastattelu 1.9.2015.  
8 Lehtonen, H., 1990.  
9 Ks. esim. Asunto Oy Helsingin Malta. 
10 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000. Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa. 1 § 
11 Puustinen, S. 2006. Diss. 
12 Pirinen, A. 2014. Diss. 



13

johtopäätöksiä siitä, minkälainen asuinalue on yhteisöllinen. Suunnitelmani referenssikohde on Helsingin 
Arabianranta, jonka asemakaavan Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.1997.13 Arabianranta alkoi 
rakentua vuonna 1998 ja tällä erää viimeiset talot valmistuvat kuluvana vuonna 2015. Analyysiin on kerätty 
aineistoa asukkaiden haastatteluista, kaupunginosatiedotteista, omista havainnoista sekä kirjallisuudesta ja 
julkaisuista. 

Tutkimusmateriaalin ja julkisen keskustelun perusteella arvioni asuinalueen yhteisöllisyydestä ja 
viihtyisyydestä on hyvä. Alueella on myös samankaltaisuuksia suunnitteilla olevan Vartiosaaren kanssa, 
kuten rannan läheisyys, raitiotie ja etäisyys Helsingin keskustasta. Alueet ovat pinta-alaltaan samaa 
suuruusluokkaa. Arabianrannan maapinta-ala on 0,67 km2  ja Vartiosaaren suunnittelualueen maapinta-
ala on 0,82 km2. Alueet ovat myös asukasluvultaan lähellä toisiaan. Arabianrannassa on nykyisellään noin 
7000 asukasta ja tulevaisuuden Vartiosaaren osayleiskaavassa on suunniteltu alue 5000-7000 asukkaalle.14 

Tärkeimpinä aiheina opinnäytetyössäni ovat asukkaan näkökulma, yhteisöllinen asuinalue ja sinne 
suunnitellut toimintamahdollisuudet. 

Opinnäytetyön suunnitelmaosassa käytän keräämääni tietoa uuden asuinalueen yhteisöllisen ja osallistavan 
konseptin kehittämiseen. Suunnittelukohde tulevaisuuden Vartiosaari pohjautuu saaren historiaan, 
nykyisyyteen ja kuviteltuun tulevaisuuteen. Luon saarelle tarinan ja tarinalle henkilöt. Suunnitteluteemat 
pohjautuvat osittain myös Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 2030- raporttiin, joka on koottu 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyössä 
järjestämiin tulevaisuusklinikoihin joulukuussa 2014. 

Vartiosaaresta on tehty osayleiskaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
toukokuussa 2015. Suunnittelen asukaspreferenssien ja asukasprofiilien perusteella ja niitä hyödyntäen 
esimerkkiasunnot tulevaisuuden Vartiosaaren kolmeen eri osaan, niin sanottuihin kyliin. Asukkaiden 
asumispreferensseissä hyödynnän myös referenssikohteen Arabianrannan asukkailta keräämääni 
haastattelumateriaalia. Suunnittelutyöni rakentuu Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen periaatteita 
mukaillen.15

13 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja. 1997 : 9A. 
14 Ks. Helsinki alueittain. 2015. Helsingin kaupungin tietokeskus ja Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos. 2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
Vartiosaari-projekti. 
15 Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet. 19.11.2013. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusvälineistö 
Opinnäytteen tutkimusmenetelmänä käytän laadullista tapaustutkimusta ja työn aineisto perustuu 
haastatteluihin, kirjallisuuteen, internetin julkaisuihin, artikkeleihin, minkä lisäksi on hyödynnetty sosiaalista 
mediaa ja omia kokemuksia työskentelystä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kirjallisuudesta etsin 
vastauksia ja esimerkkejä yhteisölliseen asumiseen ja asukasosallistumiseen. Muun muassa Arkkitehti-
lehden artikkeleista olen hakenut ajantasaista vaikuttamiseen ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun 
liittyvää materiaalia. Internet-julkaisuja pyrin hyödyntämään etsiessäni tuoreita näkökulmia esimerkiksi 
uudenlaiseen asumiseen ja siihen liittyviin esimerkkeihin. Sosiaalinen media, kuten Lisää kaupunkia 
Helsinkiin-ryhmä Facebookissa, on toiminut heijastuksena asukkaiden näkökulmista, kanavana löytää 
asukkaiden mieltymyksiä ja toiveita asuinympäristönsä suhteen. Kokemukseni mukaan erityisesti 
verrokkikohde Arabianrannan asukkaiden toiminta on hyvin aktiivista ja perustuu myös sosiaalisen median 
hyödyntämiseen. 

Olen haastatellut opinnäytetyötä varten nykyisiä Arabianrannan asukkaita, suunnittelijoita sekä 
rakennuttajien edustajia. Kysymykset laadin niin, että niihin oli yksinkertaista vastata ja vastausten 
purkaminen antoi oikean suunnan laadulliselle analyysille. Haastattelut toteutin sekä kyselykaavakkeella, 
jonka julkaisin sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä henkilökohtaisilla, kasvotusten tehdyillä 
haastatteluilla. Osa haastatteluista toteutettiin myös ryhmissä. Asukashaastattelut toteutin kaksiosaisesti. 
Ensimmäisen osan kyselykaavakkeeseen vastauksia tuli yhdeksän. Analysoin vastaukset laadullisesti, 
etsien niistä keskeisimpiä teemoja. Haastattelun toisen osan toteutin arabianrantalaisten haastatteluilla 
henkilökohtaisesti ja näissä haastatteluvastauksissa sain monipuolisempia ja myös tarkempia 
vastauksia asumista käsitteleviin kysymyksiin. Analysoin nämä kaksi haastattelutyyppiä yhdessä 
asiantuntijahaastatteluiden kanssa, saaden vastauksia tärkeimpiin tutkimuskysymyksiini. 

Tutkimuksen kulku 
Tutkimuksen prosessi eteni monivaiheisesti, useita eri tutkimusmenetelmiä yhtä aikaa hyödyntäen. 
Työharjoitteluni jälkeen aloin työstää kevään aikana keräämääni materiaalia. Keräsin yhteisöllisyyttä, 
asumista ja asukasvaikuttamista sekä käyttäjälähtöistä suunnittelua käsittelevää kirjallisuutta ja muuta 
materiaalia, hahmottelin verrokkikohteen valintaa ja pohdin tärkeimpiä näkökulmia opinnäytetyölleni. 

Työharjoitteluni kevään 2015 aikana Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa antoi minulle 
mahdollisuuden osallistua kaavoitusprosessiin ja seurata sitä läheltä. Kaavoitusprosessi oli vaiheessa, jossa 
tehtiin Vartiosaaren osayleiskaavaluonnosta nähtäville että kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi. 
Varsinainen aihe opinnäytetyölleni syntyi, kun työskentelin suunnittelijaharjoittelijana Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa Vartiosaari-projektissa. Tulevaisuuden Vartiosaari -tapaustutkimus ja sen 
sisällön tuottaminen, konseptointi ja asukasprofiilit asuinalueelle tapahtuivat harjoittelun puitteissa. 

Työhöni kuului myös aineiston tuottaminen osayleiskaavaselostukseen ja suunnitelmaan sekä muun 
muassa suunnitelma-alueen pienoismallin tekemistä. Tein osayleiskaavaluonnosvaiheessa olleen 
Vartiosaaren suunnitteluperiaatteita mukaillen tulevaisuuden asuinalueelle mielikuvakonseptia, 
jonka avulla asuinalueen tulevaa luonnetta olisi mielekästä hahmottaa. Keräsin materiaalia 
osayleiskaavaselostuksesta, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 
2030-raportista ja useista tapaamisista, työpajoista ja kokouksista, joita harjoitteluni aikana pidettiin.
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Helmikuu 2014: Hetki suunnittelijana-työpaja

Joulukuu 2014: Tulevaisuus-työpaja (TUTU& KSV)

Kevät & kesä 2014: taustatutkimusta, tiedonkeruuta

Kesä 2015: arabianrantalaisten haastattelut

Helmikuu-toukokuu 2015: Suunnittelijaharjoittelijana 
kaupunkisuunnitteluvirastossa

Syksy 2015: asiantuntijahaastattelut

Suunnitelmat

Tutkimustyön aikajana
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3 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Asukkaan osallistuminen asuinaluesuunnitteluun
Asukkaan osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun on yksi opinnäytetyöni keskeisimpiä 
aiheita. Anneli Juntto kirjoittaa “Asumisen unelmat ja arki” - kirjan johdannossa, kuinka suomalaisen 
asumisen toteutuksessa asukas on unohdettu. Yleisesti asuntosuunnittelussa heidän mahdollisuutensa 
vaikuttaa suunnitteluun ja rakentamiseen ovat olleet vähäiset.16 Myös Leif Lindegren ottaa diplomityössään 
esille epäkohdan, missä asuntojen liian yleispiirteiset ratkaisut eivät kohtaa yksilöllisiä ratkaisuja etsiviä 
asukkaita, ja erityisesti uusia asuinalueita suunniteltaessa asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat 
puutteelliset.17 Kaupunkilaisten kuulemisesta on olemassa paljon esimerkkejä.18 Useat hyvät yritykset eivät 
kerro vielä siitä, että asukkaiden osallistaminen suunnitteluun olisi onnistunut. 

Selvitän työssäni myös, onko osallistumisella oman asuinalueensa suunnitteluun yhteisöllistävää 
vaikutusta. Uusien asuntojen tilaratkaisut mietityttävät Arabianrannan asukkaita. Perheasuntojen keittiöt 
ja parvekkeet ovat muuhun tilaan suhteutettuna liian pieniä, asuntojen sijoittelu suhteessa ulkotilaan 
herättää kummeksuntaa. Miksi lasten leikkipaikan viereen on suunniteltu yksiöitä ja ulkovalaisimet 
häikäisevät makuuhuoneiden ikkunoista? Yksiöiden asukkailla ei todennäköisesti ole lapsia ja heitä saattaa 
häiritä omaan elinpiiriinsä kuulumattomat asiat, kuten lasten leikeistä kuuluvat äänet. Jos asuinalueiden 
tulevat asukkaat tai kaupunkilaiset yleensä saisivat äänensä kuuluviin niin kaavoitus- kuin rakennusten 
suunnitteluvaiheessa, voisiko tällaisia yhteentörmäyksiä ja epäviihtyisyyttä aiheuttavia elementtejä 
vähentää?19 

Olisiko mahdollista soveltaa suunnitteluun vakiintuneita käytäntöjä vai tarvitaanko uusia 
lähestymistapoja asukkaiden viihtyvyyden ja uusien asuinalueiden yhteisöllisyyden takaamiseksi? Vaikka 
yksilöllisyyden korostuminen on asumisen kulttuurissa viime vuosikymmeninä lisääntynyt, rakennus- ja 
kaupunkisuunnittelu vaikuttaa seuraavan hieman perässä. Selkeää syytä tälle ilmiölle ei ole yksinkertaista 
löytää. Osittain syyt ovat taloudellisia, rakennusliikkeiden osalta mitä suurimmassa määrin. Liiketoiminnan 
harjoittajan kannalta useimmiten merkitystä ei ole muulla kuin sillä, että tuote myy. Antti Pirinen viittaa 
väitöskirjassaan rakennuttajien haluttomuuteen tuottaa tavanomaisia asumisratkaisuja tiukkojen 
taloudellisten raamien puristuksessa. Kaavoitus tähtää säätelyllä asuttavuuteen, mutta rajoittaa samalla 
monimuotoisen arkkitehtuurin syntyä.20 Syitä saattaa löytyä myös ammattikaavoittajien ja virkamiesten 
sekä suunnittelijoiden työskentelykulttuurin murroksesta. Kaavoittajaprofession harjoittajat ovat paljon 
vartijoita, joiden näkemyserot asukasosallistamisesta vaihtelevat paljon.21 

Pohdin myös, voisiko niin sanotun maallikon osallistuminen suunnittelutyöhön tuoda siihen lisäarvoa ja 
voidaanko ajatella, että me kaikki olemme suunnittelijoita? Arkkitehti ja Arabianrannan yksi kaavoittaja 
Mikael Sundman totesi haastattelussa, että suunnittelijan tehtävä on asettua asukkaan asemaan 
ja katsottava omia suunnitelmiaan asukkaan näkökulmasta. Suunnitelmat tehdään niin hyvin kuin 
mahdollista, jotta tulevilla asukkailla ja sukupolvilla olisi hyvä ja viihtyisä asuinympäristö.22 Suunnittelijat, 
arkkitehdit ja kaavoittajat joutuvat punnitsemaan yksilöllisiä toiveita ja yleisiä, pitkän tähtäimen tarpeita, 
mikä saattaa johtaa asukkaiden tasapäistämiseen ja yksipuoliseen asuntotuotantoon.23

Käsitykseni mukaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja osallistumiseen panostetaan tänä päivänä 
enemmän kuin viisitoista vuotta sitten maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan ja aktiivisten 
kaupunkilaisten osallistuminen asuinalueidensa suunnitteluun on suurempi. Kaupunkisuunnitteluvirastossa 
työharjoitteluni aikana toteutettiin osallistavia tilaisuuksia, joihin oli kutsuttu sekä kaupunkilaisia että 

16 Juntto, A. 2010, s. 7. 
17 Lindegren, L. 2013, s. 1. 
18 Ks. esim. Möller, A., Tarpila, J-A. & Karreinen, L. 2014. Kaupunkilaisten raati. 
19 MVA, haastattelu 27.8.2015. 
20 Pirinen, A. 2014. Diss. 
21 Puustinen, S. 2006. 
22 MVA, 1.10.2015. 
23 Pirinen, A. 2014. Diss. 
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ammattilaisia pohtimaan Vartiosaaren suunnitteilla olevaa kaupunginosaa. Tilaisuudet olivat työpajoja, 
ja niiden toteutuksesta vastasivat kaupunkisuunnitteluvirasto ja Turun yliopiston tulevaisuuden 
tutkimuskeskus. Työpajoissa käsiteltiin tulevaisuuden asuinalueen teemoja pienryhmissä niin, että ryhmillä 
oli etukäteen valitut aihealueet, joiden puitteissa teemoja työstettiin.24

Kaupunkilaisten osallistumisessa kaupunkisuunnitteluun liittyvissä asioissa vaikuttaa oman 
kokemukseni mukaan myös sosiaalinen media. Se luo mahdollisuuksia löytää samanhenkisiä 
yhteisöjä ja olla aktiivinen. Sen suosio liittyy todennäköisesti matalaan osallistumiskynnykseen 
ja kokemukseen suorasta vaikuttamisesta. Vaikka ehdotuksiaan ei saisikaan läpi suoraan 
päätöksentekijöille, yhteisö tarjoaa hedelmällisen maaperän keskustelulle. Esimerkiksi “Lisää 
kaupunkia Helsinkiin” -Facebook-ryhmään kuului lokakuussa 2015 yli 8000 jäsentä, joihin lukeutuu 
myös kaupungin viralliseen päätöksentekoon liittyviä ihmisiä. Vaikutuskanavana sosiaalisen median 
mahdollisuudet ovat merkittävät, mutta haasteena on asiallisen ja käyttökelpoisen tiedon löytäminen 
ja hyödyntäminen. 

Eri näkökulmia asukasvaikuttamiseen 

Suunnittelijan näkökulma asukasvaikuttamiseen
Suunnittelutyön edellytyksenä on perinteisesti pidetty koulutusta ja kokemusta suunnittelualalta. 
Kaavoittajan tehtävänä on olla reflektoiva asiantuntija, joka saattaa yhteen erilaisia näkökulmia ja 
tietoa koskien suunnittelua. Kaikilla toimijoilla on erilaista tietoa ja lähtökohtia sekä arvostuksia. Myös 
kaavoittajilla, joiden on tarjottava osallisille yhteisymmärryksen mahdollisuus. Asukkaiden yleisimpänä 
osallistumisen motiivina pidetään omien etujen ajamista ja puolustamista. Vaikka oman asian ajamista 
kaavoituksessa pidetäänkin ymmärrettävänä, kaavoittajan näkökulmasta sellaiset perustelut eivät ole 
riittäviä. Jos ne osoittavat tietämättömyyttä tai ajavat yksityisiä etuja, kaavoittajan on helppo torjua tai 
sivuuttaa esitetty väite tai ehdotus.25  Sari Puustisen väitöskirjan haastatelluista kaavoittajista suuri osa koki 
vuorovaikutteisen suunnittelun lisäävän työn mielekkyyttä. Reilu kolmannes kuitenkin vastasi olevansa 
täysin tai jokseenkin samaa mieltä osallistamisen olevan hyötyynsä nähden työlästä ja aikaa vievää. 38 
prosenttia oli sitä mieltä, että kaavoitus pitäisi jättää alan ammattilaisille.26 

Ammattilaisena suunnittelija pystyy asettumaan tulevien asukkaiden asemaan ja luomaan ratkaisuja, joista 
nämä ilman taitoa ja koulutusta olevina eivät ehkä selviytyisi. Asukkaat voivat hyödyntää ammattilaisen 
apua, jotta he ovat vastuussa vain sellaisista ratkaisuista, joiden seuraukset ja merkityksen he tajuavat ja 
joiden kanssa he pystyvät toimimaan. Asiantuntijan rooli on suunnitella ja tehdä päätöksiä, joihin käyttäjä 
ei kykene, sanoo arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija Eija Hasu.27 Asiantuntija myös suodattaa ja poimii 
prosessissa ne asiat, jotka ovat suunnitelman kannalta oleellisia ja antaa niille ymmärrettävän muodon.28

Kaavoittajien mahdollisuudet tehdä työtään ovat kokemukseni mukaan tiukkaan pakattujen aikataulujen 
vuoksi haasteelliset. Helsingissä vuonna 2011 toiminut demokratiatyöryhmä laati alueellisen demokratian 
kehittämiseksi toimenpide-ehdotuksia.29  Kaupunginhallitus päätti käynnistää demokratiatyöryhmän 
ehdotusten jatkoksi demokratiapilotit-nimisen alueellisen osallistumisen kokeilun. Se järjestettiin vuonna 
2013 ja mukaan valittiin kymmenen pilottia. 

Pilottihankkeesta laadittiin raportti “Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää” - Helsingin 
demokratiapilottien tulokset. Piloteissa mukana olleet virkayhteyshenkilöt kokevat, että 

24 Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 2030. Selvitys, 2015. 
25 Puustinen, S. 2006. Diss. 
26 Puustinen, S. 2006. Diss. 
27 MVA, haastattelu, 1.9.2015. 
28 MVA, haastattelu, 27.8.2015. 
29 Högnabba, S. 2014. 
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vuorovaikutusmahdollisuudet eivät ole tulleet sellaisiksi osiksi työtä, kuin ne strategioissa on ilmaistu. Siihen 
ei ole varattu riittävästi aikaa muun suunnittelutyön ohella. 

Tilaisuudet, kuulemiset ja muu vuorovaikuttaminen on osittain ajan puutteen vuoksi ylimääräinen rasite. 
Sari Puustinen viittaa väitöskirjassaan kaavoittajien haastatteluihin ottaessaan esiin haasteet heikkojen 
intressiryhmien osallistumiseen. Jos näitä ryhmiä, esimerkiksi lapsia, nuoria, vanhuksia, syrjäytyneitä  ja 
vammaisia, haluttaisiin tavoittaa osallistumaan, olisi otettava käyttöön uudenlaisia osallistumismenetelmiä 
(ks. esim. Rinkinen 2004). Olemassa olevien menetelmien lisäksi uusien käyttöönotto koettiin haastatteluissa 
liian vaikeaksi. Kaavoituksen resurssipula ja aikaa vievät osallistumiskäytännöt estävät uudistumisen.30

Puustisen väitöskirjaansa varten haastattelemat suunnittelijat pitivät monenlaista asianosaisilta saatua 
tietoa hyvänä, vaikka sen ilmaistiin olevan suureksi osaksi sellaista, joka ei sisällä uutta informaatiota. 
Toisinaan asukkailla on kuitenkin sellaista tietämystä, mistä on suunnittelussa paljon hyötyä sen liittyessä 
esimerkiksi paikallistietouteen ja siihen, mitkä asiat koetaan alueella erityisen tärkeäksi. Kaavoittajat 
totesivat asukkaiden saavan tahtonsa kaavaprosessissa parhaiten läpi silloin, kun heidän toiveensa eivät ole 
ristiriidassa suunnitelmien kanssa.31  Mikael Sundmanin mukaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
tehtävää täydennysrakentamista varten asukkaita on suhteellisen mutkatonta kuulla. Uuden asuinalueen 
luominen yhdyskuntarakenteen keskelle on haastavaa, koska ympäröivien alueiden asukkaat pitävät 
rakentamatonta aluetta tärkeänä itselleen eivätkä halua luopua siitä. Tällöin vuorovaikuttaminen ei 
välttämättä tuo suunnittelutyöhön toivottua sisältöä.32 

Asemakaavoittajat ja yleiskaavoittajat kokivat asukkaiden osallistumisen merkityksen eri tavoin. 
Maankäyttöä koskevat painavimmat ja tärkeimmät päätökset on tehty jo yleiskaavaa laadittaessa. Todellinen 
vaikuttaminen asemakaavavaiheessa ei ole enää realistista. Yleiskaavoittajat näkevät yleiskaavatason 
olevan tavalliselle asukkaalle liian epähavainnollinen ja siksi vaikeatajuinen ja epäkiinnostava. Asukkaiden 
kyky käsitellä laajoja kokonaisuuksia on asiantuntijoita heikompi ja he käsittelevät kaavoja lähinnä oman 
elinympäristönsä näkökulmasta.33 

Asuntotuotannon tiukka ohjausjärjestelmä, jossa asuntosuunnittelua ohjaavat monet säädökset, yleiset 
tottumukset ja tuotannon vaatimukset, rajoittaa luovaa suunnitteluprosessia. Suunnitteluun varataan 
myös liian vähän resursseja, jolloin asuntotuotannon uusille ratkaisuille jää liian vähän mahdollisuuksia 
toteutua. Normaalissa asuntotuotannossa rakennuksen päälinjat saattaa olla jo pitkälle päätetty, ennen 
kuin suunnittelija on aloittanut työtään.34   Karin Krokforsin kirjoitus asuntotuotannon yksipuolisuudesta ja 
normatiivisuudesta nostaa esiin ajatuksia myös asukkaan vähäisistä vaikutusmahdollisuuksista. Ikään kuin 
asuntotuotannon suurimpina ohjaajina toimisivat määräykset ja normit, eikä asunnon käyttäjän tarpeita 
huomioida. 

Arkkitehti ja tutkija Eija Hasu peräänkuuluttaa asukkaiden varhaista osallistumista yhteisöllisyyden ja 
asukasviihtyvyyden syntymisen kannalta. Jos kaupunki ja rakennuttajat onnistuisivat tavoittamaan 
asukkaat, joiden asumiseen liittyvät toiveet ja arvot vastaisivat toisiaan ja tulevan asuinalueen 
suunnitteluteemoja, yhteisöllisyyttä voisi syntyä luontevasti.35  “Yhteistilat lisäävät toiminnallista 
monimuotoisuutta ja tilallista joustoa. Verstaat, viljelypihat ja muut ”tuunaustilat” tuovat 
kerrostaloasumiseen pientaloasumisen piirteitä ja mahdollistavat omaehtoisen ja joustavamman asumisen 
myös kaupunkiympäristössä.” Yhteisöllisyyttä tutkinut arkkitehti Anna Helamaa huomioi aktivoivien 
yhteistilojen yhteisöllistävän ja viihtyisyyttä parantavan vaikutuksen.36  Yhteistilojen ja -pihojen vaikutukset 

30 Puustinen, S. 2006. Diss. 
31 Puustinen, S. (s. 245-246) 2006. Diss. 
32 MVA, haastattelu 1.10.2015. 
33 Puustinen, S. 2006. Diss. 
34 Krokfors, K. 2010. 
35 MVA, 1.9. 2015. 
36 Helamaa, A. Arkkitehti, 4/2014. 
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asumisviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyden syntymiseen ja sen pysyvyyteen tuntuvat oman tulkintani mukaan 
olevan hyvinkin tärkeitä, ne toistuvat haastateltavien vastauksissa usein.

Haastattelussa Hasu puhui samanaikaisen rakentamisen, avoimen ja yhteisen päätöksenteon ja yhdessä 
tekemisen luovan pohjaa viihtyisälle asumiselle, jossa asukkaat ovat aloittaneet tutustumisen jo ennen 
alueen valmistumista. Erilaiset työpajat, jotka liittyvät alueeseen ja sen toimintoihin, voisivat toimia 
yhdistävinä siltoina, joiden avulla naapurusto muodostuu yhteisölliseksi. Jos asukkaille annettaisiin 
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja alueen rakentumiseen jo kaavoitusvaiheessa eikä vasta 
rakennusliikkeiden ennakkomarkkinoinnin alettua, jolloin monet suunnitteluratkaisut on jo tehty, syntyisi 
mahdollisuuksia muodostaa pysyviä siteitä omaan asuinalueeseen.37 

Arkkitehti ja Arabianrannan asukas Pia Ilonen kertoi haastattelussa Arabianrannan rakentumisen 
alkuvaiheessa päiväkotien puutteen saaneen aikaan yhteisöllisyyttä. Alueen ensimmäiset asukkaat 
kokosivat voimansa ajaakseen yhteistä asiaa.38 Ihmisten juurtuminen asuinalueelleen saa heidät myös 
kiintymään ympäristöönsä ja sitä kautta pitämään elinpiiristään paremmin huolta, sanoo Hasu.39 

Arabianrantalaisten haastatteluista kävi ilmi rakentamisen pitkän aikataulun aiheuttama turhautuneisuus. 
“Kaupunkilaiset olisivat lähinnä voineet antaa ideoita, asukkaat vasta muutettuaan. Rakennusprosessi on 
kyllä niin pitkä, että sitä olisi voitu lopussa ohjata myös asukkaiden toimesta.”40

Rakennuttajien näkökulma asukasvaikuttamiseen
Asuinalue- ja asuntorakentamisessa rakennuttajaliikkeet eivät välttämättä kysy asukkailta rakentamista 
edeltävänä aikana mitään41, johtuen esimerkiksi asuntojen hallintasuhteista, jotka eivät heidän mukaansa 
mahdollista asukkaiden vaikuttamista.42 Tulevat asukkaat otetaan huomioon usein vasta asuinrakennusten 
ennakkomarkkinointivaiheessa. Suunnitelmat ovat tässä vaiheessa jo niin pitkällä, ettei todellisia 
vaikutusmahdollisuuksia enää ole. 

Rakennuttajat ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä, joiden tuloksen kannalta asukkaiden varhainen 
osallistuminen ei päätelmieni mukaan ole oleellista. Rakennuttajien edustajat, joita työtäni varten 
haastattelin, esittivät asian niin, että asukkaiden mukana olo suunnitteluvaiheessa on haastavaa 
myös siitä syystä, ettei ole tarkkaa tietoa siitä, keitä he ovat. Kun suunnitelmat on jo viety niin 
pitkälle, että asuntoja voidaan markkinoida, asukkaat houkutellaan asunnonhankintaan. Tämä 
vaihe ei enää ole otollinen vuorovaikutukselle. Myyjän ja ostajan välinen suhde ei edellytä muita 
toimia kuin kaupanteon. Sama “tulevaisuuden tuntemattoman asukkaan” dilemma ilmeni myös 
muissa asiantuntijahaastatteluissa. Suhteessa nykyisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja käytössä oleviin 
keinoihin, nämä lausunnot antavat pessimistisen kuvan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista omiin 
tuleviin asumisolosuhteisiinsa. 

Kaavoitus- ja kiinteistökehitysprojekteista vastaava maanhankintapäällikkö Maarit Tuomainen Sato 
Oy:stä vastasi sähköpostikyselyyn asukasvaikuttamisesta ja suunnittelijoiden ja rakennuttajien 
vaikutusmahdollisuuksista yhteisöllisyyden toteutumiseksi asuinalueilla. Hänen mukaansa heidän 
kohteidensa asukkailla ei ole kovinkaan suuria vaikutusmahdollisuuksia, koska Sato rakennuttaa ainoastaan 
vapaarahoitteisia vuokra-asuntokohteita. Asukkaita haetaan vasta vähän ennen asuntojen valmistumista. 
Tuomainen kuvailee vuokra-asuntomarkkinoita nopeasykliseksi toiminnaksi, jossa asunnon tarve on 
kova ja se on usein saatava heti, hinnan ja sijainnin ollen myös tärkeitä valintakriteereitä.  Satossa käydään 
läpi yhteisöllisyysteemoja kaavoituksen  ja rakennusten suunnitteluvaiheessa. Heidän käsityksensä 
on se, että yhteisöllisyyttä ei haeta talon seinien sisäpuolelta, eivätkä kerhohuoneet ja muut yhteiset 
tilat tai yhteispihat siten ole merkittäviä yhteisöllisyyttä lisääviä tekijöitä vuokralla asujille, vaikka ne 
suunnitteluvaiheessa otetaankin jollain tasolla huomioon. Hänen käsityksensä mukaan myös vuokralaisten 

37 MVA, haastattelu 1.9.2015. 
38 MVA, haastattelu 27.8.2015. 
39 MVA, haastattelu 1.9.2015. 
40 MVA, kysely 8/2015. 
41 MVA, sähköpostihaastattelu. 3.9.2015 
42 MVA, haastattelu 8.9.2015 
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elämäntilanne vaikuttaa siihen, miksi yhteisöllisyys toteutuu muualla kuin taloyhtiön välittömässä 
läheisyydessä. Saton vuokralaisten enemmistö on nuoria yksinasujia, pariskuntia ja pienperheitä.43

Helsingin asuntotuotantotoimiston hankesuunnittelupäällikkö Seidi Kivisyrjä kertoi puhelinhaastattelussa 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä lisäävien suunnitelmien toteutumisesta 
kaupungin toimijan näkökulmasta. “Yksittäisten tulevien asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
ovat rajalliset”, Kivisyrjä sanoo, mutta lisää, että markkinoille rakennettavat asunnot on suunniteltu 
monipuolisesti niin, että valikoimasta voi löytää elämäntilanteeseen ja mieltymyksiin sopivan ratkaisun. 
Ryhmärakennuttamishankkeet hän mainitsee hyvinä vaihtoehtoina niille, jotka haluavat olla mukana 
asuinrakentamisessa alusta asti, ja haluavat mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet.44 

Kaupungin asuntotuotannossa ei siis ole mahdollista päästä suoraan vaikuttamaan asumista koskeviin 
valintoihin ja ratkaisuihin, koska ei ole olemassa elintä, jonka kautta asukkaat voisivat vaikuttaa 
suunnitteluun. Helsingin asuntotuotantotoimistossa kerätään kuitenkin palautetta kahden eri kanavan 
kautta. Helsingin kaupungin asunnot Oy eli kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoiva yritys välittää 
asukkaiden palautteita eteenpäin Att:lle. Esiin nousevia toiveita ja ajatuksia pyritään viemään tuotantoon 
mahdollisuuksien mukaan. Myös Asuntotuotantotoimistosta käsin kerätään suoraa palautetta kaikilta 
uusilta asukkailta, jotka muuttavat uusiin kohteisiin. Kivisyrjä käyttää kaupungin asuntotoimiston 
suunnittelutoiminnasta nimitystä massakustomointi ja kuvailee sen olevan tehdas, joka tarjoaa valinnaisia 
palikoita, joista voi valita mieleisensä. “Kaikki lääkkeet eivät toimi kaikissa paikoissa”, sanoo Kivisyrjä ja viittaa 
julkisen, kaupungin toiveita toteuttavan toimijan ja markkinavetoisen rakennuttajan erilaisiin lähtökohtiin 
ja reunaehtoihin.45 

Asukkaiden näkökulmia omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa
Asukkaan toiveet, asumisvalinnat ja yksilöllisyys ovat olleet merkittävässä roolissa viimeaikaisessa 
asumiskeskustelussa. Anneli Juntto esittää kirjassa Asumisen unelmat ja arki - suomalainen 
asuminen murroksessa kysymyksiä kohtuullisen ja hyvän asumisen merkeistä. Asumisvalintoihin ja 
-toiveisiin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten esimerkiksi oma elämäntilanne, taloudellinen tilanne 
ja asuntotarjonta. Valinnan mahdollisuudet ovat täysin eri luokkaa kuin aiemmassa perinteisessä 
yhteiskunnassa, jolloin jokainen sai sellaisen elämänpiirin, jollaiseen oli syntynyt. Silti nykyäänkään runsaita 
valinnanmahdollisuuksia ei ole kaikilla. Asumiskustannukset eivät voi ylittää omia varallisuusrajoja, mutta 
asumisen laadussa on oltava tietty taso, jota ei voida alittaa.46 

Arabianrannan asukkaille suunnatussa kyselyssä vastauksista kävi ilmi muun muassa, että asukkaat todella 
kokevat omien vaikutusmahdollisuuksiensa lisäävän viihtyisyyttä asuinalueellaan. Jos kokee saaneensa 
vaikuttaa ja se näkyy ympäristössä konkreettisesti, ihmiset sitoutuvat alueensa hyvinvoinnin, siisteyden 
ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen. Vastauksissa kysymykseen “Minkälainen merkitys asukkailla ja heidän 
toiminnallaan on yhteisöllisyydelle?” mainittiin yhteisöllisyyden luominen yhdeksi tulokseksi asukkaiden 
sitoutumisen alueelle ja oman asuinympäristönsä hyvinvoinnin rakentamiseen. Toisaalta yksi vastaajista 
koki, että yhteisöllisyys koskee vain aktiivisimpia asukkaita. “Yhteisöllisyys, sikäli kun se käsitteenä 
oikeutetaan, saavuttaa usein pienen rajallisen määrä aktiivisia ihmisiä. Oikeastaan se on tiettyjen aktiivisten 
ihmisten, jotka ei välttämättä ole sen kummemmin aina tekemisissä keskenään, käsissä olevaa toimintaa.  
Asukkaat olisi voinut ottaa mukaan suunnitteluprosessiin paremmin ja aktiivisemmin.”47 

Arabianrantalaisille kohdistetussa kyselyssä eräs vastaaja koki olevansa jäävi vaikuttamaan 
asuntonsa ja asuinalueensa suunnitteluun, koska asuu vuokralla. 

“tuota oma muuttoni alueelle oli sattuma ja en asu omistusasunnossa niin ehkä olen jäävi vastaamaan...
ehkä enemmän omistusasuntojen asukkaiden mielipiteet tässä painavat. oman taloyhtiöni piha on lähes 

43 MVA, sähköpostihaastattelu. 3.9.2015 
44 MVA, haastattelu 8.9.2015  
45 MVA, haastattelu 8.9.2015 
46 Juntto, A. 2010, s. 35-37. 
47 MVA, kysely 8/2015. 
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täysin suunniteltu lapsiperheiden käyttöön.hyvä niin mutta taloyhtiön yhteisöllisyydestä jää helposti 
ulos.” Toisessa vastauksessa  valitetaan yhteistilojen puutteesta ja toivotaan alueen palveluyhtiöltä 
entistä enemmän avoimuutta toimissaan. “Asukastiloja olisi pitänyt rakentaa heti alkuvaiheessa, 
Arabian palveluiden olisi pitänyt olla avoin, läpinäkyvästi toimiva taho.” Kyselyssä asukkaiden roolista 
yhteisöllisyyden syntymiselle mainittiin useassa kohdassa juuri alkuvaiheen osallistumisen tärkeys.48

Asukkaiden vastauksista käy ilmi joitakin ristiriitoja. Toisaalta rakennusprosessin pitkä aikajänne tuntuu 
olevan esteenä osan vastaajista vaikutusmahdollisuuksille. He kokevat etteivät alkuvaiheessa voi antaa 
mitään konkreettista suunnitteluprosessille. Sen sijaan toisen vastaajat kokevat, että asukasvaikuttamisen 
tulisi alkaa heti suunnittelun alkuvaiheessa. Yhdessä vastauksessa mainittiin asuinalueen suunnittelun 
alkuvaiheessa kaupunkilaisten mahdollisuus olla lähinnä ideoijina ja vasta prosessin loppupuolella 
varsinaisilla asukkailla olisi mahdollisuus vaikuttaa. Haastateltavat kokivat, että asukkaiden osallistuminen 
suunnitteluun jo alkuvaiheessa olisi mahdollistanut asukkaiden yksityiskohtaistenkin ehdotusten 
ja toiveiden kuulemisen, kuten yhteistiloihin, ulkoiluun ja valaistukseen liittyvät ideat. Asukkaiden 
vaikutuksesta yhteisöllisyyteen vastaajat olivat kuitenkin suurelta osin samaa mieltä. Asukkaat tekevät 
asuinalueen ja suurelta osin heidän vaikutuksestaan asuinalueesta syntyy yhteisöllinen.49 

“Jos noihin asioihin olisi mahdollista tosiaan vaikuttaa, niin kyllähän asukkaita kannattaisi varmasti 
kuunnella hyvinkin yksityiskohtaisesti. Toki heidän mielipiteensä varmaan olisivat toisistaan eriäviä, 
ja se voi lisätä eripuraa (“miksi tuo sai päättää tämän”), mutta parhaimmillaan sillä voidaan varmaan 
saavuttaa aitoa tyytyväisyyttä.” 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa työskentelevän arkkitehti Maria Isotuvan kanssa käymissäni 
keskusteluissa pohdimme asuinalueen yhteisöllisyyden syntyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Isotupa on sekä kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti että Arabianrannan asukas. Arabianrannan 
asuinalueen yhteisöllisyys on muodostunut erilaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi yksittäisten 
ryhmärakennuttamiskohteiden asukkaiden tiiviistä projektista, jossa ihmiset rakennuttivat itselleen 
asunnot kerrostaloon samanaikaisesti yhdessä ja etenkin vaikeuksia kohdatessaan naapuruussuhteet 
syvenivät ja lujittuivat, kertoo Isotupa. Samantapaisesta “yhteisen vihollisen” taltuttamisesta oli kyse 
Arabianrannan alueen alkutaipaleella, kun alueelle muutettuaan asukkaat alkoivat järjestää päiväkotia, jota 
asuinalueella ei vielä tuolloin ollut. Isotupa uskoo, että tällaiset yhteiset, paljon työtä ja vahvaa sitoutumista 
vaativat hankkeet luovat asukkaiden kesken vahvaa yhteisöllisyyttä ja juurruttavat heidät asuinalueelleen, 
jonka rakentumiseen he ovat olleet itse vaikuttamassa.50

Asukasaktiivi Mika Välipirtti on Arabianrannan asukas ja toimii kaupunginosayhdistys Artovassa. 
Asukasyhteisöllisyyden syntyminen konkreettisesta toiminnasta, “jostain, mihin asukkaat voivat 
työntää kätensä” toistuu myös hänen puheissaan. Jos uudet asukkaat pääsisivät rakentamaan omaa 
elinympäristöään ja muokkaamaan sitä jo ennen alueelle muuttamista, se loisi pohjan yhteisöllisen 
ilmapiiri syntymiselle toiminnan seurauksena. Aktiiviset kaupunginosatoimijat hallinnoivat asukastaloja, 
organisoivat tilaisuuksia ja mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan asuinalueilla.51 

Uusien asuinalueiden52 ja esimerkiksi lähiöiden peruskorjaushankkeissa53 yhteisöllisyys on yksi tärkeimmistä 
teemoista ja se liitetään myös asukkaiden vaikuttamiseen omaan asuinalueeseensa ja sen viihtyisyyteen. 
Yhdessä rakennuttaminen voi yhdistää asukkaita ja luoda talosta ja alueesta yhteisöllisen yhteisen projektin 
kautta.54   Arkkitehti ja tutkija Anna Helamaa kirjoittaa Arkkitehti-lehdessä 4/2014, kuinka yhteisöllinen 
asuminen tuulettaa yksipuolistunutta suomalaista asuntotuotantoa.55 Aihe on ajankohtainen. Kaupungin 
vetovoiman kasvu ja kerrostalojen kehittäminen sekä perhemuotojen ja elämäntapojen moninaistuminen 
sekä asumisen ekologisen jalanjäljen pienentäminen ovat keskeisiä teemoja asumisessa. Yhteistilat ja niiden 

48 MVA, kysely 8/2015. 
49 MVA, kysely 8/2015. 
50 MVA, haastattelu 26.8.2015. 
51 MVA, haastattelu 2.9.2015. 
52 Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 2030. Raportti. 
53 Soini, K. 2015. Diss. 
54 Ks. esim. Asunto Oy Helsingin Tila. Ilonen, P., 8.2015. Haastattelu. 
55 Helamaa, A. Arkkitehti, 4/2014.  
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monipuolinen käyttö mahdollistavat asukkaille tilallisen jouston. Niissä voivat toimia verstaat, viljelypalstat 
ja -pihat sekä muut vapaasti muokattavat tilat, jotka mahdollistavat kerrostaloasumisessa omaehtoisen ja 
joustavamman, jopa pientalomaisen asumisen kaupunkiympäristössä. 

Omat kokemukseni suunnittelijaharjoittelijana 
“Hetki suunnittelijana” - työpajan tarkoituksena oli suunnitella, miltä kantakaupunki ja itäinen Helsinki 
näyttävät vuonna 2050. Työpajaan oli vapaa pääsy, vain etukäteisilmoittautumista edellytettiin. 
Tilaisuudesta oli ilmoitettu eri medioissa, se oli tarkoitettu kaikille kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille 
asukkaille. Osallistujat työskentelivät ryhmissä. Kaupungin kaavoittajat olivat ryhmien käytettävissä illan 
ajan. Tavoitteena oli löytää kaupunkirakenteesta kohteita, joiden kehittämisessä kaupunkilaiset saivat 
olla mukana. Kielteisten kokemusten kohteet paikannettiin mustilla soikioilla, myönteiset punaisilla 
neliöillä ja haaveiden paikalle asetettiin kultaisia pilviä. Kielteisten ja myönteisten ajatusten sekä 
haaveiden käsittelyjen jälkeen kerrottiin yleiskaavan tavoitteista ja peilattiin niitä ryhmissä syntyneisiin 
suunnitelmiin. Kokemukseni illasta oli hyvin inspiroiva ja vaikuttava sekä osallistumisen että vaikuttamisen 
mahdollisuuksien suhteen.56

Kaupunkisuunnitteluviraston työharjoittelussa syntynyt näkemykseni on, että kaupunkilaisten 
osallistuminen työpajoihin ja suunnitteluprosessiin on vaativaa. Koen yhtenä haasteena Vartiosaaren 
tapauksessa vastustuksen alueen rakentamista kohtaan, mutta myös vuorovaikutussuhteen mutkikkuuden. 
Vaikutelma oli jopa kahtiajakautunut. Toisella puolella olivat kaupunkilaiset omine toiveineen ja toisella 
puolella suunnittelijat ja virkamiehet aikatauluineen ja byrokraattisine haasteineen. Kaupunkilaisilta 
(osallisilta) saattaa unohtua, että kaavoitusta ohjaa pitkälti myös poliittinen tahto ja kulloisenkin 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginvaltuuston ilmapiiri ja poliittiset voimasuhteet sekä 
päätöksenteon tavoitteet. Sari Puustisen väitöskirjassa otettiin esiin ihmisten epätietoisuus kaavoituksen 
tehtävästä, eri kaavatasojen eroista ja osallistumisen mahdollisuuksiin eri asioihin kaavoituksessa. 
Kaavoittajien mukaan yleisötilaisuuksissa nostetaan toisinaan esiin asioita, joihin kaavoituksella ei voida 
vaikuttaa.57 Oma kokemukseni tilaisuuksista on samansuuntainen. Tilaisuuksiin osallistuvat kaupunkilaiset 
tuntuivat joskus unohtavan kaavoittajien roolinsuunnitelmien mittakaavan ja päätöksenteon portaikon.

Oma kokemukseni kaavoituksen parissa työskentelystä on samansuuntainen kuin Sari Puustisen 
väitöskirjan tulokset. Osa kaavoittajista suhtautuu edelleen kriittisesti vuorovaikutukseen joko ajan ja 
resurssien puutteiden vuoksi, tai halutessaan erottaa oman asiantuntijuutensa asukkaiden omien etujensa 
ajamisen intresseistä. Osa taas kokee vuorovaikutussuhteen asukkaisiin ja heidän osallistamiseensa 
aidosti positiivisena. Usein nämä näkemykset voivat olla myös päällekkäisiä. Kaavoittaja haluaisi panostaa 
kommunikaatioon ja tilaisuuksiin kansalaisten kanssa, mutta resurssit eivät riitä ja osallistamistilaisuudet 
ovat pois muusta työskentelyyn käytettävästä ajasta. Osallistamisen haasteita ovat esimerkiksi suunnittelun 
mittakaavan ymmärtäminen, suunnitteluvaiheen aikataulun fokusointi niin, että osallistaminen järjestetään 
oikea-aikaisesti parhaan hyödyn saamiseksi. Kansalaisten on voitava osallistua niin, että heillä on ymmärrys 
omasta roolistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Kaavoittajien on osattava hahmottaa ja sisäistää 
osallistamisen olevan tärkeä osa suunnittelua.58 

Vuorovaikutus
Vaikka vuorovaikutustyö kuntalaisten kanssa on Helsingin kaupungille tärkeä arvo ja keskeinen 
toimintatapa, eri virastojen toiminnassa se näkyy eri tavoilla. Kaupunki on vuoden 2014 alusta uudistanut 
demokratia- ja vuorovaikutustyötä ja demokratiapilottien tuottama kokemustieto voi edistää työtä. 
Päätöksenteko- ja suunnittelujärjestelmien käytännöt osaltaan määrittelevät ja antavat suuntaviivoja 

56 Hetki suunnittelijana-työpaja 26.2.2014. 
57 Puustinen, S. 2006. Diss. 
58 Puustinen, S. 2006. Diss. 
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lähidemokratialle. Asukkaiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa asuinaluettaan koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon tulisivat olla tasapuolisia ja yhteneväisiä.59

Helsingin kaupungin osallisuus ja neuvonta -yksikön asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen 
mainitsi haastattelussa asukasyhteistyötiimin yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi parantaa ja kehittää 
kaupungin ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi sähköisten kuulemisvälineiden 
tarkoituksena on edistää asukkaiden mahdollisimman varhaisia vaikutusmahdollisuuksia ja 
madaltaa kynnystä vaikuttaa ja osallistua. Asukasyhteistyötiimi organisoi ja kehittää asukastiloja, 
asukasiltoja sekä tehostaa olemassa olevien tilojen käyttöä. Yksikkö toimii edustajana kaupungin 
ja kaupunkilaisten välisessä vuorovaikutuksessa ja auttaa kaupunkilaisia löytämään oikeat tahot 
asiointiin kaupunkisuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Kaupunkilaisten kuuleminen on tärkeä osa kaupungin suunnitteluprosesseja. Vaikka kaikkien toiveita ei 
voida koskaan toteuttaa, on tärkeää, että kansalaiset kokevat tulleensa kuulluiksi. Kuulemistilaisuuksien on 
oltava arvostavia, kuulevia ja huomioivia. Vuorovaikutuksen tulisi olla laatustandardi, jonka toteutuminen ei 
ole kiinni projektista, vaan kaikki kansalaiset ovat samanarvoisessa asemassa suunnitelmien toteutumisessa 
ja prosesseissa. Vaikka tilaisuudet vievät suunnittelijoiden aikaa, niiden merkitys tulisi tiedostaa, ja ottaa 
selkeäksi osaksi koko prosessia.60

Sari Puustisen väitöskirjaansa varten tehdyissä kaavoittajien haastatteluissa ilmi käyneet näkemykset 
kaavoitukseen osallistuvista asukkaista ovat hyvin vaihtelevia. Useat haastatellut kokivat, että asukkaiden 
maallikkous kaavoituskysymyksissä korostui verrattuna viranomaisten asiantuntijuuteen. Vastaajista toiset 
arvioivat ”maallikkotiedon” arvokkaammaksi kuin toiset.61 Todennäköisesti yhteistyö eri toimijoiden ja 
osallistujien välillä on siis myös vaihtelevaa osallistumisen onnistumisen ja lopputuloksen kannalta. Jotta 
asiantuntijat ja “maallikot” kykenisivät toimimaan yhdessä ja ajaakseen yhteisiä etuja ja saavuttaakseen 
toimivan lopputuloksen, tarvittaisiin jonkinlainen asennemuutos ja ymmärrys omasta roolista ja 
vaikutusmahdollisuuksista. 

Helsingin Visio 2050 - uudessa yleiskaavassa esitetään kaupunkilaisten asumiseen liittyvien 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Erilaisten koerakentamismahdollisuuksien, innovatiivisten 
asuntorakentamisratkaisujen tukeminen alueellisesti ja tonttien kaavoittaminen monipuolisesti 
erilaisille rakennuttajille ovat kaavan tavoitteita.62 Arabianrantalaisille kohdennetussa kyselyssä 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien koettiin palvelevan alueen viihtyisyyttä parhaiten silloin, 
kun osallistuminen suunnitteluun tapahtuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. “Asukkaat ovat 
käyttäjät” - kommentin kirjoittaja huomautti muun muassa alueen strategiassa olleiden yhteisötilojen 
rakentamisen viivästyneen alkuvaiheessa, mikä heikensi niiltä osin yhteisöllisyyden syntymistä. Useassa 
vastauksessa mainittiin esimerkiksi valaistussuunnittelun osittainen epäonnistuminen. Asukkaat kokivat 
vaikutusmahdollisuuksiensa olleen olemattomat tämän kaltaisten suunnitelmien suhteen. Heidän 
käsityksensä mukaan ongelmat ulkoilureittien ja valaistuksen suhteen olisivat voineet olla ratkaistavissa 
asukkaiden ja suunnittelijoiden varhaisella vuorovaikutteisella yhteistyöllä.63

Yhteisöllisyyden syntyminen asuinalueille
Heikki Lehtonen kuvaa nykymaailman tapaa yhdistää automaattisesti alueellisen läheisyyden ja 
yhteisöllisyyden, vaikka yhteinen asuinpaikka ei lähtökohtaisesti tarkoita tai edellytä yhteistä toimintaa 
tai samankaltaista ajatusmaailmaa. Asuinpaikkaan liittyvä yhteisöllisyyden tunne voi kuitenkin edustaa 
kaikkein syvällisintä yhteisyyden kokemusta.64 Kirjoittajan mukaan tällöin on kuitenkin kyse symbolisesta 

59 Högnabba, S. 2014. 
60 MVA, haastattelu 12.10.2015. 
61 Puustinen, S. (viittaa Beckmann 1990, Giddens 1995) 2006. Diss. 
62 Helsingin yleiskaava. 
63 MVA, kysely 8/2015. 
64 Lehtonen, H. 1990. 
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yhteisyydestä eikä varsinaisesta yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys tarkoittaa nykyään yhä enemmän 
muutakin kuin fyysistä läsnäoloa ja kanssakäymistä. 

Kaavoituksen merkityksestä asuinalueen yhteisöllisyyden syntyyn arkkitehdit Pia Ilonen ja Riikka Pylvänen 
mainitsivat haastattelussa erikokoisten asuntojen ja ulkotilojen, kuten puistojen merkityksen. Erikokoiset 
asunnot tuovat alueelle monipuolisesti asukkaita ja hyvin suunnitellut viher- ja virkistysalueet kiinnostavat 
myös muita kaupunkilaisia. Toisaalta kaavoittajien on otettava asukkaat huomioon kuulemiskäytäntöjen 
mukaan65, mutta muutoksia kaavoihin ei synny ilman aktiivisia asukkaita. 

Jos asuinalue kaavoitetaan suunnittelijoiden toimesta valmiiksi ja asukkaat vain asettuvat asumaan 
sinne, yhteisöllisyyden syntyminen voi olla väkinäistä. Pylväsen mukaan asukkaat tarvitsisivat aktiivista 
tekemistä, jotta luontevia kohtaamisia ja sitä kautta yhteisöllisyyttä voisi syntyä. Kaupungin virastojen 
tulisi toimia fasilitaattoreina ja luoda ohjatusti mahdollisuus kaupunkilaisille ottaa yhteinen tila haltuun. 
Yhteisen tilan löytyminen ja käyttäminen luovat yhteisöllisyyttä, mikä mainitaan myös arabianrantalaisten 
haastatteluvastauksissa. Ilonen mainitsee myös kaupunkien eri virastojen välisen yhteistyön tärkeyden ja 
aktiivisten kansalaisten oma-aloitteisuuden ja ideoinnin vaikutuksen päätöksentekoon.66

Arabianrannan asukkaat mainitsivat haastattelussa useita samoja elementtejä yhteisöllisen asuinalueen 
syntymiseen kuin arkkitehdit. Yhtenä tärkeimpinä ratkaisuina pidettiin yhteispihoja ja -tiloja sekä 
asukkaiden yhteistä toimintaa. Vastauksissa mainittiin naapureiden tunteminen, yhteiset asukastilat 
ja runsas toiminnan määrä. Eri toimijoiden keskinäisen kommunikoinnin paranemista toivottiin ja sitä 
pidettiin tärkeänä yhteisöllisyyden kehittymisen kannalta. Asukkaiden osallistuminen suunnitteluun luo 
yhteisöllisyyttä Ilosen mukaan silloin, kun projekti on yhteinen ja uudelle asuinalueelle on muutettu yhtä 

65 Maankäyttö- ja rakennuslaki. 2000. Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa. 6 § 
66 MVA, 27.8. haastattelu 2015. 
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aikaa, jolloin elämäntilanne on monella naapurustossa samankaltainen. Yhteisöllisyyttä asuinalueelle syntyy 
palveluiden, kuten päiväkotien ja koulujen kautta. Etenkin lapsiperheet hakeutuvat usein toistensa seuraan. 
Yhdistävinä tekijöinä ovat harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet päiväkotien ja koulujen ohella.

Arabianrannan alueella toimivat asukastalot tarjoavat monipuolista toimintaa. Esimerkiksi senioreille 
on tarjolla asukastalo Kääntöpaikassa Seniorikahvila kerran viikossa, jossa tarjolla on pientä 
purtavaa, teemapäiviä ja kohtaamisia kasvotusten. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään 
Nuorisoasiainkeskuksen toimesta asukastalo Bokvillanissa. Asukastaloissa on mahdollista 
harrastaa monipuolisesti ja vuokrata tiloja myös omaan käyttöön. Oma kokemukseni asukastalojen 
olemassaolosta on hyvin yhteisöllisyyttä lisäävä. Kerho- ja harrastustoimintaan osallistumalla 
tutustuu alueen asukkaisiin ja voi löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. 

Yhteisöllisyys ja osallisuus omasta näkökulmasta
Omat havaintoni perheeni asuinalueesta Helsingin Oulunkylässä ovat samansuuntaisia kuin 
asiantuntijoiden yleisesti tekemät päätelmät ja arabianrantalaisten kyselystä saamani vastaukset. 
Tärkeimpinä yhteisöllisyyttä lisäävinä ja ylläpitävinä elementteinä vaikuttavat olevan yhteisessä käytössä 
olevat tilat ja pihat. Oulunkylässä vuonna 2003 valmistuneiden neljän rakennuksen väliin jää rauhallisia 
taskuja, joiden läpi voi vapaasti kulkea. Tilat muodostavat yhteispihoja, jotka ovat kaikkien käytössä. 
4-kerroksiset kerrostalot on kytketty 2-kerroksisiin rivitaloihin, joiden terassit avautuvat pihoille. Kun 
lapsiperheiden terassit avautuvat maan tasolle suoraan yhteispihoille, syntyy sosiaalisia tilanteita ja 
yhteisöllisyyttä, kun lapset juoksevat edestakaisin ja vanhemmat istuskelevat terasseilla. 

Taloissa on myös yhteissauna ja pesutupa. Lenkkisauna on naisille ja miehille kerran viikossa 
ja pesutuvassa kohtaa naapureita sitä käyttäessään. Kokemukseni mukaan esimerkiksi 
lenkkisaunamahdollisuutta käyttävät myös perheet, joilla on oma saunavuoro, koska yhdessä 
saunominen tuttujen kanssa luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää viihtyvyyttä alueella. 
Kerrostaloissa on suuret lasikaiteiset parvekkeet, joista on hyvä näkyvyys pihalle. Vanhemmat 
voivat valvoa lasten leikkejä ja vaihtaa kuulumisia naapureiden kanssa. Tulkintani mukaan perheiden 
elämäntilanteen ollessa siinä vaiheessa, että lapset ovat pieniä, yhteisöllisyys muodostuu pitkälti 
sen ympärille. Arabianrannan asukkaiden haastatteluiden ja kyselyvastausten perusteella on 
havaittavissa samankaltainen tilanne. Pienet lapset vaativat aikuisen valvontaa ja toisten lasten 
seuraa, mikä johtaa siihen, että lapsiperheet hakeutuvat toistensa seuraan. Haasteet ovat 
samanlaisia, ja samassa elämäntilanteessa olevista  saa seuraa sekä tukea arkeen. Toisaalta 
yhteispihojen, lenkkisaunojen ja pesutuvan käyttö lisää kohtaamisia myös muissa elämäntilanteissa 
olevien kanssa, mikä lisää koko alueen yhteisöllisyyttä. 
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4 SUUNNITELMAOSA
Asuntosuunnittelusta
“Asuntoarkkitehtuurin muutosten kautta hahmottuu sekä arkkitehtuurin että rakentamisen muutos 
että laajempi sosiaalinen murros mikrotason yksityiselämän järjestymisestä makrotasolle yhteiskunnan 
rakenteellisiin muutoksiin.” Arkkitehtuurilla vaikuttaminen on ollut keskeinen ajatus jo valistuksen ajasta 
lähtien, ja se on tiivistynyt modernissa arkkitehtuurissa,67  mutta viime vuosikymmenien yksi keskeisimpiä 
muutoksia asumisen kulttuurissa on yksilöllisyyden korostuminen elämäntapojen ja asumispreferenssien 
moninaistuessa.68 

Asuntosuunnitelmaosuudessa pureudun asukaslähtöiseen suunnitteluun ja pyrin löytämään asumisen 
preferenssejä, joiden pohjalta laadin ratkaisut esimerkkiasuntoihin. Pyrin huomioimaan suunnitelmassa 
myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn Vartiosaari - Asumista kaikille - suunnittelukilpailussa69  
mainittuja haasteita, kuten uudenlaisten asuntotypologioiden tarpeen ja kaikille sopivana suunnittelun. 
Omassa työssäni pyrin saavuttamaan kyseiset tavoitteet muun muassa mahdollistamalla valintojen 
tekemisen myös asukkaille. Jorma Mukala kirjoittaa Arkkitehti-lehden pääkirjoituksessa 4/2014:

“Käyttäjästä on tullut asumisen vaikuttaja. Asukas nähdään 
yksilöllisen elämäntapansa mukaisia valintoja tekevänä kuluttajana, 
jonka vaatimuksiin asuntotuotteen on vastattava yhä tarkemmin.”

Käyttäjälähtöisen suunnittelun mahdollisuudet 
Asunnon merkitys on muun muassa toimia elämisen jokapäiväisenä näyttämönä, omien elämäntapojen 
mahdollistajana.70 Toisaalta asunto on suhteessa  julkiseen tilaan, palveluihin, viheralueisiin ja 
liikkumisyhteyksiin. Asuinympäristön tilajärjestelyillä voidaan säädellä ja ohjailla ihmisten liikkumista tilassa. 
Sosiaalisia suhteita ja kohtaamisia voidaan mahdollistaa tai estää.71 Yhdessä nämä suhteet muodostavat 
asumismuodon pelkän asunnon sijasta.72

Asuntotuotanto Suomessa perustuu uskoon ennustettavuudesta. Suunnitelma laaditaan tietyntyyppisten 
ruokakuntien tarpeita ajatellen, olettaen, että alueelle muuttaa juuri ajatellun kaltaisia asukkaita. Tämän 
ennusteen mukaisesti rakennetaan näiden asukkaiden asumiseen soveltuvia talotyyppejä. Riskejä ja 
voittoja hallitaan myös ennusteilla asuntotuotannosta ja -markkinoista. Tulevaisuuden ennustaminen on 
kuitenkin muuttunut vuosikymmenien myötä vaikeammaksi, joten asuntosuunnittelun ja -tuotannon tulisi 
olla joustavampaa ja omaksua uusia lähestymistapoja.73

Suunnittelun ja kaavoituksen keinoilla olisi mahdollista vapauttaa asuntorakentamista uudenlaiseen 
suuntaan purkamalla tiukimpia normeja, jotka koskevat esimerkiksi asuntojen rakentamisastetta. Jos 
kaupungin eri asuinrakentamisesta ja kaavoituksesta vastaavissa virastoissa vapautettaisiin säännöksiä 
ja luovutettaisiin nykyistä enemmän tontteja esimerkiksi ryhmärakennuttamiskohteille, asukkaiden 
päätäntävalta ja mahdollisuudet rakentaa yksilöllisiä koteja paranisivat.74  Oma tulkintani suomalaisesta 
rakentamisesta nykytiedon ja tutkimuksen valossa on, että jos asuntotuotannossa siirryttäisiin asukasta 
paremmin kuuntelevaan ja huomioivaan suunnittelun luopumatta kuitenkaan alimmaisvaatimuksista, 
voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa asukkaat voisivat itse määrittää asuntojen alimmaisen varustelutason. 

67 Saarikangas, K. 2002. 
68 Helamaa, A. ja Pylvänen, R. 2012. 
69 Vartiosaari - Asumista kaikille! - ARA - suunnittelukilpailu 2015. 
70 Norvasuo, M. 2008. 
71 Saarikangas, K. 2002. 
72 Mäenpää, P. 2008. 
73 Krokfors, K. 2010. 
74 MVA, 27.8.2015. 
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Heillä olisi mahdollisuus elämäntilanteidensa sallimissa rajoissa muokata asuntoaan esimerkiksi paremmin 
varustelluksi tai vastaavasti jättää se vaatimattomammaksi. 

Erityisesti lähiöissä asuntokannan yksipuolisuus on ongelma. Alueelta ei helposti löydä muuttuvaan 
elämäntilanteeseensa uutta, sopivampaa asuntoa. Vanhus jää yksin liian suureen asuntoon, ja kasvava 
perhe saattavat joutua muuttamaan asuinalueelta muualle. Muuttoliiketutkimuksissa on havaittu selvää 
alueuskollisuutta, joten asuntokannan paikallinen monipuolisuus olisi tärkeää. Asukkaat voisivat näin 
säilyttää tutut elinpiirinsä ja elämäntapansa asuintarpeiden muuttuessa.75 

Ryhmärakentamisen konsepti perustuu yhteisen asuintalon suunnittelemisesta ja rakentamisesta 
kiinnostuneiden ihmisten yhteiseen hankkeeseen lähtemiseen. Tällä tavoin asukkaat toivovat saavuttavansa 
säästöjä ja omien tarpeidensa mukaisia asumisratkaisuja. Ryhmärakentamishankkeessa asukkaat tekevät 
itse päätökset rakentamiseen liittyvissä asioissa, ja hankkeen alusta saakka ollaan luontevasti kytköksissä 
lähialueen muihinkin asukkaisiin.76

Karin Krokforsin “omaehtoisesti joustava”-asuntokonsepti liittyy uutta, joustavaa asuntotypologiaa 
käsittelevään tutkimukseen.77  Krokfors perustelee asuintilojen järjestelyjen ja tilan ominaisuuksien 
muuttamisen mahdollisuuksien lisäävän asumisen pitkäkestoisuutta. Kestäväksikin tehty rakenne voi 
kadota tai vaatia merkittäviä lisäinvestointeja, mikäli sitä ei pystytä muokkaamaan elämäntapojen ja 
-tilanteiden muutosten mukaan. Kestävyyden saavuttamiseen liittyvässä keskustelussa nämä tilan 
ominaisuudet ja asuintilojen järjestelyt ovat jääneet hyvin vähälle huomiolle. Puhuttaessa joustavuudesta ja 
kestävyydestä rakentamisessa Suomessa keskustelu on liittynyt lähinnä tuotannon näkökulmaan.78

Asukas saa uudenlaiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan asuintiloihinsa, kun niiden suunnittelussa 
toteutetaan omaehtoisen joustavuuden suunnittelutapoja. Mahdolliset asunnossa jälkikäteen toteutettujen 
muutosten hinta voi olla kova ja toteuttaminen työlästä. Tällaisessa tilanteessa asunnon vaihto saattaa 
olla lopulta jopa järkevämpi ratkaisu kuin tarvittavien muutosten tekeminen. Omaehtoisen suunnittelun 
konsepti jättää asukkaalle paljon valinnanvaraa ja mahdollisuuksia toteuttaa omaan elämäntilanteeseensa 
ja -tyyliinsä sopivia ratkaisuja.  Asunnot joustavat, kasvavat ja pienenevät asukkaiden elämäntilanteiden 
mukana ja osia tiloista voi käyttää esimerkiksi työtiloina.79 

Krokforsin mukaan asunnon tilat voivat olla monikäyttöisiä ja mukautuvia ilman suuria, rakenteellisia 
muutostarpeita. Huonetilat voivat olla määrittelemättömiä, ei vain yhteen tarkoitukseen suunniteltuja. 
Huonetilojen jakautuminen päätiloja avustaviin pientiloihin ja ympäröiviin ulkotiloihin sekä näiden 
tarkkaan suunniteltu kytkeytyminen toisiinsa on asunnon joustavan käytön edellytys. Monikäyttöisyys 
toteutuu edellä mainituilla keinoilla, kun tilat ovat riittävän kokoisia ja ne on järjestetty huolellisesti 
suhteessa toisiinsa ja liikkuminen niiden välillä on perusteltua.80 

Nykynormeista poiketen esimerkiksi vuokra-asuntoja voitaisiin suunnitella niin, että asukkaat kokisivat 
voivansa vaikuttaa oman asuntonsa tilaratkaisuihin ja viihtyisyyteen. Omaehtoisella joustavuudella on 
myös muita hyviä puolia, kuten Krokforsin kirjoituksessa käy ilmi. Asunnon koon muuttamisen lisäksi 
positiivisia puolia ovat muun muassa mahdollisuus vuokrata osa asunnosta pois. Se voidaan suunnitella 
myös elinkaariasumiseen sopivaksi. Rakennuttajan näkökulmasta mahdollisuus asukasprofiilin auki 
pitämiseen on mielekästä. Joustavuus luo entistä suuremman kysynnän pidentämällä asunnon kestävyyttä 
ja siten myös myyntiaikaa, joka mahdollistaa suuremman kysynnän sekä asunnon ajan kestävyyden sen 
muunneltavuuden ja joustavuuden vuoksi.81 

Pia Ilonen kokee Helsingin kaupungin olevan edellä uudenlaisessa kaavoitusajattelussa ja yksilöllisten 
asuinrakennushankkeiden mahdollistamisessa. Esimerkiksi hänen suunnittelemansa talo Helsingin 

75 Mäenpää, P. 2008. 
76 MVA, haastattelu 27.8.2015.  
77 Krokfors, K. 2008. 
78 Krokfors, K. 2008. 
79 Krokfors, K. 2008, s. 331-332. 
80 Krokfors, K. 2008. 
81 Krokfors, K. 2008, s. 332-333. 
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Punainen nuoli osoittaa näkymäsuunnat asunnoista

Asuntojen paikat on merkitty tummalla

Siniset katkoviivat merkitsevät kouluja, päiväkoteja ja palveluja

Muut värit rajaavat kolmea kylää

Punainen pisteviiva merkitsee rantareittiä

VARTIOSAAREN OSAYLEISKAAVANLUONNOS 

HAVAINNEKUVA / MUOKATTU 

NÄKYMÄT, PALVELUT, ASUINALUEET
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Tila Arabianrannassa82 on kerrostaloyhtiö, jonka asunnot valmistuivat niin sanottuina raakatiloina. 
Asukkaat saivat näin mahdollisuuden vaikuttaa itse omien asuntojensa sisätilojen ratkaisuihin. Talossa 
on  loft-asuntoja 39 ja seitsemän asuntoihin liittyvää työtilaa alimman kerroksen yhteydessä. Raakatila 
on viimeistelemätön ja sisustamaton tila, joka on rakenteellisesti valmis, mutta siinä ei ole keittiöitä 
eikä väliseiniä. Rakennuksen runko ja muut fyysiset ominaisuudet, kuten ikkunat ovat tilan ensisijaisia 
määrittäjiä. Loft-asunnoille on ominaista väljyys ja suuret avoimet tilat, eikä huonejako ole perinteinen. 
Asuntojen huonekorkeus voi olla useita metrejä. Loftin ominaisuudet mahdollistavat asuinpinta-alan 
laajentamisen, huonetilojen rakentamisen parvityyppisinä sekä erilaiset persoonalliset tilaratkaisut.83 

Esimerkkitapauksena tulevaisuuden Vartiosaari

Vartiosaaren suunnittelu
Vartiosaari on Helsingin kaupunginosa numero 48. Se kuuluu Helsingin kaakkoiseen suurpiiriin ja on osa 
Helsingin itäistä saaristoaluetta, ja ainoa yhteys on vesitse. Se sijaitsee Laajasalon eteläpuolella ja Meri-
Rastilan länsipuolella. Vartiosaaren erottavat mantereesta kolme salmea, Jatansalmi Tammisalon suunnalla, 
Ramsinsalmi Meri-Rastilan puolella ja Laajasalon puolella Reposalmi.84  Etäisyys Helsingin keskustasta on 
linnuntietä noin 7 km. Saari on kooltaan noin neliökilometrin kokoinen ja maastoltaan vaihteleva ja runsas. 
Korkeimmalta kohdaltaan saari kohoaa 32 metriä merenpinnan yläpuolelle.85  Vakituisia asukkaita saaressa 
on noin 20.

Vartiosaari osoitettiin vuoden 2002 yleiskaavassa selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Osayleiskaavatyö käynnistyi vuonna 2011. Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet 26.11.2013.86

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen suunnitteluperiaatteiden 
mukaan Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa 
on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Vartiosaaren 
uusi 5 000–7 000 asukkaan merellinen kaupunginosa tukeutuu keskustasta Laajasalon kautta kulkevaan 
raitiotieyhteyteen. Laajasalon ja Vuosaaren välissä sijaitsevan Vartiosaaren rakentaminen eheyttää 
kaupunkirakennetta ja avaa uusia joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä sekä virkistysreittejä 
Itä-Helsinkiin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilaympäristö rantojen tuntumassa, monipuolinen luonto ja meri ovat 
suunnittelun lähtökohtina ja tekevät asuinalueesta ainutlaatuisen. Uusi asuinalue sijoittuu saaren keskiosiin. 
Vihreällä rantavyöhykkeellä puutarhamaista huvila-aluetta täydennysrakennetaan maltillisesti ja uuden 
rantareitin varteen syntyy merellinen virkistysalue.

Osayleiskaava on ekologisten ja ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen. Suunnittelun tavoitteena on 
sekä energiatehokas kaupunkirakenne että ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä rakentaminen.
Osayleiskaava mahdollistaa monipuolisen asuntotuotannon. Vartiosaaren sijainti lähellä Helsingin 
keskustaa ja valmiin kaupunkirakenteen keskellä antaa asuinrakentamiselle edulliset kaupunkitaloudelliset 
lähtökohdat. Perustamisolosuhteiltaan ongelmaton, meluton ja saasteeton Vartiosaari on helposti ja 
nopeasti saatavissa rakentamiskelpoiseksi ja kaavoitettavissa asuinkäyttöön87

Vartiosaari kaavoituskohteena on hyvin ristiriitainen ja se herättää paljon keskustelua. Nykyisellään 
Vartiosaari toimii virkistyssaarena, jonne kulkee vesiliikenne kesäkuukausina (esimerkiksi vuonna 2015 1.6.-
9.8.2015). Siltayhteyttä saarelle ei tällä hetkellä ole. Kesäisin saaren kävijämäärä kasvaa, kun kaupunkilaiset 
käyttävät virkistysaluetta ja sen huviloita. Alueen noin viidestäkymmenestä huvilasta ja kesäasunnosta 

82 Ks. Asunto Oy Helsingin Tila. Rakennusvuosi 2008-2009. 
83 Manninen, R. 2008. 
84 Vartiosaari. Wikipedia. 
85 Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos, 28.04.2015. Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto. 
86 Vartiosaari. Wikipedia. 
87 Tekijän suomennos. 
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Helsingin kaupunki omistaa puolet ja pinta-alasta 90 %. Osaa huviloista on vuokrattu yhdistyksille ja myös 
kaupungin omille toimijoille. 

Vartiosaaren historia
Saaren historia on värikäs ja se luetaan historiallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 
Maanmittauskarttojen ja isojakoasiakirjojen perusteella Vartiosaaressa on sijainnut pienehköjä 
laidunalueita jo 1700-luvulla, mutta ympärivuotista asutusta Vartiosaaressa on ollut tiedetysti 1800-luvun 
alusta lähtien. Tuolloin saarta asuttivat harvat kalastajat ja torpparit. Niittyviljely ja vaatimaton karjanhoito 
ovat vaikuttaneet myös saaren nimistöön (Ängsbyviken, ‘Niittykylänlahti’).88  Varhaiset rakennukset olivat 
kaupunkilaisten vuokraamia kalastajamökkejä ja aatelisten maakartanoita. Alueella sijaitsevia varsinaisia 
huviloita alettiin rakentaa 1890-luvulla ja aktiivinen rakentamiskausi jatkui 1950-luvulle.89

Vartiosaaressa vietettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vilkasta loma- ja seuraelämää, joka keskittyi 
huvilaympäristöön ja vesillä oloon. Puutarhanhoito  ja myös hyötyviljely, kuten perunanistutus liittyivät 
keskeisesti huvilaväen harrastuksiin. Huvilanomistajat viettivät perhejuhlansa saarella ja asuivat usein koko 
kesälomakauden saaressa. 

Vartiosaaren huvilahistoriaan liittyy myös värikäs sosiaalinen ulottuvuus. Vilkkaiden kesälomakausien 
toimijoita olivat muun muassa Alko ja ja Elanto. Alkon ja Elannon kesälomatoiminta saarella 
sai alkunsa sotaa edeltävinä vuosina, kun instituutiot olivat alkaneet järjestää henkilökunnalle 
lomanviettomahdollisuuksia. Sosiaalisen merkityksen lisäksi 1900-luku vaikutti aluekokonaisuuteen 
lisäämällä arvokkaita rakennushistoriallisia kerrostumia saaren arkkitehtuuriin, puutarhataiteellisiin sekä 
puutarhaviljelykulttuuriin. Alkon Lomaranta on Sunnanvikin kartanon ympärille muodostunut keskeisin 
tämän vaiheen ilmentymä.90

“Siellä oli ne pienet mökit, joissa oli vain välttämätön, lapsille kerrossängyt. Yläsängystä näki kapeasta 
ikkunasta ulos portaille. Oltiin isän kanssa ensimmäistä kertaa lomailemassa siellä ja piti soutaa Reposalmen 
yli kiikkerällä veneellä. Isä ja pikkuveli lähtivät mantereella käymään ja jouduin ensimmäistä kertaa 
soutamaan yksin veneen takaisin Vartiosaareen. Tuuli kovaa ja se painoi venettä salmessa sivuun ja airot 
meinasivat pudota veteen ja vene vain pyöri ympäri. Kai siitä jotenkin selvittiin ja pääsin takaisin saareen. 

Siellä vietettiin monta kesää, kun isä oli töissä Alkolla.”91

Urbaani saaristolaiskylä- suunnitelma
Vartiosaari saaristolaiskylän urbaanina versiona loisi otolliset olosuhteet uudenlaisille sosiaalisille 
suhteille. Saari olisi joustava ja kaikkia ikäryhmiä ja elämänvaiheita palveleva asuinympäristö. Sen 
historia huvilasaarena puutarhoineen ja luontokohteineen jatkuisi uutena omaleimaisena, värikkäänä 
ja monitahoisena kaupunginosana, jonka rakentamisessa pääosassa olisivat luontoa myötäilevä 
puuarkkitehtuuri ja paikallisuus. Kaupunginosa koostuisi niin kutsutuista kolmesta kylästä, Huvilarannasta, 
Kesälaaksosta ja Vartiokalliosta, joiden asukkaat auttavat luomaan itse omaa kyläänsä osallistumalla 
aktiivisesti alueen kehittämiseen. Ensimmäiset asukkaat muuttaisivat alueelle samoihin aikoihin ja voivat 
jakaa kokemuksia ja tutustuisivat luontevasti toisiinsa. Vartiosaaren kolmen kylän kantava voima olisi        
yhteisöllisyys. 

Vartiosaarella on myös vahva sosiaalisesti monipuolisen asumisen ja virkistyspalvelujen tausta. Alueen 
huviloita on vuokrattu muun muassa sosiaaliviraston huostaanotettujen lasten virkistyspaikaksi ja 
Vailla vakinaista asuntoa ry:n lomanviettokäyttöön. Yhteisiin, monikäyttöisiin puolijulkisiin ja julkisiin 
tiloihin voitaisiin perustaa verstaita, yhteisötyötiloja, etätyötiloja ja esimerkiksi kaupungin eri virastojen 
yhteiskäyttötiloja. Niissä olisi mahdollista järjestää asukastoimikuntien kokoontumisia, lasten kerhoja ja 

88 Luoto, R., Salastie, R., Karisto, M. 2013.  
89 Luoto, R., Salastie, R., Karisto, M. 2013. 
90 Tekijän oma isä Heikki Nieminen muistelee lapsuuden kesiä Vartiosaaressa Alkon Lomarannassa 1950-luvulla. 
91 Salmela, M., Astikainen, R. ja Turunen, V. (toim.) 2012, s. 10. 
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saarelaisten harrastustoimintaa. Kaupungin toimijat voisivat jakaa omien tilojensa käyttöä niin, että päivisin 
tiloissa toimisi päiväkoti tai koululaisten iltapäiväkerho ja illalla niissä toimisi esimerkiksi työväenopisto. 
Kaupunki osallistuisi mahdollisesti huviloissa tapahtuvan toiminnan kustannuksiin, mutta yhdistykset, 
yrittäjät ja taloyhtiöt vastaisivat niiden pääasiallisesta toiminnasta ja kunnossapidosta.

Asukkaille annettaisiin mahdollisuus suunnitella yhteispihoja. Yhdessä tekemällä he saisivat konkreettisen 
tuntuman “omaan maahan”. Nykytilanteessa rakennuttaja usein palkkaa vihersuunnittelijat ja -toteuttajat 
tekemään pihat valmiiksi ja asukkailla ei ole lupaa koskea omiin pihoihinsa, koska viheristutukset tehnyt 
yritys on antanut takuun, joka raukeaa jos ulkopuolinen toimija puuttuu viherrakentamiseen.92

Kaupungin eri virastojen, rakennuttajien ja asukkaiden yhteistyöllä olisi mahdollista saavuttaa viihtyisyyttä 
ja pysyvyyttä alueella. Elinkaariasuminen olisi mahdollista, kun asunnot ja asuinalueet suunniteltaisiin 
mahdollisimman helposti muunneltaviksi ja joustaviksi mukautumaan asukkaiden tarpeisiin 
elämäntilanteiden muuttuessa.93  Asukkaiden asumisviihtyvyys kasvaisi, kun he sitoutuisivat asuinalueihinsa 
ja motivoituisivat huolehtimaan elinpiiristään ja kunnioittaisivat ympäristöään ja yhteisöjään. 

Asuminen tulevaisuuden Vartiosaaressa
Alueille kaavoitetut eri hallintamuotoiset asunnot ja eri asteiset asumisen ratkaisut takaisivat 
parhaat mahdolliset lopputulokset, koska ihmisille tarjoutuu todellisia mahdollisuuksia valita omaan 
elämäntilanteeseensa- ja tyyliinsä sopivat asumisratkaisu. Toiset asunto-osakeyhtiöt toimivat niin sanotusti 
“avaimet käteen”-periaatteella ja tarjoavat helppoutta ja vaivattomuutta arvostavalle asukkaalle parhaan 
mahdollisen kaupan.94

Asuminen uudenlaisessa saaristolaiskaupunginosassa on laadukasta, virkistävää ja suvaitsevaa. 
Katutilat, puistot ja rannat houkuttelevat virkistymään ja luovat yhteisöllisiä ja sosiaalisia 
ulottuvuuksia koko saarelle. Asunnoista on hyvät yhteydet urbaaniin katuympäristöön, lähipuistoihin 
ja rannoille. Saaren kulkureitit mukailevat rantoja, raitiotielinjaa ja mutkittelevat talojen ja pihojen 
poikki. Kolmen kylän välissä kaupunkirakenne antaa tilaa viheralueille jotka mahdollistavat 
poikittaisen kulun saaren keskellä. Kortteleiden väliin jää suuria piha-alueita, jotka mahdollistavat 
luontevat kohtaamiset naapuruston ja saarelaisten välillä. Kylämäinen tunnelma muodostuu 
suojaisista, mutta silti avoimista pihoista, joilla lapsilla on turvallista leikkiä, ja kaikilla kotoisa olo. 

Parvekkeet toimivat asunnoissa lisätilana ja näköalapaikkoina. Taloyhtiöillä on yhteisiä, kaikkien käytössä 
olevia kattoterasseja, joista aukeavat huikeat, pitkät näkymät. Pienissä asunnoissa parvekkeilla on 
erityisen tärkeä rooli. Niistä muodostuu uudenlaisia yhteisolohuoneita, joilla saadaan tarvittavaa lisätilaa 
omaan asuntoon. Kaikkien asukkaiden yhteisiä puolilämpimiä terassitiloja voidaan käyttää esimerkiksi 
rentoutumistiloina hiljentymiseen tai ne voivat olla kohtaamispaikkoja, johon naapurit kokoontuvat 
vaihtamaan kuulumisia. Suuret parvekkeet tuovat lisätilaa tiiviisti rakennetun kaupungin asuntoihin ja 
joillakin on mahdollista pitää kaupunkipuutarhoja ja kasvattaa hyötykasveja.

Huviloiden kunnostus ja käyttöönotto uusia toimintoja varten tulee vaatimaan selvitystyötä ja 
jatkokehittelyä. Tilojen mitoitus ja hallintamuotojen suunnittelu ovat osittain kaupungin vastuulla, 
mutta yksittäiset toimijat voivat osallistua kehitystyöhön. Kunnostetuissa huviloissa ja uusissa 
rakennuksissa sijaitsevat monikäyttötilat voidaan osoittaa yhteisölliseen käyttöön, jonka puitteissa 
voidaan järjestää monipuolista kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.

Työyhteisöt ja samanhenkiset kaupunkilaiset löytävät toisensa muun muassa verkon käyttäjäyhteisöjen 
kautta. Start-up yritykset, työtiloja tarjoavat yritykset ja ajatushautomot järjestävät saarella työtä ja 
vapaa-aikaa yhdistäviä tilaisuuksia. Koulutuspäivän jälkeen siirrytään rentoutumaan veden äärelle tai 
lähdetään metsäretkelle ja rantasaunaan. Alueella sijaitsevat työpaikat liittyvät ennen kaikkea palvelu- 
ja matkailualoihin, mutta tulevaisuuden työtapojen muuttuessa yhä useampi asukas työskentelee 

92 MVA, haastattelu 27.8.2015. 
93 MVA, haastattelu 1.9.2015 
94 MVA, haastattelu 27.8.2015. 
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lähialueellaan etä- ja yhteisötyötiloissa. Alueen yhteistilat ovat tehokkaassa käytössä, mikä lisää rakennusten 
ja yhteistilojen ekotehokkuutta, kun tilat eivät ole pitkiä aikoja tyhjillään. Saaristoratikkareitin varrella 
vietetään monipuolista elämää. 

Alueelle rakennettavien siltojen ja pyöräilyn laatukäytävän, baanan, avulla alue pyritään suunnittelemaan 
mahdollisimman autoriippumattomaksi. Viheralueita ja luontoa säästetään niin paljon kuin mahdollista 
rakentamalla tiiviisti ja enimmäkseen saaren keskiosiin. Luontokohteiden ja lähivirkistysalueiden tarjoamat 
ekosysteemipalvelut lisäävät asuinalueen viihtyisyyttä ja arvostusta. Runsaat paikalliset merellisiin ja 
viheralueisiin liittyvät harrastusmahdollisuudet vähentävät auton käytön tarvetta ja Vartiosaaressa lähes 
kaikkiin tarjolla oleviin vapaa-ajan harrasteisiin pääsee osallistumaan jalan, pyörällä tai raitiovaunulla.

Saaren keskiosassa sijaitsevat viljelypalstat ovat saavutettavissa kaikkialta saaresta vaivattomasti. 
Vartiosaaren vanhoja viljelypalstoja lisätään ja asukkailla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa saarella 
lähiruokaa. Palstoilla tavataan naapureita, saarelaisia ja muita kaupunkilaisia. Saaren koululaisilla on 
nimikkopalstoja, joita hoidetaan yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa ja saarella järjestetään 
myös luontoleirejä. Sadonkorjuuaikaan vihannekset ja kasvikset tuovat hyvän lisän kotien 
ruokapöytiin. Pihoilla sijaitsevia viljelylaatikoita käytetään ahkerasti ja sadon tuottoa voidaan säilöä 
lähiviljelyn tarpeisiin kehitetyn huvilan tiloissa. 

Meri on läsnä kaikkialla: rantasaunat, veneily, melonta, uinti ja kalastus ovat kaikkien kaupunkilaisten 
aktiviteetteja. Rannan tuntumassa sijaitsevista asunnoista voi kävellä kylpytakissa aamu-uinnille. 
Saaren ainutlaatuista luontoa säilyy sekä rakennettuina viheralueina että luonnontilaisina metsinä ja 
rantamaisemina. Merelliset palvelut yhdessä tekevät Vartiosaaresta täysin ainutlaatuisen ja ennen 
kokemattoman elämyssaaren, jossa asuminen, työskentely ja vapaa-aika limittyvät toisiinsa luoden 
paikallisuudelle uuden ulottuvuuden. 

Asukkaat ja asuntokonseptit
Opinnäytetyöni asuntosuunnitelmakonseptit pohjautuvat tekemiini asukkaiden haastatteluihin ja 
Vartiosaaren osayleiskaavan mukaisiin suunnitelmiin kolmesta “kylästä”. Olen luonut kuvitteelliset 
tulevaisuuden vartiosaarelaiset asukkaat hahmotellakseni erilaisia asumisen tarpeita ja asumisen 
tulevaisuutta. Olen halunnut lähestyä tarinan keinoin elämää tulevaisuuden urbaanissa 
autoriippumattomassa saaristolaiskylässä. Asuntosuunnitelmat ovat konseptitasoisia, ne tukevat 
tutkimusosaa ja esittävät alustavia vaihtoehtoja asumisen malleista. 

Huvilarannan asukkaina ovat 66-vuotias Harri Honkanen, eläkkeellä oleva sähkömies ja  63-vuotias 
Leena Korhola-Honkanen, osa-aikaeläkkeellä oleva käsityönopettaja. Pariskunta muutti Vartiosaareen 
Herttoniemestä, missä heillä oli kerrostaloasunto. Herttoniemessä oli vietetty vuosikymmenet. Jälkikasvun 
muutettua omilleen ja eläkkeelle jäämisen jälkeen Harri kaipasi muutosta ja uusia tuulia ja Leena toivoi 
ikääntymisen mukanaan tuomien tarpeiden varalle turvallista ja esteetöntä asuntoa.

Itä-Helsinki ja sen lähiseudut ovat Leenalle ja Harrille tärkeitä ja tuttuja alueita ja he eivät halunneet muuttaa 
muualle kaupunkiin. Vartiosaaren uudesta merellisestä saaristolaiskaupunginosasta kuultuaan pariskunta 
kiinnostui muuttamisesta. Asunto lähellä merta, modernilla ja vehreällä alueella oli houkutteleva ajatus. 
Korhonen-Honkanen pariskunnan asunto on 65 m2 kaupungin vuokrahuoneisto kerrostalossa sataman 
vieressä.

Asukkaat nauttivat vilkkaasta katutilasta ja alimman kerroksen asunto antaa hyvät mahdollisuudet 
seurailla sataman ja torin elämää. Parveke, joka avautuu pohjoiseen, suoraan satamaan viehättää. Kuumalla 
kesäilmalla avoimesta ovesta pääsee viilentävä merituuli puhaltamaan asuntoon. Parvekkeelle kuljetaan 
makuuhuoneesta. Makuu- ja työhuoneen ilmansuunnat ovat länteen ja olohuone avautuu pohjoiseen. Suuri 
ikkuna tuo valoa tilaan ja avara tilaratkaisu mahdollistaa valon kulun tilassa ruokailutilan ja avoimen keittiön 
läpi. Ensimmäisen kerroksen asunto on toimiva ratkaisu ajatellen tulevia ikääntymisen mukanaan tuomia 
tarpeita ja mahdollisia liikuntarajoitteita. Esteetön koti mahdollistaa heidän asumisensa samassa asunnossa 
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loppuelämän ajan. Pariskunta aikoo hankkia asumisen lisäpalveluita kotiinsa tarvittaessa. Asunnoissa on 
valmiudet muuttaa ne palveluasumisen mukaisiksi. Kaupunki on rakennuttanut uudet vuokra-asuntotalot 
niin että niissä on ennakoitu palveluasumisen tarpeet ja ne soveltuvat myös muille erityisryhmille.

Leena ja Harri harrastavat avantouintia ja luonnossa samoilua. Harri ja Leena ovat välillä vuokranneet 
kesämökkiä mutta Vartiosaareen muutettuaan he eivät koe tarvitsevansa sellaista enää. Oma asuinpaikka 
tarjoaa kattavia ja monipuolisia elämyksiä ja virkistysmahdollisuuksia. He saunovat usein oman saaren 
rantasaunoissa. Rannan saunapalvelut ovat käytössä myös isommille ryhmille, kun vieraat viedään 
nauttimaan löylyistä kivenheiton päässä kotoa. Omaa saunaa ei tarvita, eivätkä asukkaat halua käyttää 
asunnostaan tilaa siihen. Yleinen sauna on heille ylellinen palvelu, josta voi nauttia ja jonka kunnossapidosta 
ei tarvitse itse huolehtia.

Vieraina käyvät säännöllisesti pariskunnan poika, vaimo ja 5-vuotias lapsi. He ovat yökylässä joskus 
viikonloppuisin ja usein juhlapyhinä. Pojan perhe harkitsee myös muuttoa samalle alueelle, he haaveilevat 
asunnosta korkeilla kukkuloilla, joissa asunnoista on upeat näköalat ja ne sijaitsevat huipputekniikalla 
varustetussa älytalossa.

Arkipäivän aamu alkaa yhteisellä aamiaisella, jonka jälkeen Leena suuntaa ratikkapysäkille lähteäkseen 
kohti työpaikkaansa. Matka sujuu joutuisasti Leenan ihaillessa rantaratikan reitin varrella urbaania 
saaristolaiskylää ja sillan yli mentäessä ympärillä leviävää merta. Harri jää selailemaan kirjojaan ja suuntaa 
kävelylle pitkin rantareittiä joka kuljettaa saaren ympäri. Reitin varrella Harri nauttii meren läheisyydestä, 
pysähtyy sataman kahvilaan terassille kuuntelemaan naurulokkien ilakointia. Rantapaviljonkien kahvilat ja 
ravintolat availevat oviaan ja melontayritysten asiakkaat nostelevat kanootteja telineiltä.

Osa-aikaeläke tarkoittaa Leenan kohdalla töitä muutamana päivänä viikossa. Harri pitää Leenan 
työpäivinä luontokursseja Vartiosaaressa sijaitsevan lastenkodin lapsille. Kursseja varten Harri vuokraa 
yhdestä kaupungin omistamista kunnostetuista huviloista tilan käyttöönsä. Talviaikaan kurssit ovat 
teoriapainotteisia ja kesällä Harri vetää kesäleirejä lapsille ja nuorille. Leirit ovat kaikille lapsille avoimia 

Näkymä Leenan ja Harrin asunnosta satamaan
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luontoon ja mereen liittyviä päiväleirejä. Leirit järjestetään yhteistyössä kaupungin ja alueen muiden 
yrittäjien kanssa.

Leenan ammatti käsityöopettajana mahdollistaa osa-aikaeläkkeen ohella pienimuotoisen yrittäjyyden ja 
Leena tekee tilauksesta kodin tekstiilejä. Asunnon työ/vierashuoneen on oltava toimiva jotta käsitöiden 
valmistaminen on mahdollista. Saaren asukkaat ovat ahkeria paikallispalveluiden käyttäjiä. Leena nauttii 
käsillä tekemisestä ja tilauksia tulee laajemmaltakin alueelta.

Harri Ja Leena ovat myös innokkaita kierrättäjiä. Leena vie usein käsitöistä ylijääneet kangastilkut ja muut 
materiaalit saaren yhteiseen kierrätyspisteeseen ja myös kirjoja kannetaan joskus kiertoon. Saarella toimiva 
yhteinen tavaranvaihtopiste on vilkkaassa käytössä ja sen kautta kulkee moninainen valikoima tavaroita. 
Uudella asuinalueella rakennetaan ja remontoidaan ja harva tarvitsee kokonaan itselleen työvälineitä. 
Lainauskulttuuri helpottaa arjen sujuvuutta kun tarvikkeita voi hakea lainaa ja työn jälkeen palauttaa niin 
että niille ei ole välttämätöntä varata säilytystilaa.

Asunto95  jakautuu selkeästi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Sisäänkäyntejä on kaksi, pääsisäänkäynniltä on 
suora näkymä eteisen ja olohuoneen läpi sataman suuntaan. Palvelevat, yksityiset tilat jakautuvat asunnon 
molemmille puolille. Wc/kylpyhuone on eteisen yhteydessä ja keittiö sijaitsee sen takana. Pääsisäänkäynnin 
vasemmalla puolella sijaitsee puolijulkinen tila, työ/vierashuone, johon on myös oma sisäänkäynti suoraan 
porrashuoneesta. Asunnon yleiset tilat keittiö, ruokailu- ja  olohuone muodostavat avaran, yhtenäisen 
tilan, josta on näkymä satamaan. Yksityinen tila makuuhuoneeseen on käynti olohuoneesta. Makuuhuone 
on rauhoitettu tila, josta asukkaat on suora yhteys parvekkeelle, jonka näkymä on satamaan. Yksityisen, 
rauhallisen tilan vastapainona parveke tarjoaa virikkeellisen ympäristön ja runsaasti valoa.

Tilaratkaisu on joustava, käsityöopettajan työhuone toimii myös vierashuoneena, jossa työpöydän ja 
käsitöihin liittyvien tavaroiden lisäksi on vuodesohva tai laveri. Oma sisäänkäynti mahdollistaa kulun 
tilaan häiritsemättä muun huoneiston elämää. Leena tekee kotona käsitöitä ja Harri paneutuu luonnon 
tutkimiseen. Sekä käsityö- että luontokirjoja on kerääntynyt paljon. Harrastuksiin liittyy myös muita 
tavaroita, joten he tarvitsevat runsaasti säilytystilaa myös asunnon ulkopuolisesta irtainvarastosta. 

Asuntoa on mahdollista muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Vaihtoehtoisessa asuntosuunnitelmassa96  
sisäänkäyntejä on vain yksi. Wc/kylpyhuone sijaitsevat eteisen yhteydessä. Keittiö, ruokailutila ja olohuone 
muodostavat vapaan, avaran tilan ja vain makuuhuone erotetaan kevyellä väliseinällä ja liukuovella muusta 
tilasta. Tämä tilaratkaisu sopii Harrille ja Leenalle kun Leena ei enää tarvitse erillistä tilaa käsitöilleen eivätkä 
he tarvitse erillistä vierashuonetta lapsensa perheelle, jotka ovat muuttaneet lähistölle.

             
            
Kesälaaksossa asuu uusperhe, jonka kokoonpano vaihtelee vuoroviikoin. Isä, Jaakko Reponen on 41-vuotias 
biologi, ja äiti Helena Simojoki on graafinen suunnittelija, 38 vuotta. Jaakon lapsi edellisestä liitosta on 
8-vuotias Iiris. Helenan lapset ovat 6- ja 10-vuotiaat Oona ja Matias. Pariskunnalla ei ole yhteisiä lapsia. 
Perheen kokoonpano vaihtelee siis kahden aikuisen ja kolmen lapsen ryhmästä kahden aikuisen ryhmään. 
Lapset ovat vuoroviikoin toisilla vanhemmillaan ja vuoroviikoin yhteisen katon alla.

Reponen-Simojoki perhe kiinnostui Vartiosaaresta kuultuaan valmisteilla olevasta asuinalueesta 
tuttavaltaan, saunayrittäjä Patrikilta. Perhe oli ollut aikeissa rakennuttaa oman talon Helsingin Myllypuroon. 

95 Kerrostalo-konsepti 1 
96 Kerrostalo-konsepti 2  
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Leena ja Harrí

Asuinalue tarjoaa katta-
via ja monipuolisia elä-
myksiä ja virkistysmah-
dollisuuksia.
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Konsepti I 1:100 

Konsepti II 1:100

Huvilaranta 
konseptit I ja II 

65 m2

65 m2
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Asunto vihreällä saarella, jossa olisi mahdollisuus omaan viljelypalstaan ja Helenan työpisteeseen kodin 
lähellä painoivat vaakakupissa paljon. Jaakko oli kuullut tuttavaltaan Munkkiniemen seurakunnan 
hankkimista viljelylaatikoista, joiden suosio oli yllättänyt kaikki. Ne loppuivat hetkessä.97 Ajatus naapureita 
yhteen  tuovista, ekologisista palstoista, joiden äärellä juurtuisi uuteen kotipaikkaan, oli ilahduttava. 

Jaakko laittaa aamupalaa kun Helena nousee ja herättelee lapsia. Aamiaisen tarveaineet on kesän korvalla 
saatu omasta maasta. Tomaatit, kurkut ja salaatit on käyty poimimassa omalta kasvimaalta edellisenä 
päivänä. Muita ruokatarpeita saadaan Vartiosaaressa toimivasta luomuruokapiiristä joka toimittaa 
maataloustuotteita lähimmiltä mahdollisilta tiloilta saareen. Jaakko ja Helena kuuluvat ruokapiiriin, ja 
urbaanissa saaristolaiskylässä arvostetaan yleisesti lähiruokaa. Ruoan ekologisuus, alkuperä ja palveluiden 
saatavuus lähialueelta on tärkeää alueen asukkaille.

Tutkijan ja luennoitsijan työ vie Jaakon Viikkiin ja ympäristöstään kiinnostuneena hän haluaa 
kulkea mahdollisimman päästöttömästi. Sähköpyörä on latautunut yön yli talon yhteisen 
ulkoiluvälinevaraston latauspisteessä. Pyörässä on myös kuljetuslaatikko, johon lapset Iiris ja Oona 
mahtuvat päiväkotimatkaa varten. Tytöt ovat päivähoidossa saaren luontopäiväkoti Mesimarjassa. 
Päiväkodin lapset ulkoilevat päivittäin Vartiosaaren ainutlaatuisessa luonnossa hyödyntäen myös 
rakennettujen viheralueiden ulkopuolella sijaitsevia metsiä. Vartiosaaren erityislaatuisen luonnon 
vuoksi kaupunki halusi perustaa saarelle teemapäiväkodin.

Matias käy lähikoulua saarella ja kulkee sinne joko kävellen tai omalla pyörällään. Lapsia kannustetaan 
kulkemaan koulumatkat polkupyörillä ja opettelemaan jo pienestä pitäen liikennesäännöt ja ottamaan 
liikkuminen luontaiseksi osaksi päivää. Myös koululaiset retkeilevät saarella ja ottavat mukaan 
ystävyysluokkia muista kouluista tutustumaan saareen ja sen erityislaatuisiin paikkoihin. Koululaisilla on 
laakson viljelyalueella oma nimikkopalsta jota viljellään yhdessä. Osa biologian ja maantiedon tunneista 
vietetään palstoilla etenkin sadonkorjuuaikoihin.

Helena saattaa koululaiset matkaan samalla kun kävelee omalle työhuoneelleen. Työhuone sijaitsee saaren 
keskustassa yhteistyötilassa, jossa työskentelee useita luovien alojen ammattilaisia. Tiloista voi varata paikan 
omiin tarpeisiinsa sopien. Etätyöskentely on monilla aloilla tavallista ja Vartiosaaren kaunis ympäristö 
houkuttelee työskentelypalveluiden ääreen myös muualta kaupungista. Saareen on asennettu koko alueen 
kattava tietoverkko joka mahdollistaa langattoman yhteyden kaikkialla. Helena haluaa työskennellä muiden 
ihmisten seurassa vaikka tekisikin omia projektejaan. Kotona työhuoneessa hän tekee töitä silloin kun ei voi 
lähteä yhteistiloihin tai tarvitsee erityistä rauhaa työskentelylleen. 

Autoriippumaton saari antaa mahdollisuuden nauttia vehreästä ja merellisestä tunnelmasta ja rentoutua 
työn lomassa kuljeskellen rantareittiä pitkin luonnon helmaan. Luova työskentely vaatii ympärilleen 
mahdollisuuksia virittäytyä työskentelyyn mutta myös irrottautua siitä hetkittäin. Huippumoderni, 
langaton ja melkein autoton Vartiosaari antaa siihen mahdollisuuden. Helena tekee työtään graafikkona 
ympäristössä, josta nauttii myös vapaa-ajallaan. Virkistävä pulahdus avantoon kesken työpäivän tai 
rauhoittava kävely puistossa vapauttavat Helenan stressistä ja saavat ideat virtaamaan.

Koska rakentaminen ei ollut vielä alkanut, perhe pääsi mukaan päättämään terassitaloon tulevista 
ratkaisuista, kuten huonejaosta ja materiaaleista ja väreistä myös ulkoverhoilussa ja kattomateriaaleissa. 
Viisihenkisen perheen asunto on etelärinteellä kaksikerroksisessa townhousessa. Kahteen osaan 
jaettu 134 m2:n talo rajaa noin 280 m2:n pihaa ja muodostaa siihen puolijulkista ja yksityistä ulkotilaa. 
Kaupunkipientaloja on rinteellä vierekkäin ja niiden pihat ovat osittain kiinni toisissaan. Pihat ovat 
vilkkaassa käytössä ja naapuritalojen asukkaat kohtaavat niiden ympäristössä päivittäin. 

Townhousen ensimmäisessä konseptissa98  pääsisäänkäynti on pihan puolelta, pihakadulta kuljetaan polkua 
pitkin asunnolle. Sisäänkäynnin yhteydessä on portaikko, joka jakaa asunnon kahteen erilliseen osaan. 
Alakerran päätilat on suunniteltu niin, että suuri tila on yhtä, julkista ja avointa asuintilaa. Wc, kylpyhuone 
ja pyykinpesutilat sijaitsevat tilan nurkassa, keittiön vieressä. Olohuone, ruokailutila ja keittiö ovat eniten 

97 <http://www.valomerkki.fi/uutiset/viljelylaatikot-loppuivat-hetkessa-kun> 
98 Kuva: Townhouse-konsepti 1 
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1:100 
134 m2

Kesälaakso Townhouse-konsepti I

Townhousen ensimmäisessä konseptissa 

pääsisäänkäynti on pihan puolelta. 

Alakerran päätilat on suunniteltu niin, että suuri tila 
on yhtä, julkista ja avointa asuintilaa. 

Wc, kylpyhuone ja pyykinpesutilat sijaitsevat tilan 
nurkassa, keittiön vieressä. 

Olohuone, ruokailutila ja keittiö ovat eniten ison 
perheen käytössä ja ne haluttiin tehdä avaraksi, 
vapaaksi tilaksi. 

Alakerrassa on  53 m2 ja 14 m2 erillinen työtila. 

Yläkerrassa on 67 m2. Sinne on sijoitettu kaikki 
yksityiset tilat, kolme erillistä makuuhuonetta ja 
yhteinen oleskelutila. 

Jaakko
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Kesälaakson townhouse-tunnelmaa
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Iiris ja Oona
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ison perheen käytössä ja ne haluttiin tehdä avaraksi, vapaaksi tilaksi. Oleskelutilan suuret ikkunat avautuvat 
lounaaseen ja vehmaaseen puutarhaan ja olohuoneesta on käynti suoraan omalle pihalle. Perheen 
sujuvan arjen kannalta oleellista on riittävän väljän asunnon lisäksi se, että arjen kaikki toiminnot sujuvat 
mutkattomasti. Alakerrassa on  53 m2 ja 14 m2 erillinen työtila. Portaikon toisella puolella sijaitsee työ/
vierashuone, jota perheen äiti Helena käyttää työskentelyyn ja yövieraat majoitetaan tarpeen tullen. 

Yläkerrassa on 67 m2. Sinne on sijoitettu kaikki yksityiset tilat, kolme erillistä makuuhuonetta ja yhteinen 
oleskelutila. Perhe halusi myös yläkertaan oleiluun varattua tilaa, jotta erilaiset elämänrytmit ja vaihtelevan 
perhekoon tarpeet tulevat huomioiduksi. 10-vuotias Matias sai toivomansa oman huoneen ja tytöt 
yhteisen makuuhuoneen. Lasten vierekkäiset makuuhuoneet avautuvat pihalle lounaaseen ja oleskelutila 
pihakadulle. Vanhempien makuuhuone sijaitsee erillisenä, yksityisenä tilana portaikon toisella puolella. 
Vanhempien makuuhuone avautuu pihan puolelle etelään. Kun lapset ovat yhtä aikaa saman katon alla, 
erillisille olohuoneille on tarvetta. Yläkerran olohuoneessa lapset tekevät läksyjä ja pelaavat ja askartelevat. 

Townhousen toisessa suunnitelmassa99  kaikki yksityiset tilat on sijoitettu yläkerran päätiloihin. Vanhin 
lapsi on muuttanut pois kotoa ja kahdella nuorimmaisella on omat huoneet. Yläkerran oleskelutila on 
muutettu vanhempien makuuhuoneeksi. Erillinen tila portaikon toisella puolella on varattu suunnitelmassa 
Helenan työhuoneeksi sekä ylä- että alakerrassa. Helena on siirtynyt työskentelemään kotona ja tapaa 
myös asiakkaita työhuoneellaan, joten työtilojen erilliselle pienelle keittiölle ja wc:lle on tarvetta. Yläkerran 
työtiloissa on sohva ja työpöytä.

Pihalta kulkee polku saaren keskellä sijaitseville viljelypalstoille. Kesäisin suurin osa Reponen-Simojoki-
perheen tuoreista vihanneksista tulee omalta kasvimaalta ja syksyllä satoa säilötään. Perheellä on saaren 
viljelypalstan lisäksi omassa puutarhassa pikkuviljelmä, jossa kasvatetaan yrttejä ja kasviksia. Lisäksi Helena 
halusi istuttaa omalle pihalle hedelmäpuita.  

Vartiokallion korkeissa kerrostaloissa asuu perheetön saunayrittäjä Patrik Sundqvist, 50 vuotta, joka 
työskentelee paljon ja tekee yrityksensä eteen pitkiä päiviä. Patrik muutti Vartiosaareen erottuaan 
puolisostaan Peikistä. He asuivat Helsingin Kruununhaassa ja Patrikille oli tärkeää saada jatkaa asumista 
meren läheisyydessä. Uuden elämäntilanteen myötä Patrik vaihtoi myös päivätyönsä yksityisyrittäjäksi. 
Patrik on aina ollut kova saunoja ja avantouimari ja intohimosta tuli työ. Hän harrastaa vapaa-ajallaan myös 
kalastamista. Patrikilla on pieni moottorivene, jolle hän tarvitsee laituripaikan ja talvisäilytyspaikan.

Koska Patrik on saarella sijaitsevista saunoista vastaava yrittäjä, työ ja vapaa-aika sulautuvat helposti 
yhteen. Päivittäisiin työmatkoihin ei tarvita omaa autoa. Patrik tarvitsee kuitenkin aika ajoin harrastuksiin 
ja työhön liittyen autoa ja voi tällöin turvautua saarella toimivaan julkiseen sähköautolainauspalveluun. 
Sähköautolainaamo toimii verkkopalvelun kautta ja paikoitusalueella on automaattinen systeemi, josta 
auton saa käyttöönsä. Saarelaisten käytössä olevilla sähköautoilla halutaan edistää vähäpäästöistä 
liikkumista pyöräilyn, raitiovaunun ja kävelyn ohella.

Talvella yrittäjä pitää lomaa. Patrik vuokraa asuntoansa lomiensa ajaksi yhteisöllisten majoituspalvelujen 
kautta. Asunnossa pitää olla mahdollisuus säilyttää henkilökohtaisia tavaroita kun omistaja on poissa. 

99 Kuva: Townhouse-konsepti 2 
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Pihalta kulkee polku 
saaren keskellä sijait-
seville viljelypalstoille. 
Kesäisin suurin osa tuo-
reista vihanneksista tu-
lee omalta kasvimaalta 
ja syksyllä satoa säilö-
tään. 



46



47

Townhousen vaihtoehtoisessa suunnitelmassa kaikki 
yksityiset tilat on sijoitettu yläkerran päätiloihin. 

Yläkerran oleskelutila on muutettu vanhempien 
makuuhuoneeksi. 

Erillinen tila portaikon toisella puolella on varattu 
suunnitelmassa työtiloiksi sekä ylä- että alakerrassa. 

Tilassa on pieni keittiö ja wc. Yläkerran työtiloissa on 
sohva ja työpöytä.

1:100 
134 m2

Kesälaakso Townhouse-konsepti II



48

Riittävän suuri asunnon ulkopuolinen, lämmin irtaimistovarasto toimii tällöin myös asunnossa muuten 
olevien tavaroiden säilytykseen.

Asunto on varustettu monipuolisesti älyteknologialla. Sen ansiosta on mahdollista automatisoida palveluja 
ja helpottaa kiireistä arkea. Jääkaapin tunnistimeen voi syöttää tarvitsemansa ruokatarpeet ja niiden 
loputtua lähtee automaattinen tiedote kauppaan, josta tulee ovelle toimitettuna lähetys haluttuun aikaan. 
Kaikki valaisimet on kytketty liikkeentunnistimeen, ja huoneiston lämmitys säätelee lämpötilaa tarpeen 
mukaan. Tarkkuuden kaikki toiminnot voidaan hienosäätää halutulle tasolle. Asuntoon tulevasta energiasta 
mahdollisimman suuri osa on aurinkoenergiaa, jota saadaan korkeiden talojen kattopaneeleista.

Patrikin asunto on 50 m2:n loft, jossa on 22 m2:n parvi. Sisäänkäynniltä on pitkä näkymä suurien 
ikkunoiden kautta ulos. Sisäänkäynnin vieressä on wc ja kylpyhuone. Käynti parvelle tapahtuu 
suoraan eteisestä. Alakerrassa sijaitsevat julkiset asuintilat ja parvella yksityiset asuin- ja työtilat. 
Parvelle johdattavien portaiden alapuolelle on rakennettu säilytystilaa. Keittiö ja ruokailutila 
sijaitsevat peräkkäin avoimessa tilassa parven alapuolella. Oleskelutila on suurten ikkunoiden 
vieressä, jossa huonekorkeus on viisi metriä. Parvekkeelle on suora yhteys olohuoneesta. 

Patrik nauttii suuresta parvekkeestaan ja huikeasta näkymästä merelle. Hän tekee säähavaintoja päivittäin 
ja tarkkailee kaikkea siihen liittyvää. Parveke ja viiden metrin korkuiset ikkunat avautuvat suoraan 
etelään. Asunnossa ja sen yhteydessä tarvitaan myös säilytystilaa vaellustarvikkeille, veneilytarvikkeille ja 
yksityisyrittäjän arkeen kuuluville tavaroille. Asunnon suurella parvella ja sen alapuolella on säilytystilaa ja 
asunnon ulkopuolista varastotilaa on reilusti saatavilla. 

Yrittäjämies tarvitsee keittiötä arkisin vain aamiaisen ja iltapalan tekoon, mutta viikonloppuisin hän 
kutsuu vieraita illallisille joten keittiö on monipuolinen ja joustava. Keittiö on muunneltava, niin että 
kiintokalusteisiin on sisällytetty keittiön käyttöön ja sen muuttumiseen liittyviä ratkaisuja. Ruokapöytä on 
jatkettava ja sohvan voi kääntää sen tieltä kätevästi sivuun seinän viereen osittain parven alle. 

Parven toimintoja on mahdollista mukauttaa eri elämäntilanteisiin sopivaksi. Kolme erilaista ratkaisua 
osoittavat, miten erilaiset tarpeet saadaan ratkaistua. Ensimmäisen konseptin ratkaisu100   sopii tilanteeseen, 
jossa huoneistossa asuu pariskunta ja siellä tarvitaan myös erillistä, rauhallista työskentelytilaa. Parivuode 
on parven reunalla, josta aukeavat näkymät merelle. Työskentelypiste on rajattu kevyellä siirtoseinällä 
makuutilasta. Toinen konsepti101  toimii silloin, kun asunnossa asuu kaksi ihmistä, joista molemmat 
tarvitsevat yksityisyyttä. Esimerkiksi jos asukkaat ovat vanhempi ja jo varttuneempi lapsi. Makuutilat 
on erotettu kevyillä seinillä ja liukuovilla toisistaan ja muusta tilasta ja parvella on runsaasti säilytystilaa. 
Kolmannessa konseptissa 102 tilanne on Patrikin tarinan mukainen. Hän haluaa pitää koko parven avoimena 
tilana, työskentely ja lepo voivat olla toisiaan lähellä. Lisäksi parvella on pieni vuodesohva, joka toimii 
varavuoteena vieraille ja lepokalusteena työskentelyn lomassa. 

100 Kuva: parvi-konsepti 1 
101 Kuva: parvi-konsepti 2 
102 Kuva: parvi-konsepti 3 
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Huikeat näkymät Patrikin loft-asunnolta
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Vartiokallio loft-konsepti
1:100  

50 m2 loft + 22m2 

parvi

Patrik
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Parvi-konseptivaihtoehdot

1:100 

Ensimmäisen konseptin ratkaisu sopii tilanteeseen, jossa 
huoneistossa asuu pariskunta ja siellä tarvitaan myös erillistä, 
rauhallista työskentelytilaa. Parivuode on parven reunalla, josta 
aukeavat näkymät merelle. Työskentelypiste on rajattu kevyellä 
siirtoseinällä makuutilasta. 

Toinen konseptioimii silloin, kun asunnossa asuu kaksi ihmistä, 
joista molemmat tarvitsevat yksityisyyttä. Esimerkiksi vanhempi 
ja jo varttuneempi lapsi. Makuutilat on erotettu kevyillä seinillä 
ja liukuovilla toisistaan ja muusta tilasta ja parvella on runsaasti 
säilytystilaa. 

Kolmannessa konseptissatilanne on Patrikin tarinan mukainen. 
Hän haluaa pitää koko parven avoimena tilana, työskentely 
ja lepo voivat olla toisiaan lähellä. Lisäksi parvella on pieni 
vuodesohva, joka toimii varavuoteena vieraille ja lepokalusteena 
työskentelyn lomassa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Ajatuksia vaikuttamismahdollisuuksista
Kaikilla ei ole asumiseen liittyen samanlaisia lähtökohtia eikä tasavertaisia mahdollisuuksia, joten 
vaikuttamisen keinoja tulisi lisätä tasa-arvon takaamiseksi. Sari Puustinen kirjoittaa väitöskirjassaan, että 
haastatellut kaavoittajat kokevat olevansa yhteisen edun puolustajia. Osallistumisprosesseista saattavat 
heidän mukaansa usein puuttua ryhmät, joiden mielipiteet jäävät tulematta julki. Asunnottomat, huono-
osaiset, tulevat asukkaat ja tulevien sukupolvien edustajat ovat ihmisiä, joiden etua kaavoittajat katsovat 
puolustavansa.103 Asukkaiden varallisuus vaikuttaa myös heidän mahdollisuuksiinsa asunnon etsinnässä ja 
sen saamisessa.104 Vuokra-asunnoiksi rakennettavien asuintalojen suunnittelussa voisi hyvin olla mukana 
jonkinlainen asukasraati. Yhdessä suunnittelijoiden kanssa se pohtisi asumisen mahdollisuuksia ja haasteita 
laadukkaamman ja viihtyisämmän asumisen toteutumiseksi.105 

Asukasraati-ajatusta olisi mahdollista jalostaa koskemaan koko prosessia jo kaavoitusvaiheesta alkaen. Eri 
toimijoiden kanssa voitaisiin järjestää esimerkiksi työpajoja. Niihin osallistuisivat kaupungin eri virastojen 
edustajat, rakennuttajien edustajat ja kaupunkilaiset, joiden valinta raatiin perustuisi kiinnostukseen 
suunnittelussa olevaa aluetta kohtaan.106  Haasteena työpajoissa ja osallistamisprosesseissa on löytää 
tulevaisuuden asukkaita uusille, rakentumattomille alueille. Miten tavoittaa ihmiset, joiden kiinnostus 
kohdistuu juuri johonkin tiettyyn asuinalueeseen?

Malliesimerkkinä olisi mahdollista käyttää myös jo toteutuneita kokeiluja, kuten esimerkiksi 
Helsingin kaupungin demokratiapilottia, Kaupunkilaisten raati-mallia. Asukkaista koostuneen raadin 
työpajatyöskentelyä ja siitä syntynyttä vuorovaikutusta yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa käytettiin 
pysäköintipolitiikan kehittämiseen vuonna 2013.107  Vastaavia asukasraateja tai paneeleita voisi perustaa 
myös asunto- ja asuinaluekehittämiseen, niin että hallintamuodosta tai asuinalueen sijainnista huolimatta 
kaupunkilaisilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä vaikuttamaan oman kaupunkinsa asumisen ja 
asuinympäristön viihtyisyyteen. 

Oma kokemukseni on samansuuntainen pilottitoimijoiden käsitysten kanssa. Kaupunki kyllä 
ottaa kansalaiset mukaan suunnitteluun ja pitää demokraattista päätöksentekoa tärkeänä osana 
omaa toimintaansa, mutta käytännössä tällainen ei toteudu niin kuin sen ehkä olisi tarkoitus. 
Kaupungin valmiudet tehdä nopeita, kevyitä päätöksiä eivät ole kovin notkeat. Tämä osaltaan 
johtaa tilanteeseen, missä kaupunkilaisten osallistuminen ja sitä kautta saatujen mielipiteiden 
saattaminen kaupungin virkamiesten tietoon ja niiden ottaminen osaksi varsinaista suunnittelua ja 
päätöksentekoa saattavat jäädä keskeneräisiksi.

Kansalaisraatityöskentelyssä julkisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys on iso. Raatien tuloksia 
käsittelevien tahojen olisi tärkeää perustella selkeästi ja avoimesti, toteutetut ja toteuttamatta jääneet 
asukkaiden ehdotukset. Miksi osa toteutettiin ja toiset ei? Kaupungin valmiuksia antaa palautetta 
toteutetusta työskentelystä tulisi pilottien näkemysten mukaan parantaa. Hyvin toimivassa demokratiassa 
oleellista olisi kaupungeissa toimivien, läpinäkyvien rakenteiden mahdollistamat kansalaisten 

103 Puustinen, S., s. 249. 2006. Diss. 
104 Juntto, A. 2010, s. 13. 
105 MVA, haastattelu 1.9.2015. 
106 MVA, haastattelu 1.9.2015.  
107 Högnabba, S. 2014. 
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vaikuttamismahdollisuudet. Suunnittelu, valmistelu- ja päätösprosesseihin tulisi kaupunkilaisilla olla selkeät 
toimintamallit.108 

Suunnitteluprosessi
Asukkaiden tuominen mukaan suunnitteluprosessiin vaikuttaa yhä olevan kankeaa ja vanhanaikaista. 
Saatetaan esimerkiksi vedota siihen, että “ei ole ollut tapana toimia näin” tai “uudesta tavasta toimia 
seuraa liikaa lisätöitä.”109 Tekemieni haastattelujen pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä, että etenkin 
asukasvaikuttamisen osalta nykyiset mahdollisuudet eivät ole riittäviä.

Toisaalta opinäytteeni asuntosuunnitelmia työstäessäni havaitsin ristiriidan sen välillä, kuinka paljon 
suunnittelija voi jättää omia suunnitelmiaan avoimeksi, ja kuinka paljon on mahdollista todella 
huomioida asukkaan toiveita. Oma ratkaisuni oli suunnitella asunnot asumisen käytännön tarpeiden 
kautta, konsepteina kuvitteellisille vartiosaarelaisille. 

Suunnittelutyöni edetessä huomasin tekeväni ehkä hyvinkin perinteisiä ratkaisuja. Kyseenalaistin 
suunnitelmani ja pohdin syitä niiden taustalla. Opinnäytteeni painopiste on selvästi suurempi 
tutkimusosassa ja asuntosuunnitteluun käyttämäni aika oli murto-osa siitä, mitä käytin tutkimukseen. 
Toisaalta tarkastelin asiaa myös siltä kannalta, kuinka paljon asunto ylipäätään voi muuttua? Miten 
monella eri tavalla asumisen tilat voidaan ratkaista, niin että syntyy tiloja, jotka ovat suunnittelultaan 
täysin uudenlaisia? Ratkaisin asian niin, että suunnittelin asukkaille kaksi tai kolme erilaista 
vaihtoehtoa, muuttuviin elämäntilanteisiin sopien, myös vaihtoehdon, jossa paikallaan ovat 
ainoastaan kantavat rakenteet ja märkätilat. 

Opinnäytetyöni tutkimuksen ja suunnitelmieni perusteella teen johtopäätöksen siitä, että tulevaisuuden 
asumisen vaihtoehdot tulisivat olla nykyistä avoimempia ja monipuolisempia uutta asuntoa hankittaessa. 
Asukkailla tulisi olla runsaammat mahdollisuudet valita omia elämäntilanteitansa ja niiden tarpeita 
vastaavia tilaratkaisuja. Nykytilanteessa, jossa suunnittelija ja rakennuttaja tekevät keskeisimmät 
suunnitelmia koskevat päätökset, asukkaalle jää valinnanvaraa ainoastaan siitä tarjonnasta, mikä 
markkinoilla jo on valmiina. Asunnon hankkimisen jälkeen asukas saattaa esimerkiksi aloittaa välittömästi 
remontin tehdäkseen asunnosta mieleisensä. Jos kaikkia uusia asuntoja ei suunniteltaisi valmiiksi, 
keskivertoasukkaan kuviteltuja mieltymyksiä ajatellen, tarjoutuisi mahdollisuuksia myös tehdä yhteistyötä 
suunnittelijan ja asukkaan välillä. 

Keinoja osallistamiseen 
Kaupungin virkamiesten ja suunnittelijoiden järjestämät työpajat saattavat jättää osallistujille 
vaikutelman, että ratkaisut on jo tehty ja vaikuttaminen niihin on enää näennäistä. Lisäksi kaupungin 
sisäinen päätöksentekobyrokratia on niin hidasta ja jäykkää, että varsinaiset suunnittelijatkin kokevat 
sen latistavana ja hidastava. Näin ollen mahdollisuus todella vaikuttaa kaupunginosien syntyyn ja 
rakentumiseen saattaa jäädä kaupunkilaisen kohdalla ohueksi. 

Aalto-yliopistossa kehitetty HATTU-peli110  tai sitä vastaavat, konkreettiset ja hauskat keinot voisivat olla 
toimivia ratkaisuja asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteistyön kehittämisessä. HATTU-pelin keksimisen 
taustalla oli tarve kehittää townhouse-asumisen tutkimiseen työpajamenetelmä, jonka avulla asumisen 
arjessa etäisiksi jäävät ominaisuudet saataisiin helpommin lähestyttäviksi ja ymmärrettävämmiksi. 
Townhouse-peli mahdollistaa asumisen tilanteiden tarkastelun ja kokeilun. Oma kokemukseni pelistä on 
hyvin inspiroiva ja innostava. Seurasin townhouse-työpajaa sivusta ja kuten paikalla olleet tutkijat ja peliin 
osallistuneet kaupunkilaisetkin, olin hyvin yllättynyt, miten ketterästi kaupunki- ja asuntosuunnittelu 
tapahtui pelin avulla. Peli on hyvin osallistava, se sallii monenlaiset kokeilut ja mahdollistaa omien 
suunnitelmien toteutumisen helposti hahmotettavassa muodossa. HATTU-pelissä työskennellään ryhmissä, 

108 MVA, haastattelu 12.10.2015. 
109 MVA, haastattelu 1.9.2015. 
110 Uusi suomalainen unelmakoti? Tutkimusraportti, 2015. 
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leikataan, sommitellaan, istutaan, seistään, kokeillaan, pohditaan ja neuvotellaan ja taas testataan. 
Jokaiselle löytyy oma ja sopiva tapa osallistua. Peli on kehitetty townhouse-asumisen suunnitteluun, mutta 
siitä olisi erittäin hedelmällistä kehittää versioita eri mittakaavoihin ja uudenlaisiin tarpeisiin. 

Osallistamisen tulevaisuus
Yhteisöllisyyden ja asumisviihtyvyyden edistäminen ja niiden mahdollistaminen uusille asuinalueille 
vaativat hyvää ennakkosuunnittelua. Tällä hetkellä olemassa olevista keinoista olisi mahdollista kehittää 
uusia, tulevaisuuden hyvinvointiin tähtääviä toimia. Rakennuttajat löytävät uusiin asuinrakennuksiin 
ja asuinalueille tulevat asukkaat ennakkomarkkinoinnin avulla. Samoilla keinoilla kaupungin on myös 
mahdollista löytää tulevat asukkaat tuleville asuinalueille. Sen olisi kuitenkin tapahduttava riittävän 
varhaisessa vaiheessa, jotta yhteistyö eri toimijoiden kanssa olisi mahdollista. Kaupunkilaisten 
osallistamismahdollisuuksia parannetaan ja kaupungilla on jopa kaupungin osallisuus ja neuvonta -yksikkö. 
Silti monen kaupunkilaisen kokemus saattaa yhä olla ulkopuolinen ja liian vähäinen sananvalta. 

Deliberatiivinen demokratia olisi asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunasen mielestä hyvä keino kuulla 
kaupunkilaisia myös asuinaluesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Asukkaiden joukosta valittaisiin 
edustusjoukko, jossa kaikilla asukasryhmillä olisi oma edustaja. Näin voitaisiin välttää tilanteita, joissa vain 
kovaäänisimmät ja eniten asiaansa ajavat saisivat parhaiten ajatuksensa läpi. Näin on jo osittain tehtykin, 
mutta erityisesti ristiriitaisen suunnitelman kohdalla tilaisuuksista ei ehkä saada irti niin paljon kuin olisi 
toivottavaa. Paikalle saapuvista ihmisistä osa saattaa kokemuksen mukaan vastustaa rakentamista alueelle 
ja on paikalla ainoastaan ajaakseen omaa etuaan. Tällöin hänen näkemyksiään ja toiveitaan ei välttämättä 
oteta niin vakavasti, koska koetaan asukkaan olevan “jäävi” oman asuinalueensa suunnittelussa.111

Voisiko tällainen osallistava vaikuttamistapa saada tulevat asukkaat sitoutumaan ja kiinnostumaan 
uudesta asuinalueestaan ja luomaan itse itselleen viihtyisän kaupunginosan? Olisiko mahdollista pitää 
monipuolisia ajatushautomoita, työpajoja ja suunnitteluiltoja, joihin kutsuttaisiin kaupunkilaisia hyvissä 
ajoin kaavoituksen varhaisessa vaiheessa? Ristiriidat kaavoittajien ja asukkaiden välillä ovat varmasti 
ainakin osittain kaavoitusprosessin vuorovaikutteisen etenemisen tiellä. Jos kaavoittajat kokevat työnsä jo 
nyt kuormittavaksi ja asukkaat ymmärtämättömiksi ja omaa etuaan ajaviksi työn hidastajiksi, on edettävä 
vuorovaikutteisempaan ja avoimempaan suuntaan.

Helsingin kaupungin vuorovaikutteiset palvelut pyrkivät osallistamaan asukkaita avaamalla 
suunnitelmaprosesseja ja tuomalla ajankohtaista tietoa suoraan kaupunkilaisille. Esimerkiksi 
Suunnitelmavahti-palvelusta saa tilattua sähköposti-ilmoituksen, joka kertoo suunnitelmien esille tulosta 
ja mahdollisten muistutusten tekemisestä. Kerro kartalla-palvelussa asukkaat voivat tutustua kaupungin eri 
alueisiin ja antaa palautetta, mihin kohtaan kartalla suunnittelijan tulisi kiinnittää huomiota. 

Kaupunki on kuin suuri höyrylaiva, joka uuden suunnan otettuaan kääntyy hitaasti. Avoin ja osallistava 
kaupunkisuunnittelu tekee kaupungista kaikille viihtyisämmän ja paremman elinympäristön, mutta uuden 
lainen yhteistyö vaatii aikaa ja paneutumista. 

111 Puustinen, S. 2006. Diss. 
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Cities have the capability of    
providing something for everybody, 
only because, and only when, they 
are created by everybody.
Jane Jacobs
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko asukkaiden osallistumisella        
suunnitteluun merkitystä uusien asuinalueiden yhteisöllisyyden syntymisessä. Aihetta on        
lähestytty kolmen eri toimijan, asukkaan, suunnittelijan ja rakennuttajan näkökulmasta.         
Työssä käsitellään asukaslähtöisyyttä nykytilanteessa ja pohditaan sen tulevaisuuden        
mahdollisuuksia. 
 
Työn keskeisiä tavoitteita on löytää mahdollisimman monipuolisesti asukkaiden        
vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja rakentumiseen. Työ       
pyrkii herättämään keskustelua ja tuomaan uusia toimintatapoja asuinaluesuunnittelun        
osallistamisprosesseihin ja tuomaan näkökulmia erilaisten lähestymistapojen tarkasteluun.  
 
Opinnäytetyössä on tarkasteltu yhteisöllisyyttä asuinaluetasolla, asukkaiden yhteisen       
toiminnan kautta. Yhteisöllisyys käsitteenä koskee työssä yleistä viihtyisyyttä,        
asukasosallistumista ja asuinalueiden suunnittelun toteutumista yhteisöllisesti ja       
osallistavasti, yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhtenä merkityksellisenä tekijänä työssä         
halutaan tuoda esiin kaikkien asumiseen ja asuinaluesuunnitteluun vaikuttavien tahojen ja          
toimijoiden yhteistyön tärkeys. 
 
Suunnitelmaosassa esitellään tapausesimerkkinä suunnitteilla oleva tulevaisuuden      
kaupunginosa Vartiosaari ja asumisen konseptit, jotka perustuvat väljästi alueelle tehtyyn          
osayleiskaavaluonnokseen ja opinnäytetyön yhteydessä toteutettuihin asukashaastatteluihin.      
Asuntosuunnitelmat toimivat asumisen uusien tapojen tarkastelun pohjana, alustoina, jotka         
ovat muunneltavissa elämäntilanteiden mukaan. 
 
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet asumiseensa sekä asunto- että asuinaluetasolla       
esitetään opinnäytetyössä merkittäväksi osaksi yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden kehittymistä.        
Uuden asuinalueen yhteisöllisyyden syntymisen edellytyksiä ovat yhdessä tekeminen,        
yhteisiin hankkeisiin panostaminen ja kokemus siitä, että saa vaikuttaa omaan          
ympäristöönsä.  
 
Yhtenä suurimpana haasteena asukkaiden osallistamiselle on näiden ennalta        
tuntemattomien ihmisryhmien tavoittaminen. Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja uudenlaisilla        
ratkaisumalleilla tai olemassa olevia keinoja uusilla tavoilla hyödyntämällä uusien         
asuinalueiden asukkaat on mahdollista huomioida nykyistä paremmin. 
 
The main purpose of this final thesis was to research, whether there is a significance in                
participation of residents to planning new residential areas, and in particular their            
communality. There are three different aspects to the subject: residents’, designers’ and            
developers’. This final thesis addresses user-centered design at present state and reflects            
it’s future possibilities. The main aim of this final thesis is to find versatile possibilities of the                 
residents’ to influence the design of  their own residential area. 
 
This final thesis examines communality in residential zones, through communal activities of            
the residents. Communality in this thesis means comfort and satisfaction. It means also             
participation of the residents and them being collective and collaborative with other actors.             



One of the key factors of this final thesis is to point out the importance of collaboration with                  
all different agents. 
 
The second part of the thesis introduces a case study. It is a concept design for future part of                   
the city, Vartiosaari. It consists of the interviews of the reference area Arabianranta residents              
and the studies of the partial city plan of the Vartiosaari. The housing plans are a platform for                  
new ways of living as they are flexible and can be modified due to changing life situations. 
 
The possibilities of the residents’ to influence their habitation have a significant role in this               
final thesis. This has a great impact of development in both communality and good              
atmosphere in the neighborhood. The main requirements of the communality in the new             
residental area are doing things together, invest in common projects and the experience of              
having a possibility to impact to one’s own environment. 
 
One of the greatest challenges of participation of the future residents is the fact that the                
residents are not known at the time of the planning. There is a need of active collaboration                 
with all the actors and making new solutions or update the old solutions to take residents of                 
new areas into account. 
 
 
 


