
YHTEISTILAT KODIN JATKEENA

Katariina Suominen, Diplomityö // Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos

Asukastutkimus kaupunkikerrostalojen yhteistiloista





YHTEISTILAT KODIN JATKEENA
Asukastutkimus kaupunkikerrostalojen yhteistiloista

Katariina Suominen
Diplomityö

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos
8/2016

Työn valvoja: professori Hannu Huttunen
Työn ohjaaja: arkkitehti Anne Tervo



Diplomityössä on tutkittu, millaisilla suunnitteluratkaisuilla ja menetelmillä 
yhteistilojen laatua voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla. Toi-
seksi on selvitetty, miten yhteistilat vaikuttavat asunnon arvoon. Työn tilaajina 
ja rahoittajina ovat toimineet rakennuttajayritys Bonava Suomi Oy ja kokonais-
suunnittelutoimisto Optiplan Oy.
 Diplomityön aihe on ajankohtainen asuntosuunnittelun näkökulmasta, 
sillä Helsingin kaupunki julkaisi vuonna 2015 uuden yhteistilaohjeen. Aikaisem-
masta poiketen uusi ohje kannustaa yhteistilojen suunnitteluun alueellisella koko-
naisratkaisulla, joka mahdollistaa tilojen toimintojen erikoistumisen. Yhteistilat 
kuitenkin jakavat mielipiteitä voimakkaasti, joten tutkimusta asukasnäkökulman 
selvittämiseksi tarvitaan.

 Tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä on käytetty asukashaastat-
teluja (n=10), verkkokyselyä (n=122) ja asiantuntijahaastatteluja (n=4) Tutki-
muksen pääaineiston muodostavat asukashaastattelut, joihin valittiin osallistujat 
kolmesta helsinkiläisestä taloyhtiöstä.
 Tutkimuksen perusteella yhteistiloja käytetään sitä enemmän, mitä pa-
remmilla paikoilla ne sijaitsevat suhteessa käyttötarkoitukseen: esimerkiksi saunan 
toivottiin sijaitsevan näkymien vuoksi ylimmässä kerroksessa, kerhohuoneen me-
telin vuoksi maantasossa ja irtaimistovarastojen lähellä asuntoa käytännöllisistä 
syistä. Kerhohuoneelta toivottiin monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi vierasmajoitus 
ja etätyö kiinnostivat asukkaita jonkin verran, mutta omia tilajärjestelyjä niitä 
varten ei pääsääntöisesti kannata järjestää. Kerhohuoneen väliaikaista vuokraus-
mahdollisuutta pidettiin hyvänä, jotta voidaan tarvittaessa saada tuloja taloyh-
tiölle. Tilojen yhteisöllisyyteen suhtauduttiin vaihtelevasti. Kaikille oli kuitenkin 
tärkeää, ettei se ole pakotettua. Myös palvelujen järjestäminen yhteistiloissa jakoi 
mielipiteitä. Porrashuoneen tunnelma oli monelle erityisen tärkeä, sillä sen aja-
teltiin kertovan rakennuksen yleisestä laatutasosta. Pihalla saattoi olla vaikutusta 
jopa asunnon ostopäätökseen. Erityisesti kattoterassi koettiin houkuttelevana. 
Yleisestikin yhteistilojen pitäisi tarjota asukkaalle jotain sellaista, mitä ei omassa 
asunnossa tai lähiympäristössä voi kokea. Huonosti toteutetut yhteistilat sen 
sijaan ovat asukkaille riesa ja turha kustannus. Hyvien yhteistilojen tulisikin olla 
kodikkaita ja tarkoitukseensa sopivan kokoisia. Yhteistilat kannattaisi kuitenkin 
nostaa asuntojen markkinoinnissa paremmin esille, koska nykyisin niistä on 
vaikea löytää tietoa. Niinpä asukas saattaa olla täysin epätietoinen taloyhtiönsä 
yhteistiloista, elleivät ne sijaitse riittävän näkyvillä paikoilla.
 Tutkimuksen lopussa on esitetty keskeisiä tuloksia kuvaava suun-
taa-antava visuaalinen malli yhteistilojen sijoittelusta, sekä yksinkertaistettu 
kaaviomuotoinen viitekehys yhteistilojen suunnittelusta. Mallit eivät kuitenkaan 
ole valmiita ratkaisuja, vaan yhteistilat tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti. 
Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti alueellisesti järjestettävien tilojen osalta.
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This master’s thesis studies what kinds of design solutions and methods can be 
used to improve the quality of common facilities in residential areas. Also the 
effect of common facilities on the value of private apartments was investigated. 
The thesis was commissioned and funded by Bonava Suomi Oy and Optiplan Oy.
 The subject of the thesis is topical from the perspective of housing 
design while the city of Helsinki published new instructions in 2015 regarding 
the planning of common facilities. The biggest difference with regard to the pre-
vious instructions is that it encourages designers to plan the facilities so that they 
can benefit a wider area and thus enables the specialization of the activities they 
offer. However, common facilities are notorious for dividing opinions. Therefore 
research regarding the preferences of residents is needed.

 The material for this investigation was collected through resident in-
terviews (n=10), a net based survey (n=122) and expert interviews (n=4). The 
resident interviews form the main body of this study. The residents chosen for the 
interviews came from three different housing cooperatives in Helsinki.
 The research revealed that the better the location of the common faci-
lities is in relation to the function they provide, the more people use them: e.g. 
sauna should be on the top floor to make most out of the view, clubroom should 
be on the ground floor due to noise and personal storages should be situated close 
to the apartments. The clubroom should have multiple purposes. It could, for 
instance, be used to accommodate guests or as a pop-up office for people wor-
king from home. Also the possibility to temporarily lease facilities for others was 
regarded profitable while it enables the housing cooperatives to receive income. 
When it comes to the communality of the spaces, it is important that it is based on 
voluntariness. Another subject that divides the residents’ opinions is whether or 
not the common facilities can be commercialized. The atmosphere of the stairwell 
was regarded very important, while it was thought to describe the general quality 
of the entire building. The yard was also important. Especially a roof terrace 
appealed to residents. All in all the common facilities should provide the tenants 
something they cannot experience at home or in their neighborhood. Unappealing 
facilities are nothing more but a financial burden. Good common facilities, on 
the other hand, should have a cozy atmosphere and their size should be well 
thought out. However, the facilities should be marketed better. At the moment 
it is difficult to find information on them and all the residents might not even be 
aware of their existence.
 In the end the findings of the research were combined together and il-
lustrated via visual frameworks. Their idea is to provide approximate guidelines 
for the design of better common facilities. The frameworks do not represent a uni-
versal solution while common facilities are always case-specific. More research 
is needed especially on which functions can be arranged regionally.
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JOHDANTO

”Millaisia asumistoiveita kerrostalojen asukkailla on?
Voisiko yhteistiloilla parantaa kaupunkilaisten arkea?
Vastaako nykyinen kerrostaloasuntotuotanto asukkaiden toiveita?”

Kaupunkikeskustojen asukkaista suuri osa asuu kerrostaloissa, joihin olennaisena 
osana liittyvät asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat. Yhteistilat erottavat 
kerrostalon pientalosta, toimivat välittäjänä julkisen ja yksityisen tilan välillä 
ja ovat ainakin läpikulkutiloina jokaisen kerrostaloasukkaan käytössä. Tässä 
tutkielmassa yhteistiloihin lukeutuvat porrashuoneen ja pihan ohella kaikki 
yhteiskäytössä olevat tilat harrastetiloista varastoihin. Yhteistilojen suunnittelu 
on nykyisessä asuntotuotannossa hyvin pitkälle säädeltyä, minkä vuoksi tarjonta 
niiden osalta on melko homogeenistä erityisesti asuinalueilla, joissa ajallisia ker-
rostumia ei juuri ole.
 Yhteistiloja koskevissa suunnitteluohjeissa tilaohjelma on rakennuk-
sen sijainnista riippumatta pääpiirteittäin samanlainen. Perinteisesti yhteistilat 
suunnitellaan oletetun keskivertoasukkaan tarpeisiin ja vaihtelua kaupunkien 
välillä on melko marginaalisesti. On ristiriitaista, että täsmällisintä säännöstely 
on ollut juuri pääkaupunkiseudulla, jossa väestö on kuitenkin oletettavasti maan 
kirjavin; kaupungistumisen seurauksena tapahtuva muuttoliike ja maahanmuut-
to monipuolistavat asukasjakaumaa. Erilainen tausta tosin ei automaattisesti 
tarkoita asumispreferenssien olevan erilaisia, mutta kulttuurierot ja tottumukset 
todennäköisesti vaikuttavat myös yhteistilojen käyttökulttuuriin. Uutta rakennus-
ta suunniteltaessa tulevat asukkaat mielipiteineen ovat kuitenkin vain harvoin 
tiedossa etukäteen. Asunnon ostotilanteessa asukkaalla taas ei välttämättä ole 
edes tietoa taloon suunnitelluista yhteistiloista, ellei hän ole erikseen ottanut 
niistä selvää.
 Valmistuneen talon yhteistilojen käyttöastetta ja -mukavuutta on vaikea 
jälkikäteen havainnoida tilojen yksityisen luonteen vuoksi. Niinpä suunnitte-
lijoille ja rakennuttajille ei muodostu systemaattista käsitystä siitä, mitä suun-
nitteluratkaisuja kannattaa toistaa ja mitä ei. Asukas voi toki halutessaan antaa 

palautetta, mutta kovin kokonaisvaltaista käsitystä asukkaiden mielipiteistä näin 
tuskin muodostuu.
 Diplomityön tavoitteena on ollut selvittää, miten kerrostalojen yhteisti-
loja voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla. Työssä on pohdittu 
myös yhteistilojen vaikutusta asuntojen arvoon. Aineistonkeruumenetelmänä on 
käytetty asukashaastatteluja (n=10) ja verkkokyselyä (n=122), joiden tuloksia 
analysoitu asukasnäkökulman hahmottamiseksi. Lisäksi asiantuntijahaastatte-
luilla (n=4) täydennettiin kirjallisuuskatsauksen aineistoa. Tulosten pohjalta 
on muodostettu suuntaa-antavia suunnitteluratkaisumalleja, jotka on tarkoitettu 
ohjenuoraksi tulevien kerrostalohankkeiden suunnittelijoille.
 Diplomityö on tehty Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella asun-
tosuunnittelun professuuriin. Työn rahoittajina ovat toimineet Bonava Suomi Oy 
ja Optiplan Oy, joiden kanssa yhteistyössä pohdittiin työn sisältöä ja rajausta. 
Haastattelukohteiksi valittiin kolme helsinkiläistä kerrostaloa, jotka sijaitsevat 
keskenään samantapaisissa ympäristöissä, mutta joissa on toisistaan eroavat 
asukasprofiilit. Näin ollen tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka 
asukkaan elämäntilanne vaikuttaa suhtautumiseen yhteistiloja kohtaan. Haastatte-
lututkimuksen suppean otoksen vuoksi laajemman joukon mielipiteitä selvitettiin 
verkkokyselyllä, jonka vastaajat kontaktoitiin pääosin sosiaalisen median kautta.
 Aihetta on ollut kiinnostavaa tutkia, sillä hyvin monet tutkimukseen 
liittymättömät henkilötkin ovat intoutuneet kertomaan oman mielipiteensä siitä, 
kuinka yhteistiloja voisi kehittää. Yhteistiloissa piilee paljon potentiaalia, jota ei 
ole toistaiseksi onnistuttu täysin hyödyntämään. Paremmin kysyntään vastaavalla 
suunnittelulla voidaan vähintäänkin parantaa asumisviihtyvyyttä ja yhteistilojen 
käyttöastetta, mutta mahdollisesti myös edesauttaa asuinkustannusten kohtuullis-
tamista.
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I TUTKIMUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET

”Elämme aikaa missä kotien pitäisi olla jo älykkäitä. Sama koskee myös 
yhteisiä tiloja lähtien lukitsemisesta ja varaamisesta musiikin soittamiseen.”

– Verkkokyselyn vastaaja

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen taustoja, aiheen valintaa, ajankohtaisuutta ja 
tavoitteita. Yhteistilojen historiaa käydään lyhyesti läpi lähdeaineiston pohjalta. 
Asuntorakentamisen nykytilaa ja eri toimijoiden rooleja kaavoittajasta rakennutta-
jaan kuvataan asiantuntijahaastatteluihin perustuen. Tutkimusprosessia ja otantaa 

käsitellään tarkemmin toisessa pääluvussa.

Yhteistiloilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikkia sellaisia asuinrakennusten 
tiloja, jotka eivät ole teknisiä tiloja tai asukkaiden yksityisomistuksessa olevia 
tiloja. Asumiseen liittyvien aputilojen, varastojen, harraste- ja oleskelutilojen lisäksi 

mukaan lukeutuvat myös porrashuoneet ja taloyhtiön ulkotilat.

I
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1.1 YHTEISTILAT ENNEN JA NYT

Taustaa

Tutkimusten mukaan pientaloasuminen on suosituin asumismuoto suomalaisten 
asumistoiveissa. Esimerkiksi Asukasbarometri 2010 mukaan omakotitalon il-
moitti toivetalotyypikseen 55 % vastaajista, kun kerrostaloa piti ihanteellisena 
vain 24 %. (Strandell 2010, 16.) Kuitenkin vuonna 2014 44,3 % kaikista asunto-
kunnista asui kerrostalossa ja suurten kaupunkien läheisyydessä niiden suhteelli-
nen osuus kasvaa. Helsingissä kerrostaloasuntoja on jopa 86 % asuntokannasta. 
(Tilastokeskus 3.) Asumistoiveita ja asumisvalintoja ei pidäkään sekoittaa toisiin-
sa. Toiveet kuvaavat asumiseen liitettyjä unelmia, joita harva voi täysin saavuttaa. 
Asumisvalinta onkin usein kompromissi, joka tuottaa asukkaan saavutettavissa 
olevista vaihtoehdoista eniten asumistyytyväisyyttä. (Jansen et al. 2011, 9.) On 
kuitenkin perusteltua tutkia, miten kerrostalojen houkuttelevuutta voitaisiin ke-
hittää ja kaupunkilaisten asumistoiveiden täyttymistä parantaa.
 Yhteistilojen kehitystä kuvataan Laitisen tutkimusraportissa Asukkai-
den yhteistilat ja kolmannet paikat (2014) useisiin lähteisiin viitaten. Raportin 
mukaan kerrostaloihin rakennettiin pesutupia, saunoja ja askartelutiloja jo 

1950-luvulla. Pieniin kylpyhuoneisiin ei usein mahtunut pesukonetta, mikä johti 
yhteisten pesuloiden yleistymiseen. Yhteissaunoja ja askarteluhuoneita ei suo-
siostaan huolimatta käytetty asukkaiden kokoontumistiloina, sillä yhteisölliseen 
toimintaan tarkoitetut tilat järjestettiin pitkään asuinrakentamisesta erillään. Yh-
teistilat sijoitettiin usein rakennusten kellareihin. 1980-luvulle tultaessa harras-
tus- ja asukastilojen rakentaminen nähtiin yhtenä keinona lähiöiden sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemiseen. 1990-luvulla alettiin yleisesti tehdä kerhohuoneita 
Helsingin uusille asuinalueille. (Laitinen et al. 2014, 7.)
 Asuntosuunnittelu on Suomessa muotoutunut vuosikymmenten saatossa 
tilallisesti melko yksipuoliseen muottiin yhdenmukaiseksi oletettujen asukkaiden 
tarpeita palvelevaksi (Helamaa et al. 2012, 14). Kerrostaloasuntojen suunnittelu 
on tyypillisesti pohjautunut ydinperheasuinkuntien oletettuihin tarpeisiin, mutta 
todellisuudessa yhä suurempi osuus väestöstä asuu yksin. Tilastokeskuksen 
mukaan yksinasuvien määrä on vuosikymmenessä kasvanut valtakunnanlaajui-
sesti 15 %:sta viidesosaan väestöstä (Tilastokeskus 2). Asuntokunnittain tarkas-
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teltuna yhden hengen talouksia oli vuonna 2015 jo 42 % kaikista Suomen asunto-
kunnista, kun vastaava luku Helsingissä oli 48 %. Keskimääräinen asuntokunnan 
koko Suomessa on sen sijaan neljässä vuosikymmenessä pudonnut 3 hengestä 
2,04:än. (Tilastokeskus 4.)
 Asunnon huoneluku ei yksiselitteisesti ennakoi asuntoon muuttavan 
asuntokunnan kokoa, sillä erityisesti varttuneemmista yksinasujista moni asuu 
varsin tilavasti. Siitä huolimatta ahtaasti asuvien määrä on kääntynyt kasvuun 
vuodesta 2013 lähtien. Ahtaasti asuvilla tarkoitetaan sellaisia talouksia, joissa 
on huonetta kohti enemmän kuin yksi henkilö. Ahtaassa asunnossa asuvia oli 
vuonna 2014 suomalaisista reilu viidennes. (Tilastokeskus 3.) Tilan ahtaus 
omassa asunnossa korostaa yhteistilojen merkitystä, sillä älykkäästi suunnitellut 
yhteistilat voivat parhaimmillaan toimia kodin jatkeena tuoden asumiseen lisää 
väljyyttä. (Laitinen 2014, 6.)
 Pienten asuntojen kysynnän kasvu on osittain seurausta asuntojen 
hintojen noususta, mutta yhtenä selittävänä tekijänä on myös väestörakenteen 
muutos. Väestön ikääntyminen luo paineita järjestää yhteiskuntamme palveluja 
ja rakenteita uudelleen. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä 
on 19,9 % ja vuoteen 2030 mennessä vastaavan osuuden arvellaan olevan jo 
26 %. Samalla työikäisen väestön ennustetaan pienenevän 64 %:sta 59 %:iin. 
(Tilastokeskus 1.) Vanhusten toimintakyky kuitenkin pysyy parempana entistä 
myöhemmälle iälle ja ikääntyvä väestö haluaa itse olla yhä enenevässä määrin vai-
kuttamassa asumiseensa ja tarvitsemiinsa palveluihin (Helamaa et al. 2012, 15). 
Niinpä on yhteiskunnallisestikin tärkeää, että mahdollistetaan senioreille mie-
lekkäitä tapoja asua kotona pidempään laitospaikkojen sijaan. Kotona asumisen 
pidempiaikaisuuteen voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa yhteistilojen määrällä ja 

laadulla, sillä niillä voidaan tukea vanhusten sosiaalisuutta ja aktiivista elämänta-
paa (Tekes 2012, 12).
 Demografisten muutosten ohella myös asumiskulttuuri on muutoksessa. 
Yksilöllisyys korostuu ja asumispreferenssit moninaistuvat. Muutosta selittää 
osittain maahanmuuttajien määrän kasvu, mutta myös suomalaiset asumistavat 
ovat monimuotoistumassa kaupungistumisen edetessä. (Helamaa et al. 2012, 17.) 
Erilaisia asumisratkaisuja on selitetty elämäntyyleillä, jotka kuvaavat ihmisten 
asumisvalintoja ja niiden taustalla olevia motiiveja. Esimerkiksi ajanviettotavat, 
tilan tarve ja rahan kulutus ovat osa elämäntyylejä. (Huttunen et al. 2015, 16.) 
Asukkaiden erilaiset elämäntyylit tulisikin entistä voimakkaammin ottaa asun-
tosuunnittelussa huomioon. Silti suomalainen asuntotuotanto on normiohjauksen 
ja suurten toimijoiden dominoimien markkinoiden vuoksi hyvin yhdenmukaista 
niin ulkonäöltään kuin tilaratkaisuiltaan. (Helamaa et al. 2012, 18.)

Aiheen ajankohtaisuus

Asuntotuotannon yhdenmukaisuus koskee myös yhteistiloja, sillä viime vuo-
sina rakennettujen asuinkerrostalojen tilaratkaisuissa ei juuri ole vaihtelua 
(Helamaa et al. 2012, 18). Tutkimusten mukaan asuinympäristön monipuolisuu-
della on kuitenkin vaikutusta jopa ihmisten terveyteen. Hyvin suunnitelluissa 
ja uniikeissa ympäristöissä asuu terveempiä ja onnellisempia ihmisiä kuin yk-
sitoikkoisilla alueilla. Monipuolisuudella ei tässä yhteydessä tarkoiteta pelkkää 
estetiikkaa, vaan myös alueen toiminnallista varianssia. (Urist 2016.) Kaupunki 
on muutakin kuin ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen tähtäävä koneisto, 
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joten onnellisuuteen ja käyttäytymiseen liittyvän filosofian ymmärtäminen olisi-
kin kaupunkisuunnittelijoille hyödyllinen työkalu käyttäjälähtöisen suunnittelun 
pohjaksi (Montgomery 2013, 18-19).
 Kaupunkiasumiseen monesti liitettyjä negatiivisia mielikuvia ovat 
kalleus, ahtaus ja omien vaikutusmahdollisuuksien puute. Arvioiden mukaan 
uudisneliön hinta helsinkiläisessä asuntotuotannossa on 5000–6000 euroa 
(Huttunen et al. 2015, 58). Asuinkustannusten kohotessa tarve pienille asuinnoil-
le kasvaa ja asuinneliöiden maltillisuutta voitaisiin mahdollisesti kompensoida 
yhteistiloilla (Helamaa et al. 2012, 18). Parhaimmillaan yhteistilat voivat edes-
auttaa positiivisen naapurikulttuurin muodostumista ja tarjota ekologis-taloudel-
lisen ratkaisun riittävän väljän elintilan saavuttamiseksi kaupungeissa. Tilojen 
muuntautumiskyvyn huomioiminen suunnittelussa voisi myös tuoda asukkaille 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lähiympäristöönsä. Samalla tulisi kuitenkin 
huolehtia tilojen tarkoituksenmukaisuudesta ja houkuttelevuudesta, sillä tyhjä-
käytölle jäävät tilat eivät palvele ketään.
 Helsingin kaupunki hyväksyi viime vuoden toukokuussa uuden yhteis-
tilaohjeen, jonka tavoitteena on tuottaa nykyistä paremmin asukkaiden tarpeisiin 
vastaavia yhteistiloja. Ohjeen taustaksi kysyttiin kaupunkilaisten mielipiteitä 
verkkokyselyllä (n=81). Asukkaiden vastauksissa korostui yhteissaunojen, pe-
suloiden ja pyöräsäilytyksen sekä yhteisöllisyyden ja tilojen muunneltavuuden 
merkitys. Niinpä uuden ohjeen tavoitteena on ollut tukea yhteistilojen suun-
nittelua sallimalla alueellinen kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa monipuoli-
semmat yhteistilaratkaisut ja voisi tuoda asuinalueille lisää kohtaamispaikkoja. 
(Yhteistilaohje 2.)

Yhteistilojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Yhteistilojen laatutaso asuinkerrostaloissa on hyvin vaihtelevaa. Suunnittelun 
pääpainopiste on tyypillisesti myytävien neliöiden optimoinnissa, eikä yhteis-
tilojen houkuttelevuuteen tai käytännöllisyyteen aina panosteta. Rakentamis-
määräyksissä ei ole yhteistilojen laatuun tai määrään liittyviä sääntöjä ja Raken-
nustiedon yhteistiloja käsittelevässä ohjekortissa on vain karkeita suosituksia 
(RT 93-10957, 5/2009). Näin ollen yhteistilojen suunnittelua koskevat reunaehdot 
perustuvat pääosin aluekohtaiseen asemakaavoitukseen, rakennustapaohjeisiin 
ja kaupunkikohtaisiin yhteistilaohjeisiin. Myös Asumisen rahoitus ja kehittä-
miskeskuksella (ARA) on omat yhteistilaohjeensa, jotka ovat samansuuntaisia 
kaupungin ohjeiden kanssa (ARA Suunnitteluopas, 2015).
 Yhteistilojen suunnittelun perusta on toistaiseksi ollut yksittäisissä ker-
rostaloissa, mutta niiden käyttöä voitaisiin hyödyntää huomattavasti laajemmin-
kin. Eräs hyvä esimerkki tästä on Viikin asukastalot. Viikin Latokartanon alueella 
on rakennettu viisi eriluonteista asukastaloa, joiden harrastus- ja juhlatilat ovat 
kaikkien Latokartanolaisten yhteiskäytössä. (Viikki 1.) Vaikka oikein suunnitel-
tuina yhteistiloja voidaankin käyttää asuntojen ja jopa kokonaisten asuinalueiden 
markkinoinnissa myyntivalttina, niihin suhtaudutaan valitettavan usein tuotta-
mattomina neliöinä. Tällöin syntyy väistämättä tilanne, jossa rakennusvaiheessa 
tapahtuva kustannusten minimointi haittaa asuinympäristön elinkaarellista kestä-
vyyttä (Laitinen 2014, 6).
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1.2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Diplomityön tilaajina ovat toimineet NCC Asuminen Oy sekä kokonaissuunnit-
telutoimisto Optiplan Oy. NCC Asuminen Oy irtautui kuluvan vuoden alussa 
NCC-konsernista omaksi yrityksekseen ja samalla yrityksen nimi muuttui Bonava 
Suomi Oy:ksi. Tässä työssä yritykseen viitataan jatkossa nimellä Bonava.
 Bonavalle yhteistilatutkimus asukkaiden näkökulmasta on ajankohtai-
nen osittain juuri yrityksen hiljattaisen konsernimuutoksen vuoksi. Bonavan vi-
siona on luoda ”maailman parhaita koteja ja naapurustoja”, joissa ihmiset voivat 
nauttia arjesta. Asukkaat ovat kaiken suunnittelun keskiössä. Yritys panostaa jat-
kossa entistä enemmän myös asuinympäristön markkinointiin, joten yhteistilojen 
edustavuuteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Bonavan rakennuttamien 
yhteistilojen suunnittelun ohjaamiseksi yrityksessä on tekeillä Brandbook, jolla 
varmistetaan yhteistiloille tietty vähimmäislaatutaso.
 Toisena tilaajana toiminut Optiplan Oy on NCC:n tytäryhtiö, jonka ra-
kennussuunnitteluhankkeista valtaosa on asuinkerrostaloja. Asukasnäkökulman 
ymmärtäminen on laadukasta asuntosuunnittelutyötä tekeville ensisijaisen tär-
keää, minkä vuoksi myös yhteistiloja koskevan teorian kehittäminen on yrityksel-
le hyödyllistä. Perusratkaisujen sijaan tiettyyn elämäntyyliin räätälöidyt ratkaisut 
nähdäänkin yrityksessä kiinnostavana ja käyttäjäystävällisenä lähtökohtana. 
Optiplanissa oltiin kiinnostuneita myös siitä, kuinka yhteistilojen suunnittelua 
voitaisiin myös asuinaluetasolla parantaa edellä mainitun alueellisen kokonais-
ratkaisun mukaisesti.

 Suunnitteluprosessissa arkkitehti pääsee harvoin tapaamaan tilojen 
loppukäyttäjiä. Ja vaikka pääsisikin, tapahtuu rakennusten elinkaaren aikana 
muuttoliikettä, jolloin tarkasti räätälöitykään tila tuskin täysin täyttää seuraa-
van asukkaan tarpeita. Tilanteessa on paradoksaalista, että suunnittelijoiden 
tulisi kyetä kehittämään mieluisia elinympäristöjä ihmisille, joita he eivät 
ole koskaan tavanneet. (Sussman 2015, 2.) Siksi moni arkkitehti kokee vel-
vollisuudekseen huolehtia mahdollisimman monenlaisten ihmisten tarpeista 
(Lahti et al. 2010, 239). Asukkaiden tarpeisiin samaistuminen on suunnittelijana 
haasteellista, sillä tutkimusten mukaan maallikkojen ja ammattilaisten arvos-
tukset eroavat toisistaan. Esimerkiksi estetiikan suhteen ammattilaiset suosivat 
yksinkertaista ja kokeilevaa tyyliä, kun taas maallikoita miellyttää uusvanha tyyli 
ja koristeellisuus. (Kyttä et al. 2010a, 99.) Ryhmärakentamisessa asukkaat pää-
sisivät mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa, mutta sekään ei sovi jokaisen 
luonteelle, aikataululle tai taloudelliselle tilanteelle. Sen sijaan tutkimustietoa 
hyödyntämällä myös rakennusliikevetoiset hankkeet voivat onnistua vastaamaan 
oletettujen asukkaiden tarpeisiin aiempaa paremmin.
 Tässä tutkielmassa on esitetty yhteistiloihin liittyviä toiveita ja tarpeita 
asukkaiden näkökulmasta. Mahdollisen yhteistilojen alueellisen suunnittelun 
tueksi on myös selvitetty ratkaisuja, joilla tiloja voitaisiin jakaa entistä laajem-
man käyttäjäpiirin kesken.
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Aiempi tutkimustieto

Yhteistiloista oli vaikea löytää kattavaa ja ajankohtaista tutkimustietoa. Nimen-
omaan yhteistiloja käsitelleissä tutkimuksissa analyysi perustui usein melko pie-
neen otantaan. Esimerkiksi Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat -tutkimuk-
sessa oli verkkokyselyllä tutkittu 33:n pääkaupunkiseudulla sijaitsevan taloyhtiön 
asukkaiden mielipiteitä, mutta vastauksia oli kertynyt vain 29 (Laitinen 2014, 18). 
Lisäksi esimerkiksi Helsingin kaupungin vuoden 2015 yhteistilaohjeeseen liit-
tyvään verkkokyselyyn vastauksia oli tullut 81 kaupunkilaiselta, joka sekin on 
otoksena suppea (Yhteistilaohje 2, 2015). Luotettavampaa tutkimustietoa yh-
teistiloja koskien löytyi asumistoiveita laajemminkin käsittelevissä tai asumisen 
yhteisöllisyyteen liittyvissä tutkimuksissa. Aalto-yliopiston townhouse-asumista 
käsittelevässä Uusi suomalainen unelmakoti? -tutkimuksessa yhteistiloja sivua-
vaa tutkimustietoa voidaan pitää luotettavana, sillä tutkimuksessa verkkopaneelin 
vastaajien (n=1 214) on katsottu edustavan pääkaupunkiseudun asukasjakaumaa 
hyvinkin luotettavasti (Huttunen et al. 2015, 25–27). Seuraavassa esitellään ly-
hyesti tutkimusten yhteistiloja koskevia päätuloksia. Tuloksista on tehty myös 
diplomityön kannalta oleellisia poimintoja, joita käsitellään teemoittain kolman-
nessa pääluvussa.
 Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat (n=29) tutkimuksen perus-
teella tärkeimpiä yhteistiloja asukkaille olivat pesula ja kuivaushuone. Näiden 
jälkeen tärkeimpiä olivat kerhohuone ja sauna. Tutkimuksessa etätyötila sai varsin 
heikon kannatuksen, jonka arveltiin johtuvan vastaajien korkeasta 53,5 vuoden 

keski-iästä ja alle 40-vuotiaiden vastaajien puuttumisesta. (Laitinen 2014, 18–19.)
 Helsingin yhteistilaohjeen kyselyn (n=81) päätuloksia kuvattiin lyhyesti 
edellä tutkimusaiheen ajankohtaisuutta käsittelevässä kappaleessa. Yhteissau-
noja ja pesuloita pidettiin siis kyselyn mukaan olennaisena osana suomalaista 
kerrostalokulttuuria. Lisäksi pyöräilyn suosion kasvaessa pyörille kaivattiin lisää 
kunnollisia säilytys- ja huoltotiloja. Korkean käyttöasteen yhteistiloja pidettiin 
ekologisina ja taloudellisina, joten tilaohjelman sopivuus kyseessä olevaan ta-
loyhtiöön nähtiin oleellisena. Yhteistilojen muuntojoustavuutta ja monipuolista 
toiminnallisuutta pidettiin myös tärkeänä. Kyselyn otosta tai levityskanavaa ei 
sen tarkemmin kuvailtu, joten niiden vaikutusta kyselyn tuloksiin on vaikea arvi-
oida. (Yhteistilaohje 2.)
 Aalto-yliopiston Uusi suomalainen unelmakoti? -tutkimuksen 
(n=1 214) osana käsiteltiin melko kattavasti myös yhteistiloja. Tuloksissa 
tunnistettiin tärkeäksi se, että suunnittelijat ymmärtäisivät asukkaiden erilaiset 
asumistavat. Tulisi siis tarjota kohdennettuja ratkaisuja niitä arvostaville asuk-
kaille, eikä yrittää täyttää jokaisen asukkaan kaikkia mahdollisia tarpeita. Jos 
asukas ei esimerkiksi ole kiinnostunut yhteisöllisyydestä, saattaa hän kokea 
yhteistilat ylimääräiseksi kustannukseksi ja joskus jopa ostopäätöksen esteeksi. 
(Huttunen et al. 2015, 58). Yhteistilat jakavatkin mielipiteitä voimakkaasti. 
Myönteisimmin kyselyssä suhtauduttiin yhteispihoihin, joista kiinnostuneita 
oli 49 % townhouse-myönteisistä vastaajista ja 34 % muista vastaajista. Tilojen 
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yhteisöllisyyttä ei juuri arvostettu, sillä noin puolet vastaajista ilmoitti olevan-
sa kiinnostunut käyttämään yhteistiloja vain, jos ne ovat varattavissa omaan 
käyttöön. (Huttunen et al. 2015, 67–67.) Vastaavasti tutkimuksen työpajoihin 
osallistuneet kuvailivat yksityisyyden ja omaehtoisen yhteisöllisyyden olevan 
tärkeää (Huttunen et al. 2015, 80). Tutkimuksessa oli jaoteltu verkkopanelistien 
vastaukset osajoukkoihin yhteistilakiinnostuksen mukaan. Vastaajista vain 27 % 
oli ylipäätään kiinnostuneista yhteistiloista. On kiinnostavaa, että yhteistila-
myönteisistä suhteellisesti pienempi osuus oli kiinnostunut ostamaan asuntonsa 
suoraan rakennuttajalta (44 %) muihin vastaajiin verrattuna (54 %). Yhteistilois-
ta kiinnostuneet sen sijaan olivat keskimäärin muita valmiimpia osallistumaan 
ryhmärakentamiseen. (Huttunen et al. 2015, 68.) Yhteistilat jakoivat mielipiteitä 
kyselyn lisäksi myös tutkimuksen työpajaosuudessa; osa ei ollut yhteistiloista 
lainkaan kiinnostunut. Toisaalta yhteistilamyönteisissä ryhmissäkin tilojen toteu-
tustavan suhteen pidettiin tärkeänä, että tilojen käyttämiseen oli selkeät, yhteiset 
ohjeet, joita jokainen kunnioittaa. (Huttunen et al. 2015, 87).
 Yksi diplomityön aiheen innoittajista oli Helena Vartian (2015) dip-
lomityö Asunto Kotina. Vartian työssä tutkittiin suurissa omistusasunnoissa, eli 

Kuva 2. Kyselyvastaajien kommentteja yhteistiloista (Huttunen et al. 2015, 29)

vähintään kolmen makuuhuoneen kokoisissa kerrostalokodeissa asuvien asukkai-
den asumistoiveita. Haastateltavia kotitalouksia oli yhteensä kymmenen kolmes-
ta tutkimukseen valitusta taloyhtiöstä. Haastattelututkimuksessa oli kysymyksiä 
asunnon sisäisten järjestelyjen ohella myös kerrostalojen yhteistiloista. Tiiviste-
tysti yksi Vartian diplomityön tuloksista oli, että kerrostalojen yhteistilajärjestelyt 
vaikuttavat kaipaavan muutoksia ja ideointia. (Vartia 2015, 152.) Yhteistilojen 
yhtenä negatiivisena piirteenä Vartian haastattelemat asukkaat olivat kokeneet 
sen, etteivät he itse voi vaikuttaa siihen, keitä yhteistiloissa kohdataan. Kerrosta-
loasumiseen liitetty toive positiivisesta anonymiteetistä ei silloin täysin toteudu, 
minkä asukkaat olivat kokeneet epämiellyttävänä. Ratkaisuna Vartia pohtii tilo-
jen vuokraamisen omaan käyttöön olevan jatkuvaa avoimuutta perustellumpaa. 
Toiseksi ongelmaksi Vartian tuloksissa tunnistettiin se, että asukkaat kokivat 
yhteistilojen olevan käyttöön nähden liian mittavia. (Vartia 2015, 152–153.) 
Niinpä tässäkin työssä on kiinnitetty huomioita asukkaiden mielipiteisiin yhteis-
tilojen mitoituksesta ja pohdittu mahdollisia ratkaisuja yhteistilojen käyttöasteen 
parantamiseksi.
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1.3 TUTKIMUSKYSYMYS 

Tutkimuksen sisältöä suunniteltiin yhdessä diplomityön tilaajien kanssa. Bo-
navan edustajia kiinnosti erityisesti se, millaisia palveluita asukkaat kaipasivat 
asuinrakennusten yhteyteen. Lisäksi he halusivat selvittää, miten asukkaat 
kokevat yhteistilojen vaikuttavan asuntojen arvoon. Optiplanilla toivottiin 
laajempaa näkemystä siitä, miten yhteistiloja voisi suunnitella kokonaisval-
taisemmin asuinaluetasolla tarkasteltuna. Myös yhteistilojen laadun ja asumis-
tyytyväisyyden välinen yhteys koettiin kiinnostavana. Yhteistilojen suunnittelu 
asukkaiden tarpeiden mukaan on myös ekologisesti tärkeää, sillä vajaakäytöllä 
olevat tilat kuormittavat ympäristöä turhaan ja ovat taloudellisestikin kannatta-
mattomia. Näiden ajatusten pohjalta muodostettiin kaksi alustavaa tutkimusky-
symystä: 1. Millaisilla suunnitteluratkaisuilla asuinkerrostalojen yhteistilojen 
laatua ja käyttöastetta voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla? 
2. Miten yhteistilat vaikuttavat asunnon arvoon?
 Aineiston keruun aikana neuvotteluissa tilaajien kanssa kui-
tenkin huomattiin, että kustannuksia on vaikea kysyä verkkokyselyllä 
(ks. luku 2.5, Verkkokyselyn taustaa) eivätkä haastateltavat osanneet antaa 
konkreettisia arvioita yhteistilojen arvoon liittyen (ks. luku 3.3.1). Niinpä toinen 
tutkimuskysymys jätettiin pois ja  diplomityön tutkimuskysymykseksi valittiin 
edellä mainituista kysymyksistä ensimmäinen:

Millaisilla suunnitteluratkaisuilla asuinkerrostalojen yhteistilojen laatua ja käyt-
töastetta voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla?

Tutkimuskysymyksen aihepiirin lisäksi diplomityössä pohditaan myös kustan-
nusnäkökulmaa, sillä se koettiin joka tapauksessa kiinnostavaksi. Aiheen käsit-
tely kuitenkin jää melko karkealle tasolle. Tutkimukseen liittyvien haastattelujen 
ja verkkokyselyn sisältö muokattiin tutkimuskysymyksen aihepiirin pohjalta 
sisällyttäen mukaan myös kustannuksiin liittyviä kysymyksiä. Haastattelu- ja 

verkkokyselykysymysten suunnittelua on kuvattu tarkemmin luvussa 2.1. Lopul-
linen haastattelurunko ja verkkokyselykysymykset löytyvät tutkielman lopusta 
(liitteet 2 ja 4). Yhteistilojen ominaisuuksia analysoidaan asukkaiden näkökul-
masta luvussa 3; luvut 3.1 ja 3.2 vastaavat tutkimuskysymykseen ja luku 3.3 
käsittelee yhteistiloja taloudellisesta näkökulmasta.

1.4 TUTKIMUKSEN RAJAUS

Jo tutkimuksen alkuvaiheessa opiskelija-asunnot päätettiin jättää työn rajauksen 
ulkopuolelle. Opiskeluaika on tyypillisesti väliaikainen ja myös keskivertoa yh-
teisöllisempi elämänvaihe. Opiskelijoiden asumiseen käytettävissä olevat resurs-
sit ovat myös usein suhteellisen vähäiset. Siksi opiskelija-asuntojen vertaaminen 
omistusasuntoihin tai pidempiaikaisiin vuokrataloihin ei tuntunut tutkimuksen 
kontekstissa mielekkäältä. Myöskään autopaikoituksen problematiikkaan tai 
jätehuoneisiin ei pureuduta tutkielmassa. Kerrostaloon liittyvien ulkotilojen ja 
yhteistilojen välinen suhde sen sijaan tunnistettiin siinä määrin oleelliseksi, että 
pihat ja terassit päätettiin ottaa osaksi tutkimusta.
 Tutkimuksen alussa oli suunnitelmana toteuttaa tilastollinen verkkoky-
selytutkimus, joka olisi lähetetty kolmen valikoidun taloyhtiön asukkaille. Ky-
selykohteiksi oli kaavailtu NCC:n rakennuttamia kerrostaloyhtiöitä eri puolilta 
Suomea kaupunkien keskusta-alueilta. Verkkokyselyn vastaajamäärän arvioitiin 
kuitenkin jäävän niin pieneksi, ettei otannasta voisi muodostaa riittävän suuria, 
30 vastaajan osajoukkoja. Niinpä aineistonkeruumenetelmä päätettiin vaihtaa 
laadulliseen haastattelututkimukseen. Tässä vaiheessa myös tutkittavien taloyh-
tiöiden sijainti rajattiin pääkaupunkiseudulle.
 Tulosten vertailtavuuden vuoksi kaikki haastattelukohteet valittiin 
Helsingistä. Lähipalveluilla, ympäristön tarjoamilla aktiviteeteilla ja julkisen lii-
kenteen käytettävyydellä ajateltiin olevan vaikutusta yhteistiloihin kohdistuviin 
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Kuva 3. Tutkimuskohteiden sijainti Kuva 4. Rakeisuuskaaviot, 500x500 m
1)

2)

3)
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toiveisiin. Keskenään samankaltaisilla alueilla jokaisen taloyhtiön lähipalvelut 
ja julkinen liikenne ovat karkeasti katsottuna yhtä hyvin saavutettavissa, jolloin 
ympäristön vaikutus tutkimustuloksiin on mahdollisimman vähäinen.
 Tutkittavia taloyhtiöitä valittaessa yksi kriteereistä oli, että rakennusten 
yhteistilat olisivat kohtuullisen monipuoliset ja pääpiirteissään noudattelisivat 
Helsingin kaupungin yhteistilaohjetta. Siten asukkaat pystyisivät kommentoi-
maan yhteistiloja realistisesti käytännön kokemuksiinsa nojaten. Niinpä aineis-
tosta voidaan tehdä tulkintoja nimenomaan kerrostalorakentamisen nykytilasta. 
Tämän kriteerin täyttävien kohteiden löytäminen osoittautui yllättävän vaikeaksi, 
sillä taloyhtiöiden yhteistiloista on vaikea löytää kattavasti tietoa edes asuntojen 
myyntiesitteistä.
 Toiseksi tutkimuskohteita valittaessa oli tärkeää, että niissä olisi riit-
tävästi pieniä asuntoja. Nimittäin Helena Vartian Asunto kotina -diplomityön 
perusteella suurten kerrostaloasuntojen asukkaiden kiinnostus käyttää yhteistiloja 
oli suhteellisen vähäistä (Vartia 2015, 152). Kolmanneksi taloyhtiöiden tuli sijai-
ta keskenään mahdollisimman samankaltaisissa ympäristöissä, jotta analyysissä 
voitaisiin vertailla erilaisten asukasryhmien eroja.
 Haastattelukohteiksi valikoitui kolme helsinkiläistä taloyhtiötä raitio-
vaunulinjan varrelta:

As. Oy Helsingin Loppukiri
As. Oy Helsingin Herkules
HEKA Länsisatamankatu 23

Kohteet pohjapiirroksineen esitellään tarkemmin luvussa 2.4. Edellä mainittujen 
kriteerien lisäksi valikoituneita taloyhtiöitä yhdistää se, että jokainen sijaitsee 

hyvien lähipalvelujen äärellä ja kohtuullisen lähellä rantaa. Taloyhtiöiden asu-
kasprofiilien haluttiin kuitenkin tutkimuksessa olevan keskenään mahdollisim-
man erilaisia, jotta haastatteluja voitaisiin verrata NCC:n asukassegmentteihin.
 Asukassegmentit ovat ihmisryhmien erilaisiin piirteisiin ja toiveisiin 
perustuvia profilointeja, joita käytetään NCC:llä suunnittelun ja markkinoinnin 
apuvälineenä. Segmenttitaulukon sisältöä ei ole luottamuksellisuuden vuoksi 
diplomityön liitteenä, mutta sen sisältöä voidaan tiivistetysti kuvailla. Taulukos-
sa on eriteltynä melko yksityiskohtaisesti kullekin tunnistetulle asukasprofiilille 
tärkeimpiä asunnon valintakriteereitä tavoitellun asuinalueen ominaisuuksista 
asunnon sisäisiin suunnitteluratkaisuihin. Myös kunkin asukasprofiilin tyy-
pillisesti kaipaamia yhteistiloja on arvioitu. Tutkimuksen haastattelukohteista 
Helsingin Loppukirin asukkaita parhaiten vastaa varttuneet-profiili. Kyseiselle 
asukasprofiilille ominaista on palvelujen ja julkisen liikenteen arvostus, positii-
vinen suhtautuminen yhteisöllisyyteen sekä toive tilojen helppokulkuisuudesta ja 
avaruudesta. Helsingin Herkuleksen asukasjakauma on Loppukiriä monipuoli-
sempi. Parhaiten Herkuleksen ominaisuuksia vastaa perhe & palvelut -profilointi, 
vaikka taloyhtiössä asuu myös paljon varttuneita ja yksinasujia. Perhe & palvelut 
-profiilille tyypillistä on varttuneiden tapaan palveluiden ja julkisen liikenteen 
arvostus, minkä lisäksi tilavat oleskelu- ja säilytystilat ovat tärkeitä. Kolmannen 
haastattelututkimuskohteen, eli HEKA Länsisatamankatu 23:n asukkaita sen 
sijaan kuvaa parhaiten syke & city -profiili. Kyseisen tyypin asukkaat haluavat 
asua palveluiden läheisyydessä kuten kaksi edellistäkin tyyppiä, mutta asunnoksi 
käy edellisiä kompaktimpi pohjaratkaisu. Monipuolisia aktiviteettimahdollisuuk-
sia arvostetaan, mutta korkeiden kustannusten vuoksi tilojen koosta ollaan val-
miita tinkimään ja tehokkaita pohjaratkaisuja arvostetaan. Yhteinen saunaosasto 
on asukasprofiilille tärkeä, koska omaa saunaa ei ole.
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 1.5 YHTEISTILOJEN KÄYTTÖ JA TARPEELLISUUS 

Yhteistilojen potentiaalia ei ole suomalaisessa rakennuskulttuurissa täysin 
hyödynnetty, sillä iso osa asukkaista ei pidä niitä erityisen houkuttelevina 
(Hasu et al. 2014). Yhteistilat kuitenkin erottavat kerrostalot pientaloista, joten 
niihin kannattaisi suhtautua mahdollisuutena eikä taakkana; yhteisin varoin on 
mahdollista kustantaa paljon monipuolisempia tiloja kuin yksin. Tilojen jakami-
nen on myös ekologisesti kannattava tavoite, mikäli se mahdollistaa pienemmän 
asunnon hankkimisen.
 Yhteistilojen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuksen sijainti 
suhteessa palveluihin, asuntojakauma, asukasprofiilit ja kulttuuri. Rakennuksen 
elinkaaren aikana voi tapahtua suuriakin muutoksia yhteistilojen käyttötarpeessa. 
Suomen lähiöissä on oletettavasti paljon käyttämättömiä kerhohuoneita, jotka on 
ajan kuluessa unohdettu (Häkli 2014). Toisaalta on myös taloyhtiöitä, joissa yh-
teistilat koetaan liian vähäisiksi (Helsingin Sanomat 5). Liian mittavia yhteistiloja 
on usein muutettu asunnoiksi ja myyty asunto-osakkeina pois (Laitinen 2014, 14). 
Tällöin ne kuitenkin poistuvat pysyvästi yhteisestä käytöstä ja vähentävät raken-
nuksen muuntojoustavuutta. Jos tilat sen sijaan vuokrattaisiin, olisi tarvittaessa 
mahdollista myöhemmin palauttaa tilat takaisin yhteiskäyttöön. Periaatteen 
toteutuminen edellyttäisi rakennusvalvonnan ohjausta kohteissa, joissa tilojen 
käyttötarkoitusta halutaan muuttaa.
 Kaupunkimaisessa ympäristössä hyvien kulkuyhteyksien varrella 
sijaitsevien asuinrakennuksen yhteistilojen hyötypotentiaali on erilainen kuin ha-

ja-asutusalueilla. Lähiympäristön palvelut ja harrastemahdollisuudet tulisikin aina 
ottaa yhteistilojen suunnittelussa huomioon. Eräs diplomityön verkkokyselyyn 
vastanneista kommentoikin, että mikäli naapurista löytyy kaupallinen kuntosali, 
on taloyhtiön omasta kuntosalista asukkaalle koituva hyöty erilainen verrattuna 
tilanteeseen, jossa lähin kuntosali sijaitsee automatkan päässä (verkkokysely). 
Kaupunkimaisessa ympäristössä yhteistilojen onkin pystyttävä kilpailemaan 
vastaavien kaupallisten palvelujen kanssa. Syrjäseudulla taas yhteistilojen kautta 
voidaan tuoda asuinalueelle sellaisia mahdollisuuksia, joita alueelta muutoin 
puuttuu.
 Taloyhtiön asuntojakaumallakin on vaikutusta yhteistilojen tarpeeseen. 
Esimerkiksi suurella olohuoneella varustettu asunto voi usein riittää asukkaiden 
juhlatarpeeseen, kun taas ahtaammin asuville useiden vieraiden kestitsemiseen 
tarvitaan lisää tilaa. Pienissä asunnoissa säilytystilakin saattaa loppua nopeam-
min kesken. Suurissa asunnoissa asuvilla taas vastahakoisuutta runsaita yhteisti-
loja kohtaan saattaa aiheuttaa asuinkustannusten kasvu, sillä suuren neliömäärän 
vuoksi yhtiövastike saattaa olla jo valmiiksi korkea. Vartian Asunto kotina -dip-
lomityön mukaan vähintään kolmen huoneen ja keittiön kokoisissa asunnoissa 
tarve yhteistiloille onkin vähäistä (Vartia 2015. 159).
 Yhteistilojen käyttäjistä suuri osa on senioreita tai perheellisiä. 
Tutkimusten mukaan kiinnostus omaehtoiseen yhteisöllisyyteen kasvaakin 
iän karttuessa, minkä vuoksi asuinkerrostaloihin tarvitaan kohtaamispaikko-
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ja (Hasu et al. 2015, 36). Lapset ovat yhteistilojen suunnittelussa tyypillisesti 
hyvin huomioitu käyttäjäryhmä, sillä lähes vakiona olevan leikkipihan lisäksi 
osaa kerhohuoneista käytetään lasten leikkitilana. Tilojen käyttö saattaa kuiten-
kin vähentyä lasten kasvaessa, jos tilajärjestelyjä ei muuteta. Nuoret sen sijaan 
usein puuttuvat yhteistilojen käyttäjäjoukosta kokonaan, sillä heille varattuja 
oleskelu- tai harrastetiloja ei juuri rakenneta. (Laitinen 2014, s. 21.)
 Elämäntilanteen lisäksi kulttuuri vaikuttaa yhteistilojen käyttötapoihin; 
erilaisista etnisistä taustoista tulevilla ihmisillä voi olla toisistaan poikkeavia 
toiveita. Yhteisöasumisen kulttuurin maakohtaiset erot näkyvät myös yhteis-
tilajärjestelyissä. Esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa on totuttu 
yhteisölliseen elämäntapaan, minkä vuoksi yhteiset ruokasalit, keittiöt ja verstaat 
ovat yleisiä. (Helamaa et al. 2012,59.) Toisaalta myös erilainen asumishistoria 
voi vaikuttaa kiinnostukseen käyttää yhteistiloja, vaikka erilaisen taustan perus-
teella ei voidakaan luotettavasti ennustaa asukkaan tulevia valintoja ohjaavia 
preferenssejä.
 Korkean käyttöasteen saavuttamiseksi tilojen houkuttelevuuteen ja 
sijaintiin pitäisi kiinnittää riittävästi huomiota. Tilat saattavat sijaita sellaisilla 
paikoilla, että talossa voi asua edes tietämättä yhteistiloista (Hasu et al. 2015, 26). 
Käyttökokemukseenkaan ei ole aina kiinnitetty huomiota. Ellei toisin ole määrät-
ty, yhteistilat saatetaan sijoittaa yksinkertaisesti sinne, mihin ne on saatu mahtu-
maan.

 Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet yhteistiloihin ovat usein vähäisiä. 
Tiloja on harvoin suunniteltu muuntautumiskykyisiksi ja varausjärjestelmät saat-
tavat olla kankeita. Omistajuudentunnetta yhteistiloja kohtaan ei tällöin synny, 
jolloin myös kiinnostus pitää tilat hyvässä kunnossa on alhainen. Omistajuuden-
tunteeseen voidaan vaikuttaa tarjoamalla asukkaille mahdollisuuksia muokata 
tiloja tai niiden visuaalista ilmettä oman näköisekseen. Esimerkiksi haptisten 
kokemusten lisääminen, kuten mahdollisuus värjätä ja koristella seiniä, muovata 
pihaa tai yksinkertaisesti kotoisa oikeus halutessaan istuskella katolla lisäävät 
yhteisön tunnetta talon omistamisesta. (Helamaa et al. 2012, 134.) Kankeisiin 
varausjärjestelmiinkin saattaa olla luvassa muutosta, sillä esimerkiksi Kalasata-
man joustotiloissa ideana on selainpohjainen varausjärjestelmä sekä älytunnis-
tautumisella toimivat lukot. Osa joustotiloista onkin varustettu älylukolla, jonka 
avaamiseen käytetään mobiilitunnistautumista. (Joustotilat 2.)
 Ryhmärakentamishankkeina toteutetuissa taloyhtiöissä yhteistilat ovat 
usein erittäin onnistuneet. Tilat todella toimivat kodin jatkeena ja niistä halu-
taan myös yhteisesti pitää hyvää huolta. Ryhmärakentamisen etuna on sekin, 
että omien tarpeiden mukaan suunnitellussa talossa halutaan asua pitkään 
(Toivanen 2010, 200). Ryhmärakennetuissa kohteissa asukkaista muodostuu 
usein rakennusvaiheessa tiivis yhteisö, jollaista harvoin syntyy spontaanisti. 
Pelkkä yhteinen asuinpaikka ei nykyisin enää riitä yhteisön muodostumisen poh-
jaksi (Toivanen 2010, 197).
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II YHTEISTILAT KODIN JATKEENA – 
TUTKIMUSPROSESSI JA AINEISTOT

”Kerrostalos yhteistilat on mun mielestä niinku ihan oleel-
linen osa, et jos ne ei olis merkittäviä ni sit varmaan haluis 

asuu jossain omakotitalossa tai rivarissa.”
– Herkuleksen asukas

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen etenemistä sekä esitellään 
tutkimusmenetelmät ja aineistot. Haastattelututkimukseen valitut 
taloyhtiöt esitellään pohjapiirroksin ja valokuvin. Lisää valokuvia 
taloyhtiöiden yhteistiloista löytyy kolmannesta pääluvusta. Myös 
verkkokyselyn taustaa ja otosta tarkastellaan. Lopuksi käydään 

läpi aineiston analysointiin käytettyjä menetelmiä.

II
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2.1 TUTKIMUSPROSESSI

Ennen uuden aineiston keräämistä yhteistiloista ja asumistoiveista etsittiin mah-
dollisimman kattavasti tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Lähtötietojen perusteella 
selkiytyi käsitys siitä, minkälaisia kysymyksiä asukkaille kannattaisi tutkimuk-
sessa esittää. Lisäksi työn tilaajien kanssa keskusteltiin jo työn hyvin varhaisessa 
vaiheessa siitä, millaisiin kysymyksiin he toivoivat vastausta.
 Asukaskyselyyn liittyvän kyselyrungon sisällön muokkaus oli yksi 
tutkimusprosessin työläimmistä vaiheista. Haasteena oli aihepiirien rajaus siten, 
että tutkimus täyttäisi sekä tilaajan toiveet että diplomityön akateemiset tavoit-
teet. Kyselyrungon aihepiiri valittiin luvussa 1.3 esitetyn tutkimuskysymyksen 
pohjalta: Millaisilla suunnitteluratkaisuilla ja menetelmillä asuinkerrostalojen 
yhteistilojen laatua ja käyttöastetta voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja 
asuinaluetasolla? Mukaan sisällytettiin myös yhteistilojen kustannuksiin liittyviä 
kysymyksiä.
 Asukastutkimuksen kysymykset muotoiltiin aluksi verkkokyselyn muo-
toon. Vastausvaihtoehdot suurimpaan osaan kysymyksistä oli esitetty Likertin as-
teikolla. Tavoitteelliseksi vastausajaksi määriteltiin 10 minuuttia. Kyselyn kestoa 
testattiin koehenkilöllä. Kysely oli määrä pitää mahdollisimman kompaktina 
laaja-alaisista tavoitteista huolimatta, sillä jokainen lisätty kysymys kuormittaa 
vastaajaa ja heikentää keskittymistä vaikuttaen negatiivisesti myös tulosten luo-
tettavuuteen. (Hirsjärvi 1997, 192.) Alustavassa kyselykohteiden arvioinnissa 
verkkokyselyn vastaajamäärän oletettiin kuitenkin jäävän liian pieneksi, joten ai-
neistonkeruumenetelmä muutettiin haastattelututkimukseksi. Päätös aiheutti lisää 
työtä ja viivästytti tutkimuksen aikataulua, mutta tutkimuksen laadun kannalta on 
tärkeää kyetä reagoimaan ja muuttamaan menetelmiä tarpeen vaatiessa.
 Haastattelututkimusta varten kysymyksiä oli jälleen muokattava. Kysy-
mykset jaoteltiin kolmeen kategoriaan: johdantokysymykset, nykyinen taloyhtiö 
ja ideaalitilanne (ks. liite 2). Suurin osa kysymyksistä käsitteli tutkimuskysy-

myksen aihepiiriä, mutta yhteistilojen vaikutusta asunnon arvoon selvitettiin 
haastattelukysymyksillä 3.3 ja 3.4.  Kysymysten määrää rajattiin siten, ettei 
haastatteluun kuluisi yli tuntia. Jälleen haastattelun pituutta testattiin harjoitus-
haastattelulla, jossa harjoittelin samalla asettumista haastattelijan rooliin. Kun 
myöhemmin päätettiin haastattelututkimuksen tueksi toteuttaa myös kaikille 
avoin verkkokysely, käytettiin hyödyksi aikaisemmassa vaiheessa työstettyä 
kyselyrunkoa tiivistetyssä muodossa (ks. liite 5).
 Tutkimuksen asiantuntijahaastattelut toteutettiin rinnakkain asukas-
haastatteluiden kanssa. Asiantuntijoille esitettiin kysymyksiä samoista aihealu-
eista kuin asukkaille, mutta kysymykset olivat luonteeltaan avoimempia ja eri 
näkökulmasta esitettyjä. Asiantuntijoille ei myöskään esitetty keskenään samoja 
kysymyksiä, vaan kysymykset muotoiltiin tapauskohtaisesti haastatellun henki-
lön roolin ja työhistorian perusteella. Kaavoituksen parissa työskentelevää Pia 
Kilpistä pyydettiin esimerkiksi kommentoimaan, minkä hän näkee tehokkaimpa-
na tapana ohjata yhteistilojen suunnittelua parhaiten asukkaita palvelevaan suun-
taan. Asuntosuunnittelun parissa työskenteleviltä arkkitehdeilta taas kysyttiin, 
miten suunnittelijana voi vaikuttaa yhteistilojen laatuun kaavoituksen ja raken-
nuttajan asettamissa puitteissa. Asiantuntijahaastattelujen yhdistävänä tekijänä 
jokaista haastateltavaa pyydettiin lyhyesti määrittelemään, millaiset yhteistilat 
ovat heidän mielestään onnistuneita ja mitä onnistuneiden ratkaisujen toteutumi-
nen edellyttää.
 Kerätyn aineiston perusteella tehtiin päätelmiä sitä mukaa, kun aineis-
toa karttui. Lopulliset kaaviot ja ohjeelliset suunnitteluratkaisut muodostettiin 
kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun kaikki haastattelut oli toteutettu ja sekä 
verkkokysely että lähtöaineisto oli analysoitu. Tulokset on jäsennelty aihealueit-
tain sen mukaisesti, että tutkielmaa voidaan luontevasti käyttää käsikirjan tapaan 
asuntosuunnitteluhankkeissa.
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2.2 AINEISTOT JA AINEISTONKERUUMENETELMÄT

Diplomityön aineisto muodostuu teemahaastatteluista (n=10), verkkokyselystä 
(n=122) ja asiantuntijahaastatteluista (n=4). Tärkeimmän aineiston muodostavat 
asukkaiden teemahaastattelut, sillä niissä yhteistiloja ja niihin liittyviä preferens-
sejä käsiteltiin huomattavasti syvällisemmin kuin verkkokyselyssä tai asiantun-
tijahaastatteluissa. Teemahaastattelujen etu on myös se, että niiden konteksti on 
rajattu, jolloin aineistosta voidaan tehdä konkreettisempia päätelmiä suhteessa 
kunkin asukkaan taloyhtiöön.  Asukashaastatteluita oli yhteensä 10 kolmesta eri 
taloyhtiöstä. Suurin osa haastatteluista oli kahdenkeskeisiä, mutta kaksi paris-
kuntaa osallistui yhdessä haastatteluun. Asukashaastattelujen tukena käytettiin 
asiantuntijahaastatteluita, verkkokyselyä ja kirjallisia lähteitä aikaisemman tut-
kimustiedon selvittämiseksi. Asuntomarkkinoiden tapauksessa myös ihmisten 

toteutuneista asuinpaikan valinnoista voidaan saada valtavasti tietoa, mutta sitä 
kautta voidaan tutkia vain olemassa olevien ratkaisujen houkuttelevuutta eikä 
uusia innovaatioita (Kvartti 1, 2016).
 Tutkimusprosessia ohjasi aineiston karttuessa kumuloituva tieto ja 
ymmärrys yhteistilojen mahdollisuuksista ja erilaisista asumistoiveista. Aineis-
tonkeruumenetelmää voidaan kutsua menetelmätriangulaatioksi, joka tarkoittaa 
aineiston hankkimista useista lähteistä yhden menetelmän ollessa riittämätön 
luotettavan kokonaiskuvan muodostamiseksi. Menetelmä on työläs, mutta auttaa 
välttämään yhden tietyn menetelmän aiheuttamat systemaattiset vinoutumat ja ra-
joitukset. Tällöin myös aineiston kokonaislaatua voidaan pitää parempana ja siitä 
voidaan tehdä luotettavampia yleistyksiä. (Saaranen-Kauppinen et al. 2006, 16.)

Kuva 5. Aineistonkeruuvaiheet limittyvät toisiinsa
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2.3 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT

Rakennushankkeen eri osapuolilla on erilaiset vaikutusmahdollisuudet yhteisti-
lojen toteutukseen. Tutkimuksen kannalta onkin oleellista selvittää, miksi yhteis-
tilat ovat nykyisin sellaisia kuin ovat ja kenellä on paras vaikutusvalta ohjata 
yhteistilojen toteutusta paremmin asukkaiden toiveita vastaavaksi. Yhteistilojen 
suunnitteluun liittyvää kirjallisuutta oli vaikea löytää, joten kirjallisuuskatsausta 
täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla (n=4).
 Aikataulusyistä osa asiantuntijahaastatteluista käytiin sähköpostin vä-
lityksellä. Asiantuntijat valittiin sen perusteella, että heidän erikoisosaamisensa 
kytkeytyisi jollain tapaa yhteistiloihin tai valittuihin asukashaastattelukohteisiin. 
Loppukiri sijaitsee Arabianrannassa, joten kaupunkisuunnittelijan näkemystä 
yhteistilojen suunnitteluun kysyttiin Helsingin KSV:llä Arabianrannan asema-
kaavoituksesta vastaavalta arkkitehti Pia Kilpiseltä. Lisäksi sähköpostilla mieli-
pidettä kysyttiin neljältä asuntosuunnittelua tekevältä arkkitehtitoimistolta, joista 
ei kuitenkaan tullut vastauksia. Niinpä kommentteja pyydettiin vielä Optiplanin 
asuntosuunnittelupuolella työskentelevältä arkkitehti Anne Viisteensaarelta. 
Optiplan on toinen diplomityön tilaajista, mutta Viisteensaari ei ole osallistunut 
tutkielman suunnitteluun tai ohjaukseen. Hän on tehnyt pitkän uran myös muissa 
arvostetuissa arkkitehtitoimistoissa, kuten Arkkitehdit Anttila & Rusasella. Edellä 
mainittujen sähköpostin välityksellä käytyjen keskustelujen ohella kasvokkain 
haastateltiin saksalaisessa arkkitehtitoimistossa Sauerbruch-Huttonissa työsken-
televää Carlos Alarcón Allenia, jonka Jätkäsaareen suunnittelema Airut-kortteli 
on diplomityön kirjoitushetkellä työmaavaiheessa. Airueessa on tutkielman kan-
nalta kiinnostava yhteistilakonsepti, jossa osa yhteistiloista on järjestetty kaupal-
lisesti. Neljäntenä asiantuntijana haastateltiin arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri 

Hautajärveä, jonka toimisto sijaitsee kiinnostavasti Helsingin Herkuleksessa. 
Rakennuttajan näkökulmaa edusti tilaajana toiminut Bonava, jossa avainhenki-
lönä tutkimuksen kannalta toimi arkkitehtitaustainen kiinteistökehityspäällikkö 
Mari Karttunen. Asiantuntijahaastattelujen sisältö jäsenneltiin neljään seuraa-
vaksi esiteltävään teemaan, jotka ovat kaavoitus ja kaupunki, arkkitehdin rooli, 
rakennusliikevetoisuus ja markkinointi asukkaille. Anonymiteettisuojan vuoksi 
asiantuntijoiden sitaattien yhteydessä ei ole mainittu haastateltavan nimeä.

Kaavoitus ja kaupunki

Helsingin kaupungin asemakaavoissa kannustetaan usein yhteistilojen rakentami-
seen sallimalla yhteistilojen rakentaminen kaavassa ilmoitetun kerrosalan lisäksi. 
Tästä huolimatta on tyypillistä, ettei yhteistiloja rakenneta minimivaatimusta 
enempää (Laitinen 2014, 14). Joustavuus kaavassa johtaa helposti siihen, että 
yhteistilat saavat väistyä tuottavammaksi ajateltujen yksityisten asuinneliöiden 
tieltä. Esimerkiksi Viikin asemakaavassa tavoiteltiin entistä laajempia yhteistiloi-
ja siten, että tietty osa yhteistiloista sallittiin muutettavan myöhemmin asunnoik-
si. Muutoksen sai tehdä kolmen vuoden karenssiajan jälkeen riippumatta alku-
peräisestä rakennusoikeudesta. Määräykset johtivat hyvään yhteistilaverkostoon, 
mutta joustovara ohjeissa tulkittiin kannustukseksi jo rakennettujen yhteistilojen 
vähentämiseen karenssiajan päätyttyä kaavanlaatijan tarkoituksen vastaisesti. 
(Laitinen 2014, 16.)
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 Myös tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa painotettiin kaavoituksen 
roolia laadukkaiden yhteistilojen edellytyksenä: ”Kaikki lähtee siitä kaavoituk-
sesta. Helsingin kaupunkisuunnitteluhan on hyvin korkeaa tasoa.” Asemakaa-
vassa yhteistilojen rakentamista voidaan edistää joko asettamalla määräyksiä 
esimerkiksi yhteistilojen koon, sijainnin tai käyttötarkoituksen suhteen tai vaih-
toehtoisesti sallimalla yhteistilojen rakentaminen kerrosalan lisäksi. Asiantun-
tijat kehuivat onnistuneeksi esimerkiksi ratkaisua, jossa kerrosalasta on saanut 
poiketa rakentamalla katolle saunan ja kerhotilan. ”Yleensä samassa yhteydessä 
on iso terassi, jolloin pohjakerroksissakin asuvat pääsevät halutessaan nautti-
maan parhaista näköaloista.” Tasokkaiden yhteistilojen rakentamisen kannalta 
moni piti kuitenkin määräyksiä kannustamista tehokkaampana tapana saavuttaa 
hyvä lopputulos. ”Joustavuus johtaa yleensä siihen, että rakennusliikkeet tekee 
sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole yleisen edun kannalta hyviä.” Tilanne on 
sinänsä ongelmallinen, että liian joustamaton kaava saattaa kuitenkin tuottaa tur-
hiakin tiloja, jos tulevien asukkaiden tarpeet on arvioitu väärin. ”Silloin asunnon 
hinnassa maksetaan siitä tyhjästä tilasta.” Yhtenä ratkaisuna ongelmaan voisi 
toimia esimerkiksi Kalasatamassa meneillään oleva Joustotilat-projekti, joka 
vastaa Helsingin kaupungin vuoden 2015 yhteistilaohjeessa suosittelemaa alueel-
lista kokonaisratkaisua. Joustotilapalvelun ideana on, että muutoin vajaakäytössä 
olevia tiloja voidaan tilapäisesti vuokrata ulkopuolisten käyttöön ilman sitovia 
vuokrasopimuksia. Hyvällä suunnittelulla tilojen käyttö voi siis olla joustavaa, 
vaikkei asemakaava sitä olisikaan. (Joustotilat 1.)

Arkkitehdin rooli

Asiantuntijahaastatteluissa arkkitehdin vaikutusmahdollisuudet yhteistilojen 
suunnitteluun nähtiin melko vähäisinä asemakaavaohjeiden ja tilaajan toiveiden 
jälkeen. ”Arkkitehti tekee konsulttityötä rakennuttajalle, joka puolestaan ei 
useinkaan halua yhteistiloja.” Rakennushankkeessa arkkitehdin tehtäväksi usein 
jääkin yhteistilojen suunnittelu siten, että ne ovat mahdollisimman kompaktit ase-
makaavan sekä esteettömyys- ja palomääräysten sallimissa rajoissa. Siksi asema-
kaavan sisältöä pidettiin arkkitehtisuunnittelun kannalta hyvin merkityksellisenä. 
”Arkkitehdeillehan on hirveän tärkeää, että asemakaavassa edellytetään tiettyä 
laatua ja että on rakennustapaohjeita asemakaavan liitteenä. Sitten on tehtävä 
niiden mukaan.” Suunnittelutyöhön varattua aikaa kommentoitiin myös usein 
niin tiukaksi, ettei aikaa luovuudelle juuri jää. Uusia innovaatioita sen sijaan 
ajateltiin voivan syntyä ryhmärakentamishankkeissa tai arkkitehtuurikilpailuissa. 
”Tarvittaisiin pienempiä asuntoja ja niihin liittyen pitäisi järjestää arkkitehtuuri-
kilpailuja, joissa kehitettäisiin yhteistiloja.” Toisaalta eräs haastateltavista totesi, 
että käytännössä arkkitehti voi kuitenkin tehdä vain ehdotuksia tilojen käyttöön 
liittyen, sillä voittoisan kilpailuehdotuksenkin tilaohjelma usein muuttuu jat-
kosuunnitteluvaiheessa tilaajan toiveiden perusteella. Hyvillä perusteluilla tilaa-
jien toiveisiin on mahdollista vaikuttaa, minkä vuoksi asumispreferenssitutkimus 
on tärkeää. Toisaalta asiantuntijahaastatteluissa mainittiin myös, että Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittamissa projekteissa voidaan saada 
hyväkin lähtökohta yhteistilojen suunnitteluun. ”Tällöin rakennuttaja tietää, 
että hänen on toteutettava ARA:n rahoituksen ehtona olevia hyviä yhteistiloja.” 
ARA:n suunnitteluohjeiden mukaan tarkoituksenmukaiset ja riittävät yhteistilat 
vaikuttavat asumisen laatuun asumisuran eri vaiheissa (ARA Suunnitteluopas, 9).
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Rakennusliikevetoisuus

Valtaosa nykyhetken kerrostalohankkeista on rakennusliikevetoisia. Kuten 
millä tahansa liiketoiminnalla, myös rakentamisella tavoitellaan voittoa, mikä 
ei aina tue elinympäristöjen laadullista kehitystä. Asuntojen hinnat määräytyvät 
markkinoilla, eikä laatutavoitteista tinkiminen ylikysyntätilanteessa välttämättä 
laske asuntojen hintaa. Rakennuttajilla on myös tapana määrittää rakennuksien 
tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut, joiden avulla porrashuoneet ja yhteiset käy-
tävätilat säädetään mahdollisimman niukoiksi (Krokfors 2010, 238). Niinpä 
laadun kustannuksella syntyneet säästöt jäävät usein rakennuttajille, maanomis-
tajille ja tuottajillen sen sijaan, että ne realisoituisivat edullisempina asuntoina. 
(Lapintie 2010a, 55.) Moni asiantuntijoista suhtautui siksi rakennusliikevetoi-
suuteen skeptisesti. ”Rakennusliikkeethän menee siitä, mistä aita on matalin. 
-- Jos ei säännellä viranomaisten taholta, niin ympäristöstä tulee aika halvan 
näköistä.” Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, rakennuttajien ajatellaan 
olevan kiinnostuneita lähinnä rakennuksen myytävistä neliöistä eli asunnoista. 
Siksi onkin positiivista, että tänä vuonna NCC:stä irtautunut ja diplomityön toi-
sena rahoittajana toiminut Bonava on ottanut tavoitteekseen entistä asukaslähtöi-
semmän roolin rakennuttajana. Asukaslähtöisyyteen kuuluu Bonavan ideologian 
mukaan asuntojen lisäksi hyvät asuinympäristöt, joten yhteistiloihinkin on alettu 
yrityksessä kiinnittää enemmän huomiota. Yhteistiloille ollaan Bonavalla määrit-
telemässä suunnitteluohjeita, joilla varmistetaan tilojen riittävä laatutaso.

Markkinointi asukkaille

Jotta laadukkaista yhteistiloista saataisiin kaikki hyöty irti, tulisi yhteistilat ottaa 
kiinteämmin osaksi asuntojen markkinointia. Mikäli asukkaalla ei ole riittävästi 
tietoa asuinrakennuksen tarjoamista yhteistiloista, ei niillä voi olla vaikutusta 
asunnonostopäätökseen. Eräs haastatelluista asijantuntijoista kommentoikin, 
ettei uskonu asukkaiden yleensä tietävän yhteistilaratkaisuista etukäteen, sillä 
niitä ei usein mainosteta markkinointiaineistossa. Sama huomio oli helppo 
tehdä valittaessa tutkimuksen haastattelukohteita; myyntiesitteistä oli yllättävän 
vaikeaa löytää tietoa siitä, miten kattavat yhteistilat missäkin taloyhtiössä on. 
Pohjapiirrokset yhteistiloista saattoivat olla pieniä tai puuttua kokonaan, eikä ti-
lojen käyttötarkoitusta oltu aina ilmaistu. Niinpä on epätodennäköistä, että alaan 
perehtymätön ostajaehdokas saisi vastaavista piirustuksista paljoakaan tietoa irti. 
Tutkimuksen asukashaastatteluissakin kommentoitiin markkinoinnin merkitystä. 
Eräs asukkaista kummasteli asuntojen myyntiesitteiden karuutta suhteessa esi-
merkiksi autojen myyntiesitteisiin. Kolmiulotteisia havainnekuvia toivottiinkin 
huomattavasti lisää pohjapiirrosten rinnalle. Toisaalta ehdotettiin myös sitä, että 
kun rakennuksista joka tapauksessa tehdään useimmiten 3D-malli, niin sen voisi 
saattaa myös asukkaiden tarkasteltavaksi esimerkiksi selainpohjaisen katseluoh-
jelman kautta.



20

AS. OY HELSINGIN LOPPUKIRI
-Yhteisöllistä senioriasumista Arabianrannassa-

Sijainti: Arabiankatu 19, 00560 Helsinki
Valmistunut: 4/2006

Yhteistiloja: 607 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,19

Hyvä tietää: Rakennus on Aktiiviset Seniorit ry:n
ryhmärakennuttama yhteisöllinen talo, jossa runsaista

yhteistiloista huolehditaan omatoimisesti
työvuoroperiaatteella.

2.4 TEEMAHAASTATTELUT JA 
TALOYHTIÖIDEN ESITTELY

Seuraavaksi esitellään haastattelututkimukseen valitut kolme taloyhtiötä. Taloyh-
tiöt esitellään haastattelujärjestyksessä aloittaen As. Oy Helsingin Loppukiristä, 
jonka jälkeen käsitellään As. Oy Helsingin Herkules ja lopuksi HEKA Länsisa-
tamankatu 23. Jokaisesta taloyhtiöstä on esittelyn alkuun listattuna perustietoja. 
Haastattelujen sisällöt on esitetty anonyymisti luvuissa 3.1–3.3 yhdessä verk-
kokyselyn tulosten ja lähtöaineiston analyysin kanssa. Haastattelujen sisältöä ei 
eritellä taloyhtiökohtaisesti, mutta vastaajat erottaa toisistaan jokaiselle haastatel-
tavalle annetun henkilökohtaisen litteran avulla.

     Asukashaastattelujen otos ja haastateltavien litterat:
     As. Oy Helsingin Loppukiri:
 L1 nainen, eläkkeellä, yksinasuja, 2H+K
 L2 nainen, eläkkeellä, yksinasuja, 2H+K
 L3m/n pariskunta, mies osa-aikaisesti töissä
  ja nainen eläkkeellä, 3H+K
     As. Oy Helsingin Herkules:
 H1 nainen, työssäkäyvä, yksinasuja, 3H+K+S
 H2m/n työssäkäyvä pariskunta, 4-henkinen perhe, 4H+K+S
 H3 nainen, eläkkeellä, asuu puolisonsa kanssa, 3H+K+S
 H4 mies, työssäkäyvä, yksinasuja, 4H+K+S
     HEKA Länsisatamankatu 23:
 J1 nainen, äitiyslomalla, 3-henkinen perhe, 2H+KT
 J2 mies, työssäkäyvä, 4-henkinen perhe. 3H+KT
 J3 nainen, eläkkeellä, asuu yksin, 1H+KT
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AS. OY HELSINGIN HERKULES
-Tilavaa omistusasumista Hermannissa-

Sijainti: Sörnäistenkatu 15, 00580 Helsinki
Valmistunut: 3/2009

Yhteistiloja: 562 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,13

Hyvä tietää: Taloyhtiön pääyhteistila on takalla varustettu
109 m2 kerhotila C-porrashuoneen ylimmässä kerroksessa,

mutta vähäisen käytön vuoksi se on parhaillaan
vuokrattuna toimistoksi.

HEKA LÄNSISATAMANKATU 23
-Tiivistä vuokra-asumista Jätkäsaaressa-

Sijainti: Länsisatamankatu 23, 00180 Helsinki
Valmistunut: 1/2014

Yhteistiloja: 886 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,13

Hyvä tietää: Rakennus on kilpailuvoittoon perustuva
Helsingin kaupungin vuokratalo, jonka ylimmässä

kerroksessa sijaitseva edustava kerhotila
on ahkerassa juhlakäytössä.
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Asukashaastattelut

Haastattelututkimukseen valittiin kolme helsinkiläistä taloyhtiötä: As. Oy Hel-
singin Loppukiri, As. Oy Helsingin Herkules ja HEKA Länsisatamankatu 23. 
Kohteiden haastattelut toteutettiin siten, että Loppukirin haastattelut ajoittuivat 
helmi-maaliskuulle, Herkuleksen maalis-huhtikuulle ja Länsisatamankatu 23:n 
huhtikuun loppupuolelle.
 Haastateltavien kontaktointi osoittautui yllättävän haastavaksi tehtä-
väksi. Asukkaille lähetettäväksi tehtiin sähköinen kutsu (ks. liite 1), mutta työn 
tilaajilla ei ollut keinoa auttaa asukkaiden yhteystietojen hankinnassa tai kutsu-
jen lähettämisessä. Lopulta kutsu välitettiin Helsingin Loppukirin ja Helsingin 
Herkuleksen taloyhtiöiden isännöitsijöille, jotka olivat yhteydessä taloyhtiöiden 
hallitukseen. Hallituksen luvalla kyseisen taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen 
puheenjohtaja välitti kutsun asukkaiden sähköpostiin: Loppukiristä vastasi kolme 
asukasta ja Herkuleksesta neljä. Haastateltavia ei siis valittu satunnaisotannalla.
 Länsisatamankatu 23:n tapauksessa ei voitu menetellä samoin, sillä ky-
seessä on Helsingin kaupungin vuokratalo eikä asunto-osakeyhtiö. Niinpä kutsu 
lähetettiin sosiaalisen median kautta löytyneeseen talotoimikunnan sähköposti-

osoitteeseen. Viestiin vastasi talotoimikunnan puheenjohtaja, joka lupasi laittaa 
kutsun taloyhtiön ilmoitustaululle ja taloyhtiön facebook-ryhmän seinälle. Viikon 
kuluessa haastatteluun ei kuitenkaan ollut ilmoittautunut yhtään osallistujaa, 
joten kutsu lähetettiin suoraan facebook-viestillä muutamalle facebook-ryhmän 
jäsenelle. Kutsuun vastasi myönteisesti neljä henkilöä, joista yksi joutui aikatau-
lusyistä myöhemmin perumaan osallistumisensa.
 Yhteensä tätä tutkimusta varten haastateltiin siis 10 kotitaloutta; Hel-
singin Loppukiristä haastateltavia oli kolme, Helsingin Herkuleksesta neljä ja 
Länsisatamankatu 23:sta kolme. Koska haastateltavia ei arvottu, on tuloksia 
arvioitaessa syytä ottaa huomioon otoksen mahdolliset vinoumat. Haastatteluissa 
esimerkiksi suhtauduttiin yllättävän positiivisesti yhteistiloihin, mikä saattaa olla 
yksi haastatteluun osallistumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Ne asukkaat, jotka 
eivät kokeneet yhteistiloja tärkeäksi, eivät välttämättä olleet kiinnostuneita osal-
listumaan tutkimukseen. Tätä päätelmää tukee myös koehaastateltavaa etsittäessä 
ilmennyt ongelma siitä, että ihmiset arkailivat osallistumistaan, mikäli eivät itse 
olleet ahkeria yhteistilojen käyttäjiä.
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 Haastateltavien asukkaiden keski-ikä oli verrattain korkea, sillä puolet 
haastateltavista oli eläkeikäisiä. Alle 30-vuotiaat puuttuivat otoksesta kokonaan. 
Aineistoa täydennettiin myöhemmin verkkokyselyllä, jossa alle 30-vuotiaita vas-
taajia sen sijaan oli runsaasti (n=63).
 Suurin osa haastateltavista toivoi, että haastattelu toteutetaan heidän ko-
tonaan eikä esimerkiksi yhteistiloissa. Yksi asukas puolestaan toivoi haastattelua 
kahvilassa ja eräs toinen työpaikallaan. Jokainen haastattelu sovittiin eri päiville, 
sillä asetetusta tunnin aikarajasta huolimatta keskustelu venyi innokkaimpien 
haastateltavien kanssa jopa yli kolmen tunnin mittaiseksi. Moni käytti tilaisuutta 
hyväkseen kertoa samalla muitakin asuntosuunnitteluun liittyviä mielipiteitään. 
Osa haastateltavista lähetti myös haastattelun jälkeen sähköpostilla tarkennuksia 
haastattelussa antamiinsa vastauksiin.
 Kaikki haastattelut tallennettiin nauhurilla ja litteroitiin sanatarkasti 
ennen tulkintojen tekemistä. Eri aihepiireistä on poimittu haastattelutilanteista 
monipuolisesti suoria lainauksia, jotta haastateltavien ajatuksista välittyisi mah-
dollisimman vääristymätön kuva. Haastattelujen sisältö on esitetty eriteltynä 
luvuissa 3.1–3.3.

 Haastattelujen yhteydessä kohteiden yhteistiloista käytiin ottamassa va-
lokuvia asukkaiden kanssa jokaisen kohteen ensimmäisen haastattelun yhteydes-
sä. Loppukirissä ensimmäinen haastateltavan lisäksi myös kolmas haastateltava 
(L3m) halusi kiertää tiloja tarkentaakseen kommenttejaan. Kummallakin kier-
roksella alakerran oleskelutiloissa tuli vastaan haastateltaville tuttuja naapureita, 
joilta kyseltiin täydentäviä mielipiteitä koskien yhteistiloja. Myös Herkuleksessa 
yhteistilat kuvattiin ensimmäisen haastateltavan (H1) kanssa. Kierros kesti lähes 
yhtä pitkään kuin sitä edeltänyt tunnin pituinen haastatteluosuus, sillä myös 
Herkuleksessa pyydettiin muutamaa käytävällä vastaan tullutta naapuria liitty-
mään keskusteluun. Länsisatamankatu 23:ssa kuvausjärjestely poikkesi kahteen 
aiempaan kohteeseen verrattuna siten, että ensimmäinen haastatelluista (J1) ehti 
aikataulusyistä näyttämään vain A-rapun yläkerrassa sijaitsevan kerhotilan ja 
saunaosastot. Myöskään myöhemmät haastateltavat eivät ehtineet näyttää tiloja, 
joten kyseisen kohteen haastateltavien kontaktoinnissa auttanut talotoimikun-
nan puheenjohtaja lupautui esittelemään yhteistilat. Länsisatamankatu 23:ssa 
ei kierroksen yhteydessä pysähdytty kyselemään vastaan tulleiden naapureiden 
mielipiteitä.
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Kuva 6. Loppukirin julkisivut pohjoiseen ja itään
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2.4.1 AS. OY HELSINGIN LOPPUKIRI
-Yhteisöllistä senioriasumista Arabianrannassa-

Kohteen perustiedot:
Sijainti: Arabiankatu 19, 00560 Helsinki

Arkkitehtisuunnittelu: Kirsti Sivén
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy

Rakennuttaja: Aktiiviset Seniorit ry, ryhmärakentaminen
Valmistunut: 4/2006
Bruttoala: 5 181 m2

Kerrosala: 3 732 m2

Huoneistoala: 3 115 m2

Yhteistiloja: 607 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,19

Asunnot: 58 kpl / kpa 54 m2

Hallintamuoto: Omistus
Asukasprofiili (NCC:n segmettitaulukosta): Varttuneet

Haastateltavat:
L1; nainen, eläkkeellä, yksinasuja, 2H+K
L2: nainen, eläkkeellä, yksinasuja, 2H+K

L3m: mies, osa-aikaisesti töissä, asuu puolisonsa kanssa, 3H+K
L3n: nainen, eläkkeellä, asuu puolisonsa kanssa, 3H+K
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Taustaa

Loppukirihankkeen alkuperäisenä unelmana oli varttuneiden yhteisötalo, jossa olisi 
turvallista ja hauskaa asua. Yhteisöön liittymisen reunaehtona on, että vähintään yksi 
jokaisen asunnon asukkaista on ainakin 48-vuotias. Tällä hetkellä asukkaiden keski-ikä 
on 70 vuotta. Useille vanhuksille kotona asuminen voi käydä raskaaksi ja turvattomuu-
den tunne lisääntyy voimien ehtyessä. Kurjimmillaan eläminen kaventuu hoitokäyntien 
odottelun ympärille. Loppukirissä jokainen yhteisön jäsen voi kokea olevansa tarpeelli-
nen, mikä pitää vireänä ja lyhentää hoivavaihetta. (Dahlström 2009, s. 14.) Kyseessä ei 
ole palvelutalo tai vanhainkoti, vaan talossa asuva yhteisö tuottaa itse palvelut asukkail-
leen. ”Palvelutalossa helposti tulee sitä passiivisuutta et odotetaan et joku muu tekee, 
kun täällä tehään itse.” (L2) Henkilökuntaa talossa ei ole. Elämisen malli on otettu 
Tukholmassa sijaitsevasta Färdknäppenistä. (Dahlström 2009, s.13.)

2.4.1 AS. OY HELSINGIN LOPPUKIRI

”Kun tietää mitenkä alkaa ystävät vanhenemaan, niin se yhteydenpito on enemmän 
tätä että soitellaan. -- Niin tuota sitten kun yrittää ajatella et mitäs se muu aika on?” 
– Loppukirin asukas

Kuva 7. Loppukirin ruokasali

Kuva 8. Rakeisuuskaavio (500x500m) Kuva 9. Ilmakuva (200x200m)
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Sijainti ja rakennus

Loppukiri sijaitsee Arabianrannassa Arabiankadun ja Birger Kaipiaisen kadun 
risteyksessä. Moni asukkaista mainitsi juuri sijainnin olleen oleellinen tekijä 
asunnonostopäätöstä tehtäessä. Rakennus on hyvin saavutettavissa julkisilla 
kulkuvälineillä, sillä raitiovaunu- ja bussipysäkit ovat aivan vieressä Arabian-
kadulla. Kauppaan Loppukiristä pääsee kävellen ja muutkin palvelut ovat hyvin 
saavutettavissa, sillä Arabian kauppakeskukseen on alle kilometrin matka. Si-
jainnin selkein vetovoimatekijä on kuitenkin meren läheisyys. ”Täähän oli ihan 
bonus, että täällä oli tää luonnonsuojelualue ja täällä on meri tossa lähellä.”(L1)
 Itse rakennus on seitsemänkerroksinen lamellitalo kahdella porras-
huoneella. Kadunpuoleinen julkisivu on pääosin punatiiltä, mutta ylin kerros 
on rapattu valkoiseksi, kuten sisäpihanpuoleinen julkisivukin. Porrashuoneiden 
valoaukkojen edustalla on keraamisista sauvoista koostuvat taideteokset, joihin 
taiteilija Pekka Paikkari on kaivertanut asukkaiden mietelauseita.

Yhteistilat

Asemakaavan mukaan yhteistilat ja porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan on 
saanut rakentaa annetun kerrosalan lisäksi. Yhteistiloja on sallittu rakennetta-
vaksi kaikkiin kerroksiin, mutta sauna ja asukkaiden käyttöön tarkoitettu moni-
käyttötila on määrätty sijoitettavaksi ylimpään kerrokseen. Askartelu-, kerho- ja 
monikäyttötiloja on vaadittu 1,5 % tontin kerrosalasta, mutta tilat olisi kaavan 
mukaan saanut sijoittaa korttelin muullekin tontille. Pesula on edellytetty kaavas-
sa, mikäli tontilla on vähintään 25 asuntoa. Kaavakartassa Loppukirin sisäpiha on 
määrätty istutettavaksi alueeksi.
 Loppukirin asunnot ovat melko kompakteja, sillä asuntojen keskipin-
ta-ala on n. 20 m2 kaupungin yleistä ohjetta pienempi. Toisaalta talon 70 asuk-
kaasta selkeä enemmistö on yksinasuvia ja jokaisen huoneiston varustelutaso on 
normaalia kerrostaloa vastaava.
 Asuntojen jatkeena ovat hulppeat yhteistilat, joita Loppukirissä on noin 
600 neliötä mikäli mukaan lasketaan käytäviä lukuun ottamatta kaikki yhteiskäy-

Kuva 10. Näkymä Loppukirin kattoterassilta itään kohti merta Kuva 11. Loppukirin kirjastohuone
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tössä olevat tilat. Määrä on runsas, sillä Loppukirissä jokaista asuinneliötä kohden 
on 0,19 m2 yhteistiloja eli 46 % enemmän kahteen muuhun tutkimuskohteeseen 
verrattuna. Yhteistilat sijaitsevat talon 1. ja 7. kerroksessa Arabianrannan ase-
makaavaohjeiden mukaisesti. Alakerrassa sijaitsevat erilaiset asumista palvelevat 
tilat, kuten pesula ja varastot, sekä ruokasali keittiöineen. Ylimmässä kerroksessa 
sen sijaan on liikuntaan ja rentoutumiseen varatut tilat, kuten monitoimitila ja tak-

Kuva 12. Loppukirin 1. kerroksen pohjapiirros ja sisäpihaa

kahuone sekä saunat. Asukkaat ovat saaneet omien asuntojensa ohella osallistua 
myös yhteistilojen suunnitteluun. Tilojen määrää ja käyttötarkoitusta pohtimaan 
asukkaat perustivat hankkeen alussa erillisen työryhmän.
 Tilojen yleisilme on avara ja kodinomainen. Tunnelma muodostuu yh-
teisvaikutuksena inhimillisen mittakaavan, valoisuuden ja harkitun sisustuksen 
kautta, mutta myös tilojen käyttökulttuurilla on merkitystä. Esimerkiksi keittiöön 
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ja saunatiloihin ei saa astua kengät jalassa. Sisääntulokerroksessa on myös lu-
kuisia oleskeluun houkuttavia nurkkauksia, joihin voi pysähtyä rupattelemaan 
naapurin kanssa.
 Vaikka yhteistiloja on suhteellisen paljon ja ne ovat asukkaiden itsensä 
rahoittamia, on elämä Loppukirissä osoittautunut useimpia senioritaloja edul-
lisemmaksi. (Dahlström 2009, s. 16). Omatoimisuus yhteistilojen siivouksessa 
ja pienissä huoltotöissä pienentää yhtiövastikkeen hintaa minimiin ja myös yh-
teinen ruokailu supistaa asukkaiden menoja. Periaatteena Loppukirissä on, että 
ulkopuolelta tilataan vain sellaiset välttämättömät palvelut, joita ei itse voida 
suorittaa. Tavanomaisiin kerrostaloihin verrattuna tilavien yhteistilojen vaikutus 
kuitenkin näkyy korkeampana neliöhintana. Esimerkiksi 1,5 vuotta Loppukirin 
valmistumisen jälkeen rakennuksen naapuriin rakennettiin toinen HITAS-talo, 
jonka keskimääräinen neliöhinta oli erään asukkaan muisteleman mukaan ollut n. 
20 % edullisempi kuin Loppukirissä.

Haastateltavat

Loppukiristä haastatteluun ilmoittautui neljä henkilöä: kaksi yksinasuvaa naista 
ja yksi pariskunta. Yksi haastattelu (L2) sovittiin asukkaan toiveesta järjestettä-
väksi sähköpostikeskusteluna ja muut kaksi haastattelua toteutettiin asukkaiden 
kotona. Loppukirin haastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2016.
 Puolisonsa kanssa asuva haastateltava (L3m) oli vielä osa-aikaisesti 
työelämässä ja muut olivat kokonaan eläkkeellä. Yksinasuvat naiset asuivat 
kaksioissa, kun taas pariskunnalla oli läpitalon kolmio. Kysyttäessä Loppukiriin 
muuton syistä, oli yksinasuville talon yhteisöllisyys pariskuntaa tärkeämpää. 
”Avioparit viettää paljon aikaa keskenänsä. Kun nää jotka asuu yksin keksii 
yhdessä jotain tekemistä.” (L3n) Yksi haastateltavista oli muuttanut taloon vasta 
myöhemmin, kun taas muut olivat asuneet Loppukirissä alusta lähtien. Haastat-
telutilanteessa mielipiteitä kerrottiin välillä myös naapureiden äänellä, sillä Lop-
pukirissä asukkaat tuntevat toisensa. Haastateltavilla oli suurpiirteinen käsitys 
ainakin siitä, millaisia parannuksia taloon on yleisesti kaivattu.

Kuva 13. Loppukirin 7. kerroksen pohjapiirros Kuva 14. Loppukirin peruskerros ja 2. kerros
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2.4.2 AS. OY HELSINGIN HERKULES
-Tilavaa omistusasumista Hermannissa-

Kohteen perustiedot:
Sijainti: Sörnäistenkatu 15, 00580 Helsinki

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy
Rakennuttaja: NCC Asuminen Oy

Valmistunut: 3/2009
Bruttoala: 6 200 m2

Kerrosala: 4 980 m2

Huoneistoala: 4 300 m2

Yhteistiloja: 562 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,13

Asunnot: 56 kpl / kpa 77 m2

Hallintamuoto: omistus
Asukasprofiili (NCC:n segmenttitaulukosta): Perhe & palvelut

Haastateltavat:
H1: nainen, työssäkäyvä, yksinasuja, 3H+K+S

H2m/n: pariskunta, työssäkäyviä, 4-henkinen perhe, 4H+K+S
H3: nainen, eläkkeellä, asuu puolisonsa kanssa, 3H+K+S

H4: mies, työssäkäyvä, yksinasuja, 4H+K+S
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2.4.2 AS. OY HELSINGIN HERKULES

Taustaa

As. Oy Helsingin Herkules on NCC Asuminen Oy:n rakennuttama asuinkerrostalo, 
jonka asuntojakauma noudattaa Helsingin kaupungin asuntopolitiikasta sittemmin pois-
tunutta 75 m2 keskipinta-alaohjetta. Asunnot ovat siis melko tilavia. Pääosa asunnoista 
on omistusasuntoja, mutta pienemmistä asunnoista osa on myyty sijoitusasunnoiksi heti 
rakennuksen valmistuttua. Taloyhtiön asukkailla ei juuri ole muita yhdistäviä tekijöitä 
kuin asuinpaikka. Esimerkiksi asukkaiden ikäjakauma vaihtelee lapsesta vanhukseen. 
Taloyhtiössä ei ole ollut pyrkimystä yhteisöllisyyden lisäämiseen asukkaiden kesken. 
C-rapun ullakkokerroksessa sijaitseva kerhotilakin on vähäisen käytön vuoksi diplomi-
työn kirjoitusajankohtana vuokrattuna sähkösopimuksia myyvälle 220Energia Oy:lle.

Kuva 15. Herkuleksen A-porrashuone

Kuva 16. Rakeisuuskaavio (500x500m) Kuva 17. Ilmakuva (200x200m)
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Sijainti ja rakennus

Taloyhtiö sijaitsee Hermannissa Sörnäistenkadun varrella melko jyrkässä rintees-
sä. Tontin länsipuolella on Helsingin vankila ja pian valmistuva Hermanninpuis-
to. Virkistysmahdollisuudet ovat tontilta hyvin saavutettavissa, sillä myös idässä 
taloyhtiön piha rajautuu kallioiseen mutta vehreään Agroksenmäen puistoon. 
Agroksenmäen yli avautuu tontin korkean sijainnin ansiosta itäpuolen asunnoista 
merinäköala Vanhankaupunginselälle. Rantaan tontilta on matkaa 500 metriä. 
Pohjoispuoleisella tontilla on päiväkoti ja etelässä tontti rajautuu nykyisellään 
rakentamattomalle kerrostalotontille. Päivittäistavarapalvelut ovat hyvin asuk-
kaiden saavutettavissa, sillä lähin kauppa sijaitsee 200 metrin päässä tontista.  
Julkiset kulkuvälineet ovat tutkittavista taloyhtiöistä huonoiten saavutettavissa 
Herkuleksesta, sillä lähimmälle raitiovaunupysäkille on matkaa 600 metriä. Sör-
näisten metroasema sijaitse kilometrin päässä tontilta.

 Taloyhtiöön kuuluu kaksi 4-5 kerroksista kerrostaloa, joissa on kum-
massakin kaksi porrashuonetta. Käyttöpiha sijoittuu näiden kahden rakennuksen 
väliin. Kaksi jätehuonetta ja yksi kylmä ulkoiluvälinevarasto sijaitsevat erilli-
sissä rakennuksissa tontin laidalla. Julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua 
puna- tai valkotiiltä, mutta parvekkeiden ja terassien taustaseinissä on punatiilen 
sävyyn sointuva puuverhoilu. Tontin korkoerojen vuoksi sitä kiertävät maastoa 
pengertävät tummalla luonnonkivellä verhoillut muurit. Etelään suuntautuvat 
parvekejulkisivut ovat lasitettuja. Porrastasoa kohti normaalikerroksessa on neljä 
huoneistoa, joista kaksi isompaa ovat läpitalon huoneistoja ja kaksi pienempää 
aukeavat vain etelään. Itäpäädyssä parhaiden näköalojen äärellä sijaitsee kaksi 
hulppeaa, kaksikerroksista asuntoa. Länteen ei ole saanut avata ikkunoita lain-
kaan, ettei asunnoista olisi näköyhteyttä viereiseen vankilaan.

Kuva 18. Näkymä Herkuleksen C-porrashuoneesta koilliseen kohti merta Kuva 19. Näkymä idästä Agroksenmäeltä kohti Herkuleksen sisäpihaa
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Kuva 20. Herkuleksen pohjapiirrokset
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Yhteistilat

Rakennustapaohjeen mukaan yhteistilat on määrätty sijoitettavaksi tontin 
maantaso- ja ullakkokerroksiin ja ne on sallittu rakennettavaksi asemakaavassa 
ilmoitetun kerrosalan lisäksi. Porrashuoneiden kerroskohtaisesti 15 m2 ylittävää 
osaa ei myöskään ole tarvinnut laskea kerrosalaan. Porrashuoneista on määrätty 
olevan läpitalon yhteys kadulta pihalle. Lisäksi porrashuoneet on ohjeistettu 
rakentamaan mahdollisimman valoisiksi ja avariksi siten, että porrashuoneen 
ulkoseinä on mahdollisimman läpinäkyvä. Käytävätilojen akustiikkakin on tullut 
ottaa suunnittelussa huomioon asumisviihtyvyyden edistämiseksi. Askartelu-, 
kerho- ja monikäyttötiloja on velvoitettu rakentamaan 1,5 % tontin kerrosalasta.  
Yhteissauna ja monikäyttötila ovat kaavassa määrätty sijoitettavaksi ullakkoker-
rokseen ja varustamaan ilta-aurinkoon suuntautuvalla terassilla. Pesula on vaadit-
tu, mikäli asuntoja tontilla on vähintään 25 kappaletta. Pihojen suunnittelussa on 
rakennustapaohjeen mukaan määrätty kiinnitettäväksi huomiota pienilmastoon ja 
rauhalliseen kokonaiskuvaan.
 Herkuleksen yhteistilojen tunnelma on avara ja arvokas. Porrashuoneet 
avautuvat ympäristöön suurten, pohjoiseen suuntautuvien ikkunoiden kautta. 
Muutoin yhteistilat ovat pääosin ikkunattomia lukuun ottamatta ullakkotiloja, 
kahta kuivaushuonetta ja yhtä irtaimistovarastoa. Pintamateriaalivalinnat ovat yh-
teistiloissa korkealaatuisia. Porrasaskelmat ja sisääntulokerroksen lattia ovat ki-
vipintaisia ja jopa irtaimistovarastoissa varastokopit on huoliteltu puuverhoilulla.
 Talon maantasokerroksiin sijoittuvat asumiseen liittyvät aputilat ja 
varastot, kun taas pohjoispuoleisessa rakennuksessa C-rapun ullakkotilat on va-
rattu rentoutumiseen ja oleskeluun. Saunan lauteilta avautuu kylpyhuoneen läpi 
esteetön näkymä kohti kaupunkia, sillä etelänpuoleinen rakennus on kerrosta ma-

talampi. Saunaosastoon liittyy tilava kerhohuone, joka on varustettu keittokome-
rolla ja takalla. Kerhotilasta aukeaa näkymät sekä pohjoiseen että etelään ja osa 
terassista on varattu vain kerhohuoneen käyttöön. Tila olisi ihanteellinen juhlien 
järjestämiseen, mutta kuten todettua, se on vähäisen käytön vuoksi vuokrattuna 
eikä siis nykyisellään asukkaiden käytettävissä. Tilasta on kuitenkin asukkaille 
taloudellista hyötyä, sillä kerhotilasta saadut vuokratulot pitävät suurtenkin asun-
tojen yhtiövastikkeet kohtuullisina.

Haastateltavat

Herkuleksesta ilmoittautui haastateltaviksi yhteensä neljä kotitaloutta. Haastatte-
luista kolme pidettiin asukkaiden kotona, mutta yksi haastatteluista (H3) järjestet-
tiin asukkaan toiveesta kahvilassa. Herkuleksen haastattelut toteutettiin pääosin 
maaliskuun aikana, mutta yhden asukkaan (H4) kanssa tapaaminen siirrettiin 
asukkaan pyynnöstä huhtikuulle.
 Haastateltavista yksi oli eläkeikäinen nainen, joka asui puolisonsa kanssa 
kolmiossa. Kaksi haastateltavista olivat työssäkäyviä yksinasujia, jotka asuivat 
hyvin tilavasti kolmen ja neljän maakuuhuoneen kodeissaan. Neljäs talous oli ne-
lihenkinen perhe, jossa oli kaksi kouluikäistä lasta. Molemmat perheen aikuisista 
osallistuivat haastatteluun. Kolme haastateltavista asui omistusasunnoissa, mutta 
perhe asui vuokralla neljän makuuhuoneen asunnossa. He mainitsivat etsivänsä 
parhaillaan omistusasuntoa. Kaikilla haastateltavilla oli asunnossaan oma sauna.

Kuva 21. Näkymä Herkuleksen saunaosaston parvekkeelta kohti kaupunkia
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2.4.3 HEKA LÄNSISATAMANKATU 23
-Tiivistä vuokra-asumista Jätkäsaaressa-

Kohteen perustiedot:
Sijainti: Länsisatamankatu 23, 00180 Helsinki

Arkkitehtisuunnittelu: Huttunen Lipasti Pakkanen Arkkitehdit
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy

Rakennuttaja: Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT
Valmistunut: 1/2014
Bruttoala: 13 489 m2

Kerrosala: 9 443 m2

Huoneistoala: 6 922 m2

Yhteistiloja: 886 m2 (pl. porrashuoneet ja ulkotilat)
Yhteistilojen suhde huoneistoalaan: 0,13

Asunnot: 104 kpl / kpa 66,5 m2

Hallintamuoto: vuokra
Asukasprofiili (NCC:n segmenttitaulukosta): Syke & city

Haastateltavat:
J1: nainen, äitiyslomalla, 3-henkinen perhe, 2H+KT

J2: mies, työssäkäyvä, 4-henkinen perhe. 3H+KT
J3: nainen, eläkkeellä, asuu yksin, 1H+KT
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2.4.3 HEKA LÄNSISATAMANKATU 23 

Taustaa

Länsisatamankatu 23 on Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja tarjoava kerrostalo. To-
teutus perustuu ATT:n järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun voittoon ja rakennus on 
sittemmin voittanut vuoden betonirakenne 2014 palkinnon.  Rakennuksen torniosa toimii 
Jätkäsaaren maamerkkinä lähestyttäessä Helsingin keskustasta kohti Jätkäsaaren ydi-
nalueella sijaitsevaa Saukontoria. Talon tunnistettavimman piirteen luovat harsomaiset 
betonielementit. Vielä kilpailuvaiheessa niiden tilalla oli pitsimäinen tiilimuuraus, joka 
kustannussyistä vaihdettiin kuitubetoniin. Rakennus on yksi ensimmäisistä Jätkäsaareen 
valmistuneista asuintaloista ja diplomityön kirjoitushetkelläkin tontin ympäristö on 
pääosin vasta rakenteilla tai suunnitteilla. (Koivisto 2015, s. 6–15.) Asunnon saami-
seen talosta on asukkaiden mukaan tarvittu arpaonnea, sillä jokaista asuntoa kohden 
oli paljon hakijoita. ”Varmaan seittemän vuoden lotto-onnet meni sit siinä,” arveli yksi 
haastatelluista. (J1)

Kuva 23. Länsisatamankatu 23:n kattoterassi

Kuva 24. Rakeisuuskaavio (500x500m) Kuva 25. Ilmakuva (200x200m)
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Sijainti ja rakennus

Rakennus sijaitsee Jätkäsaaren pääkadun, Välimerenkadun päätepisteessä Län-
sisatamankadun risteyksessä. Tontin pohjoispuolella on Saukonpaadenpuisto ja 
korttelin länsipuolella oleva Saukontori rajautuu merelle johtavaan kanavaan. 
Ruoholahden kanavakin sijaitsee vain alle 200 metrin etäisyydellä tontin poh-
joisnurkalta. Korttelin itä- ja eteläpuolen asemakaavat ovat diplomityön kir-
joitusajankohtana valmisteilla. Itäpuolelle Länsisatamankadun toiselle puolen 
suunnitellaan terassitalokorttelia, johon sisältyy asumista, liiketiloja, palveluita 
ja pysäköintilaitos. Eteläpuolella Saukontorin toiselle puolen taas suunnitellaan 
alueen liikekeskusta. Palveluiden saavutettavuus on siis edelleen parantumassa, 
mutta nykyiselläänkin lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee vain 500 metrin etäi-
syydellä korttelista. 
 Rakennus on julkisilla kulkuvälineillä helposti saavutettavissa, sillä 
Saukonpaaden raitiovaunupysäkki sijaitsee aivan rakennuksen edessä. Nykyinen 
raitiovaunun kääntöpaikka poistuu tulevaisuudessa liikekeskuksen tieltä ja raitio-

vaunulinja tulee jatkamaan reittiään Jätkäsaaren ympäri.
 Länsisatamankatu 23 muodostuu L-mallisesta, seitsemänkerroksisesta 
lamelliosasta ja yhdeksänkerroksisesta torniosasta. Torniosan julkisivut ja lamel-
liosan sisäpihanpuoleiset parvekejulkisivut on verhoiltu valkoisella pitsibetonilla. 
Lamelliosan kadunpuoleisesta julkisivua rytmittävät legomaisista palikoista muo-
dostuvat ranskalaiset parvekkeet, jotka ovat kaikki keskenään samankokoisia. 
Julkisivut ovat kauttaaltaan valkoiset porrashuoneiden sisäänkäyntien tehostevä-
rejä ja katujulkisivun ensimmäisen kerroksen harmaata pesubetonipintaa lukuun 
ottamatta.
 Rakennuksen peruskerroksessa on B-E rapuissa porrastasannetta kohti 
kolme asuntoa siten, että kaksi asunnoista on läpitalon asuntoja ja pienemmät 
asunnot avautuvat sisäpihan puolelle. A-rapussa asuntoja porrastasannetta kohti 
on sen sijaan 6 kappaletta. Niistä neljä suurempaa on kahteen suuntaan avautuvia 
kulmahuoneistoja ja kaksi pienempää aukeavat joko itään tai länteen.

Kuva 26. Näkymä Länsisatamankatu 23:n A-porrashuoneesta pohjoiseen Kuva 27. Länsisatamankatu 23:n 9. kerroksessa sijaitseva kerhotila
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Kuva 28. Länsisatamankatu 23:n pohjapiirrokset
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Yhteistilat

Asemakaavassa on määrätty, että ullakkotasoon on rakennettava ainakin yksi 
asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettu sauna ulkovilvoittelumahdollisuudella 
ja sen on saanut rakentaa kerrosalan lisäksi. Muut yhteistilat porrashuoneen 15 m2 
ylittävää osaa lukuun ottamatta sisältyvät kerrosalaan. Kaavan mukaan kaikissa 
porrashuoneissa on oltava läpi talon yhteys maantasokerroksessa. Ullakkoon 
liittyville edellisten kerrosten katoille on määrätty rakennettavaksi kattoterasseja. 
Tontille on kaavassa edellytetty asuntojen ulkopuolisia pesuloita ja varastoja, 
saunoja sekä askartelu-, kerho- ja kokoontumistiloja. Maantasokerrokseen 
sijoittuessaan kyseisten tilojen yhteiskäyttö naapuritonttien kesken on sallittu. 
Aukotuksesta on määrätty, ettei maantasokerroksen julkisivu saa antaa umpinais-
ta vaikutelmaa. Maantasokerroksen tilat ovat pääosin yhteis- tai liiketiloja, sillä 
asuntojen sijoittaminen maantasoon on sallittu ainoastaan pihan puolella. Piha on 
määrätty yhteiseksi naapuritontin kanssa, eikä pihamaalla olevia tonttien välisiä 
rajoja ole saanut aidata.
 Yhteistilojen tunnelma on avara ja valoisa. Varastoissa tai kuivaushuo-
neissa ei ole ikkunoita, mutta kaikki saunaosastot, kerhohuone ja pesulat ovat 

varustettu suurin ikkunoin. Porrashuoneita on yhteensä viisi ja niistä jokaisessa 
on oma kirkas tehostevärinsä. Torniosan eli A-porrashuoneen tunnelma on eri-
tyisen avara, sillä muista porrashuoneista poiketen siellä on ikkunaseinällä koko 
rakennuksen korkuinen valokuilu. A-porrashuoneessa on myös poikkeuksellises-
ti kierreporras asuinkerrosten välillä, kun taas muissa porrashuoneissa on hissin 
ympäri kulkevat suorat portaat. Kaavassa määrätty sisäyhteys porrashuoneiden 
välillä kulkee autohallin kautta. 
 Torniosan ylin kerros on varattu saunomiseen ja oleskeluun. Kattoker-
rosta kiertää suuri terassi, josta aukeaa upeat näkymät merelle ja muualle Jätkäsaa-
reen. Pihatasossa sijaitsee kaksi pienempää saunaa B- ja C-portaan yhteydessä. 
Niihin liittyvä vilvoittelutila on näkösuojattu pitsibetonielementeillä. Taloyhtiön 
kaksi pesulaa sijaitsevat A- ja D-portaan yhteydessä ja kuivaushuoneet löytyvät 
erikseen jokaisesta rapusta. Tällä hetkellä asukkaiden käytössä on myös kunto-
sali, joka on sijoitettu maantasossa olevaan valoisaan liikehuoneistoon. Kaikki 
varastot sijaitsevat maantasokerroksessa. Pyörien varastointia on laajennettu 
autohallin puolelle; autohallissa porrashuoneiden sisäänkäyntien läheisyydessä 
on säilytyskoukkuja polkupyörille.

Haastateltavat

Länsisatamankatu 23:ssa on tutkittavista kohteista eniten asukkaita, mutta siitä 
huolimatta haastateltavien rekrytoiminen oli tästä kohteesta kaikkein vaikeinta. 
Lopulta haastatteluun lupautui kolme asukasta. Kaksi haastatteluista pidettiin 
asukkaiden toiveesta heidän kotonaan, mutta yksi haastateltavista (J2) toivoi 
tapaamista hänen työpaikallaan.
 Yksi haastateltavista oli yksin asuva eläkeläisnainen, kun taas kaksi 
muuta oli perheellisiä. Perheellisistä toinen (J1) oli äitiyslomalla ja asui kaksiossa 
puolisonsa ja pienen lapsensa kanssa. Kolmas haastateltava (J2) oli työssäkäyvä 
mies, joka asui puolisonsa sekä yhden taaperoikäisen ja yhden aikuisen lapsensa 
kanssa läpitalon kolmiossa. Kaikki talon asunnot ovat vuokra-asuntoja, eivätkä 
haastateltavat ilmoittaneet juuri tuntevansa talon muita asukkaita.
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VERKKOKYSELYN OTOS

Vastaajia yhteensä: 122
Miehiä / Naisia: 55/67

Vuokra / Omistus: 60/62
Pääkaupunkiseudulla asuvia: 108

Nuoria aikuisia (alle 30 v.): 63
Eläkeikäisiä (65 vuotta täyttäneitä): 13

Yksin asuvia: 42
3+ hengen talouksia: 25

Alaikäisten lasten kanssa asuvia: 23
Pienissä asunnoissa asuvia (1-2 huonetta): 77
Isoissa asunnoissa asuvia (3+ huonetta): 45

Ahtaasti asuvia (alle 1 huone/hlö): 19

(Kyselytutkimuksessa esitetyt kysymykset löytyvät työn lopusta, ks. liite 5.)

2.5 VERKKOKYSELY

-122 näkemystä yhteistiloista-

Haastattelututkimuksen lisäksi toteutettu verkkokysely ei liity tutkimukseen valit-
tuihin kolmeen taloyhtiöön, vaan kuka tahansa soveltui vastaajaksi. Verkkokyselyn 
julkaisuajankohtana osa haastatteluista oli jo pidetty. Päämääränä oli tavoittaa 
mahdollisimman laaja joukko eritaustaisia vastaajia, jotta vastausten perusteella 
voitaisiin täydentää haastatteluaineistoa ja tehdä kokonaisuudesta luotettavampia 
johtopäätöksiä. Verkkokyselyn etu suhteessa haastattelututkimukseen onkin pa-
rempi tulosten yleistettävyys (Toivanen 2010, 178).
 Verkkokyselyn vastaajat hankittiin sosiaalisen median ja sähköpostin vä-
lityksellä. Vastaajajakauman kehitystä tarkkailtiin ja tasapainotettiin hankkimalla 
vastauksia myös sellaisilta ryhmiltä, jotka olivat aliedustettuina. Kyselyn levityska-
navia ja otantaa on kuvailtu tarkemmin seuraavalla aukeamalla.
 Tutkimuksen otosta ei käytettävissä olevien resurssien rajoissa pystytty 
valitsemaan satunnaisotannalla, joten valittujen levityskanavien vaikutus tulokseen 
on syytä pitää mielessä tuloksia tarkasteltaessa. Tuloksiin tuleekin suhtautua suun-
taa-antavina. Verkkokyselyssä myös kysymyksenasettelu saattaa tahattomasti joh-
datella tai vääristää tuloksia, minkä lieventämiseksi kyselyyn sisällytettiin kattavat 
kommentointimahdollisuudet monivalintakysymysten oheen.



44

Verkkokyselyn taustaa

Teemahaastattelujen suppean määrän (n=10) vuoksi laajemman ihmisjoukon 
mielipiteitä kartoitettiin erillisellä verkkokyselyllä. Koska verkkokyselytutkimus 
(n=122) toteutettiin haastattelututkimuksen tueksi, on kyselyn laajuus ja sen poh-
jalta tehty analyysi tarkoituksella pidetty kompakteina. Kysely ei liity tutkimuk-
sen haastattelukohteisiin. Kysymyksiä suunniteltaessa tärkeää oli kysymyksen-
asettelun yksinkertaisuus ja se, että kyselyyn olisi nopea vastata. Tavoitteellinen 
vastausaika oli 5-10 minuuttia. Pituutta testattiin ennen kyselyn julkaisemista.
 Kysymykset pohjautuvat samoihin aihepiireihin haastattelujen kanssa, 
mutta ne eivät ole yhtä syväluotaavia. Kysymyksenasettelussa käytettiin hyödyk-
si tutkimuksen alkuvaiheessa haastattelututkimuksen sijaan tehtäväksi aiottua 
kyselytutkimusta, mutta sisältöä supistettiin vastaamisajan kohtuullistamiseksi. 
Kolmessa kysymyksessä kuudesta oli tilaa myös kommenteille ja seitsemäs 
kysymys oli avoin vapaamuotoista pohdintaa varten. Moni vastaaja käytti kom-
mentointimahdollisuutta hyväkseen: monivalintakysymyksiin tuli yhteensä 298 
kommenttia ja 51 vastaajaa oli kirjoittanut mielipiteitään kyselyn lopussa olevaan 
avoimeen kenttään. Verkkokyselyn tulkitsemisen haasteena on kuitenkin se, että 
kohtaamatta vastaajia kasvotusten ei voida varmistua siitä, miten vakavasti tai 

huolellisesti kysymyksiin on vastattu. Toinen verkkokyselyn epävarmuustekijä 
on tulosten pinnallisuus verrattuna syväluotaavampiin teemahaastatteluihin. 
(Hirsjärvi 1996, 184.)
 Alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia verkkokyselyn avulla myös asuk-
kaiden suhtautumista yhteistilojen kustannuksiin. Diplomityön tilaajista Bonava 
oli kiinnostunut asukkaiden maksuvalmiudesta, minkä vuoksi työllä oli alun perin 
toinenkin tutkimuskysymys liittyen yhteistilojen arvoon (ks. luku 1.3). Niinpä 
verkkokyselyn lähtöaineistoksi tehtiin kustannuslaskelma, jolla kartoitettiin 
verkkokyselyssä toisilleen vaihtoehtoisiksi esitettyjen tilojen rakentamiskustan-
nuksia (ks. liite 4). Kustannukset oli tarkoitus esittää lähtötietona verkkokyselyn 
vastaajille, jotta he voisivat ottaa tilojen hinta-laatusuhteen huomioon vastauksia 
antaessaan. Verkkokyselyn toteutukseen käytetyn Surveypalin kyselyalustasta 
johtuen kustannuksia ei kuitenkaan saatu järkevästi esitettyä kysymysten ohessa. 
Näin ollen vastausten perusteella ei voida esittää kiistatonta aineistoa yhteistilojen 
arvoon liittyen, vaan aihe jää yleisemmän pohdinnan varaan. Siksi yhteistilojen 
arvoon liittyneestä tutkimuskysymyksestä luovuttiin. Taloudellinen näkökulma 
koettiin kuitenkin kiinnostavana ja sitä on käsitelty luvussa 3.3.

Kuva 30. As. Oy Hietalahden puistikon uima-allasKuva 29. Verkkokyselyssä esitettyjä kysymyksiä
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Kyselyaineiston hankinta

Kysely oli auki yhteensä noin kuukauden ajan 11.3.2016 alkaen. Suurin osa 
vastauksista, eli 78 % tuli ensimmäisen viikon aikana kyselyn julkaisemisesta, 
mutta ikääntyneiden ja perheellisten vastausmäärän vähyyden vuoksi vastaus-
aikaa pitkitettiin. Tietoa kyselystä levitettiin lähinnä sosiaalisen median kautta. 
Tärkeimpiä levityskanavia olivat facebook-ryhmät nimeltä Kaupunkitutkimus, 
Lisää kaupunkia Helsinkiin ja Lisää kaupunkia Espooseen, joiden kautta kysely 
on teoriassa ollut noin 10 000 ihmisen tavoitettavissa. Linkkiä kyselyyn jaettiin 
myös tekijän oman profiilin kautta yhteensä yhdeksän kertaa. Eläkeikäisiä ei so-
siaalisen median kautta tavoittanut, joten vastaajajakauman monipuolistamiseksi 
linkki lähetettiin eläkeläisaktiiveille sähköpostilla Eläkeläiset ry:n verkkosivuilta 
löytyneisiin osoitteisiin.
 Yhtenä levityskanavana oli myös As. Oy Hietalahden puistikko –ni-
misen taloyhtiön facebook-ryhmä, sillä kyseisessä taloyhtiössä tiedettiin olevan 
monipuolisia, nykynormista poikkeavia yhteistiloja, joista haluttiin empiiristä 
tietoa tutkimuksen tueksi. Hietalahden puistikkoon kuuluvat rakennukset on ra-
kennettu 1970-luvun puolivälissä ja yhtiön yhdeksästä porrashuoneesta kolmen 
yhteydessä on uima-altaallinen saunaosasto. Taloyhtiössä on myös kuntosali, ko-
koushuone, pesula ja erittäin tilava piha. Varastotilat yhtiössä ovat melko ahtaat, 
eikä yhteistiloja ole sijoitettu näköalapaikoille.

Kyselyaineiston edustavuus

Kyselyssä ei rajoitettu osallistujien vastauskelpoisuutta asuinpaikkakunnan 
mukaan, mutta silti vain 14 vastaajaa ilmoitti asuinpaikkakunnakseen muun kuin 
Helsinki, Espoo tai Vantaa. Kyselyn vastaajien ei kuitenkaan voida kiistattomasti 
olettaa edustavan pääkaupunkiseudullakaan asuvien keskimääräisiä mielipiteitä, 
sillä sosiaalisen median käyttäjät ja erityisesti edellä mainittuihin sosiaalisen 

median ryhmiin kuuluvat henkilöt edustavat jo valmiiksi painottunutta ihmisjouk-
koa keskivertoasukkaan sijaan. Tutkimuksen resurssien rajoissa tämän lähemmäs 
satunnaisotantaa ei kuitenkaan olisi käytännössä ollut mahdollista päästä. Verk-
kokyselyn aineisto kertoo kuitenkin asukkaiden toiveista suuntaa-antavasti. Pää-
telmien luotettavuutta voidaan arvioida vertaamalla tuloksia teemahaastatteluihin 
ja kirjallisuuskatsaukseen.
 Verkkokyselyn otoskokona n=122 on kohtuullisen pieni, mutta se mah-
dollistaa karkean analyysin ainakin n=30 ylittävien osajoukkojen kohdalla. Yksi 
diplomityön päämääristä on ollut selvittää erilaisten asukasryhmien suhtautumis-
ta yhteistiloihin. Kuitenkin eläkeikäisten (n=13) ja toisena kiinnostavana ryhmä-
nä perheellisten vastaajien (n=25) määrät alittavat osajoukkoina tavoitteellisen 
30 vastaajan minimin. Yksiöissä asuviakin oli vastaajissa vain 28, joten tulosten 
analyysissä pieniin asuntoihin on luettu yksiöiden lisäksi myös kaksiot luotet-
tavamman osajoukon muodostamiseksi. Pienissä asunnoissa asuvien suhtautu-
minen yhteistiloihin on erityisen kiinnostavaa siksi, että intuitiivisesti ajatellen 
ahtaammin asuvien kiinnostus yhteistiloja kohtaan asumisväljyyden parantajana 
voisi olla keskivertoa suurempaa.
 Sosiaalisen median vaikutus kyselyn levityskanavana näkyy vastaajaja-
kaumassa siten, että nuorten osuus suhteessa iäkkäämpiin vastaajiin on korostu-
nut. Kyselyn vastaajista 52 % olikin alle 30-vuotiaita, kun taas yli 65-vuotiaiden 
vastaajien osuus oli 11 %. Iäkkäämpien vastaajien vähyys ei kuitenkaan selity 
ainoastaan levityskanavan valinnalla, sillä verkkokyselymenetelmälle on yleises-
tikin tyypillistä, että se tavoittaa iäkkäitä ihmisiä huonommin kuin esimerkiksi 
postikysely (Huttunen et al. 2015, s. 27). Vanhusten aliedustuneisuus otannassa 
on valitettavaa, koska ikääntyvät on tällä hetkellä ainoa kasvava väestöryhmä 
eliniän pitenemisen seurauksena (Juntto 2010, 10). Vinouma tuo kuitenkin mie-
lenkiintoista vastapainoa tutkimuksen asukashaastatteluihin, joiden osallistujista 
yksikään ei ollut alle 30-vuotias ja puolet oli eläkeläisiä.
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2.6 ANALYYSIMENETELMÄT: 
KAHDEN AINEISTON SYNTEESI

Tässä luvussa kuvataan, miten teemahaastattelujen ja verkkokyselyn kautta kerät-
tyä aineistoa on analysoitu. Analyysiä ja aineiston teemoittelua ohjasi luvussa 1.3 
esitetty tutkimuskysymys. Tutkimuksen pääaineiston muodostavat asukashaas-
tattelut (n=10), jotka olivat verkkokyselyä syväluotaavampia ja kontekstiltaan 
kontrolloidumpia. Haastattelujen suppean määrän vuoksi toteutettiin erikseen 
myös kvantitatiivinen verkkokysely (n=122), jolla kartoitettiin laajemman ihmis-
joukon mielipiteitä samoista teemoista. Aineistojen analyysin tukena on käytetty 
kirjallisia lähteitä ja aiempaa tutkimustietoa.

Asukashaastattelujen analyysi

Jokainen kutsun perusteella haastatteluun ilmoittautunut asukas otettiin osaksi 
tutkimusta. Haastattelun yhteydessä asukkailta ei kysytty ikää, mutta heidän 
keski-ikänsä oli arviolta 50–60 vuotta. Haastatteluaineiston perusteella nuor-
ten aikuisten toiveet jäävätkin epäselväksi. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja 
litteroitiin sanasta sanaan. Sen jälkeen haastatteluaineistosta poimittiin asuk-
kaiden sitaatteja, jotka jäsenneltiin teemoittain sisällysluettelon lukujen 3.1–3.3 
alaotsikoiden mukaan. Samojen aihepiirien puheenvuorot koottiin yhteen ja 

niitä vertailtiin toisiinsa. Aluksi sitaatit jaoteltiin taloyhtiökohtaisesti omiksi 
kappaleikseen, jotta taloyhtiöiden välisiä eroja oli helppo havainnoida. Lopuksi 
havainnot yhdistettiin teemoittain eheiksi kokonaisuuksiksi omiin lukuihinsa. 
Luku 3.2 kuvaa suoraan suunnittelukäytäntöihin liittyviä aihealueita, kun taas 3.1 
ja 3.3 ovat teoriapainotteisempia. Jokaiseen lukuun kirjoitettiin teemakohtainen 
johdanto kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Johdantoa verrattiin haastatteluaineis-
toon ja samalla tarkistettiin, vastasivatko ne toisiaan vai oliko osa tuloksista 
ristiriidassa keskenään. Vertailun perusteella arvioitiin tulosten luotettavuutta ja 
tehtiin tulkintoja aineistosta.
 Nuorten vastaajien puuttuminen haastatteluissa voidaan olettaa kum-
puavan toisaalta siitä, että opiskelija-asunnot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. 
Toisaalta tutkittavissa taloyhtiöissä mahdollisesti asuvien nuorten haluttomuus 
osallistua haastatteluun saattaa kuvastaa myös sitä verkkokyselyn tuloksista il-
mennyttä seikkaa, että nuorten kiinnostus yhteistiloja kohtaan vaikuttaisi olevan 
suhteessa vähäisempää kuin muiden vastaajien. Tämä taas saattaa olla seurausta 
siitä, että yhteistilojen käytön mielekkyyden edellytyksenä on diplomityön tulos-
ten perusteella tilojen käytön vapaaehtoisuus. Edellytys ei nuorilla välttämättä 
toteudu, mikäli ahtaasti asuminen on seurausta alhaisesta tulotasosta eikä asumis-
preferenssien mukaisesta valinnasta.
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Verkkokyselyn analyysi

Verkkokysely toteutettiin Surveypal-sivuston avulla. Palvelu muodostaa jokaisen 
kyselyn vastauksista automaattisesti vastaustilaston, joka ilmoittaa jokaiseen ky-
symykseen tulleiden vastausten määrän, keskiarvon ja keskihajonnan. Palvelussa 
vastauksia voi jaotella osajoukkoihin esimerkiksi vastaajan syöttämien esitietojen 
mukaan. Analyysi aloitettiin arvioimalla vastaajajakaumaa, joka on esitelty luvus-
sa 2.5. Vastaajien esitietojen perusteella arvioitiin kyselyaineiston edustavuutta ja 
valittujen levityskanavien vaikutusta aineistoon. Yhteensä vastauksia saatiin yli 
tavoitellun määrän, mutta kaikkien kiinnostavien osajoukkojen vastaajamäärä ei 
ylittänyt tavoiteltua 30 vastaajan joukkoa. Niinpä joitakin asukasryhmiä koskevat 
tulkinnat ovat vähemmän luotettavia kuin toiset, mikä on tuotu esiin analyysien 
yhteydessä. Esitietojen analyysin perusteella tutkittavia osajoukkoja säädettiin 
esimerkiksi yhdistämällä joitain osajoukkoja ja jättämällä liian pieniä ryhmiä 
pois tarkastelusta. Osajoukkojen vastauksia verrattiin kokonaisuuteen ja toisiin-
sa ryhmien välisten erojen selvittämiseksi. Verkkokyselyn kautta saatiin myös 
paljon avoimia vastauksia, jotka täydensivät monivalintakysymysten tuloksia. 
Verkkokyselyn aineisto jaoteltiin teemoittain samoihin alalukuihin haastatteluai-
neiston kanssa.

Aineistojen synteesi

Kun sekä haastattelu- että verkkokyselyaineistot oli analysoitu, verrattiin niiden 
kautta kerättyjä tuloksia toisiinsa. Verkkokysely täydentää asukashaastattelujen 
aineistoa ja niiden muodostamaa kokonaisuutta on tulkittu suhteessa teoriaan ja 
suunnittelukäytäntöihin. Analyysin jälkeen tulokset yhdistettiin teemoittain yh-
tenäiseksi kokonaisuudeksi. Tulokset on esitetty kolmessa alalukuihin jaetussa 
ryhmässä, jotka ovat yhteistilojen ominaisuudet, asukkaiden toiveet tilatyypeit-
täin ja yhteistilat taloudellisesta näkökulmasta.
 Synteesin perusteella kokonaisuutta tarkasteltiin suhteessa tutkimus-
kysymykseen eli siihen, kuinka yhteistilojen laatua ja käyttöastetta voidaan pa-
rantaa. Kysymykseen liittyvää aineistoa analysoidaan luvuissa 3.1–3.2 ja yhteis-
tilojen kustannuksiin liittyvää aineistoa käsitellään luvussa 3.3. Lopuksi kaikki 
johtopäätökset on tuotu yhteen luvussa 3.4, jossa esitetään tiivistetysti vastaus 
tutkimuskysymykseen. Aineiston keskeinen sisältö koottiin kahteen kaavioon, 
jotka ovat esitettyinä luvussa 3.4.2. Kaaviot kuvaavat yksinkertaistetusti, millai-
sia ratkaisuja yhteistilojen suunnittelussa kannattaisi suosia.
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III TULOKSET JA POHDINTA

”Mä väitän et se on kilpailuetu jos ne (yhteistilat) on hyvin mietit-
ty ja järjestetty ja haistettu mikä se tarve on. -- Se lisää sen kohteen 

houkuttelevuutta.” – Herkuleksen asukas

III
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Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Luvut 3.1 ja 3.2 
vastaavat diplomityön tutkimuskysymykseen: Millaisilla suunnitteluratkaisuilla 
ja menetelmillä asuinkerrostalojen yhteistilojen laatua ja käyttöastetta voidaan 
parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla? Luvussa 3.3 taas käsitellään 
yhteistiloja maksuvalmiuden ja kaupallistamisen näkökulmasta.

Haastattelu- ja verkkokyselyaineisto on analysoitu luvussa 2.6 esitettyjen mene-
telmien mukaan. Tutkimustulokset esitellään aihealueittain siten, että teoreetti-
sempi ja tilatyypeittäin jaoteltu aineisto ovat omina kokonaisuuksinaan. Jaottelun 
päämääränä on ollut, että diplomityötä voidaan käyttää käsikirjana yhteistilojen 
suunnittelussa. Kaikki tekstissä käytetyt suorat sitaatit ovat asukkaiden lausumia. 
Jotta asukkaiden ajatusmaailma välittyisi lukijalle mahdollisimman vääristymät-
tömänä, on lainauksia poimittu monipuolisesti kaikista aihealueista. Sitaattien 
litteroinnilla on mahdollistettu asukkaiden mielipiteiden erottaminen toisistaan. 
Litterat on lueteltu kohdekohtaisissa taustatiedoissa luvuissa 2.2.1–2.2.3, mutta 
tiivistetysti litterassa oleva L-kirjain edustaa Helsingin Loppukiriä, H edustaa 
Helsingin Herkulesta ja J Jätkäsaaressa sijaitsevaa HEKA Länsisatamankatu 23:a. 
Verkkokyselystä poimittujen avovastausten tunnus on yksinkertaisesti ”Verkko-
kysely”. Kaikki verkkokyselysitaatit ovat keskenään eri vastaajien antamia.

3.1 Yhteistilojen ominaisuudet

Seuraavaan lukuun on koottu aineistoa siitä, millaisia edellytyksiä ja ominaisuuk-
sia tähän tutkimukseen osallistuneiden asukkaiden mielestä kuuluu hyviin yhteis-
tiloihin teoreettisella tasolla. Tiettyihin tilatyyppeihin liittyvät toiveet on käsitelty 
tarkemmin luvussa 3.2. Jokaisen teeman alussa on kirjallisuuskatsauksesta koottu 
johdanto. Sen jälkeen esitellään haastattelujen ja verkkokyselyn tulokset sekä 
aineiston teemakohtainen analyysi.
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3.1.1 YHTEISÖLLISYYYS

Yhteisöllisyyttä voi asumisessa ilmetä monella tapaa. Alueellisesti yhteisöllisyyttä 
voidaan tarkastella kaupungin, lähiympäristön tai asuinyhteisön mittakaavassa. 
Toiminnallisesti taas yhteisöllisyydellä voidaan viitata moneen erilaiseen asumisen 
ja sosiaalisen piirin tasoon. Kaikkein edistyneintä yhteisöllisyyden muotoa edustaa 
yhteisöasuminen, jossa yhteisöllisyys on sisäänrakennettu yhteisön tilalliseen ja toi-
minnalliseen rakenteeseen. Kaikilla asuinalueilla yhteisöllisyyttä ei välttämättä ole 
lainkaan. (Helamaa et al. 2012, 25.)
 Ruotsalaisen John Fletcherin mukaan sopiva asukasmäärä yhteisölliselle 
talolle on 30–75. Tällaisesta joukossa yksityisyys säilyy, mutta henkilökohtaisten 
suhteiden solmiminen on vielä mahdollista. (Dahlström 2009, s. 144.) Yhteisöllinen 
tapa asua on Suomessa melko harvinaista ja sen ajatellaan liittyvän lähinnä erilaisiin 
erityisasumisen muotoihin. Vanhuksille ja opiskelijoille yhteisöasuminen koetaan 
luonnollisena, mutta muihin elämänvaiheisiin se ei tunnu nykykulttuurissa kuuluvan. 
(Helamaa et al. 2012, 14.) Erilaiset ryhmärakentamishankkeet ovat kuitenkin osoitus 
siitä, että yhteisöllisyyden ei tarvitse olla elämänvaihesidonnaista. Esimerkiksi Jät-
käsaaressa sijaitsevassa Helsingin Maltassa asukasyhteisö koostuu hyvin kirjavataus-
taisista asukkaista (Paalimäki et al. 2013, 11). Useilla asuinyhteisöillä onkin tietoinen 
pyrkimys asukasrakenteen heterogeenisuuteen (Helamaa et al. 2012, 18).
 Vaikka yhteistiloja koskevassa kirjallisuudessa ja suunnitteluohjeissa 
viitataan usein yhteisöllisyyteen, eivät tilat itsessään takaa yhteisön muodostumis-
ta. Yhteisöllisyyden keskiössä ovat aina ihmiset, eikä yhteisöllisyys saisi koskaan 
olla pakotettua. Mahdollisuus kontrolloida omaa yhteisöllisyyttään on psyykkisesti 
tärkeää (Kyttä et al. 2010a, 113). Kuitenkin myös heikommat sosiaaliset suhteet 
ja hyvänpäiväntuttavuus naapureihin lisäävät turvallisuuden tunnetta asuinalueella 
(Juntto 2010, 265).  Onkin olemassa arkkitehtonisia ratkaisuja, joilla yhteisölli-
syyttä voidaan edistää. Tällaisia keinoja ovat visuaalisten yhteyksien luonti eri ti-
lojen välillä, kuljettavien reittien sekä siirtymätilojen huolellinen suunnittelu sekä 
kohtaamispaikkojen luominen. Kevyeen yhteisöllisyyteen kannustavien tilojen 
ei tarvitse sijaita sisätiloissa, vaan ulkotilat soveltuvat tarkoitukseen yhtä hyvin. 
(Helamaa et al. 2012, 122–134.)
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Yhteisöllisyys haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Siis tää on silleen kiva talo, et täs moikataan.” (H2n)

 Tutkimuksen haastattelukohteista ryhmärakentamishankkeena toteutettu Helsin-
gin Loppukiri oli selkeästi kaikkein yhteisöllisin. Eräs haastateltavista mainitsi-
kin tuntevansa ”oikeastaan koko talon” (L2). Yhteisö tuo turvaa ja naapurista saa 
tarvittaessa kananmunia lainaksi. Helsingin Herkuleksessa ja Länsisatamankatu 
23:ssa naapureita ei juuri tunnettu, mutta naapureita kuitenkin tervehdittiin vas-
taan tultaessa. ”Mä moikkaan tos kaikkii sujuvasti tietämättä asuuks ne tässä 
talossa vai ei.” (H2n) Asukkaat kuitenkin pitivät siitä, että hätätilanteen tullen 
naapurin ovikelloa olisi helppo mennä soittamaan. Täydellinen kontaktin puute 
naapureihin olisi sen sijaan asukkaiden mielestä ”karseeta” (H1). Herkuleksessa, 
jossa suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, vaikuttaisi kuitenkin olevan jok-
seenkin tiiviimmät välit naapureihin kuin Länsisatamankatu 23:ssa, jossa kaikki 
asuvat vuokralla. ”Hirveen vähän tunnetaan naapureita. Me ollaan nyt melkein 
kaks vuotta asuttu tässä ja pari viikkoo sitten vasta tavattiin tää seinänaapuri.” 
(J1). Havainto on linjassa verkkokyselyn kanssa, sillä tulosten perusteella omis-
tusasunnoissa asuvat (n=62) vaikuttaisivat suhtautuvan naapureiden tapaamiseen 
yhteistiloissa vuokralla asuvia (n=60) myönteisemmin. Omistusasunnoissa 
asuvien vastausten keskiarvo kysymykseen ”tykkään tavata naapureita yhteis-
tiloissa” oli 5,9 asteikolla 0-10 (0=täysin eri mieltä, 10=täysin samaa mieltä), 
kun taas vuokralla asuvien vastausten keskiarvo oli vain 4,1. Kaikkien vastaajien 
keskiarvo kysymykseen oli 5,25 (vrt. diagrammi 1). Vuokralla asuessa suhde 
muihin asukkaisiin ei ehkä tunnu yhtä tärkeältä kuin omistusasunnossa, johon on 
investoituna paljon omaa rahaa. Vuokra-asunnosta on myös helpompi muuttaa, 
mikäli naapurusto ei miellytä. Omistusasunto on sen sijaan sitovampi ja muut-
taminen edellyttää enemmän työtä, joten omistusasujilla on suurempi motiivi 
hyvien naapurussuhteiden luomiseen.
 Yhteisöllisyyteen suhtautumiseen liittyen otoksesta ilmeni myös 
lähtöaineistossa esitetty huomio siitä, ettei se sovi kaikkien luonteelle. 

”Kaikki eivät halua yhteisöllisiä yhteistiloja, eikä varsinkaan maksaa niistä 
vastikkeessa.” (Verkkokysely) Vaikka osa Loppukirin asukkaista sen sijaan va-
litsi asuntonsa juuri yhteisöllisyyden perusteella, eivät sielläkään kaikki olleet 
aluksi kovin innoissaan yhteisöllisyydestä. ”Ei se yhteisöllisyys varmaan ollu 
ihan ykkösasia. -- Siin vaihees ku asuntoo ruvettiin suunnittelemaan, ni mä 
havahduin et hetkinen, me ollaan oikeesti muuttamas johonki hiivatun yhteisöta-
loon.” (L3n) Osa rakennusvaiheessa mukana olleista jopa perui suunnitelmansa 
muuttaa Loppukiriin yksityisyyden menettämisen pelon vuoksi. Talossa asuville 
pelko on kuitenkin osoittautunut turhaksi. ”Tääl saa olla ihan erakkonakin jos 
haluaa.” (L3n)
 Tärkeimpänä yhteisöllisyyttä edistävänä tekijänä pidettiin sitä, että 
asukkailla on asuinpaikan lisäksi jotain muutakin yhteistä. Ihmisten sosiaalinen 
verkosto ei nykypäivänä enää juuri perustukaan naapurussuhteisiin, vaan sosiaa-
liset piirit muodostuvat muiden elämänalojen, kuten työskentelyn tai harrastusten 
ympärille. Loppukirissä ryhmärakennuttamisprosessin pituutta pidettiin toimiva-
na lähtökohtana yhteisöllisyydelle. ”Me ollaan pidetty hyvänä et se prosessi on 
riittävän pitkä. Et sillon ihmiset ehtii tutustua toisiinsa ja yritetään sitä yhteisöö 
muodostaa siinä.” (L1) Osa asukkaista osallistui rakentamisaikana lisäksi yhtei-
söllisyyteen valmentaviin kursseihin. Muuton jälkeen työryhmään kuuluminen ja 
yhteiset ruokailut neljänä päivänä viikossa ovat edesauttaneet asukkaiden yhteis-
henkeä. ”Yhen kerran, ku oli ruoka vähän myöhässä, ni ruvettiin laulamaan siinä. 
Ja sit kun se ruoka olikin valmista ni porukka jatko vaan laulamista,” kertoi yksi 
haastateltavista (L3n) huvittuneena. Muissa haastattelukohteissa yhteisöllisyyttä 
arveltiin voivan syntyä esimerkiksi keskenään samanlaisessa elämäntilanteessa 
olevien välille. ”Jos ois sellasii hiekkalaatikkoikäsii lapsia, ni sillon oppii tunte-
maan. Ja jos on koiria.” (H2n) Länsisatamankatu 23:ssa kuitenkin harmiteltiin, 
että samassa portaassa ”ei oo kauheesti samassa elämäntilanteessa olevia perhei-
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tä tai asujia”. (J1) Vähemmän sosiaalisia asukkaita tilanne kuitenkin miellytti. 
”Yksityisyys on mulle tosi tärkee.” (J3)
 Loppukirissäkin pohdittiin asukkaiden kanssa, kenelle muille yhtei-
söllinen elämäntapa voisi senioreiden lisäksi sopia. Haastateltavat olivat niillä 
linjoilla, että ainakaan opiskelijoiden ja vanhusten yhteisasuminen ei välttämättä 
toimi. ”Kyllä siinä tuota voi tulla vähän tämmöstä ongelmaa, jos tota on kovin 
erilaiset elämäntavat.” (L1) Yhteisöllisyyden ja työvuorojen yhdistämistä työ-
elämään he eivät kuitenkaan kokeneet ongelmallisena. Loppukirin työelämässä 
olevista asukkaista harva pystyi osallistumaan yhteisen aterian valmistukseen, 
mutta he kompensoivat sen muulla tavalla. ”Tuolla sit vaan iltasin sitte ne jotka 
on työelämässä ni kulkee riepu kädessä ja siivoo.” (L3n) Jokainen siis osallistuu 
yhteisiin tehtäviin mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaan.
 Otoksen perusteella vaikuttaa selkeältä, että pelkät tilajärjestelyt eivät 
riitä yhteisöllisyyden tunteen luomiseen. ”Meillä Helsingissä kuvitellaan ihan 
liian usein että ihmisten sosiaalisuus on kiinni tiloista.” (Verkkokysely) Siitä 
huolimatta käänteisesti sanoen yhteistilat ovat kuitenkin edellytys sille, että yh-
teisöllisyyttä voi ylipäätään syntyä. ”Se on aika ratkasevaa, et meil on ne tilat, 
mis me voidaan olla yhdessä.” (L3n) Asukkaat pitivät erityisesti talon alakerrassa 
sijaitsevaa ruokasalia hyvänä kohtaamispaikkana. ”Kun sä tuut sisään niin sä 
voit tsekata heti et onks ketään siinä ja oiskohan kiva jäädä istahtaa siihen.” 
(L1) Herkuleksessa ja Länsisatamankatu 23:ssa yhtä spontaaneihin kohtaa-
misiin sopivia tilajärjestelyitä ei ole. Osa asukkaista kuitenkin pohdiskeli, että 
kohtauspaikkoja voisi olla enemmänkin. ”Ku suomalainen yhteiskunta on ra-
kennetu hirveesti ikäkausittain. -- Kaikki on ihan erillään, ni kaikki semmonen, 
mikä lisää sitä yhteisöllisyyttä ni on kyl hyvä.” (H1) Sama asukas pohti, että 
kohtaamispaikkoja voitaisiin sijoittaa myös pihalle, jolloin yhteisöllisiä sisätiloja 
ei välttämättä tarvita. ”Kyl mä voin pihallaki jutella.” (H1) Samaa mieltä oli 
myös yksi Länsisatamankatu 23 haastateltavista. ”Pihalla tulee juteltuu kyllä.” 
(J1) Verkkokyselyssäkin oli kommentoitu yhteistilojen vaikutusta sosiaalisten 
suhteiden kehityksen mahdollistajana. ”Sauna ja uima-allas on ihan ehdoton, 
en varmaan tuntisi yhtään asukasta tässä taloyhtiössä, jos en kävisi saunassa 
ja uimassa.” (Verkkokysely) Yhteistiloilla tulisikin nimenomaan luoda mahdolli-
suuksia asukkaiden väliselle kanssakäymiselle.

  Yhteenveto: YHTEISÖLLISYYS
  • oman yksityisyyden kontrollointi ja positiivisen
     anonymiteetin säilyminen tärkeää
  • samanlainen elämäntilanne yhdistää
  • yhdessä syöminen ja työskenteleminen vahvistaa yhteisöä
  • kohtaamispaikat tärkeitä, voivat olla ulkonakin

  HYVÄÄ
  + hyvänpäiväntuttuus edistää alueen turvallisuuden tunnetta
  + tervehtiminen ja naapuriapu

  HUONOA
  - kaikki eivät halua yhteisöllisyyttä
  - yhteistiloista koituvat kustannukset
  - täydellinen kontaktin puute ”karseaa”

Diagrammi 1.
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3.1.2 OMA VAI YHTEINEN TILA - MITÄ TOIMINTOJA VOISI JAKAA?

Yhteistilat erottavat kerrostaloasumisen pientaloista, sillä jokaisessa kerrosta-
lossa on ainakin yhteinen porrashuone. Tilojen jakamisessa on monta eri tasoa, 
joita esimerkiksi Iida Hedberg on tutkinut diplomityössään Jaetut tilat joustavan 
asumisen mahdollistajana (Tampere, 2014). Ihmisillä on kuitenkin erilaisia kä-
sityksiä siitä, mitä tiloja on mielekästä jakaa. Esimerkiksi opiskelija-asumisessa 
keittiön ja saniteettitilojenkin jakaminen koetaan luonnollisena, kun taas joissain 
kerrostaloissa ei ole käytävien lisäksi mitään muita yhteistiloja.
 Yhteistiloilla voidaan laajentaa asukkaiden käytössä olevaa elintilaa. On 
kuitenkin todennäköistä, että yhteistilajärjestelyjen ei poikkeustapauksia lukuun 
ottamatta juuri koeta pienentävän oman tilan tarvetta (Huttunen et al. 2015, 29). 
Syynä voi olla se, että omista neliöistä luopuminen vähentäisi asukkaan mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omaan yksityisyyden tasoonsa. Vaikuttaisikin olevan tyypil-
listä, että mieluisalta asuinalueelta hankitaan ensisijaisesti mahdollisimman suuri 
asunto (Vartia 2015, 147). Niinpä yhteistilajärjestelyjen rooli on lähinnä tuoda 
lisää vaihtoehtoja oman asunnon tilaratkaisujen ohelle. Kaikilla ei kuitenkaan ole 
taloudellisista syistä mahdollisuutta elää niin väljästi kuin he toivoisivat. Siksi 
diplomityön haastattelukohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että 
otannassa olisi riittävästi pienissä asunnoissa asuvia.

Tilojen jakaminen haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Kerrostalossa ku asuu ni pointti on just se, et siellä on yhteistä tilaa, ettei tarvii 
kaikkea olla itellään.” (H2m)

Jokaisessa haastattelukohteessa vaikutettiin olevan pääpiirteissään tyytyväisiä 
nykyisten yhteistilojen laajuuteen. Olemassa olevista yhteistiloista ei haluttu 
luopua, mutta myöskään oman asunnon tiloista ei oltu valmiita karsimaan. ”Ei 
luovuta mistään,” totesi eräs haastateltavista (L3n) napakasti. Ideologisella ta-
solla tilojen jakaminen vaikuttaa kuitenkin luontevalta Loppukirin asukkaille. 
”Just sillon kun suunniteltiin tätä, ni ajateltiin, et mahdollisimman paljon niinku 
yhteiskäyttöö. Ettei tulis sitte sitä, et jokanen hankkii oman.” (L3m) Myös Her-
kuleksessa yhteiset tilat koettiin yleisesti tärkeänä osana kerrostaloasumista. ”Jos 
ne ei ois merkittäviä, ni sit varmaan haluis asuu jossain omakotitalossa tai riva-
rissa.” (H2m) Tosin eläkeläispäiviä viettävä asukas (H3) pohti naurahtaen, että 
tilojen jakamisesta ”tulee sit taas ne opiskelija-ajat mieleen”. Länsisatamankatu 
23:ssakaan omista tiloista karsiminen ei olisi tullut kyseeseen, sillä haastateltujen 
asukkaiden asunnot olivat Loppukirin tapaan hyvin kompakteja. ”Pikemminki 
mä oon ollu ilonen, et meillä on nää täydentävät tilat, koska asunnossa on vaan 
se mitä just tarvitaan eikä enempää.” (J2)
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 Keittiön tai parvekkeen korvaamista yhteistiloilla ei teemahaastattelu-
jen eikä verkkokyselyn perusteella kannata harkita. Verkkokyselyssä kaikkien 
vastausten keskiarvo kysymykseen ”oma parveke on parempi kuin yhteinen kat-
toterassi” oli 6,98 asteikolla 0-10 (vrt. diagrammi 3). Vastaavasti kysymykseen 
”oma keittokomero on parempi kuin hyvin varusteltu kerroskeittiö” annettujen 
vastausten keskiarvo oli 8,64 (vrt. diagrammi 4). Keittiön yksityisyys koettiin 
hyvin tärkeäksi ja kerroskohtaisissa yhteiskeittiöjärjestelyissä nähtiin ylläpidol-
lisia ongelmia. ”Se yhteiskeittiö ei välttämättä toimi hirveen hyvin koska siinä 
tulee aina näitä reviiriongelmia ja siivousongelmia.” (L1) Länsisatamankatu 
23:ssakin todettiin keittiöiden olevan jo valmiiksi niin kompakteja, ettei niissä 
ole pienentämisvaraa. Myöskin huoneistokohtaiset parvekkeet koettiin yleisesti 
tärkeinä erityisesti ikääntyville asukkaille raittiin ulkoilman ja valon vuoksi. ”Jos 
ajattelee että tässä ikää tulee niin se on hirmusen tärkee, et se on se parveke 
olemassa.” (L3n) Edes Herkuleksessa ei oltu kiinnostuneita karsimaan oman 
asunnon tiloista, vaikka siellä kaikki haastateltavat asuivat varsin tilavasti. ”Ai 
jos ne ois mun asunnosta pois ni emmä sitte! -- Se on kato ku mahdollisuudet 
kasvaa ni tarpeetki kasvaa.” (H1) Onkin luonnollista, että asumisen kannalta 
välttämättömät tilat halutaan pitää asunnossa, jolloin yhteisöllisten tilojen käyttö 
ei ole pakotettua. Myös Herkuleksen asukkaiden ajatusmaailma on ymmärrettävä 
kirjallisuuskatsaukseen peilattuna: asunnon väljyyttä pidetään ensisijaisena ja 
asunnon ulkopuolisia tiloja käytetään lähinnä kompensoimaan asunnon mahdol-
lisia puutteita.
 Otoksen perusteella vaikuttaisi, että uudisrakennuksiin ei juuri kannat-
taisi rakentaa asuntokohtaisia saunoja. Loppukirissä ja Länsisatamankatu 23:ssa 
talosaunoihin ollaankin oltu tyytyväisiä. ”Yhteissaunassa on ihan hauskaa. 
-- Ja siellä aina sitten yleensä tapaa ihmisiä.” (L2) Kaikkein jyrkimmin omaa 
saunaa vastusti eräs Länsisatamankatu 23:n asukkaista. ”Mä oon kauheesti omaa 
saunaa vastaan. Jos mä oisin maailman diktaattori ni ei kenenkään kerrostalo-
asunnossa ois omaa saunaa. Se on ihan järjetöntä.” (J2) Hieman yllättäen edes 
Herkuleksessa asuvat asukkaat eivät pitäneet asuntokohtaisia saunojaan kovin 
merkityksellisinä. ”Se ois ollu sillee kivempi ettei ois ollu omaa saunaa. Et ois 
ollu tollanen nykyaikanen kattosauna. Se ois ollu parempi.” (H2m) Asunnon 

jälleenmyyntiä ajatellen omaa saunaa pidettiin kuitenkin myyntivalttina, mikä oli 
ainakin yhdelle haastateltavista (H3) ollut syy saunallisen asunnon hankkimiseen. 
Tulos on linjassa kirjallisuuskatsauksen kanssa, sillä myös Vartian diplomityös-
sä saunan ajateltiin helpottavan asunnon myyntiä (Vartia 2015, 151). Kaikista 
haastateltavista vain yksi piti omaa saunaa parempana verrattuna yhteissaunaan. 
”Mut kyllä kaikista paras on huoneistokohtanen sauna, jos se on niinku hyvin 
että on ikkuna ja sen pystyy tuulettamaan. Et se ei oo semmonen siivouskaappiin 
tehty.” (J3) Vastaava tulos saatiin myös verkkokyselyn kautta, jossa vastausten 
keskiarvo kysymykseen ”oma kompakti sauna on parempi kuin laadukas talo-
sauna” oli 3,96 asteikolla 0-10 (vrt. diagrammi 2). Sauna olikin verkkokyselyssä 
esitetyistä toisilleen vaihtoehtoisista tiloista ainoa, jota enemmistö vastaajis-
ta kannatti järjestettävän mieluummin yhteistiloilla kuin omassa asunnossa 
(ks. liite 5, kysymys 5, kohdat b–f). Tutkituista osajoukoista lapsiperheet (n=23) 
ja vuokralla asuvat (n=60) olivat hieman keskivertoa kiinnostuneempia omasta 
saunasta, mutta myös näillä ryhmillä vastausten keskiarvo jäi alle viiden. Vähäi-
nen kiinnostus omaa saunaa kohtaan oli jossain määrin yllättävää. Yksi selittä-
vistä syistä ilmiölle saattaa olla saunomiskulttuurin hiipuminen, sillä jopa kolme 
haastateltavista kertoi tarvitsevansa saunaa vain satunnaisesti. ”Me ei tarvita et 
meil ei oo sellast saunomiskulttuurii hirveesti.” (J1) Toisaalta ekologisuus ja asu-
misen kalleus saattavat selittää asiaa. Lisäksi saunalta kaivattua elämyksellisyyttä 
voi olla hankalaa toteuttaa pienessä asuntosaunassa.
 Tutkimuksessa selvitettiin myös asukkaiden kiinnostusta yhteisiin vie-
rasmajoitus- tai etätyöskentelytiloihin. Loppukirin asukkailla onkin käytössään 
yksi yhteinen vierashuone, mitä on pidetty toimivana ratkaisuna. ”Se on just kun 
asunnot on normaalia pienempiä, niin se on hyödyllinen että on tila johon voi 
majottaa vieraan.” (L1) Yleisesti eläkeikäisillä vaikutti olevan muita enemmän 
kiinnostusta yhteistä vierasmajoitushuonetta kohtaan, mistä oli viitteitä myös 
verkkokyselyn vastauksissa (vrt. luku 3.2.7, diagrammi 10). Epäröintiä aiheutti 
kuitenkin vieraiden suhtautuminen ratkaisuun. ”Sellanen vierashuone olis kyllä 
hyvä varmaan, en sitte tiedä mitä vieraat ajattelis siitä.” (H3) Suurin osa oli 
kuitenkin sitä mieltä, että oma asunto riittää vieraiden majoitukseen.
 Asukashaastatteluissa kiinnostus etätyötilaa kohtaan oli suhteelli-
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sen vähäistä, mutta verkkokyselyaineistossa kiinnostusta oli jonkun verran 
(vrt. luku 3.2.7, diagrammi 11). Etätyöskentelykulttuuri vaikuttaa kuitenkin 
olevan murroksessa, joten etätyötilojen tarpeen lisääntymiseen olisi mahdolli-
sesti hyvä varautua. Erillistä tilavarausta etätyöskentelylle ei kuitenkaan tulosten 
perusteella kannata järjestää, vaan sen voisi esimerkiksi integroida osaksi kerho-
huoneen käyttömahdollisuuksia.
 Otoksen perusteella vaikuttaisi siltä, että tilojen jakaminen on nykyi-
sessä asuntotuotannossa sopivalla tasolla. Omista asuinneliöistä ei haluta luopua, 
mutta toisaalta nykyisin yhteistiloilla järjestettäviä tilojakaan ei haluttaisi omaan 
asuntoon. Yhteistilojen monikäyttöisyyttä voisi lisätä.

  Yhteenveto: TILOJEN JAKAMINEN
 
  • omasta keittiöstä, parvekkeesta tai oleskelutiloista ei haluta tinkiä
  • yhteissauna riittäisi useimmille
  • vierasmajoituksen järjestämistä yhteistiloissa voisi harkita

  HYVÄÄ
  + lisää väljyyttä ja vaihtoehtoja asunnon tilaratkaisujen ohelle

  HUONOA
  - kaikki eivät välttämättä huolehdi tilojen siisteydestä

Diagrammi 2. Diagrammi 3. Diagrammi 4.
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3.1.3 YHTEISTILOJEN MUUNNELTAVUUS

Kestävän kehityksen tavoite tuo rakennuskannalle uudenlaisia edellytyksiä 
joustavuuden suhteen. On mahdotonta ennustaa pitkän aikavälin vaikutuksia 
asumiskulttuuriin, minkä vuoksi rakennusten uudistumiskyky on tärkeää. Asun-
tosuunnittelu sellaisenaan on usein turhan tuotanto- ja suunnittelijalähtöistä, 
joten muuntojoustavuudella voitaisiin edistää myös asukkaiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa asuinympäristöönsä (Lapintie 2011, 11). Monipuolisuus onkin kaupun-
kirakenteen kehitykselle tärkeää ja mahdollistaa asukkaiden erilaistuvien elämän-
tapojen toteutumisen (Krokfors 2010, 212).
 Karkeasti jaoteltuna tilojen muunneltavuus jakautuu kahteen osaan, 
jotka ovat toiminnallinen monikäyttöisyys ja rakenteellinen muunneltavuus. Toi-
minnallisesti muuntuva tila mahdollistaa monikäyttöisyyden ilman, että itse fyy-
sistä tilaa muutetaan. Kalasataman joustotiloista voisi saada hyvää mallia siihen, 
kuinka yhteistilojen toiminnallinen muunneltavuus voisi toteutua myös asuina-
lueen tasolla. Joustotilojen varaussysteemi on selainpohjainen ja osaan tiloista 
pääsee mobiilitunnistautumisella nykyaikaisen älylukon ansiosta. (Joustotilat 1.) 
Rakenteellinen muunneltavuus taas edellyttää, että tilojen muuntelu on ennakoitu 
jo suunnitteluvaiheessa sekä taloteknisesti että mahdollisten rakenteellisten tila-
varausten tai liikuteltavien rakenne-elementtien kautta. (Krokfors 2010, 214.)
 Muunneltavuus voi tarkoittaa myös puskuritilaa, jonka käyttötarkoitusta 
voidaan muuttaa rakennuksen elinkaaren aikana. Tyypillisesti esimerkiksi tyhjil-
lään olevia kerhotiloja on muutettu asunnoiksi. (Laitinen 2014, s. 14.) Tällöin 

olisi kuitenkin syytä huolehtia siitä, että yksityisten ja yhteisten tilojen suhdetta 
voidaan tarpeen mukaan muuttaa myös vastakkaiseen suuntaan. Siksi tilojen 
vuokraus on esimerkiksi uusien asunto-osakkeiden myyntiä parempi periaate 
puskuritilojen käyttötarkoituksen muunteluun.
 Erityisesti vuokralla asuvat asukkaat ovat usein tyytymättömiä mah-
dollisuuksiinsa vaikuttaa elinympäristöönsä (Strandell 2011, 11). Yleisestikin 
muuntojoustavuus kerrostaloalueilla on usein vähäistä, mikä osaltaan vahvistaa 
omakotiasumisen suosiota (Lapintie et al. 2010, 175). Olisikin syytä kehittää 
uusia, kevyen muunneltavuuden keinoja, joilla myös nykyisin tyytymättömät 
asukasryhmät voisivat muokata ympäristöään oman näköisekseen ilman mittavia 
remontteja.

Muunneltavuus haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Tilojen pitäis vaan olla jonkun verran muunneltavia ja monitoimijuttuja koska 
muuten ne on vajaakäytössä.” (L1)

Haastattelukohteista Herkules oli ainoa, jossa ei ollut lainkaan fyysisesti muun-
neltavia tiloja. Loppukirissä alakerran kirjasto on mahdollista erottaa tai yhdistää 
osaksi ruokasalia erillisen siirtoseinän avulla, mille asukkaiden kertoman mukaan 
on ollut käyttöä hyvin harvoin. Länsisatamankatu 23:ssa taas on yläkerran ker-
hohuoneen ja saunaosastojen pukuhuoneiden välillä avattavat seinät. Asukkaiden 
mukaan järjestely ei ole kuitenkaan osoittautunut kovinkaan käytännölliseksi. 
”Se on vähän omituinen toi et siin on saunat vieressä ja siin on valtavat ovet 
jotka vois avata, mutta ne tilathan on luonteeltaan ihan täysin erilaisia. Et se on 
paneloitu tila siellä se saunatila ja se on ihan selkeesti pukuhuonetila. Vaikka ne 
ovet avattais ja se olis käytössä ni siin on viel se et saunavuorothan pyörii koko 
ajan.” (J2) Tilojen erilainen luonne ja käyttökulttuuri siis käytännössä estävät 
muunneltavuuden toteutumisen, vaikka se rakenteellisesti olisikin mahdollista. 
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Toisaalta kerhotilaa pidettiin muutenkin riittävän suurena, ettei tilan laajentamis-
ta oltu muutenkaan koettu tarpeellisena.
 Toiminnallista muuntelua haastattelukohteissa on hieman enemmän. 
Esimerkiksi Loppukirin yläkerran monitoimitilassa järjestetään monenlaista toi-
mintaa kokouksista jumppaan ja pieniin juhliin. Askarteluhuonetta kangaspuilla 
tai puutyömahdollisuutta ei taloon olla kuitenkaan uudempien asukkaiden toi-
veista huolimatta saatu järjestymään. ”Täytyy lähtee siitä että ne tarpeet otetaan 
jo siinä suunnitteluvaiheessa huomioon ja järjestetään sitten. -- Kun tuommost 
suunnittelua tehdään, niin ei siinä voi palata yhtäkkiä niinkun alkuun ja sanoo 
et nuo tartteekin sen ja nuo tartteekin sen.” (L1) Tilojen mahdollisesta limit-
täiskäytöstä ulkopuolisten kanssa tai osa-aikaisesta vuokraamisesta esimerkiksi 
päiväkodin käyttöön Loppukirin asukkaat eivät innostu. ”Sitten pitäis järjestää 
ne siivoukset ja tota sitten lapsille soveltuu vähän erilainen ympäristö ja vähän 
erilaiset huonekalutkin kun senioreille. -- Et me ei olla vuokrattu ulkopuolisille 
näitä yhteisiä tiloja.” (L1)
 Herkuleksessa ei tällä hetkellä ole asukkaiden käytössä monikäyttöisyy-
den mahdollistavaa yhteistilaa. Yläkerrassa oleva kerhotila soveltuisi laajuutensa 
puolesta monenlaiseen harrastetoimintaan ja juhliin, mutta tällä hetkellä tila on 
kuitenkin vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle eikä siis ole asukkaiden käytössä. 
Osaa haastateltavista tilanne harmitti, sillä ”se sotii vähän sitä yhteiskäyttöajatus-
ta vastaan”. (H2n) Myös tilan sijainti ylimmässä kerroksessa koettiin ongelmal-
lisena monikäyttöisyyden kannalta. Haastateltavat kertoivatkin kerhohuoneesta 
kantautuvan askelääniä myös tilan ollessa hiljaisessa toimistokäytössä. Juhla- tai 
harrastustoiminnasta melua syntyisi enemmän. Tilan vuokraamisenkaan kannalta 
yläkertaa ei pidetty parhaana sijaintina. Asukkaat toivoivatkin ulos vuokrattavien 
tilojen sijaitsevan mieluummin sisääntulokerroksessa, ”ettei tarvis hissillä mennä 
ja häiritä asukkaita”. (H3)
 Länsisatamankatu 23:n juhlatila on pääosin juhlakäytössä. Aikaisem-
min tilassa oli ollut myös kuntosali, mutta liiallisen metelin vuoksi kuntoilutila 
jouduttiin siirtämään alimmassa kerroksessa tyhjillään olevaan liikehuoneistoon. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaisikin selvältä, että tilojen käytettävyyden ja 
muuntojoustavuuden kannalta äänieristyksiin ja tilojen sijaintiin suhteessa asun-
toihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
 Kaiken kaikkiaan asukkaat suhtautuivat positiivisesti ajatukseen, että 
tilojen monikäyttöisyyteen alettaisiin suunnittelussa kiinnittää enemmän huo-
miota. ”Mikä vaan mikä lisää tilojen käyttöä et ne ei oo tyhjillään on hyvä, koska 
tyhjillään se ei palvele ketään.” (H2n) Muuntojoustavuuden yhtenä edellytykse-
nä pidettiin myös tilojen lukitus- ja varaussysteemien kehitystä joustavampaan 
suuntaan. Avaimia pidettiin vanhanaikaisina erityisesti silloin, jos jokaiseen 
tilaan piti olla erillinen avain.
 Verkkokyselyssä ei ollut kysymystä tilojen muunneltavuuteen liittyen, 
mutta useampikin vastaajista oli kommentoinut aihetta omin sanoin.  Yksi vastaa-
jista painotti, että ”koska fyysinen tila maksaa, on monikäyttötilojen maksimointi 
keskimäärin fiksumpaa”. (Verkkokysely) Myös kerhotilojen käyttöä oli kommen-
toitu. Eräs vastaaja toivoi samaan taloyhtiöön useita erilaisia kerhotiloja, joissa 
voisi esimerkiksi pelailla, laittaa ruokaa ja järjestää juhlia. Tilojen käyttöön liit-
tyen oli toivottu, että sääntöjen pitäisi olla joustavampia ja yleisiä saunavuoroja 
toivottiin voitavan varata useammin kuin kerran viikossa.

  Yhteenveto: MUUNNELTAVUUS

  • toiminnallista tai rakenteellista
  • parantaa käyttöastetta
  • lisää mahdollisuuksia muokata asuinympäristöä
  • vajaakäytön minimointi vuokraamalla
  • älykäs varaus- ja lukitussysteemi lisää joustoa
  • laajentuvien tilojen tulisi tunnelmaltaan sopia toisiinsa
  • melu saattaa haitata monikäyttöisyyttä
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Tilallinen luonne haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Noil on yllättävän paljon merkitystä miten tyylikäs tai arvokkaan näkönen on. 
Selkeesti lisää kyl sit asunnonkin arvoa ja statusta et minkä näköset yhteistilat 
on.” (H2m)

Asukkaiden toiveet tilojen tunnelmaan, valoisuuteen ja käyttöön liittyen lähtivät 
hyvin käytännöllisistä tarpeista. Esimerkiksi tilojen valoisuuteen kiinnitettiin 
paljon huomiota ja käytännöllisyyden vuoksi erityisesti liiketunnistimella sytty-
viä valoja arvostettiin. ”Pyöräkellaris on kivaa se siis käytön kannalta, et siel on 
automaattinen valo. Se on älyttömän kätevä jos sä tuut pyörän kanssa ja sul on 
jotain painoo siin sarvissa, ni sun ei tarvii ruveta hiplaa sitä valokatkasijaa. Se 
tuntuis jotenkin antiikkiselta jos pitäis.” (H2n) Toisaalta liiketunnistimella toi-
mivien valojen ongelmaksi koettin se, että ne saattavat kesken kaiken sammua. 
”Jos sinne jää tekee jotain, ni sun pitää sit heiluu siellä. -- Mut se nyt on säätö-
kysymys.” (H2m) Loppukirissä liiketunnistimia ei ollut, mitä pidettiin suurena 
puutteena. Varttuneemmilla esimerkiksi portaiden kiipeäminen voi olla hidasta, 
jolloin valot saattavat sammua puolimatkassa eikä katkaisijaa ole lähettyvillä. 
”Tää porrashuone on hankala kun mäkin usein koitan kävellä tässä. Ja yhtäkkii 
valot sammuu ni tä on ihan pilkkopimee. Liiketunnistin ilman muuta pitäis olla 
eikä napilla.” (L3m) Muidenkin yhteistilojen keinovalaistus kaipaisi joidenkin 
asukkaiden mielestä parannusta. Esimerkiksi Loppukirin ruokasalin valaistus 

3.1.4 YHTEISTILOJEN TILALLINEN LUONNE

Yhteistilojen suunnittelussa tilojen tunnelmaan ja valaistukseen tulisi kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota. Vitriviuksen kolme tunnettua arkkitehtuurin 
päämäärää – kestävyys, kauneus ja käytettävyys – ovat edelleen ajankohtai-
sia. Funktionalismin perinteiden mukaan käytettävyys usein huomioidaankin 
suunnittelussa kohtalaisesti. Se ei kuitenkaan enää riitä tilojen käyttäjille, vaan 
tiloilta kaivataan persoonallisuutta. (Juntto 2010, 34–35.) Koti on eräänlainen 
asukkaan persoonallisuuden jatke, joten asunnon tulisi täydentää omaa käsitystä 
itsestä. Kerrostaloasunnoissa myös yhteistilojen pitäisi tukea tätä tavoitetta. Es-
tetisointi on kuitenkin nykyisessä suunnittelukulttuurissa jäänyt vähäisemmälle 
sijalle. (Hasu 2010, 80.) Erityisesti porrashuoneen tunnelmalla on suuri vaikutus 
asukkaiden arkeen. Asuntojen sisäänkäynnit ovat herkkää yksityisen ja yhteisen 
tilan raja-aluetta, jonka tulisi vahvistaa talon ja sen asukkaiden identiteettiä 
(Helamaa et al. 2012, 129).
 Liian niukka tai epäkutsuva sisustus saattaa joskus olla syynä yhteisti-
lojen vähäiselle käytölle. Esimerkiksi Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat 
-tutkimuksessa eräs verkkokyselyn vastaajista oli kuvaillut negatiiviseen sävyyn 
heidän kerhotilastaan löytyvän vain muovituoleja, minkä vuoksi tila ei ollut 
houkutteleva paikka juhlien järjestämiseen. Kyseinen taloyhtiö ei ollut valmis 
panostamaan kalusteisiin, vaan kaikki hankittiin keräysperiaatteella. (Laiti-
nen 2014, 21.) On kuitenkin ristiriitaista laiminlyödä tilojen käytettävyyttä talou-
dellisiin perusteisiin vedoten, kun tyhjillään olemisen sijaan houkuttelevampi tila 
saattaisi tuoda taloyhtiölle vuokratuloja.
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pitäisi erään haastateltavan (L3m) mukaan pudottaa ”inhimilliselle tasolle”, sillä 
nyt korkealla katossa olevien valaisinten koettiin luovan ”laitosmaista tunnel-
maa”. (L3m)
 Luonnonvaloa arvostivat kaikki, mutta erityisesti senioreille se oli 
tärkeää. Päätelmä voidaan tehdä sekä asukashaastattelujen että verkkokyselyn 
aineistosta. Nimittäin verkkokyselyssä oli tutkittu vastaajien mielipidettä ikku-
nan tärkeyteen seitsemän eri yhteistilan osalta (sauna, pesula, kuivaushuone, 
harrastetila, irtainvarasto, ulkoiluvälinevarasto ja porrashuone). Kaikissa tut-
kituissa tiloissa ikkunaa tärkeänä pitävien joukossa oli suhteellisesti enemmän 
yli 65-vuotiaita vastaajia (n=13). Erityisen selkeä ero oli suhtautumisessa 
harrastetilaan ja pesulaan. Harrastetilassa ikkunaa tärkeänä piti 90,91 % eläke-
ikäisistä ja kaikista vastaajista vain 57,14 % (vrt. diagrammi 5). Pesulassa taas 
lähes puolet eläkeikäisistä vastaajista piti ikkunaa tärkeänä, kun vastaava osuus 
kaikista vastaajista oli yllättäen vain alle 15 % (vrt. diagrammi 6). Harrastetilan 
lisäksi enemmistö verkkokyselyn vastaajista piti ikkunaa tärkeänä vain por-
rashuoneessa (vrt. diagrammit 7 ja 8). Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin syytä 

huomioida, että kysymyksenasettelulla on haettu vastausta nimenomaan ikkunan 
tärkeyteen eikä siihen, olisiko vastaajan mielestä miellyttävää, että tilassa olisi 
ikkuna. Eläkeikäisten osajoukko on verkkokyselyssä pieni, mutta tulosta voidaan 
heidänkin osalta pitää kohtalaisen luotettavana, sillä se on linjassa haastattelu-
tutkimuksen havaintojen kanssa. Esimerkiksi eräs Loppukirin senioriasukkaista 
kuvailee suhdettaan valoon seuraavasti: ”Mä niinku rakastan valoa. -- Koska se 
valo on niinku mun mielest yks tärkeimpii tekijöitä et siit saa niinku energiaa.” 
(L3m) Loppukirissä kaikissa yhteistiloissa varastot mukaan lukien onkin paljon 
suuria ikkunapintoja, mikä oli asukkaiden mukaan kutsuvaa. Herkuleksessa ja 
Länsisatamankatu 23:ssa ikkunoita kaivattiin verkkokyselyn tapaan lähinnä por-
rashuoneeseen ja harrastetiloihin.”Eihän ne vaunut ja pyörät tarvii valoo. Eikä 
se pesulassakaan haittais mua ollenkaan ettei ois ikkunaa.” (J1) Saunassakin 
ikkunaa pidettiin miellyttävänä, mutta ei välttämättömänä. ”Sielu kyl lepää ku 
kattoo ulos sieltä saunasta sitä kaupungin siluettii. Mut ehkä saunas ei tarvii, 
mut jos sä harrastat jotain, et sun tarvii nähdä. Niinku vaikka verstas tai ompelu 
niin luonnonvalolla ja keinovalolla on muuten eroo.” (H1) Ikkunoiden suunnit-

Diagrammi 5. Diagrammi 6. Diagrammi 7.
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teluun liittyen painotettiin myös, kuinka tärkeää on sijoittaa ikkunat sopivaan 
paikkaan suhteessa katselukorkeuteen. Esimerkiksi Herkuleksen kerhohuoneen 
pohjoispuoliset ikkunat on sijoitettu liian korkealle suhteessa katselupisteeseen. 
Sen vuoksi kerhohuoneesta ei voi nähdä ikkunoista aukeavaa laajaa horisontti-
näkymää, joka olisi ollut vaikuttava, mikäli ikkunat olisi sijoitettu noin 30 cm 
alemmas.
 Loppukirissä yhteistilojen kodikkuutta pidettiin erityisen tärkeänä. ”Me 
ollaan lähdetty siitä, että nää yhteiset tilat on myös meidän kotia.” (L1) Tilojen 
sisustukseen asukkaat olivat keskimäärin melko tyytyväisiä, vaikka sen koettiin 
kymmenen vuoden käytön jälkeen kaipaavan pientä uusimista. Porrashuoneiden 
kohdalla harmiteltiin, ettei tiloihin saa tiukkojen palomääräysten vuoksi laittaa 
mitään omaa. Samaa päivitteli myös yksi Länsisatamankatu 23:ssa asuva asukas. 
”Sillehän me ei varmaan mitään voida, paloturvallisuus menee nyt kaiken edelle. 
Mut kyllä se vähentää asumismukavuutta se paloturvallisuus. Siit on ehkä turha 
kauheesti lähtee miettimään sitä, et niin se vaan on.” (J2) Lisäksi neutraalin sä-
vyisiin tiloihin kaivattiin lisää väriä. ”Se takkahuonekin on niin harmaa. -- Et sitä 
väriä tänne kyl aika usein keskusteluissa tulee et ihmiset kaipais enemän väriä. 
Mut tääl oli sillon aikoinaan sisustusryhmä ja sisustusryhmä nyt pitää sitkeesti 
kiinni siitä.” (L3n) Muissa haastattelukohteissa tilojen sisustukseen suhtauduttiin 
vähemmän tunnepitoisesti. Pintamateriaalien käytännöllisyys ja helppohoitoisuus 
koettiinkin tärkeiksi. Esimerkiksi Herkuleksessa porrashuoneen korkeakiiltoista 
kivilattiapintaa pidettiin arvokkaasta ulkonäöstä huolimatta epäkäytännöllisenä 
valintana. ”Se lattia on pikkusen liukas. Et kun sä tuut talvella lumisten kenkien 
kanssa siihen ja sit siel on hiekkaa pohjassa ni se on tosi liukas. Siin ei oo juuri-
kaan kitkaa siinä. Et se ei must niinkun materiaalina oo kauheen käytännöllinen 

vaikka se onkin tyylikäs.” (H2n) Länsisatamankatu 23:ssa taas lattiamateriaaleja 
kritisoitiin siitä, että ne näyttivät helposti epäsiisteiltä. ”Meil on kerhohuoneessa 
kirkkaan keltanen lattia. Se on vähän epäonnistunu kyllä kun kaikki lika näkyy 
siinä.” (J2) Irtokalustuksen puolesta Länsisatamankatu 23:n kerhotilan puisia 
huonekaluja kehuttiin tyylikkään näköisiksi, vaikka osa tosin arveli niiden mak-
saneen turhan paljon kun kyseessä on ATT:n vuokratalo. Herkuleksen kerhoti-
lasta kalusteet olivat puuttuneet kokonaan. Eräs asukkaista arvelikin kalusteiden 
puuttumisen olleen syynä siihen, etteivät talon asukkaat käyttäneet kerhotilaa. 
”Se (kerhotila) ei vaan ollu tarpeeks houkuttelevan näkönen. Kun siel ei ollu 
niinku mitään. Sielhän on takka ja kaikki. Mutta kyllä se vois se pieni sisustus 
tehdä sitä houkuttelevammaksi. Kun se oli ihan hirveen kolkko. Et eihän me hal-
lituksessa olla sisustuksen ammattilaisia ni haloo.” (H1)
 Porrashuoneen sisustuksella ajateltiin voivan vaikuttaa asuntojen sta-
tukseen ja arvoon. ”Tääkin on aika uus talo niin täs on selvästi semmonen ar-
vokas fiilis. Ja on tehty paremmist materiaaleist ja varmaan kaikkinensa kalliita 
asuntoja, ni niiden pitäis olla linjassa sen kanssa miten toi sisustus on tehty.” 
(H2m) Näytettäessä asukkaille vaihtoehtoisia kuvia erilaisten porrashuoneiden 
sisustuksesta (ks. liite 3, kuva 5) asukkaat reagoivat melko tunteellisesti hal-
vemman oloisten tilojen tunnelmaan. ”Tonne mä en menisi, vaikka saisin asua 
ilmaseks! Kyllä mä opiskeluaikana asuin vaikka rotan loukussa. Mut nyt kun 
mulla on varaa valita ni kyllä mulle on merkitystä et mä kehtaan kutsua sinne 
mun kavereita, jotka ei heti sano et ’aaaa, eiks sul oo varaa parempaan?’” (H1) 
Edellisessä lainauksessa näkyy, kuinka asumisuralla halutaan edetä varallisuus-
tason karttuessa. Asuntoa halutaankin selvästi käyttää sosiaalisena viestimenä 
oman statuksen ilmaisemiseksi. Vaihtoehtoisista porrashuoneista moni ihastui 
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  Yhteenveto: TILALLINEN LUONNE

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + persoonallisuus
  + kodikkuus
  + käytännöllisyys
  + viimeistellyt pinnat
  + pintamateriaalien laatu ja helppohoitoisuus
  + liiketunnistimella toimiva valaistus
  + luonnonvaloa oleskelu- ja harrastetiloissa

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ
  - puutteellinen sisustus
  - valokatkaisijat (”vanhanaikaisia”)
  - liian korkealla olevat ikkunat
  - vanhanaikaiset ovien lukitussysteemit

myös vanhojen talojen tunnelmaan. Niissä pidettiin viehättävänä sitä, että seinillä 
on jotain katseltavaa. ”Et kun sä kävelet ni sul on semmosii ärsykkeitä et se ei oo 
semmost massaa vaan.” (L3m)
 Asukashaastatteluissa pidettiin hyvänä, että myös varastotilat olisivat 
viimeisteltyjä. ”Kyl se saa mun mielestä se varastotila olla viimeistelty. Et ei 
sen nyt ihan mikään roiskerapattu tarvii olla tai ihan pelkkää puuta näkyvillä et 
kyl ne saa olla sillee.” (J1) Irtaimistovarastossa Herkuleksen lautaverhoiltuja ir-
taimistokoppeja pidettiin erittäin onnistuneina perinteisten verkkohäkkien sijaan. 
”Kellarikomerois on niinku vaaleeta ja puuta. Ni se nyt on ihan basic siisti. Se 
kanahäkki ois vähän huono kun siinä ois sitte kaikkien kamat näkyvillä ni se on 
sitte sekasen näkönen.” (H2m)
 Tilaan saapumisella voi olla paljonkin vaikutusta tilojen luonteeseen ja 
käyttökokemukseen. Raskaiden ja hankalakulkuisten ulko-ovien sijaan muutama 
asukas kaipasikin uudistusta avautumismekanismeihin. Yksi asukkaista haaveili 
esimerkiksi automaattisesti avautuvista liukuovista. ”Ulko-ovi vois olla mun 
mielestä semmonen, et sulla ois vaikka joku siru et sun ei tarvii vääntää avai-
mella. Siis joku automaattihomma. Kun ne on aika raskaat ja avain. -- Mut se 
ois hyvä et se aukee tälleen ’zzzt’ ja se aukee vaan sulle ku sulla on se koodi.” 
(H1) Ovien lukitussysteemien uudistamista ja yhtenäistämistä toivottiin myös 
Länsisatamankatu 23:n haastattelussa, jossa asukas oli kyllästynyt käyttämään eri 
lukkoihin useita eri avaimia. ”Meil on roskiksessa yks lätkä (kulkutunniste), meil 
on pesutuvas toinen lätkä, saunasta puuttuu lätkä. Samoin puuttuu kerhotilasta. 
Sitten meillähän on semmonen pieni kuntosali siellä, siitäkin puuttuu. Ja siis ylei-
sesti jo ihan ulko-ovessakin vois olla se lätkä.” (J1) Asukas perusteli toivettaan 
myös sillä, että lapselle olisi mukavampi antaa avain käyttöön, mikäli avaimen 
hukkuessa se voitaisiin helposti mitätöidä.

Diagrammi 8.
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3.2.1 PORRASHUONE JA KÄYTÄVÄT

Jokainen kerrostaloasukas kulkee porrashuoneen läpi lähes päivittäin. Se on tila, jota jokainen talossa 
asuva ja vieraileva käyttää ja se on taloon astuttaessa ensimmäisenä vastassa. Kuljetulla reitillä on tärkeä 
rooli vaihettumisvyöhykkeenä yksityisen ja puolijulkisen tilan välillä sekä sosiaalisten suhteiden mah-
dollisena virittäjänä. Onkin erityisen tärkeää kiinnittää porrashuoneen suunnittelussa huomiota siihen, 
millaisen tilan poikki asuntoon kuljetaan ja millaisia aistihavaintoja matkalla tehdään. Porrashuone 
virittää rakennuksen tunnelman ja luo mielikuvia sen yleisestä laatutasosta. (Helamaa et al. 2012, 126.)
 Porrashuoneen pintojen persoonallinen käsittely lisää tilojen viihtyisyyttä. Värit, valaisimet, 
materiaalivalinnat ja seinämaalaukset ovat keinoja viestiä talossa asuvien asukkaiden mieltymyksistä. 
Porrashuoneeseen ei tulisi suhtautua anonyyminä käytävänä, sillä se on osa jokaisen kerrostaloasukkaan 
kotia. (Helamaa et al. 2012, 131.) Esimerkiksi Ruotsissa on Suomea sallivampien paloturvallisuusmää-
räysten vuoksi mahdollista sijoittaa porrashuoneisiin jopa seinävaatteita ja muita sisustusesineitä, mikä 
tekee käytävistä kodikkaita ja ”kauniisti asuttuja” (Dahlström 2009, 101). Sen sijaan ankea ja pimeä 
porrashuone voi pahimmillaan johtaa jopa ihmisten haluttomuuteen liikkua kodin ja ulkotilan välillä, 
sekä tehokkaasti torjua sosiaalisten naapurisuhteiden kehittymistä (Na, Byoungkuk 2016).

3.2 ASUKKAIDEN TOIVEET 
YHTEISTILATYYPEITTÄIN

Tässä luvussa esitellään asukkaiden toiveita yhteistiloihin 
liittyen teemoittain yksi tilatyyppi kerrallaan. Tilat on 
jaoteltu toimintojen perusteella seitsemään kategoriaan, 
joihin jokaiseen liittyy oma tunnusväri. Kategorioiden värit 
vastaavat luvussa 2.4. esitettyjä pohjapiirroksia, minkä on 
tarkoitus helpottaa haastateltavien lausuntojen vertaamista 
kyseessä oleviin suunnitteluratkaisuihin. Tilatyyppien 
esitysjärjestys mukailee tilojen esiintymisen yleisyyttä 
kerrostaloissa. Poikkeuksena tähän järjestykseen ulkotilat 
on esitelty vasta kuudentena, sillä tutkimuksen pääpaino 
on sisätilojen järjestelyissä. Kokonaisuuden kannalta ulko-
tiloihin liittyvä luku sopii kerronnallisestikin hyvin viiden-
tenä olevien oleskelu- ja harrastetilojen perään. Toiseksi 
viimeiseen lukuun on kerätty kerrostaloissa harvinaisem-
min esiintyviä asumisen aputiloja. Tilatyyppikohtaiset toi-
veet on tuotu yhteen luvussa 3.4.2 esitettävässä kaaviossa.
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Kuva 31. Länsisatamankatu 23, A-porrashuoneen valokuilu Kuva 32. Herkules, C-porrashuoneen valokuilu

Kuva 33. Loppukiri, A-porrashuoneen valokuilu
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porrassyöksyn pituuden, kun taas A-porrashuoneessa on hissin vieressä paljon 
kapeampi ikkuna, jota asukkaat pitivät liian pienenä. B-porrashuone on huomat-
tavasti A-porrashuonetta valoisampi. ”Tuolt ei A-portaassa tuu kertakaikkiaan 
valoa. Tässä niinku huomaa et A- ja B-portaan ero on siinä, et se B on semmonen 
ilmava ja valosa. Tää on hirveen pimee.” (L3m) Valoisuusasteen lisäämiseksi 
kyseinen asukas oli pohtinut, että julkisivulle sijoitetut hissit olisivat voineet 
umpinaisuutensa sijaan olla näköalahissejä.
 Länsisatamankatu 23:ssa asukkailla oli voimakkaastikin toisistaan 
eroavia mielipiteitä talon porrashuoneiden miellyttävyydestä. Kaksi haastatelta-
vista piti porrashuoneita miellyttävinä ja hyvinä sekä talon tunnelmaan sopivina. 
Kolmas sen sijaan kertoi olevansa A-porrashuoneen sisäänkäyntikerrokseen 
pettynyt ja piti jopa sen takia kiusallisena kutsua vieraita kylään. ”Juuri se eka 
kerros, siinä tulee jotenki niin synkkä olo. Mä jotenki koin alkuun kun ihmisiä 
tuli katsomaan ni mä en tiedä miks mun piti aina ruveta selittämään sitä porras-
käytävää. Mä koin sen sillä tavalla ku ihmiset tulee tost sisään ni ne ajattelee et 
minkähänlainen murju tää oikee on. Et kun se on jotenki niin luotaantyöntävä. 
Mä en oo vieläkään tottunu siihen. Kun mä ajattelen uusii taloja ni olettaa, että 
se on tosi valoisa ja sit se oliki tommonen.” (J3) Asukas kuvaili synkän tunnel-
man johtuvan tummista lattioista ja luonnonvalon puutteesta pääsisäänkäynnin 
luona. Korkeammalla olevia kerrostasanteita hän kuitenkin kehui miellyttäväksi 
sisääntulon ankeaksi kokemastaan tunnelmasta huolimatta. Herkuleksessa oltiin 
kaikkein tyytyväisimpiä rakennuksen porrashuoneisiin. Siellä jokainen porras-
huoneista olikin erittäin avara ja valoisa. Valoisuus vaikuttaisikin olevan yksi tär-
kein laatutekijä, joka vaikuttaa porrashuoneeseen kohdistuvaan tyytyväisyyteen. 
Myös verkkokyselyn vastaajista enemmistö kaipasi porrashuoneeseen ikkunaa. 
Kysymykseen ”Onko tärkeää että porrashuoneessa on ikkuna?” 52 % vastaajista 

Porrashuone ja käytävät haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Mun mielestä se rappukäytävä kuvastaa mitä se muu siellä sisällä on. - Mun 
mielestä se näyttää sen jo niillä käytävilllään.” (H1)

Porrashuoneiden suunnittelussa on asukkaiden mielestä tärkeintä huolehtia, että 
se sopii tyyliltään rakennuksen muihin tiloihin ja luonteeseen. Asukkaat pitivät 
miellyttävänä, mikäli porrashuoneessa on jotain katseltavaa ja sen tunnelma on 
kotoisa. ”Et jos rappukäytävä on niin siisti, et se tuntuu ikään ku kodin jatkeelta, 
niin sillon sehän tavallaan laajentaa sitä omaa asuntoa isommaks.” (H2n) Rap-
pukäytävän ajateltiin viestivän rakennuksen yleisestä laatutasosta käyntikortin 
tapaan. Eräs verkkokyselyn vastaajistakin kuvaili, kuinka ”hyvin suunnitellut 
aulatilat asettavat koko taloyhtiön tunnelman.” Porrashuoneen tunnelmalla 
vaikuttaa olevan merkitystä myös asunnon ostopäätöstä tehtäessä. ”Pimeestä 
käytävästä tulee sellanen olo, et ei tota ainakaan, vaikka mä en oo käyny sisällä 
asunnossakaan. Sit ajattelee et okei et enhän mä tuol rappukäytävässä asu. Mut 
sit jos sä kuljet siitä joka päivä ja sua harmittaa joka kerta et ’ompas tää kauheen 
näkönen!’, ni et sä varmaan sitte ostaiskaan sitä asuntoa.” (H3) Porrashuo-
neen suunnittelussa tulisikin välttää laitosmaisuutta ja persoonattomuutta. Eräs 
asukkaista kuvaili melko runollisesti, kuinka porrashuone vaikuttaa kotiintulon 
miellyttävyyteen kaikilla aisteilla. ”Et mitä miellyttävämpi porrashuone niin 
sitä miellyttävämpi sinne kotiin on tulla. Ja se tuoksu siel porrashuoneessa ja se 
yleinen tuntu vaikuttaa.” (J1) Edellä olevasta lainauksesta on helppo huomata, 
kuinka suuri merkitys tunteilla ja mielikuvilla on asumisvalintoihin.
 Haastattelukohteiden porrashuoneissa oli keskenään melko erilainen 
tunnelma, vaikka niissä yhdistyi osittain samanlaisia tilallisia piirteitä. Jokaisessa 
porrashuoneessa on ikkunoita tai lasiseiniä, mutta tilojen väljyydessä, valoisuu-
dessa ja pintamateriaalivalinnoissa on eroja. 
 Loppukirissä on kaksi porrashuonetta, joissa kummassakin on ikkuna 
ja ikkunan edessä alhaalta ylös ulottuva valoaukko. Porrashuoneiden keskeisin 
ero kuitenkin on se, että B-porrashuoneessa ikkuna kattaa leveydellään koko 
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ilmoitti ”kyllä” ja 31 % ”ei” (vrt. luku 3.1.4, diagrammi 7). Loput vastaajista 
eivät osanneet sanoa mielipidettään. Verkkokyselyssä ei ollut muita kysymyksiä 
porrashuoneeseen liittyen.
 Porrashuoneiden ikkunoiden huollettavuuden kannalta suuret valokuilut 
ikkunoiden edessä on koettu epäkäytännöllisiksi. Sattumalta kuitenkin jokaisessa 
tutkittavassa taloyhtiössä oli sellainen. Loppukirissä tilannetta harmiteltiin, sillä 
ratkaisu ei mahdollistanut ikkunoiden omatoimista pesua. ”Koska täs on tää 
aukko ja tää taideteos tässä edessä, ni tänne ei pääse millään henkilönosturilla 
eikä millään.” (L3m) Myös Herkuleksessa ikkunanpesu oli koettu valokuilun 
vuoksi ongelmana, kunnes tilanteeseen oli keksitty edullinen ratkaisu. ”Ensin 
isännöitsijä selvitti, et mitä maksaa porrashuoneiden ikkunanpesu et vuokrataan 
nosturi tänne. Niin se oli aivan järjetön hinta. Mut nyt niitä pestään tuolta pihalta 
käsin sellasella valtavalla lastalla. Sit niitä kelkkoja ei tarvii käyttää mitkä on 
noissa porrashuoneissa. Niit ei oo ikinä käytetty ja ne on ollu aika kalliit.” (H4) 
Länsisatamankatu 23:ssa sen sijaan kukaan asukkaista ei maininnut ongelmaa. 
Tosin koska kyseessä on vuokratalo, eivät asukkaat itse olekaan vastuussa ikku-
noiden pesun järjestämisestä. Sen sijaan eräs asukkaista oli katsellut valokuilun 
seinämillä olevia koukkuja odottavasti. ”Mä odotan tohon meidän porrashuo-
neeseen kun siin on sellanen tyhjä tila, niin mä odotan, et siihen vois tulla joku 
taideteos. Se näyttää siltä et siihen on jotain suunniteltukin. Mutta ei vielä ole 
sitten näköjään toteutettu.” (J1) Asukas kuitenkin puhui oletettavasti koukuista, 
jotka ovat seinillä ikkunan pesua varten. Huomio oli kuitenkin mielenkiintoi-
nen ja kertoo siitä, kuinka tarkasti asukkaat havainnoivat asuinympäristöään 
ja muodostavat sen perusteella odotuksia tilojen kehittämismahdollisuuksista. 
Koukkujen käyttäminen taideinstallaation ripustamiseen tuskin olisi kuitenkaan 
palomääräysten puitteissa kovin helposti toteutettavissa, sillä uloskäytävään ei 
saa sijoittaa sellaisia esineitä, jotka lisäävät palokuormaa tai vaarantavat henkilö-
turvallisuutta savunmuodostuksensa takia. (RakMK-21502 2011, 10.5.5)

  Yhteenveto: PORRASHUONE
  • rakennuksen käyntikortti
  • saattaa vaikuttaa asunnonostopäätökseen

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + persoonallisuus
  + kodikkuus
  + valoisuus
  + jotain katseltavaa
  + kodin jatke
  + laadukkaat pintamateriaalit

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ
  - pimeys/synkkyys
  - valokuilu ikkunoiden edessä haittaa huollettavuutta
  - laitosmaisuus
  - halvan näköiset materiaalit

Kuva 34. Länsisatamankatu 23, A-porrashuone
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3.2.2 VARASTOTILAT

Helsingin kaupungin yhteistilaohjeessa on määritetty, että asuntokohtaista irtain-
varastotilaa tulee olla 2-3 m2 asunnon huoneluvusta riippuen. Varastojen minimi-
leveydeksi on ilmoitettu 1 200 mm. Ulkoiluvälinevaraston ohjeellinen pinta-ala 
asuntoa kohden on vähintään 2 m2, ja polkupyörien säilytystilaa on oltava vähin-
tään 1 paikka jokaista 30 kerrosneliötä kohti. Pyörien säilytystiloihin tulee ohjeen 
mukaan olla kulku suoraan ulkotiloista. Lisäksi lastenvaunuille tulee ohjeen 
mukaan varata tilaa 0,5 m2 jokaista asuntoa kohden. (Yhteistilaohje 1, 2015.)
 Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT on kerännyt 
asunnonostajilta tietoa asumiseen liittyvistä toiveista avoimella verkkokyselyllä 
vuodesta 2005 alkaen (Laitinen 2014). Vuosina 2007–2013 kyselyyn oli tullut 
yhteensä 1 751 vastausta, joihin perustuen julkaistiin raportti nimeltä Millaisen 
asunnon haluaisit? Kyselyn vastaajista yli 50 % kannatti irtaimistovarastojen 
sijoitusta kerrostasanteille. Lähivarasto irtaimistovaraston lisäksi oli saanut noin 
50 % kannatuksen. Kyselyn vastaajille tärkein varastotila oli ulkoiluvälinevaras-
to, jota kannatti 70 % vastaajista. (Laitinen 2014, 24.) 
 Helena Vartian Asunto Kotina -diplomityössä oli myös haastatel-
tu asukkaita, joilla irtaimistovarasto sijaitsi asunnon yhteydessä. Ratkaisu 
koettiin erittäin onnistuneeksi, sillä tilaa voitiin käyttää vaatehuoneen tavoin. 
(Vartia 2015, 152.) Vastaava tulos on saatu myös Kehittyvä kerrostalo -hankkeen 
tutkimuksessa (n=66), jossa asunnon yhteydessä sijaitseva irtainvarasto oli saanut 
arvosanan 3,54/4 kun taas perinteisen irtainvaraston arvosana oli 2,48. Asunnon 
yhteydessä sijaitsevaa irtainvarastoa on nimitetty jopa ”asunnon helmeksi”. 

(Hasu et al. 2015, 8.) Ratkaisu ei kuitenkaan ole palo-osastoinnin kannalta täysin 
ongelmaton, sillä irtaimistovaraston palokuorma on asuntoja korkeampi (RT 08-
11186, 8/2015). Varaston sijoittaminen asunnon lähelle porrashuoneen vastaisel-
le seinälle kasvattaa myös helposti asunnon eteistä, mistä on haittaa erityisesti 
pienten asuntojen suunnittelussa (Vartia 2015, 152).
 Sijainnin lisäksi varastokoppien suunnittelussa tulisi huomioida mi-
toituksen tasapuolisuus. Osa asukkaista saattaa kokea tilan määrän epäoikeu-
denmukaisena, mikäli suuremmassa asunnossa asuessa varastokopin koko on 
pienempi kuin pienen asunnon varastokoppi. (Vartia 2015, 95.) Asukkaiden 
varastotilan tarvetta voi kuitenkin olla vaikea määrittää ennalta, sillä asukkaan 
elämäntilanteella ja luonteella sekä asuntoon muuttavan ruokakunnan koolla 
on suuri vaikutus tilan tarpeeseen. Kiinnostusta lisävarastotilan hankkimiseen 
onkin tutkittu edellä mainitussa Kehittyvä kerrostalo -hankkeessa. Lisävarasto-
tilalle saattaisikin olla tarvetta, mutta jo valmiiksi korkeiden asumiskustannusten 
vuoksi maksuvalmiutta tai -innokkuutta potentiaalisen lisätilan hankkimiseksi ei 
juuri ole. (Hasu et. al 2015, 20.)
 Pyöräkellarin suunnittelussa käytännöllisyys on tärkeää. Varastojen 
sijoittuessa kellareihin saattavat kerrosluiskat hankaloittaa tiloihin kulkemista. 
Maantasossa sijaitsevia varastoja on siksi miellyttävämpi käyttää ja siellä tiloihin 
on myös mahdollista saada luonnonvaloa. Asukkaiden näkökulmasta varastojen 
sijainti muualla kuin pimeässä kellarissa onkin Vartian diplomityön mukaan 
”ilahduttavaa”. (Vartia 2015, 87.)
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Kuva 35. Herkules, A-porrashuoneen irtaimistovarastot Kuva 36. Loppukiri, irtaimistovarastot

Kuva 37. Länsisatamankatu 23,
irtaimistovarastot.
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Varastotilat haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Fillarivarastot ovat tähän mennessä kaikissa asunnoissani olleet jollain lailla 
huonot. Liian ahtaat ja hankala käyttää (raskas ovi, korkea kynnys tmv.).” 
(Verkkokysely)
 
Jokaisessa haastattelukohteessa ja samaten verkkokyselyssä kommentoitiin 
järjestelmällisesti pyörävarastojen olevan liian ahtaita. ”Sen joutuu aina suun-
nittelee tetris-tyyppisesti et miten ne (pyörät) saa sieltä pois kun niitä alkaa 
käyttämään.” (J1) Pyörien säilyttämistä ulkona ei pidetty turvallisena. Lisäksi 
ulkosäilytyksen ja kylmien pyörävarastojen ongelmaksi koettiin se, etteivät ne 
ruostumisen takia sovellu pyörien talvisäilytykseen. ”Kesällähän se (lämmittä-
mätön varasto) on ihan ok.” (H2m) Pyörien sisäsäilytykseen pitäisikin selvästi 
varata nykyistä enemmän tilaa. Tilan ahtautta lisäsi Loppukirissä varastoihin tuo-
tavat lastenlasten pyörät. Muissa taloyhtiöissä sen sijaan kommentoitiin ahtauden 
johtuvan siitä, että pyöriä saattaa olla asukasta kohden useampiakin. ”Nelihenki-
sellä perheellä on helposti yhteensä 5-6 pyörää ja useimmiten pyörävarastot ovat 
täynnä senkin jälkeen, kun ns. "ylimääräiset" on roudattu pois.” (Verkkokysely) 
Ulkoiluvälinevarastot pitäisi asukkaiden mukaan myös erottaa lastenvaunuvaras-
toista kokonaan, ettei pyörien ja vaunujen välille tulisi reviiriongelmia. ”Siitähän 
tulee aina sitten sotaa, mikä tila käytetään pyörille ja mikä lastenvaunuille ja 
lapset häviää Suomessa.” (J2)
 Verkkokyselyn mukaan ideaali sijainti ulkoiluvälinevarastolle on 
omassa rapussa, jota kannatti noin 41 % vastaajista. Naapurirappua pidettiin lähes 
yhtä hyvänä, sillä sen kannatus oli noin 39 %. Tärkeämpänä pidettiin kuitenkin 
sitä, kuinka helposti pyöräkellarista pääsee ulos ja sisään. Eräs verkkokyselyn 
vastaajista unelmoikin, että ”ideaalisesti pyöräkellarista voisi pyörän ajaa suo-
raan pyörätielle aivan samoin kuin autotallista voi auton ajaa suoraan kadulle. 
Ajoluiskat ja liukuovet; ei ainakaan portaita ja kynnyksiä.” Käytännöllisyyden 
kannalta asukkaat toivoivat myös, että varaston ovet olisivat helppokulkuisia. 
Raskaita tai kaksoisovia ja porrashuoneen kautta kulkemista tulisi välttää. Ul-
koiluvälinevarastoon ei myöskään haluta kulkea pyörän kanssa muiden tilojen 
kautta. ”Tää asia ei ehkä ihan menny putkeen täs talossa kun sä meet fillarikella-
riin niinkun portaikon kautta. -- Et siin tulee rapaa mukana.” (H2n) 

 Pyörävarastoissa oli myös varustelun kannalta puutteita. Kunnollisia 
pyörätelineitä, joihin pyörän saisi lukituksi, ei välttämättä ollut lainkaan. Seinällä 
olevia telineitä kritisoitiin ja varsinkin naiset kokivat ne hankalakäyttöisiksi. 
Erityisen huonoina pidettiin seinätelineitä, joissa pyörän renkaat eivät osoita te-
lineessä ollessaan seinää kohti. ”Ne on niinku väärin päin. Pyörät pitää ripustaa 
sinne silleen niinku hassusti renkaat ulospäin. Et se teline on mun mielest niin-
kun lähtökohtasesti huono. Et sinne kun laittaa pyörän ni siin sottaa vaatteensa 
varmasti.” (H2m) Perusvarustuksen lisäksi ulkoiluvälinevarastoon toivottiin 
pyöränhuoltopistettä, johon ei ollut tilajärjestelyjä missään tutkituista kohteista. 
”Se pyörien huolto on ollu vähän ongelma. Mä oon tos partsilla sit jotain vähän 
tehny. Sitä mä oon miettiny et miten siistii se ois jos ois joku niinkun pyöräkella-
rin yhteydessä huoltotila mikä ois varattu sille.” (H2m)
 Ulkoiluvälinevaraston ei sellaisenaan ajateltu tarvitsevan ikkunaa. 
Osa asukkaista piti ainakin suuren ikkunan sijoittamista ulkoiluvälinevarastoon 
”ehkä vähän outona” ratkaisuna. (H2m) Toisaalta, mikäli toive pyöränhuol-
topisteen sijoittamisesta toteutettaisiin, voisi ikkunalle ollakin tarvetta. ”Sit et 
jos ois sellanen verstastila ni ois tosi kiva et siinä olis niinkun ikkuna.” (H2m) 
Pyöränhuoltopisteen varustukseksi toivottiin pesuletkua ja telinettä, johon pyörän 
voisi huollon ajaksi nostaa. Eräs asukkaista pohti myös, että ulkoiluvälinevaras-
ton ikkunat voisivat tarvittaessa aueta porrashuoneen puolelle, mikäli varasto ei 
sijaitse julkisivulla. Jopa ikkunallinen ovi umpioven sijaan voisi tehdä varastosta 
miellyttävämmän käyttää.
 Irtaimistovaraston ominaisuuksista pidettiin käytettävyyden kannal-
ta tärkeänä, että varasto sijaitsisi lähellä asuntoa. ”Mitä pienempi asunto, sitä 
lähempänä varaston pitää olla. "Kakkosvarasto" saa sijaita kauempanakin.” 
(Verkkokysely) Omien tavaroiden sijaitseminen lähempänä asuntoa tuntui miel-
lyttävältä siksikin, että silloin niitä on helpompi vahtia. Oleellisena pidettiin myös 
varastojen riittävää lämmitystä, sillä asukkaiden kokemusten mukaan kylmissä ja 
kosteissa varastoissa tavarat alkoivat haista. ”Meil oli ennen kyllä kylmä varasto 
ja täytyy sanoa että se ei ollu niin mukava kun mikä täällä on. -- Sen takii mäkin 
heitin jotain vanhoja liinoi pois.” (J1)
 Irtainvarastokoppien koko jakoi asukkaiden mielipiteet kolmeen ryh-
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mään. Ensimmäinen ryhmä piti nykyisiä varastoja liian pieninä ja toivoi, että va-
rastot rakennettaisiin lähtökohtaisesti suuremmiksi. ”Ainakaan meidän tavaroille 
ei oo riittävästi varastotilaa. Meil on aika pieni koppi. Tai liikaa tavaraa.” (L3n) 
Eläkeikäisillä tarvittavan varastotilan määrää voi haastateltujen mukaan lisätä 
myös jo kotoa pois muuttaneiden lasten tavarat, joita lapset eivät olleetkaan huo-
lineet mukaansa. ”Ne (tavarat) jäi meiän kontolle sitte.” (L3m)
 Toisen ryhmän mielestä liian vähäistä varastotilan määrää voisi kom-
pensoida varastotilan joustavuudella. Eräs asukkaista ehdotti esimerkiksi, että 
rakennettaisiin pari ylimääräistä varastokoppia vuokrattavaksi eniten varastotilaa 
tarvitseville asukkaille. ”Jollaki saattaa olla kellarikomero ihan tyhjillään. Meillä 
se ei voi olla liian suuri. Et jos sä pystyisit ostaa siit tavallaan omast korttelista 
kohtuuhintaan lisää ni sehän on tavallaan ihan hyvä kompromissi siihen. Ettei 
tarvii välttämättä maksaa asunnon hinnassa siitä tyhjästä tilasta.” (H2n)
 Kolmas ryhmä piti varastointitilan rajallisuutta hyvänä, sillä silloin 
turhista tavaroista tulee hankkiuduttua eroon riittävän säännöllisesti. ”Mä oon 
sellanen tavaranatsi. Et jos jotain ei oo käytetty, ni mä suurin piirtein myyn tai 
heitän sen pois. Et meiän toi kanahäkkivarasto on itseasias aika tyhjä. Et mun 
mielestä toi rajattu tila on enemmän ku hyvä.” (J1)
 Kaiken kaikkiaan haastatteluissa kävi selväksi, että asunnon koko tai 
huoneluku ei ollut hyvä mittari varastointitilan tarpeen määrään, vaikka nykyisin 
suunnittelu ohjautuukin nimenomaan huoneluvun perusteella. Sama tulos saa-
tiin verkkokyselyn perusteella. Varastoja ilmoittivat käyttävän eniten pienissä, 
1-2 huoneen asunnoissa asuvat vastaajat (n=77). Nimittäin 62,50 % heistä ilmoitti 
käyttävänsä varastoja usein, kun vastaava osuus vähintään kolmen huoneen asun-
noissa asuvilla (n=45) oli 51,16 %. Myöskään ruokakunnan koko ei ollut hyvä 
mittari. Irtaimistovarastojen järjestelyt vaikuttaisivatkin kaipaavan ideointia. Yksi 
mahdollisuus voisi olla selainpohjaisen järjestelmän kehittäminen, joka helpot-
taisi asukkaiden mahdollisuutta vuokrata tai vaihtaa varastokoppia naapureiden 
kesken. Varastokopin hinta voitaisiin koon mukaan jyvittää yhtiövastikkeeseen, 
jolloin jokainen maksaisi omiin tarpeisiinsa sopivasta varastotilan määrästä. 
Halukasta vaihtajaa ei välttämättä ole aina tarjolla, mutta se olisi ainakin kehitys-
askel nykyiseen joustamattomuuteen verrattuna, eikä lisäisi irtaimistovarastoihin 
käytettyä pinta-alaa.

  Yhteenveto: VARASTOTILAT
  • UVV omassa tai naapurirapussa
  • IRV mahdollisimman lähelle asuntoa
  • asunnon huoneluku huono mittari varastotilan
     tarpeeseen

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + helppokulkuisuus pyörävarastoon, esim. liukuovet
  + huoltotila pyörille (miel. ikkunallinen)

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ 
  - pyörävarastojen ahtaus
  - kylmyys (ruostuttaa pyöriä ja tekee irtaimistosta
    tunkkaisen)
  - kulku vain porrashuoneen kautta
  - painavat ovet
  - vaikeakäyttöiset pyörätelineet

Kuva 38. Herkuleksen piharakennus sisältä
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3.2.3 PESULA JA KUIVAUSHUONE

Helsingin kaupungin yhteistilaohjeessa ei ole aikaisemmasta ohjeesta poiketen 
annettu suosituskokoja pesulalle ja kuivaushuoneelle. Vuoden 2010 ohjeen 
mukaan kuivaushuoneiden kooksi oli määritelty 10 m2 jokaista 20 asuntoa kohden. 
Pesulan koolle oli annettu vaihteluväliksi 8-26 m2 riippuen asuntojen määrästä. 
(Ohje ARK 02, 2010.) Vuoden 2015 ohjeessa sen sijaan on yleisemmällä tasolla 
edellytetty, että jokaisella asunnolla on oltava riittävä mahdollisuus vaatteiden 
pesuun. Pesula ja kuivaustila on kuitenkin ohjeistettu rakennettavaksi jokaiselle 
tontille. Ohjeen mukaan pesulan saa myös yhdistää asuinkerrostaloon mahdolli-
sesti rakennettavaan porrastupaan, jonka tulee kuitenkin samalla voida toimia va-
paa-ajan tilana. (Yhteistilaohje 1, 2015.) Uudempi ohje siis antaa suunnittelijoille 
huomattavasti vapaammat kädet aiempaan verrattuna. Toisaalta suuntaa-antavien 
pinta-alojen puuttuminen saattaa myös hankaloittaa suunnittelua. Arkkitehdin voi 
nimittäin olla vaikea arvioida asukkaiden todellista tilantarvetta, eikä tilojen koon 
perusteleminen rakennuttajalle ilman kaupungin ohjetta välttämättä ole helppoa.
 ATT:n toteuttaman Millaisen asunnon haluaisit? -nimisen verkkoky-

selyn vastaajista (n=1 751) yhteispesula oli saanut vain alle 40 % kannatuksen. 
Kuivaushuonetta sen sijaan toivoi huomattavasti useampi, eli 60–80 % vastaajis-
ta. (Laitinen 2014, 24.) Pesulan alhainen kannatus on yllättävää, jos vertaa tulosta 
”Asukkaiden yhteistilat ja kolmannet paikat” -tutkimukseen. Siinä verkkokyselyn 
(n=29) vastaajat olivat ilmoittaneet pesulan pyykinkuivaustiloineen kerrostalon 
tärkeimmiksi yhteistiloiksi. Aineistot eivät toisaalta ole keskenään suoraan ver-
tailukelpoisia niiden erilaisesta kontekstista ja otannasta johtuen. ATT:n kyselyn 
vastauksissa ei esimerkiksi eroteltu pientaloissa ja kerrostaloissa asuvia vastaajia 
toisistaan, kun taas jälkimmäisessä tutkimuksessa oli mukana ainoastaan kerros-
taloasukkaita. (Laitinen 2014, 23.)
 Pesulan sijoittelussa tulisi ottaa huomioon tilan suhde muihin yhteisti-
loihin. Pyykinpesijöiden puhtaiden vaatteiden ei esimerkiksi haluta sijaitsevan 
samassa ilmatilassa kuraisten ulkoiluvälineiden kanssa. Avaruuden puolesta 
pesulan yhdistäminen muihin toimintoihin saattaa olla miellyttävää, mutta tilat 
pitäisi erottaa toisistaan vähintään lasiseinällä. (Vartia 2015, 100.)
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Kuva 39. Loppukiri, pesutupa Kuva 40, Herkules, pesutupa

Kuva 41. Länsisatamankatu 23,
porrashuone D:ssä sijaitseva pesutupa
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Pesula ja kuivaushuone haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Yks parhaista paikoista on toi pesutupa. Et kun sieltä löytyy ne kaikki mahdol-
lisuudet tehdä” (L3n)

Pesula ja erityisesti kuivaushuone osoittautuivat haastattelu- ja verkkokyselytut-
kimuksessa asukkaille tärkeäksi. Jokaisessa haastattelukohteessa olikin talope-
sula, mutta niiden käyttökulttuuri ja tilallinen luonne erosivat toisistaan. Kaikki 
kuitenkin vaikuttivat tyytyväisiltä pesulansa varusteluun ja käyttötapaan. ”Et se 
on kompakti, se on fiksun kokonen, se on viisaasti rakennettu ja siel on mankelit 
ja kaikki.” (H2n)
 Loppukirin asukkaat olivat otannan ainoa ryhmä, joilla ei ollut käytös-
sään asuntokohtaisia pesukoneita. Niinpä talon alakerran pesutupa ja kuivaus-
huone ovat talossa ahkerassa käytössä. ”Meil ei oo pesukonetta kotona. Ja sitä 
mä aluks vastustin. -- Mut aika nopeesti mä totesin, että se on kuitenki ihan kiva 
et meille jää tohon vessaan enemmän muuta tilaa.” (L3n) Yksi pesula riitti talon 
kaikkien asukkaiden yhteiskäyttöön hyvin. Myös pyykkien kuivatukseen oli riit-
tävästi tilaa, kunhan niitä ei jätetty roikkumaan liian pitkäksi aikaa. ”Ne riittää 
kauheen hyvin mun mielestä jos ihmiset vaan korjaa pyykkinsä ajoissa pois. Et 
välillä täytyy sitä niinkun hoputella.” (L1)
 Herkuleksessa pesulaa käytettiin lähinnä isomman pyykin, kuten laka-
noiden ja pyyhkeiden pesuun. Asukkaat arvostivat pesutuvan pesukonetta siksi, 
että ”se on niin nopea”. (H1) Herkuleksessa kehuttiin myös porrashuonekohtaisia 
kuivaushuoneita, koska pyykkien kuivaamisen asunnossa ajateltiin aiheuttavan 
mahdollisesti kosteusongelmia.
 Länsisatamankatu 23 oli tutkimuskohteista ainoa, jossa pesula oli mak-
sullinen. Siellä pesulan käytöstä perittiin kuuden euron kuukausimaksu, joka oli 

asukkaiden mielestä sopiva hinta. Länsisatamankatu 23:n pesula erosi muista tut-
kimuksen pesuloista senkin suhteen, että pyykkivuorot varattiin verkossa ja tilaan 
pääsi kulkutunnisteella. Yksi haastatelluista (J1) pesi pyykit kotona, mutta kaksi 
muuta pesivät pääsääntöisesti kaikki pyykkinsä pesutuvassa. Kuivaushuoneen 
kuivuria pidettiin kuitenkin liian tehottomana. ”Kuivaushuone on myös tärkee, 
mut se ei toimi ollenkaan. Sinne on laitettu liian tehoton se laite joka puhaltaa sitä 
ilmaa, kylmää ilmaa.” (J3) Toiseksi ongelmaksi koettiin, ettei mattojen pesuun 
ollut talossa mahdollisuutta ja tuuletusparveke puuttui. ”Ei ihmiset voi joka kerta 
pesulaan viedä kun matto likaantuu. Tos pihallakaan ei sitä voi tehdä.” (J3)
 Osa asukkaista piti pesulaa miellyttävänä paikkana kohdata naapureita. 
Eräs haastateltavista ehdottikin pienenä kehitysideana kahvinkeittimen tuomista 
pesulaan. ”Meiänki pesulassa vois ihan hyvin olla kahvinkeitin. -- Tai siis eihän 
siel tarvis olla ku vedenkeitin ja sitte murukahvia. Se kuitenki usein yhdistää 
ihmisiä et juonpa sun seurassa kupin kahvia.” (L3n) Kaikki eivät kuitenkaan 
innostuneet pesulan sosiaalisesta puolesta, vaan halusivat pestä pyykkinsä rau-
hassa. ”Siitä mä niinku tykkään tässä, että kun sulla on se pesutupa niin sinne ei 
muut tule kun siinä on se systeemi, mikä on mun mielestä erittäin hyvä et sinne 
ei pääse. Että siellä ei kukaan hyppää ja ei ole vahtaamassa että ’hei, lopetatsä 
mihin aikaan?’” (J3)
 Pesutuvan käytännöllisyyden edellytyksenä pidettiin pesulan läheistä 
sijaintia suhteessa asuntoon. Pesulamatkalla ei myöskään haluttu joutua kulke-
maan likaisten tilojen tai räntäsateen halki, eli reitin suojaisuus koettiin tärkeäksi. 
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”Matka pyykkitupaan tärkeä. Kun pesee ja kuivaa muutamankin koneellisen 
pyykkiä, joutuu kulkemaan kodin ja pyykkituvan väliä monta kertaa.” (Verkko-
kysely) Pesulan sijainnille naapurirappu vaikuttaisi olevan kuitenkin riittävän 
lähellä, sillä verkkokyselyn perusteella 68 % käyttäisi naapurirapussa sijaitsevaa 
pesulaa. Vain 21 % ilmoitti käyttävänsä pesulaa ainoastaan siinä tapauksessa, 
mikäli se sijaitsee omassa rapussa.
 Pesulan ikkunallisuus ei Loppukirin asukkaita lukuun ottamatta vaikut-
tanut haastateltaville tai verkkokyselyn vastaajille erityisen tärkeältä. Verkkoky-
selyssä ikkunan halusi pesulaan yllättäen vain 14 % vastaajista, kun taas 75 % ei 
pitänyt ikkunallisuutta tärkeänä (vrt. luku 3.1.4, diagrammi 6). Tulosta saattaa 
osaltaan selittää nuorten vastaajien (n=63) korostunut määrä verkkokyselyssä; 
alle 30-vuotiaista vastaajista vain 6,45 % olisi halunnut pesulaan ikkunan, kun 
taas 82,26 % nuorista ei pitänyt sitä tärkeänä. Nuoret vastaajat pitivät systemaat-
tisesti yhteistilojen ikkunoita vähemmän tärkeänä muihin vastaajiin verrattuna, 
mikä saattaa johtua siitä, että ikkunoiden ajatellaan aiheuttavan lisäkustannuksia. 
Toisaalta tulosta saattaa selittää myös nuorten ja varttuneempien asukkaiden 
väliset erot pesutuvan käyttökulttuurissa. Nimittäin verkkokyselyn kommenttien 
perusteella nuoret lähinnä piipahtavat pesutupaan viemään pyykit eivätkä jää 
tilaan odottamaan niiden peseytymistä. Perheelliset ja senioriasukkaat sen sijaan 
saattavat jäädä pesutupaan pidemmäksi aikaa esimerkiksi mankeloimaan ja silit-
tämään pyykkejä tai vahtimaan pihalla leikkiviä lapsia kotitöiden ohessa.

  Yhteenveto: PESULA JA KUIVAUSHUONE
  • yhteisöllisissä taloissa kohtauspaikka
  • suojaisa ja riittävän lyhyt reitti asunnosta
  • kätevä isommalle pyykille

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + edullisuus
  + sähköinen varausjärjestelmä
  + nopeat koneet
  + mankeli

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ
  - tehoton puhallus kuivaushuoneessa
  - mattojen pesumahdollisuuden puuttuminen

Kuva 42. Herkuleksen A-porrashuoneen kuivaushuone
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3.2.4 SAUNA JA PESEYTYMISTILAT

Helsingin kaupungin yhteistilaohjeessa ei ole annettu saunojen suunnitteluun 
muita ohjeita, kuin että asuntokohtaisten saunojen sijaan tulisi suosia yhteis-
saunoja (Yhteistilaohje 1, 2015). Aiemmassa ohjeessakin on ainoastaan annettu 
suositus, että jokaista 20 saunatonta asuntoa kohti rakennettaisiin yksi neljän 
hengen sauna (Ohje ARK 02, 2010). Asemakaavoituksessa saunaosastoja on 
usein kannustettu sijoittamaan rakennusten ullakkokerroksiin. Tämä vaikuttaisi 
myös asukaspalautteen perusteella parhaalta ratkaisulta. Esimerkiksi Asukkaiden 
yhteistilat ja kolmannet paikat -tutkimuksessa kaikki vastaajat (n=29) olivat olleet 
tyytyväisiä talosaunoihin ja niiden sijaintiin ylimmässä kerroksessa. ”Sauna on 
yläkerrassa, joka on sopiva paikka.” Eräs vastaajista oli myös todennut asunto-
saunan olevan ”hullu suomalainen erityispiirre”, joka on vain kallista tyhjää tilaa. 
(Laitinen 2014, 20.) ATT:n Millaisen asunnon haluaisit? -verkkokyselyn vastaa-
jista (n=1 751) 60 % kuitenkin kannatti asuntokohtaista saunaa, mutta kyselyssä 
ei ollut eroteltuna kerros- ja pientaloasujien vastauksia. (Laitinen 2014, 24.)
 Saunatiloja suunniteltaessa tilojen esteettömyyteen pitäisi kiinnittää 
riittävästi huomiota. Esimerkiksi tukikaiteet suihkutiloissa ovat välttämättömiä 
liikuntarajoitteisille ja osalle vanhuksista. Tilojen invakäytön mukaan tehty mi-
toitus ei siis riitä, mikäli tilojen varustelu on puutteellinen. (Vartia 2015, 79.)
 Vielä 1970-luvulla uima-altaiden rakentaminen kerrostaloihin ei ollut 
epätavallista. Osa on vuosien saatossa päästetty huonoon kuntoon, mutta huollettu 
uima-allas voi asukkaiden näkökulmasta olla jopa ”kerrostalon kruununjalokivi”. 
(Sarjanto 2015.) Nykyisessä kulttuurissa uima-altaita ei ekologisista ja taloudelli-
sista syistä juuri rakenneta. Silti ainakin osa asukkaista niitä yhä kaipaisi. Vartia 

esimerkiksi kuvaa diplomityössään, kuinka erään asukkaan mielestä yhteinen 
uima-allas olisi niin ”ihana”, että olisi valmis maksamaan siitä jopa 200 euroa 
korkeampaa yhtiövastiketta (Vartia 2015, 113).

Sauna ja peseytymistilat haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Sauna on muutakin kun pelkkää peseytymistä varten. Meilläkin on kiva kun te-
rassilta voi katella tonne merelle tai iltasin tähtitaivasta. Se on ihan uus elementti 
siihen mielialaan.” (L3m)
 
Tutkimuksen perusteella oman saunan suosio on yllättävän vähäistä suhteessa ta-
losaunaan. Haastattelukohteista vain Helsingin Herkuleksessa oli asuntokohtaiset 
saunat, mutta heistä kukaan ei pitänyt sitä itselleen erityisen merkityksellisenä. 
Verkkokyselyn perusteella noin 60 % piti talosaunaa parempana, kun taas kolmas-
osa vastaajista halusi mieluummin oman saunan (vrt. luku 3.1.2, diagrammi 2). 
Verkkokyselyn vastaajajakauma on kuitenkin painottunut, eikä aikaisemmista 
tutkimuksista välittynyt yksiselitteistä kuvaa oman saunan tärkeydestä. Siksi pre-
ferenssejä oman saunan suhteen tulisi tutkia tarkemmin luotettavamman tuloksen 
selvittämiseksi.
 Sekä haastattelu- että verkkokyselytutkimuksesta välittyi melko yksise-
litteinen kuva siitä, että saunalta kaivataan elämyksellisyyttä arkisen kokemuksen 
sijaan. ”Kun kesällä menee niitä purjeveneitä, niin niitä on kiva katsella (saunan 
ikkunasta). Tulee semmonen lepposa hyvä fiilis. -- Sit kun haluaa pikkasen 
semmosta luksusta ni kyl se on toi sauna tuolla ylhäällä missä mä käyn. Se on 
ihan paras se A1 sauna” (J3) Esimerkiksi Länsisatamankatu 23:ssa ylimmän 
kerroksen saunat oli huomattavasti pihatasossa sijaitsevia saunoja suositumpia. 
Yläkerran saunoista ei tahtonutkaan riittää vuoroja kaikille halukkaille ja osa 
joutui tyytymään vain vuoroviikoin saunomiseen. Syynä oli sijainnin lisäksi myös 
saunojen koko, sisustus ja hinnoittelu. ”Siinähän on kans sellanen aika hassu 
epäsuhta, että ne maantason on puolet pienempiä, niis ei oo edes jääkaappia 
niinkun yläkerran saunoissa. Joka tavalla vaatimattomammat. Ja sen lisäks se 
näkymä (pihatason saunoissa) on aika huono. Ja se (vilvotteluparveke) on peitet-
ty just ritilällä ettei kukaan kauhistuis. Niin siin on kuitenki sama hinnottelu” (J2) 
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Kuva 43. Länsisatamankatu 23, A1 saunaosasto Kuva 44, Herkules, saunaosasto

Kuva 45. Loppukirin pienempi sauna
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Myös Herkuleksessa ja Loppukirissä pidettiin saunan sijaintia yläkerrassa vil-
vottelumahdollisuuksineen erittäin onnistuneena. Erityisesti Loppukirin asukkaat 
painottivat valoisuuden ja näkymien merkitystä, sillä ”sauna on muutakin kuin 
pelkkää peseytymistä varten.” (L3m) Herkuleksessakin yhteissaunasta avartui 
pesuhuoneen läpi näkymä etelään kohti Helsingin siluettia, mitä asukkaat pitivät 
miellyttävänä (ks. luku 2.4.2, kuva 21). Yhteissaunalla oli kuitenkin harmillisen 
vähän käyttäjiä asuntokohtaisten saunojen vuoksi. Kaksi haastateltavista kuiten-
kin kävi siellä lenkkisaunassa. ”Se on kato valmiiksi sulle lämmitetty ja sit se 
on yhteisöllinen ni mä tykkään siitä. Vaikka siellä nyt käyki aika vähän ihmisiä. 
Koska onhan siinä se et vaik on sähkösauna kotona, niin se lämmittäminen on 
työtä.” (H1) Toisen Herkuleksen asukkaan mielestä lenkkisauna oli muuten 
hyvä, mutta siellä oli ”vähän lössöt löylyt”. (H2n)
 Verkkokyselyn kommenteissa saunalta toivottiin haastateltujen asuk-
kaiden tapaan elämyksellisyyttä: ”Olisi hienoa, jos taloyhtiöiden saunaosastoihin 
panostettaisiin enemmän. En itsekään opiskeluaikana huomannut talosaunojen 
ankeutta, ennen kuin pääsin tutustumaan yritysten upeisiin edustussaunoihin. -- 
Saunan pitäisi tarjota asukkaille miellyttävä elämys, siksihän sinne mennään!” 
(Verkkokysely) Kommentti osoittaa myös havainnollisesti, kuinka hankalaa asuk-
kaiden on muodostaa valveutuneita mielipiteitä sellaisista tiloista, joista heillä 
ei ole omakohtaisia kokemuksia. Vaikka saunan tasokkuuteen toivottiin kiinni-
tettävän huomiota, piti saunan ikkunaa tärkeänä yllättäen vain 28,59 % kaikista 
vastaajista. Kuten pesulan ikkunan tapauksessa, myös saunan ikkunaan liittyvää 
kiinnostusta vaikuttaisi laskevan alle 30-vuotiaiden (n=63) korostunut määrä 
verkkokyselyaineistossa. Nimittäin 30-vuotta täyttäneistä vastaajista (n=59) ik-
kunaa tärkeänä piti jo 35,59 % vastaajista.
 Loppukirin asukkaat kokivat talon suuremmassa saunassa olevan toi-
minnallisesti kaksi ongelmaa. Ensinnäkin suihkujen yhteydessä olevan wc-kopin 
sijaintia pidettiin kiusallisena. ”Tää on pahaa suunnittelua mun mielestä. -- Pitäs 
olla likaset tilat ja puhtaat tilat eri paikassa ja meillähän on suihkussa vessa. 
Et ne pitäis olla erikseen.” (L3m) Asukkaat päättelivät, että vanhuksille wc:n 
läheisyys on tärkeää. Kylpyhuoneen sijaan se olisi kuitenkin pitänyt sijoittaa 
pukuhuoneen yhteyteen. Toinen ongelma liittyi saunan lauteisiin. Ylälauteet ovat 
yhdellä seinustalla vain noin 30 cm levyiset, jolloin lauteelle on hankala mahtua 
istumaan. Samalla kiuas tulee istuessa hyvin lähelle varpaita, eikä saunassa siksi 

mahdu sujuvasti ohittamaan toista lauteilla istuvaa. ”Tää on kyllä ahdettu liian 
pieneen tilaan. – Toimivampi ratkasu ois ollu niin että tää kiuas ois ollu tossa 
kulmassa. Ni ois pikkasen pienemmällä väkimäärällä saatu kuitenki toimiva 
ratkasu.” (L3m) U:n mallinen sauna oli asukkaiden mielestä hankala siivotakin, 
joten toisenlainen ratkaisu olisi helpottanut asukkaiden arkea.
 Herkuleksessa taas ihmeteltiin sitä, että saunan pukuhuoneesta oli tehty 
niin suuri, eikä osaa tilasta oltu erotettu esimerkiksi oleskeluun. ”Se on jotenki 
hassu, ku se on kokonaan yhtä isoo pukuhuonetilaa. Et siinä vois olla tavallaan 
pienemmät kopit sillee et vaihda vaatteet ja sit ois semmonen kiva yhteinen tila. 
Et nyt se on vähän sellanen puoliks kalustettu ja nyt ei voi sitä pientäkään tilaa 
oikein käyttää sillee, et jos haluais järjestää jonku get-togetherin. Ni kaikkiko 
ne siinä sit vaihtaa vaatteet ja syö makkaraa ja juo kaljaa. Se on vähän menny 
ohi sen suunnittelu.” (H2n) Saunaosaston vieressä tosin sijaitsee myös suuri 
yhteistila, joka tällä hetkellä on kuitenkin vuokrattu toimistoksi. Niinpä tarvetta 
pukuhuoneen osan muuttamista oleskelutilaksi ei ole suunnitteluvaiheessa otettu 
huomioon.
 Saunaan kuljettavan reitin suunnittelussa pitäisi huomioida, että moni 
asukkaista kulkee saunaan kylpytakissa eikä halua ”suihkun puhtoisena vaeltaa 
ympäriinsä”. (J1) Reitin pitäisi siis olla suojaisa ja riittävän intiimin oloinen. 
Loppukirissä jälkimmäinen kriteeri ei kaikille asukkaille toteutunut, sillä B-ra-
pussa asuvat asukkaat joutuivat kulkemaan saunaan alakerran kautta ruokasalin 
ohi. ”Meille toi pikkusauna on niin lähellä. Et nää, jotka tulee B-rapusta, niin 
kulkee kylpytakki päällä ton pitkän käytävän.” (L3n) Siksi myös yläkertaan 
toivottiin yhdyskäytävää, jotta matka B-rapusta saunaan olisi miellyttävämpi. 
Herkuleksessa osa asukkaista joutui kulkemaan talosaunaan lyhyen matkaa 
ulkona, mutta kaikkia se ei tuntunut häiritsevän. ”Ei mua haittaa, että joutuu 
menee ulkokautta ku se on aika lyhyt. -- Kyllä mä tosta kylpytakissa meen, mulla 
on vaarallisesti aamutossut jalassa.” (H1) Muut haastateltavista kuitenkin piti-
vät ulkoreittiä saunaan epämiellyttävänä. ”Sit jos aattelee et talvella on lunta ni 
ettei siel sitte luistella pihalla tossut jalassa.” (L3m) Länsisatamankatu 23:ssa 
oli järjestetty sisäreitti eri rappukäytävien välillä, mutta se edellytti kulkemista 
autohallin kautta. ”Kun menee parkkihallin kautta saunaan ni onhan se tietysti 
vähän ankee. Mut et siellä on suunniteltu sisäreitti. Se on ihan riittävä, siel ei 
joudu sateeseen eikä tuuleen. Vähän kylmähän siinä ehtii tulla mutta se nyt ei 
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ihan niin kamalaa ole. Et vähän inhottaa ihmiset jotka on ihan sokerisia.” (J2) 
Eräs toinen saman talon asukkaista (J3) sen sijaan oli vahvasti sitä mieltä, että ei 
halua mennä saunaan autohallin kautta.
 Saunan kankea varausjärjestelmä sai tutkimuksessa paljon kritiikkiä, 
sillä saunavuoro samaan aikaan joka viikko tuntui asukkaiden mielestä liian 
sitovalta. ”Ihmiset ei todellakaan voi olla aina samaan aikaan kotona”. (J3) 
Sen sijaan toivottiin, että tilojen käyttö olisi mahdollisimman joustavaa ja sauna-
vuoroja pääsisi varailemaan kätevästi verkossa. ”Sen sijaan että se ois hamaan 
tappiin asti varattu lauantaina kello kuudelta yhdelle ja kukaan muu ei pääse 
lauantaina kuudelta ni se olis vähän niinku se pesutupa. Et sitä varattas sillon 
ku mä tarvitsen ja velotus olis sen mukaan sitte jollain tavalla. Se ei nykyisenä 
aikana vaadi ihan kauheen välkkyä et sen sais laadittua. Et siin olis se lätkä 
(kulkutunniste) ja liittymä. -- Toisaalta taas se et joka viikko joutuu kyttäilemään, 
et nyt on vuoroja, ni ei sekään oo hyvä. Mut tällä tavalla ne on vähän vajaakäytös 
ne saunat.” (J2)
 Uima-altaalliseen saunaosastoon suhtauduttiin hyvin vaihtelevasti. 
Suuri osa sekä haastattelututkimuksen että verkkokyselyn vastaajista oli huo-
lissaan sen aiheuttamista kustannuksista tai epäekologisuudesta. ”Uima-altaan 
rakentaminen ja ylläpito niin se on aivan älyttömän kallista.” (Verkkokysely) 
Toisaalta osa oli ajatuksesta innoissaan. ”Uima-allas ois aivan ihana. Mä käyn 
koko ajan uimassa.” (H1) Tutkittavissa taloyhtiöissä ei uima-allasta ollut, 
mutta verkkokyselyn otoksessa osalla asukkaista oli uima-altaasta käytännön 
kokemuksia. Osa kertoi, että vettä ei kokemuksen mukaan ole pidetty kustan-
nussyistä riittävän lämpimänä, jotta siinä olisi mukava uida. Toiset taas olivat 
erittäin tyytyväisiä taloyhtiönsä uima-altaaseen. ”Käyn uimassa joka päivä ja 
samalla vesijumppaan. Tällainen sauna- ja uimismahdollisuus on parasta mitä 
saattaa odottaa. Suosittelen kaikille taloyhtiöille!” (Verkkokysely) Ei kuitenkaan 
ole realistista, että uudiskerrostaloihin alettaisiin merkittävässä määrin rakentaa 
uima-altaita. Varsinkin keskusta-alueilta löytyy kaupallisia uimahalleja, jotka 
ovat suurimmalle osalle riittäviä. Toisaalta syrjäisemmillä seuduilla useamman 
taloyhtiön kesken jaettu uima-allas voisi tuoda asumiseen pientä luksusta ja lisätä 
alueellisia harrastusmahdollisuuksia.

  Yhteenveto: SAUNA- JA PESEYTYMISTILAT
  • Talosauna vaikuttaisi suositummalta kuin oma sauna
  • Uima-allas luksusta, mutta kallis ja epäekologinen

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + hyvät näkymät saunasta
  + elämyksellisyys
  + suojaisa reitti asunnosta (kuljetaan kylpytakissa)

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ
  - wc peseytymistilassa
  - liian kapeat lauteet
  - kankea varausjärjestelmä, vrt. pesula

Kuva 46. Länsisatamankatu 23, A2 saunan pukuhuone
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3.2.5 OLESKELU- JA HARRASTETILAT

Helsingin kaupungin yhteistilaohjeen mukaan vapaa-ajan tila tulee rakentaa 
kaikkiin yli 1 200 kem2 taloyhtiöihin. Tilalle ei ole esitetty muita vaatimuksia, 
kuin että tilan tulee olla esteetön ja tarkoitukseensa sopiva. Vapaa-ajan tilan 
tulee kuitenkin täydentää muita yhteistiloja tai pihaa. Erilaisia toimintoja yh-
distävä porrastupa voi toimia vapaa-ajan tilana, mikäli sen käyttömahdollisuus 
vapaa-ajan tilanakin varmistetaan. Porrastupaan voi kuulua esimerkiksi pesula, 
lastenvaunutila ja leikkihuone. (Yhteistilaohje 1, 2015.)
 Asuinkerrostaloihin rakennettuja kerhotiloja käytetään monenlaisiin 
tarkoituksiin kokoustiloista kuntoiluun. Ne ovat myös suosittuja juhlapaikkoja 
erityisesti sellaisissa taloyhtiöissä, joissa on paljon pieniä asuntoja. ATT:n 
tutkimuksen mukaan puolet asukkaista käyttää kerhotilaa 1-2 kertaa kuussa. 
Raportissa ei kuitenkaan ole eritelty, millaisiin käyttötarkoituksiin kerhotilaa on 
käytetty, tai kuinka pitkäaikaisia käyttökerrat ovat olleet. (Laitinen 2014, s. 25.) 
Kerhotilan puuttumista pidetään joka tapauksessa suurena epäkohtana varsin-
kin silloin, jos taloyhtiössä ei ole minkäänlaista muutakaan kokoontumistilaa 
(Laitinen 2014, 30).
 Ryhmärakennushankkeissa oleskelutiloihin on tyypillisesti sijoitettu 
myös takka. Takan voidaan ajatella tuovan tiloihin vastaavaa lämpöä ja kodik-
kuutta, joka usein liitetään pientaloasumiseen. Kuitenkin tutkimusten perus-
teella pientaloihin ja loma-asuntoihin kohdistuu tyypillisesti erilaiset toiveet 
kuin kerrostaloasuntoihin. Asunto kotina -diplomityön haastatellut asukkaat 
eivät esimerkiksi olleet kaivanneet takkaa, koska se sopii paremmin mökille 
(Vartia 2015, 150). Toisaalta kaikilla halukkailla ei välttämättä ole varaa ostaa 
kesämökkiä. Tällöin mökki- tai pientalotunnelmaa vastaavia elämyksiä voidaan 
kaivata myös kerrostaloissa.

 Kerhotilat on usein sijoitettu taloyhtiön saunaosaston yhteyteen myös 
silloin, kun saunaosasto sijaitsee rakennuksen ullakkokerroksessa. Sijaintia voi-
daan pitää idyllisenä tilan käyttäjien kannalta, mutta todellisuudessa ympärillä 
oleviin asuntoihin kantautuva melu voi rajoittaa tilan käyttömahdollisuuksia: 
”Kerhohuone ylimmässä kerroksessa on kiva, mutta meluhaitta on välillä valta-
va, kun alapuolella on asunto.” (Laitinen 2014, 20.) Tutkimusten mukaan seinien 
tai välipohjien läpi kantautuva melu onkin yksi kerrostaloasumisen ikävimmiksi 
koetuista piirteistä (James III 2008, 92). Siksi on loogista, että asukaskyselyis-
sä kerhotilojen on toivottu sijoittuvan mieluummin talon alimpaan kerrokseen 
(Laitinen 2014, 20).
 Verstas on yhteistilana melko harvinainen, mutta se voisi toimia hyvänä 
täydennyksenä kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksiin. Vartian diplomityön 
asukashaastattelukohteista As. Oy Helsingin Hyvätuuleen sellainen oli rakennet-
tu, mutta toteutus ei kuitenkaan ollut onnistunut. Asukkaat olivat esimerkiksi to-
denneet tilan ilmanvaihdon puutteelliseksi, eikä puhelinkaan toiminut verstaassa. 
Ongelmaksi koettiin myös se, ettei tilasta nähnyt ulos. Ajatusta kuitenkin pidet-
tiin yleisesti hyvänä, mutta epäkäytännöllisen toteutuksen vuoksi tilan käyttö oli 
vähäistä. (Vartia 2015, 66.)
 Oleskelu- ja harrastetilojen suunnittelussa on tärkeää mitoittaa tilat 
käyttötarkoitukseensa sopivan kokoiseksi. Helsingin kaupungin ohjeissa ATT 
ehdottaa kerhotilan minimikooksi 25–30 neliötä. Yli 50 m2 kokoa taas ei ATT:n 
ehdotuksen mukaan edellytettäisi siinäkään tapauksessa, että yhteistilojen osuus 
kerrosalasta ei täyttäisi kaavassa olevaa 1,5 % sääntöä. Laitisen mukaan asuk-
kaat ovat toivoneet kerhotilan olevan riittävän suuri ainakin yhtiökokousten 
järjestämiseen. Tätä pienempiä tiloja pidetään kelvottomina. (Laitinen 2014, 21.) 
Lopulta mitoitus kuitenkin riippuu siitä, miten suurta ryhmää niiden on tarkoitus 
palvella.
 Kerhotilat ovat usein taloyhtiökohtaisia, mutta tutkimusten mukaan 
niiden järjestämistä keskitetysti kannattaisi kokeilla. Silloin voitaisiin parantaa 
tilojen käyttöastetta ja yhteisöllisyyttä. (Laitinen 2014, 20.) Näin on toimittu 
esimerkiksi Viikissä Latokartan alueella, jossa on onnistuttu myös tilojen erikois-
tumisessa erilaisiin käyttötarkoituksiin (Viikki 1). Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan rasitteilla voidaan perustaa toiselle kiinteistölle pysyvä tai määräaikainen 
oikeus toisen kiinteistön tilojen käyttämiseen. Rasite edellyttää kirjallista sopi-
mista. (MRL 158 §)
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Kuva 47. Loppukirin takkahuone Kuva 48. Länsisatamankatu 23, kerhotila

Kuva 49. Herkules, yhteistilan terassi
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Oleskelu- ja harrastetilat haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Koska muuten neliöiden hinnoista johtuen joutuu tilassa säästämään, on 
upeaa asua yhtiössä, jossa yhteiset tilat kompensoivat neliöiden vähyyttä.” 
(Verkkokysely)

Kerhohuoneen tyypillisin käyttötarkoitus vaikuttaa otoksen perusteella olevan 
juhla- ja kokoustila. Länsisatamankatu 23:ssa kerhohuone onkin erittäin suosittu 
juhlakäyttöön, mikä ei ole yllättävää asuntojen pienen koon vuoksi. ”Juhlatila 
on tärkee olla. Ja varsinkin siis tuol on melkein joka viikonloppu jotain.” (J1) 
Juhlien kannalta ongelmallisena asukkaat kuitenkin pitivät, että kerhohuonee-
seen oli vaikeaa kuljettaa kotona tehtyjä tarjoiltavia. Eräs haastateltavista olikin 
ehdottanut, että tilaan hankittaisiin ”semmonen kärry kun kahvilois ja ravinto-
loissakin.” (J2) Toinen ongelma oli, että tilasta varastettiin astioita. ”Me ostettiin 
sinne kattiloita ku siel on induktioliesi. Sit ku ne ostettiin, ne hävis. Vaikka näissä 
asunnoissa meillä on keraamiset liedet, mikä on ihan hölmöä kun ei voi käyttää 
sit omiakaan kattiloita.” (J2) 
 Herkuleksen pääyhteistila on vuokrattu ulkopuolisille, sillä lähes kukaan 
ei käyttänyt sitä alhaisesta 50 euron päivävuokrasta huolimatta. ”Se oli jotain 361 
päivää vuodessa tyhjillään.” (H4) Herkuleksessa onkin erittäin tilavat asunnot, 
mitkä vaikuttaisivat riittävän asukkaiden juhlatarpeisiin. Silti eräs asukkaista 
pohti tilanteen mielekkyyttä. ”Onhan se vähän hassua et asunnos pitää olla tosi 
iso olohuone ihan vaan sen takia, et muutaman kerran vuodessa järjestää jotain 
kutsuja.” (H2m)
 Tutkittavista kohteista Loppukirissä on kaikkein laajimmat oleske-
lu- ja harrastetilat. Alakerran aulassa on suuri ruokasali, joka on asukkaiden 
pääyhteistila. Siellä järjestetään juhlia ja suurempia kokoontumisia. Pienempiin 
tilaisuuksiin sopii paremmin yläkerrassa oleva monitoimitila tai tunnelmallinen 
takkahuone. Haastateltavien mukaan takassa poltetaan puita vain harvoin. ”Me 
ei olla kertaakaan käytetty sitä. Kyllä jotkut varmaan laittaa sen aina jos ne on 
siellä. Mä en ees tiedä, miten toi takka laitetaan, mut kylhän se luo semmost 
lämpöö ja kodikkuutta siinä.” (L3n) Asukkaiden mukaan takkahuoneessa kuiten-
kin vietetään paljon aikaa ja ilman tultakin takkaa pidettiin mukavana tunnelman 

luojana. Myös Herkuleksen pääyhteistilassa on takka. Asukkaat arvelivat, ettei 
sitä testaamisen jälkeen ole käytetty kertaakaan. ”Mietin sitä puiden kans lärää-
mistä ja sitä turvallisuutta et kuka sen sit sammuttaa ja sytyttää. -- Et voisko se 
sit olla jos haluaa sitä tunnelmaa ja sitä lämpöö ni on olemas kaikenlaisii kaasu-
versioita ja muita mitkä ois tavallaan siistimpiä ja tois sen tunnelman. Et onks 
sen pakko olla sit se, onks se toimivin ratkasu et se on sitte elävä tuli?” (H2n) 
Verkkokyselyssäkin kysyttiin vastaajien kiinnostusta takkahuoneeseen, mutta 
jopa 32,77 % kaikista vastaajista ilmoitti, ettei käyttäisi takkahuonetta lainkaan. 
Takkahuone vaikuttikin kaikista verkkokyselyissä tutkituista tiloista tarpeetto-
mimmalta (ks. liite 5, kysymys 4). Tulosten perusteella onkin suositeltavampaa 
etsiä takan sijaan muita keinoja kerhohuoneen tunnelman kohottamiseksi.
 Juhlatilan ohella toinen yleinen käyttötarkoitus pääyhteistilalle on 
kunto- tai ryhmäliikuntasali. Loppukirin asukkaat kertoivat, että heidän monitoi-
mitilassaan harrastetaan asah-joogaa ja lisäksi siellä on juoksumatto talvikävelyä 
varten. Osa asukkaista oli juoksumattoon tyytymättömiä, sillä se ”vie aika ison 
tilan siellä” (L1) Länsisatamankatu 23:ssa on alakerrassa kuntosali. Kuntosali si-
jaitsi alun perin yläkerran kerhotilassa, mutta kovan metelin vuoksi se jouduttiin 
siirtämään alakerran tyhjillään olevaan liikehuoneistoon. ”Se oli alun perin täällä 
yhdeksännes kerrokses ja sehän oli täysin järkyttävää, koska kaikki nää ihmiset 
siin alla, niin sehän oli *jump-jump-jump!* Se et metallia paiskotaan betonia 
vasten, ni se kantaa läpi lähes koko talon.” (J2)
 Vaikuttaisi vahvasti siltä, että tiloista kantautuvan metelin vuoksi har-
raste- ja juhlatiloille paras sijainti olisi alin kerros. Herkuleksessakin nimittäin 
kerrottiin kerhotilasta kantautuvan ääniä alapuoliseen asuntoon myös tilan ollessa 
toimistokäytössä. Länsisatamankatu 23:ssa taas kuntosalin siirtämisestä huoli-
matta juhlat aiheuttavat yhä alakerroksiin kantautuvaa melua. ”Mut tietysti se on 
ihan selvää varsinkin jos siellä lastenjuhlia on, niin kyllähän se töminä kuuluu 
kun ne siellä juoksee. -- Siinä vaan ois vähän paremmin pitäny huomioida ne 
alakerrassa asuvat.” (J2) Kerhotilan sijainti alakerrassa tekee tilasta myös hel-
pommin vuokrattavan, kun ulkopuolisten ei tarvitse kulkea tilaan porrashuoneen 
kautta. Lisäksi esimerkiksi kesäjuhlat voisivat maantasossa laajentua kerhotilasta 
luontevasti pihalle.
 Muunlaisista harrastetiloista eniten herättivät kiinnostusta verstas ja 
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  Yhteenveto: OLESKELU- JA HARRASTETILAT
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  - sijainti yläkerrassa (aiheuttaa melua)
  - kankeus tilan varaamisessa ja lukituksessa

askartelutila. Loppukirissäkin näiden toimintojen puuttumista harmiteltiin. ”Varsinki 
ku aika moni on vieraillu tuol Kotisatamassa ja siellä on sitte verstas erikseen, ni kyllä 
sitä vähän sillee kaihoten katsellaan, että ois se kiva ku täälläkin olis.” (L3n) Mah-
dollista askartelutilaa varten muutama asukas oli jopa itse tarjoutunut lahjoittamaan 
kangaspuunsa yhteiskäyttöön, jos tila sille voitaisiin järjestää. Toisten asukkaiden 
mielestä kaikkea ei kuitenkaan voi saada, sillä ”joka ainoo neliöhän täällä maksaa.” 
(L1) Myös eräs Herkuleksen asukkaista oli erittäin kiinnostunut verstaasta. Hän ker-
toikin nykyisin käyvänsä Espoossa Kehä III varrella sijaitsevassa puutyöverstaassa. 
Hän toivoikin sellaisen löytyvän lähempää. ”Jopa sinne asti sit tulee lähtee vaan sen 
takii et siellä on tilat et jos se ois lähempänä niin totta kai se ois hienoo.” (H2m) Hän 
ei kuitenkaan olisi tarvinnut tilaan yhteisiä laitteita, sillä ”sit saattais tulla ongelmaa 
niinkun lainailun ja kunnossa pitämisen kanssa.” (H2m) Verkkokyselyssäkin kysyt-
tiin vastaajien kiinnostusta koneistettua verstasta kohtaan. Kolmasosa vastaajista il-
moitti verstaan olevan tarpeeton, mutta toinen kolmannes oli kiinnostunut käyttämään 
asuinaluekohtaistakin verstasta. ”Tämä olisi loistava! Aina välillä cityihminenkin 
tarvitsee oman Strömsö-Jim –hetkensä.” (Verkkokysely) Kyselyn kommenteissa osa 
oli kertonut tarvitsevansa tilaa lähinnä pyörän korjailua varten, eikä verstaan siksi tar-
vitsisi olla kaikkien mielestä koneistettu. Verstaan pohdittiin kuitenkin tuovan hyvän 
lisämahdollisuuden asukkaiden harrastusmahdollisuuksiin.
 Edellä mainittujen harrastetilojen ohella kaksi haastateltavista mainitsi, että 
myös musiikkihuoneelle voisi olla käyttöä. Asunnoissa saattaakin olla hankala harjoi-
tella soittamista tai laulamista häiritsemättä naapureita. Toinen asiasta maininneista 
asukkaista oli kuitenkin sitä mieltä, että tilalle ei löytyisi riittävästi käyttäjiä. ”Sehän 
on sellanen mikä koskee sit kourallista ihmisiä.” (J2) Taloyhtiökohtaisena tila toden-
näköisesti jäisikin vajaakäytölle, mutta alueellista musiikkihuonetta voisi harkita.
 Haastatteluotoksessa kukaan ei moittinut kerhohuoneen käytön olevan han-
kalaa. Verkkokyselyssä sen sijaan osa vastaajista oli tyytymättömiä, ettei tilaa saa 
käyttää muuhun kuin taloyhtiön hallituksen kokouksiin. Toinen vastaaja taas kertoi 
tilan käytön olevan epäkäytännöllistä tilan lukitusjärjestelyn vuoksi. ”Omassa talo-
yhtiössä kerhohuoneen käyttö ei ole tarpeeksi helppoa. Avain pitää hakea hallituksen 
jäseniltä. Netissä tai ilmoitustaululla sijaitseva varauslista ja vapaa käyttö olisi pa-
rempi.” (Verkkokysely) Mallia joustavampiin varaus- ja lukitusratkaisuihin voitaisiin 
ottaa esimerkiksi Kalasataman joustotiloista (Joustotilat 1).

Kuva 50. Loppukirin monitoimitila
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3.2.6 PIHA JA TERASSIT

Taloyhtiön ulkotilat ovat oleellinen osa kerrostaloasukkaan arkea, sillä rappu-
käytävän tapaan ne ovat osa kodin ja julkisen ulkotilan välistä vaihettumisvyöhy-
kettä. Samalla ulkotilat osaltaan vaikuttavat asuinalueesta syntyvän mielikuvan 
muodostumiseen. Tyytymättömyys kerrostalopihoihin on kuitenkin valitettavasti 
kasvussa Asukasbarometri 2010:n mukaan. Tilanteeseen olisikin syytä reagoida, 
sillä saman tutkimuksen mukaan pihaa usein käyttävien asukkaiden osuus on 
kasvussa. Kaikkein aktiivisimpia pihojen käyttäjiä olivat lapset ja ikääntyneet. 
Tyytymättömyyden vuoksi kerrostalopihoja kuitenkin käytetään paljon vähem-
män pientalojen pihoihin verrattuna. (Strandell 2011, 10.)
 Mahdollisuus kokea luontoelämyksiä koetaan tärkeäksi myös kanta-
kaupungissa asuessa. (Juntto 2010, 288.) Vehreän ympäristön on tutkimusten 
mukaan todettu vaikuttavan positiivisesti myös asukkaiden onnellisuuteen ja 
lisäävän kanssakäymistä naapureiden kesken (Ellard 2015, s. 37). Erityisesti sel-
laiset asukkaat, joilla ei ole vapaa-ajan asuntoa, arvostavat ikkunoiden suuntau-
tumista luontoon tai vehreälle pihalle. (Kyttä et al. 2010a, 104.) Ikkunanäkymiä 
suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää huomioida pihalla oleskelun mielekkyyden 
säilyminen; ihmiset kokevat evolutiivisista syistä miellyttäväksi pihaksi sellai-
sen, jossa voi nähdä tulematta nähdyksi (Ellard 2015, s.34). Näkösuojaa tuovilla 
puilla, istutuksilla, pergoloilla ja katoksilla voidaankin tehdä pihalla oleskelusta 
miellyttävämpää ikkunanäkymiä häiritsemättä.
 Kerrostaloissa monia ihmisiä houkuttava tekijä on asumisen helppous 
(Vartia 2015, 149). Kun vastuu ympäristön kunnossapidosta kuuluu huoltoyhtiöl-

le, ei itse tarvitse olla vastuussa nurmikon ajamisesta tai lehtien haravoimisesta. 
Moni kuitenkin mielellään harrastaisi pienimuotoista puutarhan hoitoa, mikäli 
siihen olisi mahdollisuus. Onkin ajateltu, että tulevaisuudessa pienimuotoinen 
kotitarveviljely voisi laajentua siirtolapuutarhoista myös kerrostalojen kattoteras-
seille ja pihoille. (Lahti et al. 2010, 256.)
 Kattoterassit koetaan usein asukkaiden mielestä onnistuneena suun-
nitteluratkaisuna. Edellä mainitun pienviljelyn lisäksi siellä voi viettää aikaa ja 
kohdata naapureita arkisin, kun taas esimerkiksi uutena vuotena ne ovat suosit-
tuja paikkoja ilotulitusten katselemiseen. Kattoterasseilla voisi olla myös grilli 
ja oleskeluryhmä, mutta irtokalusteiden varastamismahdollisuus saatetaan kokea 
ongelmaksi. (Vartia 2015, 79.)

Piha ja terassit haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Se ois kyl ihana jos tos meiän pihalla ois enemmän semmonen grillimesta. Ku 
tuntuu et tos on semmost porukkaa et siinä varmaan tulis hengattua.” (H2n)

Yksikään tutkituista taloyhtiöistä ei ollut osa umpikorttelia. Esimerkiksi Lop-
pukirin piha aukeaakin suoraa kohti merta, mikä miellyttää asukkaita. ”Mä itse 
haluan et on jonnekin päin ulospääsy, ettei oo umpikortteli. Siit näkee johonki 
et se ei oo sellanen ahdistava tunne.” (L3m) Silti asukkaat kertovat kokevansa, 
että taloa ympäröiviä pihatiloja on hyödynnetty melko huonosti. Arabian palvelu 
on virallisesti vastuussa pihojen hoidosta, mutta se on asukkaiden mielestä ”ollu 
vähän laiskaa aina välillä” (L1). Siksi asukkaat ovat itse ottaneet ”viime kesästä 
lähtien nuo kukkapenkit haltuun”. (L1) Lainaus kertoo paljon toisaalta Loppuki-
rin asukkaiden oma-aloitteisuudesta mutta myös siitä, että asukkaat mielellään 
osallistuvat omasta asuinympäristöstään huolehtimiseen. Myös eräs Herkuleksen 
asukkaista oli kiinnostunut kasvien hoidosta, mikäli sille olisi mahdollisuus. 
”Mun mielestä täs vois semmostakin kehittää, siis niinkun viherkattoja vois 
lisätä. Tai et ihmiset sais itselleen vaikka tohon pihaan niitä (viljely)säkkejä. Tai 
viherseinää. Et sellast pienimuotosta viljelypalstajuttua.” (H1) Verkkokyselys-
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säkin moni toivoi ”kasveja ja vehreyttä kaikkialle lisää” ja mahdollisuutta oman 
puutarhan tai esimerkiksi omenoiden kasvattamiseen.
 Herkuleksessa oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä pihan visuaaliseen il-
meeseen. ”Ihastuin siihen joo ku täs on sitä ympäristöäki. No nyt se on tylsän 
näkönen mut näit että täs on panostettu siihen puutarhamaisuuteen ja ympäris-
töön.” (H1) Toisaalta asukkaat kertoivat, että piha on kesäaikaan melko varjoisa. 
Pihan länsipuolella olevat kalliot kuitenkin pysyivät auringossa pidempään, mikä 
miellytti monia. Herkuleksen pihalla oleskelua pidettiin kuitenkin osittain kiusal-
lisena, sillä pihalla ei juuri ole mahdollisuuksia päästä pakoon katseilta. ”Vähän 
semmonen hassu ku sä oot tavallaan niinku silmien alla vaiks kukaan ei just sillon 
kattoiskaan siinä.” (H2n) Nurmikentätkin oli aidattu, mikä oli asukkaiden mie-
lestä ”vähän outoa”. (H2m)
 Länsisatamankatu 23:n piha oli haastattelukohteista kaikkein suurin. 
Pihalla oli hyvät tilat lasten leikkimiseen, mutta aikuisia tai nuoria ei ollut juuri 
huomioitu pihajärjestelyissä. Talossa asuu paljon perheellisiä ja kahdella haas-
tateltavistakin oli pieniä lapsia. He olivatkin pihaan tyytyväisiä. ”Mun mielestä 

se on hyvä piha. Ainoo miinus siinä on et siin ei oo kunnon keinua. Et siin on 
sellanen linnunpesäkeinu, niin esimerkiks noille vauvoille se on vähän tylsä kun 
ne ei pysy kunnolla pystyssä siinä. Mut et hiekkalaatikko on tosi hyvä ja nurmi-
alueet on tosi kivat. -- Siel monet lapset niinkun piirtelee liidulla asfalttiin et se 
on niinkun hyvä piha.” (J1) Herkuleksessa eräs haastateltavista oli huolissaan 
leikkipaikan turvallisuudesta, sillä sen ympäri pääsi ajamaan autolla. Samaa kom-
mentoitiin myös verkkokyselyssä. ”Olisi myös kiva, jos lasten leikkipaikalle tai 
sen lähelle ei kerta kaikkiaan voisi ajaa autolla. Nyt täytyy autoja ja lapsia pitää 
herkeämättä silmällä, kun aina joku haluaa oikaista autolla leikkipaikan vierestä 
suoraan oven viereen. Tai leikkipaikka voisi olla aidattu.” (Verkkokysely) Osa 
kyselyn vastaajista huomautti myös, että alueen puistot voivat vähentää tarvetta 
pihassa oleville leikkivälineille. ”Lapsen kanssa ei erityisesti viitsi mennä istu-
maan siihen pienen hiekkalaatikon viereen kun lähistöllä on kaupungin parhaat 
leikkipuistot.” (Verkkokysely)
 Herkuleksenkaan pihalla ei juuri ole oleskelupaikkoja aikuisille, mihin 
asukkaat toivoivat parannusta. ”Me ollaan niin sellast ulkosuuntautunut poruk-

Diagrammi 9.
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kaa ja sit se kesä on lyhyt, et millä tekis siitä niinku mahdollisimman niinkun 
miellyttävän. Et ois sellasta mielekästä tapaa olla ulkona kaupungissa ilman et 
sä oot hengaamassa kaupungilla. Omaa pihaa vois hyödyntää siihen.” (H2n) 
Myös verkkokyselyn perusteella lapsiperheet (n=23) käyttävät pihaa enemmän 
suhteessa muihin vastaajiin (vrt. diagrammi 9). Asukashaastattelujen perusteella 
voidaan päätellä, että syynä ei välttämättä ole osajoukkojen preferenssien eri-
laisuus vaan se, että muita käyttäjäryhmiä kuin lapsiperheitä ei ole välttämättä 
huomioitu riittävästi pihajärjestelyissä. Sekä Herkuleksessa että Länsisataman-
katu 23:ssa kaivattiinkin yhteistä grillikatosta. Nyt monella asukkaista oli oma 
pallogrilli. Nuoria varten ajateltiin olevan hyvä, mikäli pihalla olisi mahdollista 
pelata pienimuotoisia pallopelejä. Asukkaat perustelivat pihajärjestelyihin panos-
tamisen tärkeyttä myös sillä, ettei kaikilla ole varaa kesämökkiin. ”Ehdottomasti 
mökkifiilistä lisää, mun mielestä kerrostaloasumista pitäis kehittää pientaloasu-
misen suuntaan.” (H4)
 Kattoterassi vaikutti olevan jokaisen haastateltavan mielestä hyvä 
suunnitteluratkaisu, sillä silloin kaikki pääsevät nauttimaan ylimmän kerrok-
sen näköaloista. Pienenä haittapuolena kuitenkin mainittiin, että kattoterassilla 
on helposti tuulista. ”Se on miten sen ajattelee, et pitäiskö se aina olla kaiken 
niin kauheen suljettua ja tiivistä. Koska eihän sinne tartte mennä sillon ku on 
kylmä.” (J3) Verkkokyselyssä eräs vastaajista oli jopa kommentoinut yhteisen 
kattoterassin vaikuttaneen ”merkittävästi asunnonostopäätökseen”. Asuntokoh-
taista parveketta ei kattoterassilla kuitenkaan voi korvata. ”Kyllä me haluttiin 
oikeesti iso parveke, et saa siitä vähän sitä asunnon jatketta. Se on meidän kesä-
huone!” (L3m)
 Vaikka autopaikoitusta ei diplomityössä tutkittukaan, eräs asukkaista 
mainitsi ulkotiloista keskusteltaessa suureksi ongelmaksi vieraspaikkojen puut-
tumisen. Asukas koki sen vuoksi jopa joutuvansa eristyksiin kauempana asuvista 
ystävistään, jotka eivät voineet tulla kylään, ellei autoa saa pysäköityä mihinkään. 
”Siis todella suuri ongelma. Mä jopa nyt kesäaika ku tulee ni on taas tosi on-
gelma, ku ei saa minnekään autoa, jos ihmiset tulee vaikka viikoksi. Ni mä jopa 
alkuun ajattelin, et enhän mä voi asua täällä, mun on pakko muuttaa!” (J3)

  Yhteenveto: PIHA JA TERASSIT
  • ympäristön virkistysalueet vaikuttavat käyttöön

  TOIVOTTAVIA PIIRTEITÄ
  + vehreys
  + puutarhanhoitomahdollisuus
  + hyötykasvit, esim. omenapuut
  + grillikatos tai kesäkeittiö
  + kattoterassi
  + tekemistä muillekin kuin lapsille

  VÄLTETTÄVIÄ PIIRTEITÄ
  - näkösuojien puuttuminen
  - aidatut nurmikot
  - vieraspysäköinnin puute

Kuva 54. Herkuleksen sisäpiha kevättalvella
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3.2.7 MUUT YHTEISTILAT

Edellä käsiteltyjen perinteisten yhteistilojen ohella on olemassa lukemattomia 
muita toimintoja, joihin yhteistiloja voidaan käyttää. Tässä työssä on tutkittu esi-
merkiksi etätyötilojen, vierasmajoitushuoneen, yhteiskeittiön ja verkkotilausten 
vastaanottamiseen tarkoitetun palvelueteisen tarpeellisuutta. Osa esitellyistä toi-
minnoista on sellaisia, jotka vaativat omat tilajärjestelyt. Moni kuitenkin voidaan 
porrastetulla käytöllä yhdistää esimerkiksi kerhohuoneeseen.
 ATT:n toteuttamassa Millaisen asunnon haluaisit? -nimisessä verkko-
kyselyssä (n=1 751) taloyhtiöstä vuokrattavien työhuoneiden kannatus vaihteli 
20–30 % välillä (Laitinen 2014, s. 24). Tulos on ristiriidassa ”Uusi suomalainen 
unelmakoti?” -tutkimuksen tulosten kanssa, jossa kodin ulkopuolista työtilaa koki 
tarvitsevansa vain 1 % verkkopanelisteista (n=1 214) (Huttunen et al. 2015, 74). 
Vastaajajakauman perusteella jälkimmäisen tuloksen voisi olettaa kuvaavan 
pääkaupunkiseudulla asuvan aikuisväestön mielipiteitä luotettavammin. Kerros-
taloasujat ovat Huttusen tutkimuksessa hyvin edustettuina, sillä 69 % verkkopa-
nelisteista asui kerrostalossa (Huttunen et al. 2015, 26). Näiden kahden tilaston 
keskinäinen poikkeama on kuitenkin niin merkittävä, että luultavasti kysymyk-
senasettelulla tai muulla kontekstilla on ollut jossain määrin tuloksia vääristävä 
vaikutus. Joka tapauksessa kiinnostuksen vähäisyys etätyöskentelytiloja kohtaan 
on jossain määrin yllättävää, sillä etätyöskentelyn suosio on nousussa. Etätyön 
tekeminen on myös ekologista ympäristöä haittaavan työmatkaliikkumisen vähe-
nemisen vuoksi. Siksi asuntosuunnittelijoilla on moraalinen vastuu luoda hyvät 
edellytykset etätöille. (Kyttä et al. 2010a, 111.)
 Yhteiskäytössä oleva vierashuone voi vähentää asukkaiden tarvetta 

ylimääräisille makuuhuoneille ja näin auttaa alentamaan asumisen kustannuksia 
(Helamaa et al. 2012, 60). Vierasmajoituksen järjestäminen yhteistiloissa voisi 
hyödyttää erityisesti kaikkein ahtaimmin asuvia. Lisäksi tilaa voitaisiin käyttää 
asukkaiden väistötilana mahdollisten remonttien aikana. Asukkaiden yhteistilat 
ja kolmannet paikat -tutkimuksessa kiinnostus väistötilaa kohtaan olikin kak-
sinkertaista vierasmajoitustilaan verrattuna, sillä kymmenen 27 vastaajasta olisi 
kiinnostunut väistötilasta. Samasta vertailusta ilmenee myös, että tarpeettomiksi 
käyneiden tavaroiden kierrätyshuoneelle olisi yllättävän paljon kysyntää: 19/25 
vastaajasta kokisi sellaisen tarpeellisena. Yhteiskeittiöstä kiinnostuneita sen 
sijaan oli vain kolme 26 vastaajasta. (Laitinen 2014, 19.) Kerhohuoneen mahdol-
linen käyttö vierasmajoitukseen tulisikin ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon, 
sillä jälkikäteen suunniteltuna paloturvallisuusmääräykset saattavat koitua käytön 
esteeksi (Vartia 2015, 129).

Muut yhteistilat haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Kylhän periaattees kaikkee uutta kannattaa kokeilla.” (L3m)

Herkuleksessa ja Länsisatamankatu 23:ssa ei ole muita yhteistiloja edellä esitet-
tyihin lukuihin sisältyvien tilojen lisäksi (3.2.1–3.2.6). Loppukirissä sen sijaan 
on yhteinen suurkeittiö, vierashuone, toimisto ja kirjasto. Loppukirin asukkaat 
kokivat, että talossa on nykyisellään kaikki tarvittava. Esimerkiksi mahdollisesti 
tulevaisuudessa lisääntyvään hoivatarpeen kasvamiseen oli jo varauduttu alaker-
ran toimistohuoneella, johon voisi tarvittaessa palkata jonkun päivystämään.
 Kysyttäessä mahdollisten nettitilausten vastaanottoon tarvittavista ti-
loista, Loppukirin asukkaat ilmoittivat naapuriavun talossa toimivan niin hyvin, 
ettei erillisiä tilajärjestelyjä kaivata. Asunnon yhteydessä oleva palvelueteinen 
nähtiin sopivan paremmin aktiivisten perheiden arkeen. ”Se varmaan toimii 
tuota taikka on tärkee semmosissa missä on lapsiperheitä ja kiireisiä aikuisia 
jotka tilaa sitä ruokaa ja tulee vasta sillon kun tulee.” (L1) Länsisatamankatu 
23:sta haastateltu perheen äiti suhtautuikin palvelueteiseen erittäin positiivisesti, 
vaikkei toistaiseksi kertonutkaan itse tilaavansa netistä juuri mitään. ”Siis toihan 
kuulostaa niinku oikeesti nykyaikaselta. Mä kannatan tota. Me itseasias just 
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Kuva 55. Loppukirin kirjastohuone Kuva 56. Loppukirin yhteiskeittiö

Kuva 57. Loppukiriläisten yhteinen työpiste



88

miehen kanssa juteltiin et miten sen sitte tekee et onks jokaisella joku lukollinen 
jääkaappi jossain niinku postilaatikon vieres alakerrassa tai jotain. Et mihin sen 
pistää jos ei oo ite kotona. Mut siis täähän on ihan et joo, tällaista lisää!” (J1) 
Toisaalta myös Länsisatamankatu 23:sta haastateltu eläkeläisrouva oli mielissään 
ajatuksesta. ”Se on järkevää. -- Sitten jos sä oot vaikka roskia viemässä ni se 
palautuu takasin ja sä joudut uudelleen pyytää niitä tuomaan sen. Tää on niinkun 
todella semmonen ongelma.” (J3) Herkuleksestakin kaksi haastateltavaa piti 
tilajärjestelyjä nettitilausten vastaanottamiseksi kätevänä. ”No vau, joo! kyllä 
varmaan on niitä ryhmiä jotka tykkäis tästä.” (H1) Innostus oli osittain jopa 
yllättävän suurta verrattuna siihen, miten vähän asukkaat kuitenkaan itse haas-
tattelussa kertoivat tekevänsä nettitilauksia. Toisaalta, koska palvelueteistä voi 
käyttää myös tavallisen eteisen tapaan, ei tila varsinaisesti ole mistään poiskaan 
vaan lisää asukkaiden valinnanmahdollisuuksia. Toisaalta eriäviäkin mielipiteitä 
löytyi. ”Tän hetkises elämäntilantees mä en usko et mä käyttäisin tämmöst palve-
lua. Mul on kauppoja siinä lähellä ja toi aina maksais jotakin. Mä nyt ehkä oon 
sen verran vanhanaikanen et mä haluun nähdä mitä mä ostan.” (J2)

 Loppukirin yläkerrassa sijaitseva vierashuone oli erittäin ahkerassa käy-
tössä, sillä asunnot oli mitoitettu kompaktisti. Muissa taloyhtiöissä melko harva 
kuitenkaan kuvitteli itse tarvitsevansa asunnon ulkopuolista vierashuonetta. ”Toi 
vierashuone kyl tuntuu siltä et jos sille ei ois mitään muuta käyttöö kuin et se ois 
vierashuoneena, ni oishan se tosi kiva. Mut pointti on ehkä se et sitä tarvetta ei 
oo. Et jos meille tulee kylään ni se on lasten kaveri ja sillon se pointti on nimen-
omaan et ne on tuolla yhdessä.” (H2n) Sekä Herkuleksen että Länsisatamankatu 
23:n eläkeläishaastateltavat pohtivat vierashuoneen mahdollisesti olevan hyvä. 
Herkuleksessa asuva rouva kuitenkin epäröi, että ”mitäköhän vieraat ajattelisivat 
siitä”. (H3) Länsisatamankatu 23:n eläkeläisrouva suhtautui ajatukseen myön-
teisemmin. ”Se ois musta aika järkevä. Varmaan käyttäisin, mullahan on aika 
pienet tilat tässä ja kesäaikaan tulee paljon ihmisiä muualta Suomesta käymään 
ni eipä tähän hirveen suurta porukkaa majottais. Se hinta vois olla jotenkin sen 
vuorokauden neliövuokran mukaan. Tavallaan se ei oo kalliimpi vaan sä maksat 
vaan siitä et sulla on enemmän tilaa.” (J3) Verkkokyselyssä kysyttiin myös 
vastaajien mielipidettä siihen, onko oma vierashuone parempi kuin taloyhtiön 

Diagrammi 10. Diagrammi 11.
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tiloista vuokrattava vierashuone. 57 % piti omaa vierashuonetta parempana ja 
36 % kannatti yhteistä vierashuonetta (vrt. diagrammi 10). Kysymyksen asettelun 
ongelma kuitenkin on, että se ei ota huomioon vaihtoehtojen hintalaatusuhdetta. 
Joka tapauksessa vaikuttaa kuitenkin siltä, että vierashuoneelle olisi kysyntää. 
Pelkästään vierasmajoitukseen varattu tila tuskin olisi kuitenkaan kannattava, 
vaan vierasmajoitusmahdollisuus kannattaisi integroida esimerkiksi kerhohuo-
neeseen sijoittamalla tilaan vuodesohva ja saniteettitilat.
 Asukkailta kysyttiin myös kiinnostusta etätyöskentelytiloihin. Elä-
keläisille suunnattuna kysymys oli melko teoreettinen, mutta työelämässäkään 
olevista haastateltavista ei juuri löytynyt etätyötilan kannattajia. Suurin osa uskoi 
pystyvänsä työskentelemään kotona. Etätyöpisteen yhdistämistä kerhohuonee-
seen osa piti kuitenkin kiinnostavana ideana. ”Et jos ois semmoset säännöt et 
sul on jotkut omat laatikot mihin saa kaikki kamat et se saatais niinkun illaks 
siistiks et sitä pystyis käyttää sitä tilaa jotenki niinku muuten. Rullaamalla vaik 
ne kalusteet johonki.” (H2n) Myös Länsisatamankatu 23:ssa asuva pienen lapsen 
äiti piti ajatusta hyvänä. ”Jos mä ajattelen nyt, niin mun on ihan mahdoton tehdä 
töitä kotona. Koska mä en pääse mihinkään pakoon, et jos mun pitää puhelimes 
puhuu tai jotain muuta. Ni sehän ois ihan loistavaa jos ois joku vähän niinkun 
pop-up toimisto.” (J1) Asukkaat muistuttivat nettiyhteyden olevan tärkeä, mikäli 
kerhotilaan sijoitettaisiin etätyöpisteitä. Nyt esimerkiksi Länsisatamankatu 23:n 
kerhotilassa ei ole verkkoyhteyttä, eivätkä asukkaiden kotiverkot yllä sinne asti. 
Verkkokyselyssäkin kysyttiin vastaajien kiinnostusta taloyhtiön tiloista vuokrat-
tavaa työtilaa kohtaan (vrt. diagrammi 11). Vastauksissa oli melko paljon hajon-
taa, mutta tulosten perusteella kysyntää etätyöskentelytiloille voisi olla.
 Edellä käsiteltyjen tilojen lisäksi verkkokyselyssä kolme vastaajaa oli 
ehdottanut taloon yhteistä kierrätyspistettä. ”Olisi kätevä, jos olisi jokin paikka, 
minne voisi viedä tavaroita, mitä ei enää tarvitse, joita muut voisivat ottaa. 
Tälläisen huoneen puutteen vuoksi on asukkailla taloyhtiössämme tapana jättää 
tavaroita rappukäytävään "saa ottaa" -lapulla varustettuna, mikä ei ole kivaa, 
eikä edes sallittua paloturvallisuusmääräysten puitteissa.” (Verkkokysely) Vas-
taajan kommentin perusteella kierrätyspisteen toteuttaminen olisikin järkevää, 
sillä ylimääräisten tavaroiden jättäminen porrashuoneeseen lisää palokuormaa ja 
on siksi turvallisuusriski.

  Yhteenveto: MUUT YHTEISTILAT

  • suurkeittiö on hyvä yhteisöllisessä talossa
  • palvelueteiselle jonkun verran kysyntää
  • kerhohuonetta voisi käyttää
     vierasmajoitukseen ja etätyöhön
  • kierrätyshuone, jotta turhia tavaroita ei
     jätetä porrashuoneeseen

Kuva 58. Loppukirin ruokasali
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3.3 YHTEISTILAT TALOUDELLISESTA 
NÄKÖKULMASTA

Seuraavaksi käsitellään yhteistilojen kustannuksiin ja 
arvoon liittyvää aineistoa. Yhteistilojen kustannusnä-
kökulman tutkiminen oli osa diplomityön alkuperäistä 
tutkimussuunnitelmaa, jonka mukaan työllä oli toinenkin 
tutkimuskysymys: Miten yhteistilat vaikuttavat asunnon 
arvoon? Kysymyksestä luovuttiin teknisistä syistä. Nimit-
täin verkkokyselyssä vaihtoehtoihin liittyviä kustannuksia 
ei voitu sisällyttää kyselyyn (ks. luku 2.5.) eivätkä haas-
tateltavat asukkaat osanneet antaa kustannuksia koskeviin 
kysymyksiin tarkkoja vastauksia. Yhteistilojen vaikutusta 
asuntojen arvoon pidettiin kuitenkin kiinnostavana tee-
mana, joten aihe sisällytettiin joka tapauksessa osaksi 
diplomityötä.
 Luku on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäi-
sessä käsitellään yhteistilojen kustannuksia sekä asuk-
kaiden suhtautumista yhteistiloista koituviin kuluihin. 
Toisessa luvussa käsitellään yhteistiloja kaupallisesta 
näkökulmasta ja selvitetään, millaisia palveluja asuntojen 
yhteyteen halutaan.

3.3.1 YHTEISTILAT OSANA ASUINKUSTANNUKSIA

Asumispreferenssejä tutkitaan nykyisin paljon, mutta markkinatutkimuksilla ja asukaskyselyillä ei 
välttämättä ole vaikutusta asuntojen suunnitteluun tai toteutukseen. Asuntomarkkinoiden ylikuumene-
misen vuoksi tuotekehittelyä ei aina koeta välttämättömäksi. Kuluttajien toiveisiin vastaaminen saattaa 
olla rakennuttajille tuottamaton menoerä, mikäli muutokset eivät kompensoidu korkeampina asuntojen 
hintoina tai myynnin tehostumisena. (Lapintie 2010a, 54.) Siksi onkin syytä selvittää, onko asukkaiden 
mielestä laadukkaammilla yhteistiloilla vaikutusta asunnon arvoon.
 Suuri osa erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien ihmisten tuloista kuluu asumiseen. Onkin 
sanottu, että nykypäivän ihmiset käyvät töissä voidakseen rahoittaa asumistaan sen sijaan, että asui-
sivat voidakseen käydä töissä (Toivanen 2010, 198). Kaikkien taloudelliset resurssit eivät kuitenkaan 
välttämättä riitä asumistoiveidensa toteuttamiseen (Juntto 2010, 8). Joustavampia ja kohtuuhintaisia 
vaihtoehtoja tarvitsevat tutkimusten mukaan erityisesti pienituloiset ja iäkkäät. Myös varakkaammat 
asukkaat arvostavat kohtuuhintaisuutta. Pienestä tulotasostaan huolimatta nuorten on sen sijaan todettu 
arvostavan eniten viihtyisyyttä ja kodikkuutta. (Juntto 2010, 36). Useimmissa asumistoiveita koskevissa 
asukaskyselyissä ei puhuta kuitenkaan rahasta lainkaan. Niinpä vastaukset usein kuvastavat ideaalimaa-
ilman asumisunelmaa realististen toiveiden sijaan. (Lapintie 2010b, 41.) 
 Kiinteistömarkkinoiden mukaan rakennusten sijainnilla on suurin vaikutus asuntojen hintoihin. 
Asukkaat valitsevatkin usein asuinpaikan ensin ja pohtivat vasta sen jälkeen muita mahdollisia kritee-
rejä. (Helamaa 2010, 81.) Asukkaat voidaan kuitenkin jakaa karkeasti kahteen osaan sen perusteella, 
arvostavatko he enemmän asunnon sisäisiä ominaisuuksia vai asuinympäristöä. Tutkimusten mukaan 
hieman yli puolet asukkaista arvostaa enemmän asunnon sisäisiä ominaisuuksia, kun taas noin 40 % 
arvostaa enemmän asuinaluetta. (Toivanen 2010, 184.) Yhteistilat ovat tässä jaottelussa eräänlainen 
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väliinputoaja, sillä ne eivät yksiselitteisesti kuulu kumpaankaan ryhmään. Yhteis-
tilat harvoin myöskään ovat selkeästi mukana asuntojen markkinoinnissa. Siksi 
ei olekaan yllättävää, että tutkittaessa asunnon ostopäätökseen eniten vaikuttavia 
tekijöitä, ei yhteistiloja välttämättä mainita lainkaan (Vartia 2015, 147). Pihoilla 
ja asuinympäristöllä voi kuitenkin olla vaikutusta asuinpaikan valintaan. Tutki-
musten mukaan yhteys hyvin hoidettuihin viheralueisiin nostaakin asuinalueiden 
markkina-arvoa. (Lapintie 2010a, 54.)
 Keskeisin asumiseen liitetty toive on riittävä väljyys. Tutkimusten 
mukaan erityisesti kerrostaloissa asuvat lapsiperheet kaipaavat lisää tilaa. 
(Kyttä et al. 2010a, 116.) Osa arkisista asumiseen liittyvistä toiminnoista voi-
taisiinkin mahdollisesti järjestää kustannustehokkaammin yhteistiloissa. Toimi-
villa ja hyvin asukkaiden tarpeisiin mukautuvilla tiloilla voidaan kompensoida 
asuntojen puutteita. Näin väljyyden tunnetta voitaisiin siis parantaa yhteistiloilla 
asunnon kokoa suurentamatta, jolloin voidaan saavuttaa kohtuuhintaisempaa 
asumisen laatua. (Huttunen et al. 2015, 112.) Kaikkia yhteistiloja ei välttämättä 
käytetä yhdessä, mutta yhteisö mahdollistaa niiden hankkimisen ja ylläpidon. 
Niinpä yhteisön turvin voidaan saavuttaa tilallisesti ja toiminnallisesti korkeata-
soisempaa asuinympäristöä kuin yksin. (Helamaa et al. 2012, 59.)
 Yhteistiloja suunniteltaessa tulee aina ottaa huomioon niiden käyttäjä-
kunta. Suurissa asunnoissa asuvien tarve yhteistiloille on usein vähäistä ja yhteis-
tiloista koituvat kustannukset voidaan kokea pelkkänä riesana (Vartia 2015, 45). 
Huoli yhteistilojen vaikutuksista asumiskustannuksiin voi vaikuttaa myös siihen, 
kuinka ahkerasti tiloja kunnostetaan. Siitä huolimatta tutkimusten perusteella vai-
kuttaisi siltä, että asukkaat ovat valmiita maksamaan hyvin suunnitelluista yhteis-
tiloista, mikäli niillä on positiivinen vaikutus elämänlaatuun. Hyvänä esikuvana 
elämänlaatua kohottaville tiloille pidetään ryhmärakentamisen kautta syntyneitä 
tiloja. Lisäksi tilojen vuokrausmahdollisuutta pidetään yhtenä ratkaisuna kustan-
nusten tasapainottamiseksi. (Laitinen 2014, 25.)
 Panostaminen yhteistilojen laatuun on erityisen tärkeää attraktioasumi-
sesta kiinnostuneille. Osa asukkaista käyttääkin asuntoaan edustustarkoituksiin, 
jolloin asuntoon saapumisen kannalta erityisesti porrashuoneen laatutaso ja 
tunnelma ovat tärkeitä. (Kyttä et al. 2010b, 144.) Asunnon rooli henkilöauton 
tapaisena sosiaalisena viestimenä on yleistymässä, eli asunnolla halutaan viestiä 
omasta elämäntavasta ja varallisuustasosta (Lahti et al. 2010, 254).

Kustannuksiin suhtautuminen haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Asuminen, kun se on sen verran kallista, ni se ei oo yhtään se ja sama miten se 
organisoidaan sit käytännössä.” (H2m)

Kuten luvussa 2.5 on kerrottu, verkkokyselyyn ei saatu sisällytettyä yhteistilojen 
hintaa tai maksuvalmiutta koskevia kysymyksiä. Verkkokyselyn 3. kysymyksellä 
(ks. liite 4) on kuitenkin selvitetty yleisellä tasolla vastaajien mielipidettä yhteis-
tilojen arvosta. Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että yhteistiloilla on mer-
kitystä asuntojen arvon kannalta. Nimittäin kysymykseen ”yhteistiloilla voidaan 
vaikuttaa asunnon arvoon” 82,2 % vastaajista arvioi asteikolla 0-10 vaikutuksen 
olevan 6-10, eikä yksikään vastaajista antanut arviokseen 0 tai 1 (vrt. diagrammi 
12). Maksuvalmiutta pyrittiin selvittämään myös asukashaastatteluissa, mutta 
haastateltavat kokivat kustannuksiin liittyvät kysymykset vaikeina. ”Sehän on 
vaikee sanoa, ihmiset suhtautuu siihen niin erilailla.” (L1) Moni sivuuttikin yh-
teistilojen arvoon liittyvät kysymykset ja siirtyi puhumaan asumispreferensseis-
tään. Osalla haastateltavista oli selkeämpi mielipide kysymykseen, mutta kukaan 
ei osannut esittää tarkkaa arviota maksuvalmiudestaan. ”Joo, kylhän siinä on aika 
paljonki vaikutusta asunnon arvoon. -- Asuminen, kun se on sen verran kallista, 
ni se ei oo yhtään se ja sama miten se organisoidaan sit käytännössä.” (H2m)
 Diplomityön perusteella laadukkaisiin yhteistiloihin suhtaudutaan 
asuntojen arvoa nostavana tekijänä, kun taas heikkolaatuiset yhteistilat ovat asuk-
kaille turha kustannus ja riesa. ”Mikäli tiloja on paljon, mutta ne ovat huonossa 
kunnossa, ne ovat pelkästään rasite ja kustannus, mutta mikäli ne ovat siistis-
sä kunnossa ja käyttökelpoisia ne tuovat arvoa.” (Verkkokysely) Kärjistetysti 
voisikin päätellä, että mikäli yhteistiloja ei voida tehdä hyvin, ei niitä kannata 
tehdä ollenkaan. Edellisissä luvuissa on kuvailtu, millaiset suunnitteluratkaisut 
yhteistilojen suhteen vaikuttavat asukkaiden mielestä toivottavilta. On kuitenkin 
vaikea arvioida, kuinka paljon mikäkin ratkaisu voi potentiaalisesti heikentää tai 
parantaa asunnon arvoa.
 Yhteistiloilla ei vaikuta olevan suurta merkitystä asuinpaikan valinnan 
kanssa. ”Se ei oo niinku se ykkösperiaate tietysti et millä ostaa asunnon.” (H3) 
Moni haastateltavista kertoikin kiinnittäneensä huomiota ensisijaisesti alueeseen 
ja asunnon pohjaratkaisuun. ”Mä vaa tuumailin tätä pohjaratkasuu et tänne sopii 
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meidän sohva, jee! Täytyy sanoa et mua ei itteeni vielä sillon nää yhteiset ulkoi-
luvälinevarastot ja lastenvaunuvarastot ja tällaset ni ei ne ollu tärkeitä.” (J1) 
Toisaalta joidenkin asukkaiden mielestä porrashuoneen epämiellyttävyys saattoi 
asunnon ostoa harkittaessa johtaa kielteiseen ostopäätökseen. ”Jos sua harmittaa 
joka kerta et ’ompas tää kauheen näkönen!’, ni et sä varmaan sitte ostaiskaan 
sitä asuntoa.” (H3) Verkkokyselyssäkin kysyttiin vastaajien mielipidettä siihen, 
vaikuttavatko yhteistilat asuinpaikan valintaan (vrt. diagrammi 13). Vastauksissa 
oli melko paljon hajontaa, mutta vaikuttaisi siltä, että yhteistiloilla on jonkin 
verran vaikutusta asuinnon ostopäätökseen. Eräs vastaajista oli kommentoinut, 
että ”yhteistiloilla ei yleisesti ole merkitystä asuinpaikan valintaan, mutta talo-
yhtiön pihalla on!” (Verkkokysely) Kommenteissa myös taloyhtiön kattoterassin 
oli mainittu vaikuttaneen ”oleellisesti asuinpaikan valintaan”. (Verkkokysely) 
Yleisestikin hyviä yhteistiloja pidettiin mahdollisena myyntivalttina, mikäli ne 
markkinoidaan oikein. ”Mä väitän et se on kilpailuetu jos ne on hyvin mietitty ja 
järjestetty ja haistettu mikä se tarve on.” (H2n) Yleisempi mielipide kuitenkin 
vaikutti olevan, että yhteistilat ovat lähinnä ”sellanen hyvä lisä” asumiseen. (L2) 
Eräs Herkuleksen asukkaista pohtikin, että ”mitä hienommat tilat, niin sais taval-
laan kaupan päälle vähän luksusta.” (H2n)
 Yhteistilojen käyttöön liittyen toivottiin, että tilojen vuokralla ei tavoi-
tella voittoa. ”Maksullisuuden tulisi ainakin kattaa vain tilojen käytön kustan-
nukset, esim. saunavuoron hinta tulisi kattaa kulut.” (Verkkokysely) Vastaavia 
arvioita annettiin myös haastattelututkimuksessa. ”Tavallaan se (vierashuone) ei 
olis kalliimpi vaan sä maksat vaan siitä et sulla on enemmän tilaa.” (J3)
 Yhteistilojen markkinoinnin kehittämiseksi asuntojen myyntiesitteisiin 
toivottiin lisää havainnollisuutta. ”Se on muuten hassu ku mä katon noit uusien 
asuntojen myyntiesitteitä, ni ne on jotenki niinku aika karuja. -- Havainneku-
va on yhestä asunnosta, mut ei välttämättä siitä mihin sä oot muuttamassa ja 
laittamassa ehkä tyyliin puolta miljoonaa kiinni. Ni ois ehkä ihan kiva tietää et 
mitä niinku vaikka näköalat saattais olla siit asunnosta. Ja milt se ihan oikeesti 
näyttää, koska ei kaikilla meistä oo sellasta kolmiulotteista hahmotuskykyä et sen 
tietäis.” (H2m)

  Yhteenveto: YHTEISTILAT OSANA ASUINKUSTANNUKSIA

  • Yhteistilat voivat nostaa tai laskea asunnon arvoa
  • Huonolaatuiset yhteistilat pelkkä riesa
  • Eivät ensisijainen kriteeri asuntoa valittaessa, mutta 
     tietyn alueen sisällä voivat vaikuttaa ostopäätökseen
  • Oikein markkinoituna kilpailuetu

Diagrammi 12. Diagrammi 13.
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3.3.2 PALVELUT YHTEISTILOISSA

Elinympäristön laatutekijöistä helposti saavutettavat palvelut ovat monen 
asukkaan toivelistan kärjessä. Palvelujen läheisyys tosin jakaa mielipiteitä, 
sillä joidenkin mielestä ne sen sijaan tuovat alueelle lisää rauhattomuutta. 
(Kyttä et al, 2010a, 102.) Erityisesti lähimmän ruokakaupan etäisyydellä on 
kuitenkin suuri vaikutus asumistyytyväisyyteen. Kävelyetäisyydeltä pitäisikin 
löytyä vähintään pieni elintarvikekauppa. Ruokakaupan ohella jää kuitenkin 
epäselväksi, mitä muita palveluja ihmiset kaipaisivat asuntojen läheisyyteen. 
(Toivanen 2010, 190.)
 Asukkaat eivät välttämättä osaa etukäteen ennakoida palvelujen saavu-
tettavuuden vaikutusta elämänlaatuun. Nimittäin matka keskustaan ei välttämättä 
vaikuta asumisvalintaan, mutta pitkään etäisyyteen saatetaan kuitenkin olla jäl-

kikäteen tyytymättömiä. (Toivanen 2010, 190). Hyvillä lähipalveluilla sen sijaan 
voidaan mahdollisesti kompensoida asumisen ahtautta. Keskustassa ollaan esi-
merkiksi valmiita asumaan tiiviimmin, mikäli palvelujen kautta voidaan hankkia 
lisää asumismukavuutta. (Juntto 2010, 281.)
 Palvelujen läheisyys on myös kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta 
tärkeää, sillä se edistää liikkumista kävellen ja pyöräillen (Kyttä et al. 2010a, 101). 
Alueiden palvelutarjonta on esteettömyydenkin näkökulmasta tärkeää. Yhdistele-
mällä fyysisiä tiloja ja digitaalisia sovelluksia yhä suurempi osa asukkaiden tarvit-
semista palveluista voidaan tuoda lähelle kotia, millä voidaan helpottaa liikuntara-
joitteisten ihmisten lisäksi kaikkien muidenkin arkea. (Jacobson et al. 2010, 230.)
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Palveluiden merkitys haastattelu- ja verkkokyselyaineistossa

”Jotkut sellaset pikkujutut olis hyviä. Niinku voisko sitä kuvailla, et ne ois sella-
sia elämyksellisiä.” (H1)

Yhteistiloissa järjestettävät palvelut jakoivat haastateltavien mielipiteitä. Vähi-
ten innostuneita yhteistiloihin tuotavista palveluista olivat Loppukirin asukkaat. 
”Tietysti jotkut palvelut pitäs olla lähellä, mutta että pitääkö ne olla kotona.” (L1) 
Senioreille riittikin, että lähialueelta löytyvät kauppa, posti, apteekki ja terve-
yskeskus. Kaupallisesti järjestetyistä yhteistiloista tai muusta asuinrakennuksen 
yhteydessä olevasta liiketoiminnasta asukkaat eivät ole kiinnostuneita. ”Isossa 
Omenassahan on just senioritalo kauppakeskuksen päällä ja mä ajattelin et 
ihan kauheeta. Vaikka mä tykkään käydä kaupassa niin en mä ainakaan tarvii 
niitä tänne.” (L3n) Kaupallisten tilojen arveltiin myös tuovan turhan paljon ul-
kopuolista väkeä kotiympäristöön. ”Sillon siellä ravaa tietenkin hirvee määrä 
ihmisiä.” (L1) Loppukirin asukkaat kokevat talon yhteistilat voimakkaasti osaksi 
kotiaan, eivätkä halua sinne ulkopuolisia häiriöitä. Tosin tulevaisuuden hoivatar-
peeseen oli varauduttu ja nykyisinkin talon monitoimitilassa käy fysioterapeutti 
kerran viikossa pitämässä jumppaa.
 Muissa haastattelukohteissa palvelujen ja asumisen yhdistämiseen 
suhtauduttiin positiivisemmin. ”Tää tuntuu ehkä silleen pikkusen mun makuun 
hiljaselta naapurustolta ku tääl ei niinku päivällä liiku kukaan. Et se ois kyl 

silleen ihan kiva jos ois palveluita ja kauppoi ja vaiks sit niinku työpaikkoi siin 
samas korttelissa. Et jotenki ois niinku elämää ympäri vuorokauden.” (H2n) Eräs 
Herkuleksen asukkaista innostui myös pop-up tyyppisistä hyvinvointipalveluista. 
”Siis jotkut sellaset pikkujutut olis hyviä, niinku voisko sitä kuvailla et ne ois 
sellasia elämyksellisiä. Kauneudenhoitoa tai hierontaa.” (H1) Myös yksi Län-
sisatamankatu 23:n asukkaista piti kiertävää kampaajaa lasten kannalta hyvänä. 
”Se ois niinku lapsille, ei tarvis mennä johonki pelottavaan kampaajan tuoliin ja 
sielt tulee joku saksien kanssa.” (J1)
 Hyvinvointipalvelujen lisäksi haastatteluissa oltiin kiinnostuneita ajo-
neuvojen huoltopalveluista kotipihassa. Asukkaat kuvailivat voivansa mielellään 
ulkoistaa esimerkiksi auton renkaiden vaihdon ja polkupyörän kevät- ja talvi-
huollon jollekin ulkopuoliselle. ”Ois ihana ku tänne tulis aina keväisin pop-up 
pyörähuolto. Koska kun sä käyt töissä ni on ihan hirvee lukujärjestys laitettava 
et sä kerkeet viedä tonne jonnekin pyörän huoltoon ja hakee sen ja että se on 
auki.” (H1)
 Perinteisten yhteistilojen, kuten saunan ja pesulan, järjestämisestä kau-
pallisesti asukkaat eivät innostuneet. ”Mä oon vähän skeptinen sen suhteen miten 
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se toimis. Et kuitenkin talosaunan ja pesuloiden toimivuudessa on ollu se et siinä 
on maksettu vaan tilasta, eikä siitä tota et siellä on joku sitten istumassa avaimien 
kanssa. Se on aika kallista kun se haluu sit kuitenkin tuoton sille ni se yleensä 
nostaa sitä hintaa sen verran et suuri osa ihmisist karisee pois siitä.” (J2) Suh-
tautuminen ei olekaan yllättävää sen perusteella, että jo edellisessä kappaleessa 
todettiin yhteistilojen edullisuuden olevan edellytys niiden käyttämiseen.
 Kaiken kaikkiaan asukkaat pohtivat, että hyvien keskustapalveluiden 
ääressä yhteistiloihin kohdistuu erilaisia toiveita kuin syrjäisemmillä seuduilla. 
Tutkimuksen kaikki taloyhtiöt sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä palve-
luista, joten kotiin tuotavien palvelujen tarve on vähäistä. Kauempana keskustasta 
palvelujen yhdistäminen asumiseen voisi olla perustellumpaa ja hyödyttää asuk-
kaita enemmän. Verkkokyselyssä ei ollut kysymyksiä yhteistiloissa järjestettä-
viin palveluihin liittyen, joten kattavammat tulokset edellyttäisivät lisätutkimusta 
aiheesta. Eräs verkkokyselyn vastaajista kuitenkin kommentoi, että kivijalka-
kahvilat voisivat kaupunkimaisessa ympäristössä korvata taloyhtiön kerhotilan: 
”Mieluummin kahvila kuin tyhjillään oleva ’yhteistila’.” (Verkkokysely)

  Yhteenveto: PALVELUT YHTEISTILOISSA

  • Jakaa mielipiteitä, kaikki eivät halua palveluita kotiin
  • Riippuu lähiympäristön kaupallisista palveluista
  • Pelätään tuovan mukanaan levottomuutta
  • Voi tuoda eloisuutta asuinympäristöön
  • Ajoneuvojen huoltopalvelut kiinnostavat
  • Perinteisten yhteistilojen kaupallistaminen ei suositeltavaa
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3.4 JOHTOPÄÄTÖKSET

3.4.1 VASTAUS TUTKIMUSKYSYMYKSEEN

Diplomityön päämääränä oli tutkia asukkaiden toiveita asuinkerrostalojen yhteis-
tiloihin liittyen. Tavoitteena oli selvittää vastaus tutkimuskysymykseen:

Millaisilla suunnitteluratkaisuilla ja menetelmillä asuinkerrostalojen yhteistilo-
jen laatua ja käyttöastetta voidaan parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinalueta-
solla?
 
Kysymyksen sisältö on hyvin laaja. Kuten arkkitehtuurissa yleensäkin, yhteisti-
lojen suunnittelussa tulee aina lähteä paikasta ja tarpeesta, joten kysymykseen ei 
voi antaa yhtä yleispätevää vastausta. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 
antaa perusteltuja suosituksia siitä, millaisia piirteitä hyviin yhteistiloihin liittyy 
ja millaisia ominaisuuksia kannattaa välttää. Tutkimuskysymystä käsitellään 
kattavasti luvuissa 3.1–3.2. ja lukujen pääsisältö on esitetty yksinkertaistetusti 
visuaalisena kaaviona seuraavassa luvussa (3.4.2). Tiivistetysti voidaan sanoa, 
että hyvä yhteistila toimii diplomityön otsikon mukaisesti kodin jatkeena. Kysy-
myksessä mainitun ”yhteistilojen laadun” mittari voisikin yhteen sanaan tiivis-
tettynä olla kodinomaisuus. Sen sijaan kliinisyys ja laitosmaisuus ovat piirteitä, 
joita kannattaa ehdottomasti välttää. Yhteistilojen käytön tulee myös olla aina 
vapaaehtoista, eikä oman asunnon tiloja juurikaan voi yhteistilojen laadusta ja 
laajuudesta riippumatta karsia. Kaikki eivät halua asua yhteisöllisesti, mikä tulisi 
ottaa tilojen suunnittelussa huomioon.
 Asukkaiden oli hankalaa eritellä tarkemmin, mistä yhteistilojen miellyt-
tävyys tai epämiellyttävyys johtuu. ”Se on se tunnelma.” (L1) Kuitenkin heidän 
kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella aihetta on mahdollista analysoida. 

Esimerkiksi porrashuoneeseen liittyen positiivisia tunteita herättivät hyvä va-
laistus, laadukkaat pintakäsittelyt ja persoonallisuus. Porrashuoneen ajateltiinkin 
kertovan talon yleisestä laatutasosta käyntikortin tapaan sekä toimivan sosiaa-
lisena viestimenä asukkaan varallisuustasosta. Saunan suhteen taas toivottiin 
huomioimaan, että saunassa ei käydä vain peseytymässä, vaan saunomisen tulisi 
olla jollain tapaa elämyksellistä ja rentouttavaa. Esimerkiksi mökkitunnelmaa tai 
mahdollisuutta katsella maisemia arvostettiin. Myös vilvoittelutila oli asukkaille 
tärkeä. Muissa tiloissa käytännöllisyys ja esimerkiksi varastotilan riittävyys olivat 
tärkeimpiä laatukriteerejä. Kerhohuoneen visuaalinen ilme sen sijaan tulisi valita 
pääkäyttötarkoituksen mukaan. Pienenä yksityiskohtana olisi hyvä muistaa, että 
yhteistilojen irtaimiston katoamista on vaikea valvoa. Niinpä jos yhteistilassa 
on keittiö, tulisi sen lieden lämmetä samalla periaatteella kuin asunnoissa, jotta 
ruoan laittoon voidaan käyttää omiakin kattiloita. Kerhotiloihin liittyen yllättävä 
huomio oli myös vähäinen kiinnostus takan käyttöä kohtaan, mikä ilmeni sekä 
verkkokyselyssä että asukashaastatteluissa. Asukkaat kyllä pitivät takkaa hyvänä 
tunnelman luojana, mutta eivät osanneet arvioida syytä käytön vähyydelle. Esi-
merkiksi polttopuiden hankinnan vaivalloisuus ja käytössä syntyvä noki saattavat 
laskea innostusta. Niinpä takan sijaan kannattaisi etsiä muita ratkaisuja kerhotilan 
tunnelman kohottamiseen.
 Jotta asukkaat kokisivat yhteistilat osaksi kotiaan, ei tilojen ulkonäön 
ja käyttökulttuurin kannata olla ainoastaan suunnittelijalähtöistä. Yhteistilojen 
muovaaminen oman näköisekseen vahvistaa asukkaiden omistajuuden tunnetta 
tiloja kohtaan ja samalla rohkaisee pitämään tiloista parempaa huolta. Kodin 
ajatellaankin usein olevan asukkaiden persoonallisuuden jatke, minkä olisi hyvä 
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näkyä myös yhteistiloissa. Olisi kokeilemisen arvoista kehittää uusia tapoja, 
joilla asukkaat pääsisivät palomääräysten sallimissa rajoissa muuntelemaan 
esimerkiksi porrashuoneiden sisustusta. Asukkaille voisi antaa mahdollisuuden 
vaikkapa valita oman asuntonsa ovi tai vaikuttaa seinien pintakäsittelyihin tai 
tilojen valaistukseen. Jopa porrashuoneen seinän pätkän verhoilu laatoilla, joihin 
asukkaat saisivat painaa oman käden jälkensä, voisi olla kiinnostava kokeilu. 
Pihaa voisi myös helposti käyttää asukkaiden persoonallisuuden ilmaisemiseen 
antamalla mahdollisuus puutarhanhoitoon ja pienviljelyyn. Tilojen ulkonäköön 
vaikuttamisen lisäksi asukkailla kannattaisi olla mahdollisuus sopia tilojen käyt-
tötavoista yhteisesti. Esimerkiksi ryhmärakennuttamishankkeissa on ollut tapana, 
että asukkaat laativat yhdessä tilojen käyttöä koskevan huoneen taulun, jota 
kaikki sitoutuvat noudattamaan. Silloin kuitenkin joustavuus tilojen varaus- ja 
avaamismekanismien suhteen tulisi olla otettu suunnittelussa huomioon.
 Yhteistilojen lukituksessa olisi nykyaikaista suosia kulkutunnisteita 
ja mobiilitunnistautumista perinteisten avainten sijaan. Myös tilojen selainpoh-
jainen varausjärjestelmä tulisi olla tarjolla. Tutkimuksessa oltiinkin tyytyväisiä 
esimerkiksi Länsisatamankatu 23:n älykkääseen pesulavarausjärjestelmään, jossa 
tilaan pääsi kulkutunnisteella vain se henkilö, jolle tila oli sillä hetkellä varattu. 
Samaa periaatetta toivottiin sovellettavan saunojen varausjärjestelmään, sillä 
viikoittaisia saunavuoroja pidettiin kankeana ja vanhanaikaisena järjestelmänä. 
Varausjärjestelmän joustamattomuuden ajateltiin lisäävän myös tilojen vajaa-
käyttöä, sillä kukaan ei voi olla joka viikko samaan aikaan kotona. Asukkaat 
olivat kuitenkin sitä mieltä, että joustavan varaussysteemin rinnalla mahdollisuus 
viikoittaiseen saunavuoroon olisi hyvä säilyttää.

 Yhteistilojen laadulla ja houkuttelevuudella on suora vaikutus yhteistilo-
jen käyttöasteeseen. Lieneekin selvää, että miellyttävässä ympäristössä viivytään 
pidempään kuin epämiellyttävässä. Viihtyisyys ei kuitenkaan yksin takaa tilojen 
korkeaa käyttöastetta, vaan myös tilaohjelman on oltava tarkoituksenmukainen 
suhteessa rakennuksen sijaintiin ja käyttäjiin. Yksittäisen rakennuksen yhteistilo-
ja suunniteltaessa tulisikin huomioida, etteivät asuntojen sisäiset tilajärjestelyt jo 
kata niitä tarpeita, joihin yhteistiloilla yritetään vastata. Esimerkiksi asuntokoh-
taiset saunat väistämättä laskevat mahdollisen talosaunan käyttöastetta ja väljät 
oleskelutilat asunnoissa vähentävät yhteisen juhlatilan tarvetta. Yleisestikin 
korkean käyttöasteen kannalta on tärkeää, että yhteistilat tarjoavat asukkaille 
sellaisia elämyksiä, joita he eivät voi omassa asunnossaan kokea. Yhteistiloilla 
voidaan osittain kompensoida oman asunnon puutteita ja jopa vapaa-ajan asun-
non puuttumista. Miellyttäviä tapoja olla kaupungissa joutumatta lähtemään kau-
pungille toivottiinkin lisää. Esimerkiksi grillikatoksen ajateltiin lisäävän pihan 
käyttömahdollisuuksia kesäisin.
 Tutkimuksen perusteella varastojärjestelyt kaipaisivat uudistamista. 
Esimerkiksi pyörien säilytys koettiin järjestelmällisesti liian ahtaaksi ja hanka-
laksi. Helsingin kaupungin ohjeiden mukainen yksi pyöräpaikka 30 asuntoneliötä 
kohti vaikuttaakin riittämättömältä, sillä esimerkiksi haastatteluotoksen nelihen-
kisellä perheellä oli käytössään kuusi pyörää. Pyöräsäilytyksen käytettävyys on 
usein myös ongelmallista, sillä seinillä olevat telineet koetaan hankaliksi käyttää. 
Mikäli seinätelineitä kuitenkin käytetään, tulisi niihin nostetun polkupyörän ren-
kaiden olla kohti seinää. Herkuleksessa nimittäin oltiin tyytymättömiä seinäteli-
neisiin, joissa renkaat olivat pyörää nostettaessa kohti asukasta, jolloin telinettä oli 
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mahdoton käyttää likaamatta vaatteitaan. Joka tapauksessa seinätelinettä parempi 
ratkaisu olisi perinteinen maassa oleva teline, mihin jalattomankin pyörän saa 
tuettua ja kytkettyä kiinni. Pyöräsäilytyksen sijaintiin liittyen Länsisatamankatu 
23:ssa pidettiin miellyttävänä lisänä sitä, että osa pyöräpaikoista sijaitsi autohal-
lissa sisäänkäyntien läheisyydessä. Autohallista pyörä oli nimittäin helppo ajaa 
ulos.
 Irtaimistovarastot kannattaisi tutkimuksen perusteella sijoittaa mahdol-
lisimman lähelle asuntoa. Nykyiseen verrattuna niihin myös kaivattiin lisävarus-
teena hyllyjä. Asuntokohtaisten varastojen mitoitus kuitenkin jakoi voimakkaasti 
mielipiteitä. Osa oli tyytyväinen kompaktiin varastoon, joka rajoitti turhien tava-
roiden kertymistä nurkkiin. Jotkut asukkaista taas toivoivat varaston koon olevan 
joustava. Osa piti esimerkiksi autopaikan vaihtamista varastoon kiinnostavana. 
Sen sijaan toiset vierastivat taloyhtiön tiloihin tuotavia ylimääräisiä kontteja ja 
toivoivat mieluummin valmiiksi tilavampia varastoja. Myös muutamaa ylimää-
räistä irtaimistovarastoa pidettiin järkevänä, jotta eniten varastointitilaa kaipaa-
vat voisivat vuokrata itselleen kakkosvaraston. Vastausten perusteella on joka 
tapauksessa selvää, että asuntojen koko on huono mittari asukkaiden varastointi-
tarpeen määrän ennustamiseen; eihän asuntojen koko luotettavasti ennakoi taloon 
muuttavan ruokakunnan kokoakaan. Myös elämäntilanteella on vaikutusta varas-
toitavan tavaran määrään. Varastoja kannattaisikin mahdollisesti olla muutamaa 
eri kokoa, joista uudisasuntoon muuttava asukas saisi valita omiin tarpeisiinsa 
sopivan. Varastojen vaihtaminen asukkaiden kesken kannattaisi myös tehdä 
helpoksi, jolloin varastotilan määrä voisi joustaa rakennuksen elinkaaren aikana. 
Varastoissa voisi käyttää samanlaista älylukitusta ja varausjärjestelmää kuin mitä 

muihinkin yhteistiloihin on ehdotettu. Valitun varaston koko voitaisiin sisällyttää 
yhtiövastikkeeseen, jolloin asukkaat maksaisivat vain tarvitsemastaan varastoin-
titilasta. Ongelmana tietysti on, ettei halukasta varaston vaihtajaa välttämättä 
joka hetki löydy. Siitä huolimatta malli olisi edistysaskel nykyisen täydellisen 
joustamattomuuden sijaan.
 Kun tarkastellaan yhteistiloja korttelitasolla, on syytä kiinnittää huo-
miota yhteistilojen, asunnon ja ulkotilan suhteeseen. Ensinnäkin tilojen tulisi 
sijaita näkyvillä paikoilla päivittäisten kulkureittien varrella. Silloin tilojen käyttö 
voi olla myös spontaania, mikä edesauttaa naapurisuhteiden kehityksessä. Yksi 
ongelma on myös, etteivät asukkaat välttämättä edes tiedä taloyhtiössään olevien 
yhteistilojen olemassaolosta, mikäli niiden sijainti on syrjäinen eikä tiloja mai-
nosteta.
 Kun tarkastellaan yhteistiloihin johtavia reittejä tilatyypeittäin, tulisi 
esimerkiksi saunaan johtavan reitin olla mahdollisimman yksityinen, eikä se saisi 
kulkea likaisten tilojen läpi. Jos sisäreittiä ei voida järjestää, tulisi ulkona kul-
jetun matkan olla mahdollisimman suojaisa niin katseilta kuin räntäsateeltakin, 
sillä moni asukkaista kulkee saunaan kylpytakissa ja tohveleissa. Myös pesulan 
ja kuivaushuoneen sijoittelussa tulisi huolehtia, ettei puhtaiden pyykkien kanssa 
joudu kulkemaan likaisten tilojen läpi päästäkseen kotiin. Erityisen tärkeää olisi 
myös ottaa huomioon, että yhteistiloista aiheutuvalla melulla voi olla merkittävä 
negatiivinen vaikutus asumisen laatuun ja yhteistilojen käytettävyyteen. Riittä-
mätön ääneneristävyys yhteistilojen ja asuntojen välillä voikin rajoittaa muutoin 
laadukkaiden tilojen käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi kaavoituksessa on usein 
rohkaistu sijoittamaan kerhohuone rakennuksen ylimpään kerrokseen, mikä 
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kuitenkin sai tutkimuksessa osakseen paljon kritiikkiä alapuolisiin asuntoihin 
kohdistuvien meluhaittojen vuoksi. Yläkerrassa sijaitsevaa kuntosalia pidettiin 
kaikkein pahimpana melun aiheuttajana, sillä kuntoilusta aiheutuva ryminä 
saattaa asukkaiden kokemusten mukaan kantautua rakenteita pitkin useitakin 
kerroksia alaspäin. Niinpä kerhohuoneen suositellaankin sijaitsevan mieluum-
min maantasossa, josta esimerkiksi siellä järjestettävät juhlat voivat luontevasti 
laajentua taloyhtiön pihalle. Mikäli sauna sijaitsee kerhohuoneen yhteydessä, 
olisi tärkeää, ettei kulku sinne tapahdu ainakaan pelkästään kerhotilan kautta. 
Nimittäin viikonloput ovat suosituimpia ajankohtia sekä juhlien järjestämiselle 
että viikoittaisille saunavuoroille, minkä vuoksi tilojen rinnakkaisen käytön tulisi 
olla mahdollista.
 Taloyhtiökohtaisen kerhotilan käyttöastetta voidaan parantaa suunnit-
telemalla tila mahdollisimman monikäyttöiseksi ja muunneltavaksi. Esimerkiksi 
hyvin varusteltua kerhotilaa voitaisiin joustavasti käyttää myös vierasmajoi-
tushuoneena tai asukkaiden remontin aikaisena väistötilana, mikäli tilassa 
olisi vuodesohva. Myös suosiotaan kasvattavaan etätyöskentelyyn kannattaisi 
mahdollisesti varautua järjestämällä kerhotilaan työpistevaraus nettiyhteydellä. 
Muunneltavuuden ohella monipuolisempi yhteistilaverkosto voidaan kuitenkin 
saavuttaa suunnittelemalla tilat yhteiseksi laajemman asukaskannan kesken. 
Silloin tiloja voitaisiin suunnitella myös erikoistuneesti tiettyyn tarkoitukseen ja 
laajentaa asukkaiden harrastusmahdollisuuksia lisäämättä asumiskustannuksia. 
Hyvä malli alueellisesti käytössä olevien tilojen varaukseen ja lukitukseen on Ka-
lasataman joustotiloissa käytetty periaate, jossa tilojen varaus tapahtuu verkossa 
ja osa yhteistiloista on varustettu mobiilitunnistautumisella toimivalla älylukolla. 

Alueellisesti järjestettäviä tiloja voisivat olla juhla- ja kokouskäyttöön soveltuvan 
tilan lisäksi esimerkiksi kuntosali, verstas, musiikkihuone ja uima-altaallinen 
saunaosasto. Tiloja suunniteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että lähiympä-
ristön palvelut vaikuttavat asukkaiden kiinnostukseen käyttää yhteistiloja, mikäli 
niiden tarjoamat toiminnot ovat keskenään päällekkäisiä.
 Tutkimuksessa oli yllättävää, ettei asunnon koko vaikuttanut korreloi-
van asukkaiden kiinnostuksen kanssa yhteistiloja kohtaan. Tutkimuksen alussa 
nimittäin oletettiin lähtöaineiston perusteella, että isoissa asunnoissa asuvat 
olisivat muihin verrattuna vähemmän kiinnostuneita käyttämään yhteistiloja. 
Verkkokyselyssä tukea tälle oletukselle ei löytynyt lainkaan. Päinvastoin, pie-
nissä asunnoissa asuvat vaikuttivat olevan jopa vähän vähemmän kiinnostuneita 
yhteistiloista muihin verrattuna. Ero ei kuitenkaan ollut merkittävä. Syynä saattaa 
olla verkkokyselyn nuorien vastaajien ylikorostunut osuus. Nuorten asuminen 
ahtaasti on useammin seurausta pienistä tuloista kuin asumispreferensseistä, 
jolloin asunnon koko ei ennakoi mieltymyksiä yhtä luotettavasti kuin varallisuut-
taan pidempään kartuttaneilla. Haastattelututkimuksessa Helsingin Herkuleksen 
asuntojen suuri koko kuitenkin vähensi talosaunan ja kerhotilan tarvetta. Siitä 
huolimatta yhteissaunaa pidettiin jopa asuntokohtaisia saunoja kannatettavam-
pana, eikä kerhotilaankaan oltu tyytymättömiä sen vuokrausmahdollisuuden 
ansiosta.
 Arkkitehdit tuntevat usein moraalista vastuuta suunnitella sellaisia tiloja, 
jotka vastaavat mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tarpeisiin. Siitä huolimat-
ta saattaisi kuitenkin olla hedelmällisempää suunnitella kohdennettuja ratkaisuja 
niitä tarvitseville. Silloin olisi kuitenkin syytä varmistaa, ettei asukasjakauman 
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mahdollinen homogenisoituminen tuo mukanaan asuinalueiden negatiivista 
leimautumista. Vaara on olemassa, mikäli asukkaita yhdistävät tekijät eivät ole 
yleisesti positiiviseksi koettuja piirteitä. Riski koskee esimerkiksi pienituloisten 
tai syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden asuinalueita. Toisaalta jos oletetaan 
asukkaita yhdistävien tekijöiden olevan positiivisia, voi alueen homogeenisuus 
lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi lapsiperhevaltaisilla alueilla näin 
usein tapahtuukin.
 Kaiken kaikkiaan paremmin asukkaiden tarpeisiin vastaavien yhteisti-
lojen edellytyksenä on, että suunnittelijoiden ja asukkaiden välistä keskustelu-
yhteyttä parannetaan. Arkkitehdit pääsevät harvoin etukäteen tapaamaan suun-
nittelemiensa talojen tulevia asukkaita, mutta tulevia hankkeita ajatellen myös 
muuton jälkeen saatavasta palautteesta olisi hyötyä. Tutkimuksen perusteella 
asukashaastattelut vaikuttavat verkkokyselyä tehokkaammalta tavalta selvittää 
asukkaiden mieltymyksiä suunnitteluratkaisuja kohtaan. Verkkokyselyn vastauk-
set olivat hyvin paljon pinnallisempia ja tiiviimpiä verrattuna haastattelututki-
mukseen, jossa innokkaimpien asukkaiden kanssa keskustelu venyi jopa kolmen 
tunnin mittaiseksi. Otoksen perusteella kolme taloyhtiökohtaista haastattelua 
vaikuttaa riittävältä, sillä jokaisessa haastattelukohteessa kolmannen haastattelun 
yhteydessä ilmeni enää yllättävän vähän uusia näkökulmia. Asukkaiden keski-
näiset huomiot hyvistä ja huonoista suunnitteluratkaisuista tuntuivatkin yksityis-
kohtia lukuun ottamatta keskittyvän johdonmukaisesti melko samojen aihepiirien 
ympärille.

Miten yhteistilat vaikuttavat asunnon arvoon?

Tutkimuskysymyksen ohella diplomityössä käsiteltiin asukkaiden suhtautumista 
yhteistilojen arvoon ja tiloista koituviin kustannuksiin. Yllä esitettyyn kysymyk-
seen ei voida aineiston perusteella antaa kiistatonta vastausta, mutta teemaa on 
käsitelty luvussa 3.3. Tiivistetysti diplomityön perusteella vaikuttaa siltä, että 
yhteistiloilla voidaan vaikuttaa asunnon arvoon. Erityisesti porrashuoneella on 
merkitystä siihen, kuinka arvokkaalta asunto vaikuttaa. Laadukas porrashuone 
herättää mielikuvia tasokkaasta ja kestävästä arkkitehtuurista, kun taas ankea 
porrashuone voi johtaa siihen, ettei asunnon ostoa kyseisestä rakennuksesta edes 
harkita.
 Edellä esitetyssä tutkimuskysymyksen vastauksessa on kuvattu suunnit-
teluratkaisuja, joilla yhteistilojen laatuun ja käytettävyyteen voidaan vaikuttaa. 
On kuitenkin vaikea määritellä, kuinka paljon mikäkin suunnitteluratkaisu voi 
nostaa tai laskea asuntojen arvoa. Haastattelutilanteessakin asukkaat kokivat yh-
teistilojen kustannuksiin liittyvät kysymykset vaikeiksi ja usein sivuuttivat aiheen 
siirtymällä kertomaan preferensseistään. Jopa Loppukirin asukkaiden oli vaikea 
vastata kysymykseen, vaikka he ovat itse rahoittaneet yhteistilojen rakentamisen 
ja saaneet osallistua niiden suunnitteluun. Moni kuitenkin arvioi, että laadusta 
ollaan kyllä valmiita maksamaan. Huonosti toteutetut tilat sen sijaan ovat vain 
taloudellinen rasite asukkaille. Siitä oltiin myös yhtä mieltä, että yhteistilojen 
käytön tulisi olla edullista ja maksujen tarkoitus olisi vain kattaa tilojen käytöstä 
koituvat kulut.
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 Tässä tutkimuksessa käsitellyistä tiloista pihalla vaikuttaisi olevan 
eniten vaikutusta asuinpaikan valintaan. Kattoterassi ja viihtyisät ulkotilat hyvine 
oleskelualueineen ovatkin monien asukkaiden mielestä houkuttelevia. Ostopää-
töstä tehtäessä yhteistilojen tilaohjelmalla ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan juuri 
merkitystä. Tulos ei ole yllättävä huomioiden, kuinka vähän yhteistiloja hyödyn-
netään asuntojen markkinoinnissa. Haastattelujen perusteella hyvin suunniteltuja 
ja elämänlaatua kohentavia yhteistiloja voitaisiin kuitenkin käyttää myyntivaltti-
na. Laadukkaiden yhteistilojen hyvänä puolena on sekin, että tiloja vuokraamalla 
voidaan saada tuloja taloyhtiölle.
 Yhteistilojen markkinoinnin kehittämiseksi asuntojen myyntiesitteisiin 
toivottiin lisää havainnekuvia. Keskivertoasukas ei hahmota pohjapiirroksen kol-
miulotteisuutta yhtä hyvin kuin ammattilainen, joten visuaalisemmille esityksille 
on tarvetta. Varsinkin yhteistiloihin liittyvä markkinointimateriaali on usein erit-
täin puutteellista. Asukkaat ihmettelivätkin asuntojen myyntiesitteiden karuutta 
verrattuna esimerkiksi autojen esitteisiin. Asuntojen hinnat ovat kuitenkin niin 
korkeita, että asukas haluaa tietää ennen ostopäätöstä, mitä hän on ostamassa. 
Kolmiulotteisten näkymäkuvien ohella rakennuksesta aukeavat näkymät kiinnos-
tavat asukkaita. Tontilla voisi esimerkiksi käydä ottamassa eri kerrostasanteiden 
korkeudelta kuvia, jotka havainnollistaisivat tiloista aukeavaa näkymää. Myös 

mahdollisuutta päästä itse pyörittelemään rakennuksen 3D-mallia nettipohjaisella 
sovelluksella pidettiin kiinnostavana.
 Lähipalvelujen saavutettavuudella on tutkimusten mukaan vaikutusta 
asuinympäristön koettuun laatuun. Erityisen tärkeää on, että kävelyetäisyydeltä 
löytyy ainakin pieni elintarvikekauppa. Lähiympäristön palvelutarjonnan puut-
teita voitaisiin mahdollisesti kompensoida yhteistiloissa järjestettävillä pop-up 
palveluilla. Kaksi haastateltavista toivoi esimerkiksi auton- ja pyörän huoltoon 
liittyviä palveluita. Myös verkkotilausten vastaanottamiseen tarkoitettu palvelue-
teinen herätti jonkun verran kiinnostusta. Palvelujen järjestäminen yhteistiloissa 
kuitenkin jakoi mielipiteitä. Osa piti ajatusta epämiellyttävänä, sillä palvelujen 
ajateltiin tuovan mukanaan levottomuuksia.
 Perinteisempiä yhteistiloja, kuten saunaa ja pesulaa, ei tutkimuksen 
perusteella suositella kokeiltavan järjestettäväksi kaupallisesti. Kyseisten toi-
mintojen käytön edellytyksenä on niiden edullisuus, minkä perusteella tilojen 
muuttaminen kaupalliseksi vähentäisi tilojen käyttäjäkuntaa hintojen noustessa. 
Uudenlaisia malleja kannattaisi kuitenkin jatkuvasti kehittää ja kokeilla, sillä 
asuntojen suunnittelussa tärkeää on ennen kaikkea avata mahdollisuuksia vaihte-
levien elämäntilanteiden varalle.
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3.4.2 TULOSTEN VISUALISOINTI KAAVIOTASOLLA

Seuraavaksi esitettävät yhteistilakaaviot ovat visuaalinen yksinkertaistus tutki-
muksen tilatyyppikohtaisista tuloksista ja tutkimuskysymyksen vastauksesta 
(vrt. luku 3.4.1). Kaavioissa on esitetty suuntaa-antavasti, minkälaisia suunnitte-
luperiaatteita yhteistiloihin kannattaisi diplomityön tulosten perusteella soveltaa. 
Kaavio 1 kuvaa tilojen sijaintia ja kaavio 2 liittyy yhteistilojen ominaisuuksiin.

KAAVIO1
Kaaviossa 1 on esitettynä sijaintiehdotuksia erilaisille yhteistiloille suhteessa 
asuntoon, kortteliin ja ympäristöön. Yhteistiloja on tutkimuksen mukaan pääosin 
sitä miellyttävämpi käyttää, mitä lähempänä kotia ne sijaitsevat. Olisi kuitenkin 
sekä taloudellisesti että tilojen käyttöasteen kannalta järjetöntä sijoittaa kaikkia 
yhteistiloja samaan porrashuoneeseen. Niinpä kaaviossa on esitettynä, kuinka 
etäällä olevia tiloja on vielä mielekästä käyttää. Kyseessä ei siis ole ideaalikortteli 
eikä malliratkaisu, vaan sijainteja tulee tarkastella suhteessa ’omaan porrashuo-
neeseen’ sekä osittain suhteessa maantasoon ja toisiinsa. Suurin osa tiloista on 
sijoitettu kaavioon verkkokyselyvastausten perusteella (ks. liite 5, kysymys 4), 
mutta myös teemahaastatteluaineisto ja kirjallisuuskatsaus on otettu huomioon. 
Luvussa 3.2.7 käsitellyt muut tilat eivät ole kaaviossa omana kokonaisuute-
naan, sillä kyseiset tilat liittyvät lähinnä erikoistapauksiin eivätkä ole helposti 
yleistettävissä. Lisäksi osa muiden tilojen toiminnoista, kuten etätyöskentely tai 
vierasmajoitus, voidaan järjestää kerhotilassakin. Verkkokyselyssä mukana ollut 
takkahuone on jätetty kaaviosta kokonaan pois kovin vähäiseksi osoittautuneen 
kiinnostuksen vuoksi.
 Toinen porrashuoneista on kaaviossa sijoitettu rakennuksen sisänurk-
kaan, koska tulosten mukaan pienikin ikkuna riittää eikä julkisivupintaa siksi 
tarvita paljon. Nurkkaan sijoitettu porras ei kuitenkaan saisi aiheuttaa epämiel-
lyttävän pitkiä käytäviä kerrostasanteilla. Valoisuus ja erityisesti sisäänkäynnin 
avoimuus ovat porrashuoneelle tärkeitä piirteitä.
 Varastotiloista ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarasto ovat sijoitettuna 

naapuritaloon, johon ei ole sisäyhteyttä omasta porrashuoneesta. Kyseisissä ti-
loissa onkin tärkeämpää, että kulku ulkotilan ja varaston välillä on vaivatonta 
ja ovet saa pysymään auki itsestään. Lastenvaunuvaraston sijaintia ei kysytty 
verkkokyselyssä, joten arvio perustuu teemahaastatteluihin. Teemahaastatteluis-
sa taas vain kahdella asukkaista oli pieniä lapsia, joten tulos ei välttämättä vastaa 
lapsiperheiden toivetta. Tyypillisesti asuntosuunnittelussa lastenvaunuvarasto on 
sijoitettu jokaiseen porrashuoneeseen. Ulkoiluvälinevarastoon on merkitty ikku-
nasuositus siksi, että varastoon olisi hyvä sijoittaa pyöränhuoltopiste. Huoltotöi-
den aikana tilassa saatetaan oleskella pidempiäkin aikoja, joten ikkuna tekisi tilan 
käytöstä miellyttävämpää. Verkkokyselyn perusteella 65 % olisi valmis käyt-
tämään ulkoiluvälinevarastoa naapuritalossa tai kauempana. Sen sijaan omassa 
porrashuoneessa sijaitsevaa ulkoiluvälinevarastoa ja irtaimistovarastoa käyttäisi 
yli 98 % vastaajista.  Irtaimistovarasto on kaaviossa sijoitettu mahdollisimman 
lähelle omaa asuntoa, vaikka 60 % olisi valmis käyttämään irtaimistovarastoa 
naapuriporrashuoneessakin. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että lähellä oleva 
irtainvarasto tuo selvää helpotusta arkeen. Asunnon yhteydessä sijaitseva irtain-
varasto vaikuttaa asukkaiden keskuudessa suosituimmalta ratkaisulta, vaikka se 
onkin paloteknisesti haastava. Kakkosvarasto saisi sijaita muuallakin korttelissa 
kuin omassa porrashuoneessa.
 Pesula on kaaviossa sijoitettu naapuriporrashuoneeseen, johon on sisä-
yhteys. Pesulan ei kannata sijaita kaukana, sillä yhden pesuvuoron aikana pyyk-
kituvan ja kodin välillä kuljetaan useita kertoja. Lisäksi sääsuojaus on tärkeää, 
etteivät pyykit likaannu kotimatkalla. Kuivaushuone on sijoitettu omaan porras-
huoneeseen, vaikka 60 % verkkokyselyn vastaajista olisi valmis viemään pyykit 
kuivumaan naapuriporrashuoneeseenkin. Suositus johtuu siitä, että pyykkien 
kuivattaminen asunnoissa saattaa aiheuttaa kosteusongelmia. Niinpä kotonakin 
pestyjen pyykkien kuivatukseen olisi hyvä löytyä paikka läheltä asuntoa. Moni 
asukkaista vaikuttaa käyttävän pesulaa mieluummin yksin, eikä jää oleskelemaan 
tilaan pyykkien peseytyessä. Niinpä ikkuna ei monen mielestä ole tilan käytön 
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kannalta tärkeä. Yhteisöllisissä taloissa pesulaa voidaan kuitenkin käyttää asuk-
kaiden kohtauspaikkana, jolloin tilassa olisi suotavaa olla ikkuna.
 Peseytymistiloihin olisi hyvä päästä kulkemaan sisäreittiä, jotta ei tarvit-
sisi ”suihkun puhtoisena vaeltaa ympäriinsä.” (J1) Niinpä ideaalisijainti saunalle 
on oma tai sisäkautta saavutettavissa oleva naapuriporrashuone. Verkkokysely-
vastausten perusteella saunan käyttöaste laskeekin huomattavasti siirryttäessä 
kauemmas omasta asunnosta. Naapuriporrashuoneessa sijaitsevaa saunaa olisi 
valmis käyttämään 75,01 % vastaajista, mutta kauempana sijaitsevaa korttelisau-
naa käyttäisi vain kolmannes. Saunaan ollaan toisaalta valmiimpia kulkemaan 
kohtuullisen kauaskin, mikäli tiedossa on miellyttävä saunakokemus. Siksi kat-
tosaunan ei ole välttämätöntä sijaita omassa rapussa. Haastattelujen perusteella 
myös piharakennuksessa sijaitseva sauna tuntui kiinnostavan monia. Saunan 
sijoittelussa on hyvä huomioida myös kerhotilan sijainti, koska ne muodostavat 
yhdessä hyvän kokonaisuuden yksityistilaisuuksia ajatellen. Saunaa tulisi kui-
tenkin voida käyttää erikseen myös silloin, kun yhteistila on varattu esimerkiksi 
juhlia varten. Uima-altaallista saunaosastoa sen sijaan ei ole ekologisesti ja ehkei 
taloudellisestikaan järkevää sijoittaa jokaiseen kortteliin. Asuinaluekohtaista 
uima-allasta voisi kuitenkin harkita ainakin seuduilla, joissa uimahalleja ei ole. 
Viidesosa verkkokyselyn vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut käyttämään 
asuinalueellaan sijaitsevaa uima-altaallista saunaosastoa. Omassa korttelissa 
käyttäjiä olisi jo 60 %. Sen sijaan 10 % arvioi, ettei koskaan käyttäisi uima-allas-
ta. Vertailun vuoksi 5 % ilmoitti, ettei koskaan käyttäisi tavallista saunaosastoa.
 Kerhotila tulisi sijoittaa rakennuksen maantasokerrokseen, sillä ylä-
kerrassa sijaitsevat tilat saivat asukashaastatteluissa paljon kritiikkiä niistä asun-
toihin kantautuvan metelin vuoksi. Moni kerhotilan mahdollisista toiminnoista 
aiheuttaa ääntä, minkä vuoksi sijainti yläkerrassa rajoittaa tilan käyttöä. Kerhoti-
lasta avautuvaa hulppeaa hyvää näkymää kuitenkin arvostettiin erityisesti juhlien 
järjestämistä ajatellen. Itse juhlatilan tarve riippuu paljon asuntojen koosta. Ai-
nakin kokousten järjestämiseen olisi joka tapauksessa hyvä löytyä tilajärjestelyt. 

Verkkokyselyssä kysyttiin kiinnostusta käyttää takkahuonetta, mutta yllättäen 
vain joka neljäs olisi kiinnostunut korttelikohtaisesta takkahuoneesta. Joka 
kolmas vastaajista ilmoitti, ettei käyttäisi takkahuonetta lainkaan. Kuntosali sen 
sijaan sai yllättävän suuren suosion, sillä alueellista kuntosalia oli kiinnostunut 
käyttämään 40 % ja omassa korttelissa jopa 80 % vastaajista. Verkkokyselyssä 
korostunut nuorten vastaajien määrä saattoi vaikuttaa tulokseen. Verstas sen 
sijaan jakoi mielipiteitä, sillä kolmannes vastaajista olisi kiinnostunut käyttä-
mään alueellistakin verstasta, kun taas toinen kolmannes ilmoitti, ettei käyttäisi 
verstasta lainkaan. Verkkokyselyssä oli kysytty kiinnostusta nimenomaan ko-
neistettua verstasta kohtaan, mutta osa kommentoi omien työkalujen riittävän. 
Harrastetiloista myös musiikkihuone saattaisi olla hyödyllinen osalle asukkaista, 
sillä se nousi esiin kahden teemahaastattelun yhteydessä. Musiikkihuoneen tar-
peellisuutta on kuitenkin vaikea arvioida aineiston perusteella, sillä aiheesta ei 
kysytty haastatteluissa eikä verkkokyselyssä. Siksi aihe kaipaisi lisätutkimusta.
 Piha ja terassit ovat tärkeä osa yhteistä tilaa ja niillä saattaa olla vai-
kutusta myös asunnon ostopäätökseen. Erityisesti kattoterassin kommentoitiin 
tuovan arjen luksusta asumiseen. Yllättäen verkkokyselyn vastaajista vain 30 % 
ilmoitti olevansa kiinnostunut käyttämään korttelikohtaista kattoterassia. Katto-
terassin sijainti tasokkaan saunan yhteydessä kuitenkin todennäköisesti nostaisi 
käyttöastetta asukashaastattelujen perusteella. Haastatteluissa pihalle kaivattiin 
lisää tekemistä aikuisille ja nuorille. Erityisesti grillikatoksen perään kyseltiin, 
joten se on otettu osaksi kaaviota.

KAAVIO2
Kaaviossa 2 on esitetty tiiviisti onnistuneiden yhteistilojen piirteitä. Ohjeet ovat 
viitteellisiä, sillä yhteistilat tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti ympäristön ja 
asukkaiden mukaan. Kaaviossa on mukana lukujen 3.1.1–3.2.7 otsikkokuvakkei-
ta viittauksineen, joiden avulla kustakin aiheesta voi halutessaan löytää helposti 
lisätietoa.
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3.4.3 TULOSTEN ARVIOINTI

Diplomityön toisessa pääluvussa on kuvailtu tutkimuksen tuloksia mahdollisesti 
vääristäviä tekijöitä. Osallistujia esimerkiksi ei arvottu, mikä saattoi johtaa eri-
tyisen myönteisesti yhteistiloihin suhtautuvien asukkaiden korostumiseen aineis-
tossa. Toisaalta tutkimuskohteet valittiin jo lähtökohtaisesti sen perusteella, että 
niissä olisi mahdollisimman tasokkaat yhteistilat. Niinpä tulokset voisivatkin olla 
erilaiset, mikäli otoksessa olisi mukana myös sellaisia taloyhtiöitä, joiden yh-
teistilat ovat erityisen niukat. Verkkokyselyssä sosiaalisen median valitseminen 
pääasialliseksi levityskanavaksi voi myös vaikuttaa tuloksiin, mikä näkyy eri-
tyisesti nuorten vastaajien korostuneena määränä. Tutkimusotoksen mahdollisia 
vinoumia on kuitenkin lievennetty käyttämällä menetelmätriangulaatiota, eli ver-
tailemalla eri kautta hankittuja aineistoja toisiinsa ja aiempaan tutkimustietoon 
luotettavamman kokonaiskuvan muodostamiseksi.
 Haastateltavilla vaikutti olevan erilaisia syitä osallistua haastatteluun. 
Puolet haastateltavista ilmoitti osallistuneensa haastatteluun siksi, että he olivat 
itsekin pohtineet aihetta ja halusivat osallistua asumisen kehittämiseen. Poikkea-
via syitäkin oli. Ensimmäinen Loppukirin haastateltavista (L1) kertoi muiden 
Loppukirin asukkaiden kannustaneen häntä osallistumaan. Herkuleksesta haas-
tateltu eläkeläisrouva sen sijaan kertoi halunneensa osallistua siksi, että ”kyllä 
opiskelijoita pitää auttaa” (H3). Länsisatamankatu 23:sta kukaan ei oma-aloittei-
sesti ilmoittautunut haastatteluun. He eivät kuitenkaan halunneet kieltäytyä, kun 

heitä kysyttiin henkilökohtaisesti mukaan tutkimukseen.
 Verkkokyselyn ja haastattelututkimuksen tuloksia tulkittaessa on syytä 
pitää mielessä vastauksiin mahdollisesti vaikuttava onnellisuusmuuri. Onnelli-
suusmuurilla tarkoitetaan sitä, että omasta elämästä halutaan antaa mahdollisim-
man eheä kuva, jolloin kysymyksiin saatetaan antaa todellisuutta myönteisempiä 
vastauksia. (Kortteinen et al. 2005, 124.) Tässä tutkimuksessa moni kommen-
toikin taloyhtiönsä yhteistilojen olevan ”aika hyvät just nyt”, vaikka ahtauden 
vuoksi esimerkiksi lastenrattaita oli säilytettävä omassa eteisessä. 
 Omat kokemukseni työelämästä ja arkkitehtiopinnoista sekä mielipi-
teeni yksityishenkilönä ovat väistämättä ohjanneet tutkimuksen tiedonkeruuta 
ja tulosten analyysiä. Haastattelutilanteissa omien ennakkoasenteiden vaikutusta 
asukkaisiin lievennettiin asettumalla ensisijaisesti kuuntelijan rooliin ja esittä-
mällä kysymykset mahdollisimman objektiivisesti. Myös verkkokyselykysymyk-
sissä pyrkimyksenä oli, että kysymykset olisivat mahdollisimman vähän johdat-
televia. Tuloksia tulkittaessa omaa ammattitaitoa suunnittelijana on hyödynnetty 
sen sijaan, että tulokset olisi esitetty määrätietoisen objektiivisesti. Arkkitehdin 
näkökulma tulosten tulkinnassa on perusteltu, sillä tätä työtä on tarkoitus jatkossa 
hyödyntää nimenomaan asuntohankkeiden arkkitehtisuunnittelussa ja miksei 
tonttikohtaisten kaavamääräysten suunnittelussakin.
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3.5 YHTEENVETO JA REFLEKTOINTI

Diplomityössä tutkittiin asukkaiden tyytyväisyyttä asuinkerrostalojen nykynor-
mien mukaisiin yhteistiloihin. Työssä etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen: 
Millaisilla suunnitteluratkaisuilla yhteistilojen laatua ja käyttöastetta voidaan 
parantaa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla? Lisäksi käsiteltiin asukkaiden 
suhtautumista yhteistiloista koituviin kustannuksiin.
 Tutkimuskysymykseen voidaan antaa vastaus diplomityön perusteella, 
joten työ on onnistunut tavoitteessaan. Vastausta on käsitelty luvuissa 3.1–3.2 
ja tiivistetysti luvussa 3.4. Käytetyn menetelmätriangulaation ansiosta tuloksia 
voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. Uudenlaisten yhteistilakonseptien tutki-
minen kuitenkin edellyttäisi ideoiden testaamista käytännössä. Nimittäin asuk-
kaiden on vaikea arvioida sellaisten yhteistilojen kiinnostavuutta, joista heillä ei 
ole empiirisiä kokemuksia. Yhteistilojen vaikutus asuntojen arvoon vaatisi myös 
jatkotutkimusta konkreettisempien tulosten saamiseksi. Diplomityön sisältö on 
joka tapauksessa monipuolinen ja antaa hyvän pohjan yhteistilojen suunnittelulle. 
Työn tilaajat vaikuttivat tyytyväisiltä lopputulokseen ja myös ohjaajalta saatu 
palaute on ollut varsin positiivista.
 Diplomityötä tehdessäni pääsin kehittämään monia arkkitehdin am-
matissa tarvittavia taitoja. Ensinnäkin koen asuntosuunnittelutaitojen kannalta 
tärkeänä sen, että asukashaastattelujen ansiosta opin arvioimaan erilaisten suun-
nitteluratkaisujen vaikutusta asukkaiden arkeen entistä paremmin. Asukkaiden 
kanssa keskustelu osoittautui erittäin opettavaiseksi työmenetelmäksi ja arkkiteh-
tina toimiessani toivon saavani tilaisuuden hyödyntää menetelmää jatkossakin. 
Toiseksi tutkimustyötä tehdessä karttunut tieto antaa hyvät valmiudet perustella 
yhteistilojen suunnitteluun liittyviä ratkaisuja rakennushankkeen tilaajalle. Koska 
toinen diplomityön rahoittajista oli rakennuttajayritys, on työssä oppinut hahmot-
tamaan paremmin myös kustannusten merkitystä osana yhteistilojen suunnitte-
lua. Kolmanneksi työ on opettanut ajanhallintaa ja paineensietokykyä, sillä tut-
kimusprosessin aikana ilmenneiden haasteiden ratkaiseminen edellytti ajoittain 
suuriakin muutoksia tutkimussuunnitelmaan ja työmenetelmiin. Aineistonkeruu-
menetelmien suunnittelu ja tutkittavien taloyhtiöiden valitseminen olivat pitkiä 
prosesseja, mutta niihin panostaminen oli lopputuloksen laadun kannalta tärkeää.

 Kokonaisuudessaan on vaikea arvioida, mitä tutkimuksessa olisi käy-
tettävissä olleiden resurssien rajoissa kannattanut tehdä toisin. Työn edetessä 
palautteeseen reagoitiin ja haasteet ratkaistiin sitä mukaa, kun niitä ilmeni. Osa 
verkkokyselyn kysymyksistä olisi mahdollisesti kannattanut muotoilla täsmälli-
semmin vastausten yksiselitteisyyden varmistamiseksi. Diplomityön kontekstissa 
verkkokyselyn (n=122) tarkkuus oli kuitenkin riittävä.
 Diplomityön pääaineiston muodostavat asukashaastattelut (n=10), 
joihin valittiin osallistujat kolmesta helsinkiläisestä taloyhtiöstä raitiovaunulinjan 
varrelta. Teemahaastattelujen aineistoa täydennettiin edellä mainitulla verkko-
kyselyllä. Tutkimuksessa käytettiin myös asiantuntijahaastatteluja (n=4) kirjalli-
suuskatsauksen täydentämiseksi.
 Yhteistiloilla on paljon merkitystä kerrostaloasukkaiden arjen kannalta, 
sillä jokainen asukas kulkee niiden läpi lähes päivittäin. Erityisesti porrashuo-
neen merkitys rakennuksen käyntikorttina nousi tutkimuksessa esiin. Käytävien 
ajateltiin kertovan rakennuksen yleisestä laatutasosta. Asukkaat kuvailivat miel-
lyttävän porrashuoneen olevan valoisa, kodikas ja persoonallinen. Pimeyttä ja 
laitosmaisuutta tulisikin välttää. Asuntoon saapumisen kannalta myös taloyhtiön 
piha vaikuttaa asumismukavuuteen. Piha voi samalla toimia taloyhtiön kohtaa-
mispaikkana, joten miellyttävää oleskelutilaa tulisi järjestää muillekin kuin lap-
sille. Erityisesti grillikatos oli monien asukkaiden toiveissa.
 Tutkimuksessa ilmeni yhteistilojen sijainnin, laadun ja tiloihin johta-
vien reittien merkitys niiden käyttöasteeseen. Epäviihtyisät tilat kellareissa koet-
tiin turhaksi riesaksi, kun taas laadukkaat tilat hyvillä paikoilla olivat jatkuvassa 
käytössä ja niistä oltiin valmiita maksamaan. Myös taloyhtiön asuntojen koot 
ja asuntojen sisäiset tilajärjestelyt vaikuttavat paljon yhteistilojen käytön ylei-
syyteen. Esimerkiksi Helsingin Herkuleksen asuntokohtaiset saunat vähensivät 
huomattavasti talosaunan käyttöä ja asuntojen suuri koko teki kerhohuoneen käy-
tännössä tarpeettomaksi. Päällekkäisten käyttötarkoitusten sijaan yhteistiloilla 
pitäisikin tarjota asukkaille jotain sellaista, mitä he eivät omassa asunnossaan tai 
naapurustossa muutoin pysty kokemaan. Olisi myös tärkeää, että asukkaat voivat 
jollain tapaa muokata yhteistiloja ja pihaa oman näköisekseen.
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 Taloyhtiön yhteisöllisyydellä on paljon vaikutusta yhteistilojen tarpeen 
laajuuteen. Tutkielman haastattelukohteista yhteisöllisin on ryhmärakennutta-
mishankkeena toteutettu Helsingin Loppukiri. Siellä poikkeuksellisen laajoja 
yhteistiloja pidetään osana kaikkien asukkaiden yhteistä kotia, mikä myös näkyy 
tilojen sisustuksessa ja käyttökulttuurissa. Kaikki eivät kuitenkaan halua asua yh-
teisöllisesti, eivätkä maksaa yhteisöllisistä tiloista yhtiövastikkeessa. Asukkaiden 
yksilölliset erot ja mahdollisuus säädellä omaa yhteisöllisyyden astetta tulisikin 
ottaa suunnittelussa huomioon.
 Yhteistilat eivät juuri vähennä tarvetta omaan tilaan. Esimerkiksi omasta 
keittiöstä ei asukashaastattelu- eikä verkkokyselyotoksen mukaan halua luopua 
käytännössä kukaan. Toisaalta vain yllättävän harva kannatti omaa saunaa. Jopa 
Helsingin Herkuleksessa, jossa asukkailla oli asuntokohtaiset saunat, pidettiin 
taloyhtiökohtaista saunaa parhaana ratkaisuna. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, 
että ostetaan tietyllä alueella niin suuri asunto kuin pystytään ja vasta sen jälkeen 
pohditaan muita mahdollisia kriteerejä. Mikäli asukkaalla ei ole taloudellisista 
syistä mahdollisuutta toteuttaa asumisunelmiaan, voidaan yhteistiloilla kuitenkin 
tuoda asumiseen lisää väljyyttä kustannustehokkaasti. Myös hyvien lähipalvelu-
jen kautta voidaan lisätä asumismukavuutta ahtaasti asutuilla alueilla. Toisaalta 
palvelujen yhdistäminen asumiseen jakaa mielipiteitä, sillä osa asukkaista pelkää 
palveluiden tuovan mukanaan levottomuuksia.
 Yhteistilojen käyttötapoihin ei aina ole suunnitteluvaiheessa eläydytty 
riittävän hyvin. Esimerkiksi kerhohuone sijoitetaan usein ylimpään kerrokseen, 
vaikka se tosiasiassa vähentää asumismukavuutta alempiin kerroksiin kantau-
tuvan metelin vuoksi. Saunalle ja terassille ylintä kerrosta pidetään kuitenkin 
hyvänä paikkana, jotta kaikki pääsisivät nauttimaan parhaista näkymistä. Mikäli 
sauna sijoitetaan kerhohuoneen yhteyteen, tulisi tiloihin johtavat reitit suunnitella 
siten, että saunaa voidaan käyttää erikseen kerhohuoneessa mahdollisesti järjes-
tettävien yksityistilaisuuksien aikana.
 Yhteistilojen mahdolliseen vajaakäyttöön kannattaisi varautua suun-
nitteluvaiheessa siten, että tilat voidaan tarvittaessa vuokrata ulkopuolistenkin 
käyttöön. Silloin yhteistiloista saatavilla tuloilla voidaan samalla kattaa taloyh-
tiön kuluja ja kohtuullistaa asumiskustannuksia. Esimerkiksi Helsingin Herku-

leksen yläkerrassa sijaitseva kerhotila oli diplomityön tekohetkellä vuokrattuna 
toimistokäyttöön. Ratkaisu miellytti erityisesti suurten asuntojen asukkaita, joilla 
neliömääräperusteinen yhtiövastike nousee helposti korkeaksi. Yhteistilan pois-
tuminen asukaskäytöstä kuitenkin harmitti osaa haastateltavista. Niinpä esimer-
kiksi Kalasataman joustotilojen tapainen väliaikaiseen vuokraukseen perustuva 
toimintamalli voisi olla parempi ratkaisu kiinteän vuokrasuhteen sijaan.
 Tutkimuksessa yllätti, että vaikka kaikki haastateltavat eivät kokeneet 
yhteistiloja itselleen hyödyllisiksi, ei kukaan siitä huolimatta toivonut tilojen 
karsimista. Yhteistilojen määrää pidettiinkin enimmäkseen sopivana, vaikka 
ulkoiluvälinevarastoja moni kommentoi liian ahtaaksi. Osa oli myös kiinnostunut 
nykyistä monikäyttöisemmistä yhteistiloista. Esimerkiksi kerhotilaa voitaisiin 
joustavasti käyttää myös vierasmajoitukseen tai etätyöskentelyyn, mikäli tilassa 
olisi vuodesohva ja työpistevaraus nettiyhteydellä. Ulkoiluvälinevarastoon taas 
toivottiin tilaratkaisua, jossa onnistuisi pyörän huoltaminen. Myös verstaalle ja 
musiikkihuoneelle oli jonkin verran kysyntää, mutta otoksen perusteella niiden 
järjestämistä kannattaisi harkita alueellisesti taloyhtiökohtaisten tilavarausten 
sijaan.
 Yhteistilojen varausjärjestelmää ja käyttökulttuuria pitäisi tutkimuk-
sen perusteella nykyaikaistaa. Erityisesti kritiikkiä sai saunavuorojen kankeus. 
Saunan varaukseen toivottiinkin samanlaista joustavuutta kuin pesuloissa, joissa 
varaus tehdään verkossa ja tilaan pääsee kulkutunnisteella vain se asukas, jolle 
tila on sillä hetkellä varattu. Myös mobiilitunnistautumista voisi kehittää, jolloin 
päästäisiin eroon turhista avaimista. Mobiilitunnistautuminen parantaisi myös 
laajemman alueen kesken jaettujen yhteistilojen käytettävyyttä.
 Diplomityön tulosten perusteella on tehty kaaviomuotoinen viitekehys 
suunnitteluperiaatteista, jotka kannattaa ottaa huomioon asuinkerrostalojen yh-
teistiloja suunniteltaessa. Tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä yhteistilat tulisi 
aina suunnitella tapauskohtaisesti ottaen huomioon asuinympäristön ominai-
suudet, asuntojen tilaratkaisut ja asukkaiden tarpeet. Asukkaiden mielipiteiden 
selvittämiseksi haastattelut vaikuttavat diplomityön perusteella tehokkaammalta 
tutkimusmenetelmältä verkkokyselyyn verrattuna.
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3.6 LOPUKSI

”I try to create homes, not houses.” –Louis Kahn

On vaikea suunnitella kotia ihmiselle, jota ei ole koskaan tavannut. Vielä vai-
keampaa se on, mikäli ei tiedä, kuinka hyvin on aikaisemmin onnistunut. Siksi 
arkkitehtien olisi hyödyllistä saada työstään palautetta suoraan asukkailta. 
Suunnittelijoiden ja asukkaiden väliset keskustelut voisivat hyödyttää molempia 
osapuolia.
 Arkkitehti hahmottaa suunniteltavana olevat rakennukset kolmiulottei-
sina tiloina ja pinta-aloina, mutta asukkaiden mukanaan tuoma elämä ei näy pii-
rustuspöydällä. Asukkaiden kanssa keskusteleminen voisi auttaa hahmottamaan, 
mitkä piirteet tekevät asunnosta hyvän tai huonon kodin. Asukkaat taas saattavat 
olla tyytyväisiä saadessaan antaa palautetta suunnittelijoille, sillä heille se on 
mahdollisuus vaikuttaa asuntorakentamisen tulevaisuuteen.
 Diplomityön haastatteluissa oli kiinnostavaa kuunnella asukkaiden 
rönsyileviäkin tarinoita siitä, millaisia muutoksia he olisivat toivoneet ja mihin 
suunnitteluratkaisuihin oltiin tyytyväisiä. Vaikka heille esitetyt kysymykset kos-
kivat yhteistiloja, moni halusi kertoa ajatuksistaan paljon laajemminkin liittyen 
esimerkiksi hankaliin keittiön kaappeihin tai väärissä paikoissa sijaitseviin olo-
huoneen kattovalaisimiin. Keskusteluissa kävi ilmi, kuinka pieniltäkin kuulosta-
vat ongelmat saattavat herättää asukkaissa suuria tunteita.
 Arkkitehdin ammatissa yksi palkitsevimmista piirteistä on mielestäni 
se, jos onnistuu suunnittelemaan jotakin vähän parempaa, kuin mitä asiakas osaa 
pyytää. Siksi kyky eläytyä asukkaan rooliin on taito, jota jokaisen asuntosuunnit-
telijan kannattaisi kehittää. Diplomityö onkin hyvä päättää yhdysvaltalaisen ark-
kitehdin Louis Kahnin filosofiseen aatteeseen, jota haluan arkkitehtina noudattaa: 
”Pyrin suunnittelemaan koteja, en taloja.”
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YHTEISTILOIHIN LIITTYVIÄ KUSTANNUKSIA
Arviot suuntaa-antavia ja riippuvaisia suunnitteluratkaisuista.
(Lähde: Ryynänen, Joonas / Optiplan Oy)

1a. Oma sauna neljälle henkilölle (4m2): 8 500–9 000 €
(kustannus sille, että tietyn kokoiseen asuntoon rakennetaan sauna. Muussa tapauksessa 
ko. tila olisi esim. vaatehuoneena)
1b. Laadukas talosauna kahdeksalle pesutiloineen (30m2): 110 000–120 000 €
(kustannus sille, että rakennukseen rakennetaan talosauna. Tila on siis jostain muusta 
pois, mitä ei ole huomioitu arviossa)

2a. Oma parveke (5m2): n. 7 500 €, lasitettuna 9 000 €
(kustannus parvekkeelle)
2b. Laadukas kattoterassi (50 m2) 14 000–16 000 €
(Kustannus sille, että tavallisen yläpohjan tilalle rakennetaan kattoterassia. Terassi on 
neliön muotoinen ja kaide on kolmella sivulla.)

3. 8m2 ikkunallinen huone, jossa netti- ja sähköpistokkeet (työhuone): 20 000–23 000 €
(Kustannus sille, että ko. tila rakennetaan lisänä. Toinen vaihtoehto on arvioida ko. tilan 
vaihtoehtoiskustannusta, eli kuinka paljon tila on pois myytävistä neliöistä. Neliöhinta 
4 000 €/m2, kustannus 8x4 000=32 000 €)

4. Kerhohuone keittokomerolla ja wc:llä (35 m2): 75 000–85 000 €
(Kustannus sille, että ko. tila rakennetaan lisänä.)

5. Isomman keittiön lisäkustannus verrattuna pienempään: noin 2 500–3 000 €
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YHTEISTILAT KODIN JATKEENA

”Kerrostalos yhteistilat on mun mielestä niinku 
ihan oleellinen osa, et jos ne ei olis merkittäviä ni 
sit varmaan haluis asuu jossain omakotitalossa tai 

rivarissa.” – Haastateltu asukas

Diplomityössä on tutkittu, millaisilla suunnitteluratkai-
suilla ja menetelmillä yhteistilojen laatua voidaan paran-
taa rakennus-, kortteli- ja asuinaluetasolla. Toiseksi on 
selvitetty, miten yhteistilat vaikuttavat asunnon arvoon. 
Tutkimusmenetelminä on käytetty asukashaastatteluja, 
verkkokyselyä ja asiantuntijahaastatteluja. Työn tilaajina 
ja rahoittajina ovat toimineet rakennuttajayritys Bonava 
Suomi Oy ja kokonaissuunnittelutoimisto Optiplan Oy.


