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Nopeasti ikääntyvässä Suomessa kaivataan uusia näkökulmia ja ratkaisuja ikäihmisten asumisen 
järjestelyihin. Tällä hetkellä on käynnissä suuri sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa julkinen 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne muutetaan. Uudistuksella on suuri vaikutus ikäihmisten asumi-
sen järjestämiseen sekä palveluiden tuotantoon. Tavoitteena uudella ikäihmisten asumis- ja palve-
lumallilla on lisätä kotona asuvien määrää ja vähentää laitospaikkoja. Senioritalot ovat ratkaisumalli 
tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Ne ovat esteettömiä asuinympäristöjä, jotka voidaan sijoit-
taa palvelukeskusten läheisyyteen. Entisten laitosmaisten palveluasumisrakennusten tilalle haetaan 
viihtyisiä, kodinomaisia, aktivoivia ja sosiaalista kanssakäymistä lisääviä tuetun asumisen ratkaisuja. 
Näistä asumisratkaisuista yksi on ryhmäkotiasuminen, jossa jokaisella asukkaalla on oma, tilava asun-
to. Yhteistilat, kuten keittiön ja olohuoneen, asukkaat jakavat yhdessä. Perhekoti on myös yleistyvä 
asumismalli, jossa hoitaja asuu ikäihmisten kanssa yhteisessä asunnossa. Jokaisella asukkaallan on 
oma huone ja yhteistilat jaetaan kaikkien kesken. Ryhmäkotiin verrattuna perhekodissa on pienempi 
ryhmäkoko, joka mahdollistaa kodinomaisemman asumisympäristön.
Tässä diplomityössä tutkitaan uusien ikäihmisten asumis- ja palvelurakennusten sijoittamista samaan 
kortteliin kylämäiseksi ratkaisuksi. Pääkohteena diplomityössä on ollut ryhmäkotirakennusten suunnit-
telu ja niiden toimivuus sekä muunneltavuus perhekodeiksi. Työn kohdealue on Rauman kaupungissa 
sijaitseva Papinpellon alue. Työ on tehty yhteistyössä Rauman kaupungin sekä Sotera:n kanssa osa-
na Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut -hanketta. Erillisistä rakennuksista koostuva seniorikylä 
sisältää sekä ryhmä- ja perhekotiasumista että senioriasumista. Diplomityö sisältää myös alueelle 
sijoittuvan palvelukeskuksen ja päiväkodin suunnittelun. Alueen reunoille sijoittuvat rakennukset ra-
jaavat keskelleen seniorikylän puistoalueen, jonka läpi kulkee hulevesivirta. Puiston tarkoituksena on 
luoda turvallinen liikkumisympäristö ikäihmisille. Rakennusten tilaohjelma on rakentunut diplomityön 
edetessä käytyjen keskustelujen sekä esimerkkikohteiden tutkimisen kautta. 
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As the population in Finland is rapidly aging, new approaches and solutions to the living arrangements 
of elderly people are needed. At the moment there is undergoing a big reform of social welfare and 
health care system where the whole structure of public social welfare and health care will be changed. 
The reform has also a big influence on the living arrangements and service production for elderly 
people. The new living and service model for the elderly aims to increase the number of people living 
at home and decrease living in the faculties. Senior housing is a living solution which supports elderly 
people living at home. These are accessible living environments which can be placed near service 
centers. The old residential faculties are to be replaced with pleasant, cozy, activating and social life 
increasing assisted living solutions. One of these living solutions is group homes where each resi-
dent has their own spacious apartment. The common areas, like kitchen and living room, are shared 
between the residents. Care homes as a living solution are also becoming more common for elderly 
people, where the care home nurse lives in the same apartment with the elderly residents. Also in this 
solution every resident has their own apartment but the common areas are shared with the others. As 
a comparison to group homes, care homes have smaller group sizes which can create a cozier living 
envinronment.
This thesis is studying how new housing and service building is locating in a village-type of block. The 
main object of the thesis has been the design of the group homes and the ability to convert them into 
care homes. The area of Papinpelto has been the target for this thesis, located in the city of Rauma. 
The thesis is made in co-operation with the city of Rauma and Sotera as a part of the project Muuttuva 
yhteiskunta - muuttuvat palvelut. Senior village consists of different buildings including group homes, 
care homes and senior housing. The thesis also includes a service center and children’s day care 
center located to the area. The buildings locate on the edges of the design area creating a park in the 
middle where a grey water stream is running. The aim of the park is to create a safe environment for 
elderly people. The functional program of the buildings has been constructed during the thesis work 
by discussions and studying examples from elderly housing.
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Suomessa väestö ikääntyy vauhdilla, kun työikäis-
ten määrä vähenee, syntyvyys ja kuolleisuus laskee 
sekä ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti. Väestön 
ikääntyminen tuottaa kansantaloudellisia ongelmia, 
jos ikäihmisten asuminen laitoksissa jatkuu samalla 
tavalla kuin tähän saakka.1 Vanhusten asumista ko-
tona mahdollisimman pitkään tuleekin tukea entistä 
enemmän ja kalliiden laitoshoitopaikkojen määrää 
karsia. Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut- 
hankkeessa etsitään uusia asumisratkaisuja ja pal-
velumalleja ikäihmisille, joilla pyritään parantamaan 
elinolosuhteita, tukemaan kotona asumista ja luo-
maan viihtyisämpiä elinympäristöjä. Diplomityö on 
osa tätä hanketta.
Tämän diplomityön aiheena on Raumalle suun-
niteltava asuin- ja palvelurakennuksista koostuva 
seniorikylä. Tarkempi suunnittelukohde on Rauman 
keskustan pohjoispuolelle sijoittuva Papinpellon 
rakentamaton alue. Suunnittelualue sijoittuu kes-
kustan pohjoispuolelle, hajanaisesti rakentuneelle 
alueelle. Laaja suunnittelutyö sisältää neljän eri ra-
kennuksen rakennussuunnittelun, mutta laajuuten-
sa takia työ tehtiin luonnossuunnittelun tasolla. Dip-
lomityö käsittää rakennusalaa yli 15 000 k-m2 sekä 
kevyen puistosuunnitelman. 
Työ jakaantuu kuuteen osa-alueeseen. Johdantoa 
seuraavassa toisessa osassa perehdytään väes-
tönkehityksen ja ikäihmisten asumisen taustoihin. 
Taustoissa esitellään aihealueeseen liittyviä käsittei-
tä sekä vanhuksille suunniteltavan elinympäristön 
toimivuuteen ja mielekkyyteen vaadittavia tekijöitä. 
Suunnittelussa tulisi huomioida iäkkäiden ihmisten 
yksilölliset tarpeet sekä esteetön elin- ja toimimis-
ympäristö.
Kolmas osa on analyysivaihe, joka keskittyy diplo-
mityön kohdekaupunkiin Raumaan sekä kohdealu-
eeseen Papinpeltoon ja sen ympäristöön. Alueiden 
historia, rakennuskanta ja tulevaisuuden näkymät 
niin rakentamisessa kuin väestönkehityksessä ovat 
kolmannen osan aihealueita. Analyysissa tarkas-
tellaan myös Rauman keskustaajaman kaupunki-
rakennetta ja liikenneverkostoa, sekä perehdytään 
kaupungin sekä suunnittelualueen palveluihin.
Neljännessä osassa käsitellään diplomityön suun-
nitteluprosessia. Osassa käsitellään myös Rauman 
tavoitteita työn suhteen sekä suunnitteluvaiheen 
alussa esitettyjä konsepteja. 
Viides osa itse suunnittelutyö, joka jakaantuu edel-

leen eri osiin. Suunnittelualueelle sijoittuu kahdek-
san eri rakennusta, jotka koostuvat neljästä eri 
rakennustyypistä sekä yhteiskäyttöinen puisto. 
Aluesuunnitelmassa tutkitaan rakennusten sijoit-
telua, puiston toimintoja ja liikenneyhteyksien jär-
jestelyä. Työssä on keskitytty eniten ryhmäkotien 
suunnitteluun. Niiden rakennussuunnitelmissa esi-
tetään ryhmäkodin asumis- ja yhteistilaratkaisut, 
pihasuunnitelma, ulkoarkkitehtuuri sekä muunnel-
tavuus perhekodiksi. Ryhmäkoteja alueella on kol-
me. Asuinrakennustyyppejä työssä on kaksi, joita 
molempia sijoittuu tontille kaksi. Asuinrakennustyy-
pit L ja I muodostavat keskenään kokonaisuuden, 
jotka jakavat keskenään pysäköintijärjestelyt ja yh-
teistilat. Molemmista rakennustyypeistä esitetään 
rakennusten pohjaratkaisut, pihasuunnitelmat ja 
ulkoarkkitehtuuri. Palvelukeskus ja päiväkoti toimi-
vat samassa rakennuksessa, kumpikin omilla puo-
lillaan. Rakennussuunnitelmissa esitellään raken-
nuksen tilalliset ratkaisut, ympäröivät piha-alueet ja 
ulkoarkkitehtuuri.
Kuudennessa osassa käydään läpi projektia jäl-
keenpäin ja pohditaan sen haasteita ja onnistumi-
sia.

1 Kinnula, et al 2014.
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Suomen palvelurakenne on vanhentumassa väes-
tönkehityksen myötä, jolloin rakennemuutos järjes-
telmässä on tarpeen. Tällä hetkellä on meneillään 
suuri sosiaali- ja terveyshuollon, kunta- ja palvelu-
rakenteen sekä lainsäädännön uudistus, joilla on 
merkittävä vaikutus myös ikäihmisten palveluraken-
teeseen ja asumiseen.2 Yksi suuri muutos on myös 
sosiaali- ja terveyshuollon asiakkaiden itsemäärää-
misoikeutta koskeva laki, jonka tarkoituksena on, 
että potilas osallistuu itse päätöksentekoon terve-
ydenhoidollisista asioistaan ollessaan päätöskykyi-
nen.3 Myös muistisairaalla on itsemääräämisoikeus 
ja hän voi edelleen olla päätöskykyinen omista asi-
oistaan, vaikka ei selviäisikään enää yksin arjessa.
Ikäihmisten laatusuositus määrittää, että ikäänty-
neellä väestöllä tarkoitetaan väestönosaa, joka on 
oikeutettu vanhuuseläkkeeseen, eli noin yli 63-vuo-
tiaita. Iäkkäällä ihmisellä tai ikäihmisellä puolestaan 
tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen tai henkinen 
toimintakyky on heikentynyt iän myötä.1 Ikäänty-
neiden väestöryhmä mielletään usein yhtenä koko-
naisuutena, vaikka se sisältää kuitenkin yhtä lailla 
erilaisia ihmistyyppejä, kuin muutkin ikäryhmät. Esi-
merkiksi eri kulttuuritaustat, sosiaalinen kanssakäy-
minen ja erilaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat 
siihen, miten iäkäs ihminen toimii yhteiskunnassa. 
Ikäystävällisen yhteiskunnan tulee vastata laaja-
alaisesti ikääntyneen väestön tarpeisiin, jota tukee 
monipuolistunut palveluntarjonta sekä jokaisen 
vanhuksen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. 
Ikäihmiselle on tarjottava mahdollisuus osallistua 
ja vaikuttaa kehitykseen, että heille saadaan mah-
dollisimman hyvä elämänlaatu ja toimiva arki. Näitä 
tukevat esimerkiksi esteettömien asuin- ja elinym-
päristöjen huomioiminen suunnittelussa sekä yh-
dyskuntasuunnittelu.
Ikääntynyt väestö haluaa asua pääosin kotona, 
jossa heillä on paras mahdollisuus itsenäiseen toi-
mintaan ja mielekkääseen asumiseen.4 Se on myös 
taloudellisesti kannattavampaa kunnille ja valtiolle, 
jotka vastaavat ikäihmisten palveluasumisen rahoit-
tamisesta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yli 
75-vuotiaista noin 91–92% asuisi vielä kotona.1 Ny-
kytilanteessa vastaava prosentti on 87–88%, jolloin 
uudistuksen myötä useita tuhansia laitos- ja palve-
luasumispaikkoja tulisi purkaa.1 

Kotona asumiselle aiheuttaa haastetta kuitenkin 
tällä hetkellä asunnot, jotka eivät täytä tämän päi-

vän esteettömyyden vaatimuksia. Näitä asuntoja on 
paljon Suomen vanhentuneessa asuntokannassa. 
Kotona asumisen mahdollisuus edellyttää esteettö-
män kulkemisen niin asunnon sisällä kuin vaivatto-
man pääsyn ympäristöön. Arjen toimintaa vaikeut-
tavat ahtaasti mitoitetut tilat, jotka lisäävät kotona 
tapahtuvien tapaturmien määrää. Hissittömät ra-
kennukset ovat yksi suurista ongelmista vanhem-
massa rakennuskannassa. Siksi rakennuskantaa 
tulee uudistaa muuttamalla vanhaa ja rakentamalla 
uutta.
Vanheneva ja kaupungistuva Suomi kaipaa erilaisia 
ratkaisuja iäkkäiden ja ikääntyvien ihmisten asumi-
seen, palvelujärjestelmään ja palveluntarjontaan.  
Kinnula, Malmi & Vauramo esittävät julkaisussaan 
Sisältöä Sote-uudistukseen, että vanhainkodit tuli-
si siirtää kaupungin laitamilta sairaalaympäristöstä 
keskustaan, jossa jokapäiväiset palvelut ovat lähellä 
ikäihmistä.1 Vanhusten kotona asumista tulee tukea 
ja elämään tuoda lisää sisältöä vilkkaalla keskusta-
alueella.1 Ihmisen ikääntyessä lyhyiden palvelue-
täisyyksien tärkeys korostuu, kun fyysinen toimin-
takyky rajoittaa liikkumista. Ikäihmisen ympäristön 
tulee olla samaan aikaan sosiaalisesti, psyykkisesti 
ja fyysisesti aktivoiva ja kuntouttava. Iän karttues-
sa oma-aloitteisuus voi helposti vähentyä, jolloin 
iäkkäille ihmisille monipuolisen toimintaympäristön 
tarjoaminen korostuu. Tällä hetkellä seniorielämän 
alkutaipaleella olevat henkilöt ovat osoittaneet kas-
vavaa kiinnostusta sosiaalisempaan asuinympäris-
töön.5 Näitä mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi  
yhteisöllisen asumisen senioritalot, perhekodit, ryh-
mäkodit ja monipuoliset palvelukorttelit.

IKÄIHMISTEN ASUMINEN JA PALVELUT SUOMESSA

1 Kinnula, et al 2014.
2 STM 2013.
3 Valvira 2015
4 STM 2012.

1 Kinnula, et al 2014
5 Huber 2008.
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PALVELUKORTTELI

Uutena palveluntarjonnan konseptina ovat palvelu-
korttelit, joiden tärkeä tavoite on sijoittua keskusta-
rakenteeseen. Korttelin muodostavat palvelukeskus 
tiloineen sekä palvelu- ja senioriasumisen yksiköt. 
Se voi muodostua yhdestä isosta ja yhtenäisestä 
rakennuksesta tai useiden talojen ryhmittymästä. 
Ennen vanhuksille tarkoitetut asuinrakennukset si-
joitettiin kauas keskustasta ja palveluista, sairaa-
loiden läheisyyteen.1 Palvelukorttelin sijoittaminen 
keskustaan tuo ikäihmiset lähelle jokapäiväisiä pal-
veluita ja aktiivista kaupunkielämää. Satunnaiset 
lääkärikäynnit kauemmas onnistuvat esimerkiksi 
palveluliikenteen avulla. 
Vaihtoehtoja palvelukorttelin asumismuoiksi on mo-
nenlaisia, kuten ryhmäkotiasuminen tai senioriasu-
minen. Korttelin asukkaiden on helppo osallistua 
palvelukeskuksen tarjoamaan ohjelmaan, joka vä-
hentää hoitohenkilökunnan tarvetta järjestää asuk-
kaille ohjelmaa. Palveluiden läheisyys tukee ikäih-
mistä osallistumaan aktiivisemmin toimintoihin.

PALVELUKESKUS

Palvelukeskus tarjoaa erilaisia ikäihmisten palvelui-
ta ja toimintaa.1 Keskukset voivat tarjota monipuo-
lisesti palveluita myös muille ihmisryhmille, kuten 
viriketoimintaa nuorille tai päivätoimintaa kehitys-
vammaisille. Keskitetyillä palveluilla lisätään ikäih-
misten aktiivisuutta käyttää niitä. 
Tavallisina palveluina kortteleihin sijoitetaan esimer-
kiksi ravintola ja kahvila, pienyritysten tiloja sekä 
monitoimitiloja, joissa on mahdollista järjestää eri-
laista toimintaa neulontaryhmistä kuorolaulantaan.1 
Myös liikuntatilat ovat tärkeä osa keskusta, jos niitä 
ei lähiympäristöstä muuten löydy. Myös ikäihmisten 
palvelutori on yksi mahdollinen tarjottava palvelu 
keskuksessa.
Palveluiden tarjonta määritellään ympäröivän kes-
kustarakenteen palvelutarjonnan mukaan.1 Palvelu-
korttelin tarkoituksena onkin toimia yhdessä ympä-
röivien keskustapalveluiden kanssa koko yhteisöä 
varten, osana kunnan palveluverkostoa. 

SENIORITALO

Senioritalot ovat asuintaloja, jotka on yleensä ne 
tarkoitettu 55-vuotta täyttäneille asukkaille.6 Ne kä-
sittävät käytännössä aivan tavallista asumista, joi-
den suunnittelussa keskitytään vahvasti esteettö-
mään elinympäristöön ja ikäihmisten tarpeisiin. 
Senioriasuntoon muuttaminen voi olla ajankohtais-
ta kun etsitään mahdollista loppuelämän asuntoa. 
Senioritalojen tavoite onkin tukea kotona asumista. 
Ne voidaan sijoittaa palvelukortteleiden yhteyteen, 
jolloin asukkailla on käytössä laaja palveluntarjonta 
ja hyvät yhteydet kaupungissa. Sijoitus palvelujen 
läheisyyteen lisää myös ikääntyneen väestön koto-
na asumista
Senioriasuntoja tarjotaan niin pariskunnille kuin yk-
sinasujille. Niiden yhteistilat lisäävät yhteisöllisyyttä 
ja vähentävät eristäytymistä ympäröivästä maail-
masta.  Tärkeä piirre senioritaloille on kohtuuhintai-
suus, joka mahdollistaa asumisen monelle. Usein 
senioritalot ovat yksityisiä tai järjestöjen ylläpitämiä, 
joissa asutaan vuokra- tai omistusasunnoissa.6

RYHMÄKOTI

Käytöstä poistuvien vanhainkoteja korvataan tänä 
päivänä monilla uusilla tuetun asumisen muodoil-
la. Näistä yksi on ryhmäkotiasuminen, joka on tar-
koitettu asukkaille, jotka tarvitsevat hoitoa ja tukea 
asumiseen vuorokauden ympäri.6 Myös lyhytaikai-
nen hoito on mahdollista ryhmäkodissa.
Ryhmäkodissa jokaisella asukkaalla on oma asun-
to ja kylpyhuone, mutta ruoanlaitto- ja oleskelutilat 
ovat yhteiset.6 Myös pariskunnilla on mahdollisuus 
ryhmäkotiasumiseen, jos esimerkiksi toinen osa-
puoli tarvitsee jatkuvaa apua, mutta puolisosta ei 
ole enää omaishoitajaksi. Yhteistilojen myötä van-
hukset voivat osallistua kotitöihin, kuten ruoanlait-
toon tai siivoukseen.
Ryhmäkotirakennus voi sijaita osana palvelukort-
telia, jolloin palvelut ja harrastusmahdollisuudet 
laajenevat myös ryhmäkodin ulkopuolelle ja van-
huksen elinympäristö kasvaa. Ryhmäkoti voi myös 
sijaita tavallisessa asuinrakennuksessa tai olla ko-
konaan erillinen rakennus.

KÄSITTEITÄ

PERHEHOITO

Perhehoito on ikäihmisille tarjottava hoitomuoto, 
jossa ikäihminen asuu perhehoitajan ja muiden ikä-
tovereidensa kanssa perhekodissa.7 Hoidon tavoite 
on tarjota mahdollisimman kodinomainen asuinym-
päristö ikäihmisille pienessä ryhmäkoossa. Hoito-
muoto sopii henkilöille, jotka eivät selviä itsenäisesti 
arjesta tai ovat yksinäisiä, mutta heillä ei ole tarvetta 
jatkuvalle hoidolle. Perhekodissa terveydenhoidos-
ta huolehtii pääosin sairaanhoitaja. Hoitajan lisäksi 
kodissa saa asuu 4-6 vanhusta.8

Jatkuvassa hoidossa ikäihminen voi asua perhe-
kodissa vuosia. Sen lisäksi on mahdollista saada 
myös lyhytaikaista hoitoa, joka esimerkiksi antaa 
omaishoitajalle vapaa-aikaa. Sairaalahoidon jäl-
keen lyhytaikaista perhehoitoa voidaan hyödyntää 
asteittaisessa kotiuttamisessa, jolloin ikäihmistä 
tuetaan toipumisen aikana, ennen kotiin siirtymistä. 
Perhekoti voi toimia hoitajan tai hoitajaperheen yk-
sityiskodissa tai perhehoitoa varten suunnitelluissa 
asunnoissa ja rakennuksissa.

KOTIHOITO

Laitospaikkojen määrän pienentymisen ja veron-
maksajien vähentymisen myötä kotona asumisen 
tukeminen korostuu. Näitä tukemiskeinoja ovat 
kotipalvelu ja kotihoito, joita tarjotaan vanhuksille, 
jotka eivät selviä yksin arjessa. Kotihoidossa sai-
raanhoitaja vierailee ikäihmisen luona tarjoamassa 
terveydenhoidollisia palveluita, kuten päivittäisiä 
lääkkeitä ja yleistä kunnon tarkastusta.9 
Kotihoidon lisäksi iäkkäille ihmisille tarjotaan myös 
muita tukipalveluja, joita voivat olla esimerkiksi ate-
riapalvelu, siivous, vaatehuolto, kauppa- ja asioin-
tituki sekä kuljetuspalvelut.9 Kaikkien asiakkaiden 
kohdalla tehdään yksilöllinen suunnitelma ja tarve-
selitys, joiden perusteella ikäihmisen palvelut mää-
ritellään.
Kotihoidossa toimii myös kotiutustiimejä, jotka tar-
joavat lyhytaikaista hoitopalvelua.10 Niiden tarkoitus 
on tukea esimerkiksi hoidosta palannutta  ikäihmis-
tä ja huolehtia hänen kuntoutumisesta ja omatoimi-
suudesta.

PÄIVÄHOITO

Ikäihmisten päivähoidossa ikäihmiselle tarjotaan 
hoitopaikkaa päivän ajaksi. Ne toimivat samalla 
periaatteella kuin lastenkin päiväkodit. Hoitopaikat 
ovat auki aamusta iltaan, jossa yöpymistä ei yleen-
sä ole mahdollista.11 Päivähoito mahdollistaa esi-
merkiksi omaishoitajalle kaivatun vapaapäivän tai 
sosiaalisen ja tapahtumarikkaan päivän yksinäisel-
le vanhukselle. Päivähoitoon voi mennä esimerkiksi 
1-2 kertaa viikossa.
Tarkoitus on tarjota ikäihmiselle virikkeellistä toi-
mintaa kotona istumisen sijaan. Päivähoidon toi-
mintaan sisältyy yleensä kuljetus, ruokailut ja moni-
puolisia aktiviteetteja päivän aikana niin sisällä kuin 
ulkonakin.11

Ikäihmisille tarkoitettuja päiväkoteja toimii jonkin 
verran ympäri Suomea. Osa näistä sijaitsee jopa 
entisten päiväkotien tiloissa, eli tilantarve ei poikkea 
suuresti tavallisista päiväkodeista, kunhan esteettö-
myys toteutuu.

1 Kinnula, et al 2014. 1 Kinnula, et al 2014 6 RT 93-11134 6 RT 93-11134

7 Leinonen&Kuukkanen 2012
8 Perhehoitolaki 2015.

9 STM 2016.
10 Rauman kaupunki

11 Järvenpään kaupunki 2012 
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ESTEETÖN ASUMINEN

Kaikessa suunnittelussa tulee huomioida tänä päi-
vänä esteettömyys, mutta erityistä huomiota siihen 
tulee kiinnittää suunnitellessa ikäihmisille tarkoitet-
tuja asuinrakennuksia. Esteettömyys tarkoittaa, että 
henkilö on kykenevä käyttämään tilaa ja ympäris-
töä fyysisistä toimintarajoitteista huolimatta. Se ei 
tarkoita pelkästään minimimitoituksia ja rakennus-
määräysten tarkkaa noudattamista, vaan suunnitte-
lussa tulisi todella huomioida apuvälineillä liikkuvat 
ja ulottuvuudeltaan heikentyneiden ikäihmisten toi-
mintatavat. 
Esteettömään suunnitteluun opastaa esimerkik-
si Invalidiliiton ”Esteettömyysopas.”13 Asunnossa 
selkeät linjat helpottavat liikkumista apuvälineiden 
kanssa. Kalustaminen on asukkaan oma valinta, 
mutta ylimääräiset kalusteet häiritsevät mahdolli-
sesti asunnon sisäistä liikkumista. Kaikkien kalus-
teiden tulee olla tukevia tai tukevasti kiinnitettyjä, 
jotta mistä tahansa kalusteesta voi tarpeen tullen 
ottaa tukea. Myös asunnon mahdollisten kaiteiden 
ja kahvojen tulee olla tukevia ja turvallisen tuntuisia. 
Apuvälineiden säilyttämistä, pesua ja latausta var-
ten olisi asunnossa tai talossa hyvä olla varattuna 
riittävästi tilaa.
Perusajatuksena asunnossa tulisi olla tilava etei-
nen, jolloin kotiin saapuminen on mahdollisimman 
vaivatonta. Väljästi mitoitetussa kylpyhuoneessa 
toimiminen apuvälineiden kanssa onnistuu, sekä 
mahdollisella avustajalla on paljon tilaa auttaa ikäih-
mistä. Keittiön tulee olla avara, että siellä on help-
po toimia myös apuvälineiden kanssa. Kurottelu ja 
sen myötä kaatuminen ovat isoja riskejä keittiössä 
toimittaessa. Korkeustasoltaan säädettävät keittiö-
kalusteet luovat turvallisemman toimintaympäristön 
tätä haastetta silmällä pitäen ja muuntantutuvat 
asukkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
Ovien tulisi olla mielellään kynnyksettömiä, jotta esi-
merkiksi rollaattori olisi helppo työntää oviaukosta. 
Kylpyhuoneiden kynnyksissä voi käyttää esimerkiksi 
kynnyskaivoa, joka ehkäisee veden valumisen ulos 
märkätilasta toisiin tiloihin. Liukuovet ovat esteet-
tömyyden kannalta normaaleja ovia toimivampia, 
kun niiden kanssa ei ole törmäysvaaraa eivätkä ne 
aukea suoraan kulkureitille. Toisaalta muistisairaalle 
käyttäjälle liukuovi voi tuntua vieraalta käytettäväksi. 
Seinästä pois päin aukeavien ovien aukeamissuun-
nat tulisi miettiä niin, että ne aiheuttavat mahdolli-
simman vähän häiriötä tiloissa kuljettaessa.

Piha-alueiden esteettömyys ja kuljettavuus on 
huomioitava niin kesällä kuin talveallakin. Riittävän 
leveät kulkureitit, korkeuserojen huomiointi loivil-
la luiskilla tai maaston kaltevuudella sekä alustan 
materiaalilla on oleellinen vaikutus esteettömään ja 
turvalliseen liikkumiseen pihalla. 

MUISTISAIRAAN ASUMINEN

Muistisairauksien lisääntyminen on yksi kasvavan ja 
ikääntyneen väestöryhmän mukana tulevista haas-
teista. Muistisairaat ovat suurin ympärivuorokauti-
sen palveluasumisen piirissä olevista asiakasryh-
mistä, kun noin 80%:lla asukkaista on diagnosoitu 
muistisairaus tai muistioireita.4 Muistisairaan asumi-
sen suunnittelussa on otettava huomioon erityispiir-
teitä, jotka auttavat henkilöä esimerkiksi hahmotta-
maan tilaa paremmin ja helpottavat siinä toimimista. 
Suunnittelua varten on koottu erilaisia oppaita, jois-
ta eräs on Ympäristöministeriön koostama ”Opas 
ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin.”12 
Nimensä mukaisesti oppaassa on neuvoja asun-
non muutostöihin, mutta samat asiat pätevät suun-
niteltaessa muistisairaille uusia asuinratkaisuja. 
Muistisairaalla ikäihmisellä tulee iän myötä useita 
haasteita, kuten hahmottamiskyvyn, aistien ja oppi-
miskyvyn heikkeneminen. Kotona vietetään paljon 
aikaa, jolloin viihtyvyys ja asunnon toimivuus ovat 
tärkeitä piirteitä. Pelkästään seinillä ja esineillä ei 
muodosteta kotia, vaan sitä luovat myös turvallisuu-
den tunne, jatkuvuus, muuttumattomuus, vapaus ja 
itsemääräämisoikeus. Jokaisen asukkaan kohdalla 
huomioidaan hänen omat mieltymykset, arkirutiinit 
ja toimintatavat asunnossa.
Muille ihmisille pienet muutokset, kuten uusi mik-
roaaltouuni, voivat tuntua pieniltä asioilta, mutta 
muistisairaalle tutut toimintatavat ovat kaikki kai-
kessa, kun uusien asioiden oppiminen vaikeutuu. 
Uuteen asuntoon muutettaessa tutut huonekalut ja 
valokuvat sekä muu omaisuus vuosien varrelta li-
säävät kodinomaista tunnetta ja auttavat ikäihmistä 
mieltämään paikan kodikseen. Muistisairas vanhus 
voi eksyä asuntoonsa, jos hän ei tunnista paikkaa 
tutuksi. Myös tämän ehkäisemiseksi muuttumatto-
muus on tärkeää. Epäturvallisuuden tunnetta saat-
taa aiheuttaa myös kovat äänet, joita tuleekin mini-
moida hyvällä asunnon äänieristyksellä.
Muistisairaan ikäihmisen tilan hahmottamiseksi käy-
tetään erilaisia keinoja. Asuintilojen väljyys ja selke-
ys helpottavat niissä orientoitumista. Asunnossa 
selkeät, kiiltämättömät, heijastamattomat ja kuvioi-
mattomat pinnat ja tekstiilit ovat hyviä. Esimerkiksi 
suuret kuviopinnat vaikeuttavat mahdollisesti tilan 
aistimista ja aiheuttavat näköharhoja. Valaistus on 
myös merkittävä piirre asunnossa. Luonnonvalo on 
tärkeää ja varjot helpottavat hahmottamaan asun-
non päälinjoja. Vuorokauden vaihtelun näkyminen 

saattaa myös helpottaa asukkaan toimimista eri 
vuorokauden aikoina, kun aamu ja ilta erottuvat toi-
sistaan. Epäsuora, häikäisemätön valo luo pehme-
ää ja turvallista tunnelmaa.
Myös värit ja värierot auttavat tilan ja esineiden 
hahmottamisessa. Joitain asioita, kuten wc-pöntön 
kannen, voi erottaa taustastaan selkeästi toisella 
värillä. Värien suunnittelussa tulee kuitenkin huomi-
oida miellyttävä värimaailma sekä asukkaan omat 
toiveet. Värit voivat toimia myös linkkinä muistoihin. 
Värejä voidaan käyttää myös asuinrakennuksen si-
sällä ”värikoodaamalla” esimerkiksi kerrokset, jol-
loin asukkaan on helpompi löytää omaan asuinker-
rokseensa. Värien lisäksi valokuvien käyttäminen 
seinillä ja ovissa helpottaa oman kodin löytämistä.
Kontrasteilla ja rajapintojen korostamisella lisätään 
hahmottamista edelleen. Yleisesti on hyvä, jos kat-
topinnalla on vaalein ja lattiapinnalla tummin sävy, 
jolloin asunnon rajat erottuvat selkeämmin. Myös 
korostetuilla jalkalistoilla erotetaan seinä helposti 
lattiasta. Muita korostuskeinoja voi käyttää esimer-
kiksi ovien ympärillä ja portaissa, niin että askelmat 
ja nousut erottuvat toisistaan selkeinä erillisinä pin-
toina. Tuen ottamista varten myös tukikaiteiden on 
hyvä erottua selkeästi seinäpinnasta. Suuret lasi- ja 
peilipinnat saattavat haitata hahmottamista, jolloin 
ne tulee merkitä selkeästi turvallisuuden takaami-
seksi. 

4 STM 2012.
12 Sievänen et al 2007 

13 Pesola 2009.
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Palvelutalon piha ja läheiset ulkoilualueet ovat 
olennainen tekijä ikäihmisen kunnon ylläpitämises-
sä. Jokapäiväisen ulkoilun on todettu vaikuttavan 
merkittävästi ja myönteisesti esimerkiksi iäkkäiden 
ihmisten mielentilaan, kognitiivisiin taitoihin, unen 
laatuun, tasapainoon ja aktiivisuuteen.14 Palvelu-
asumisessa on huomioitava kuntouttava hoito, jolla 
tavoitellaan ikäihmisten itsenäistä toimintaa ja liik-
kumista. Ihmisillä on luontainen tarve olla yhteydes-
sä luontoon. Sen ja ympäröivän maailman tarkkailu 
on osa vanhuksen päivää, jolloin pihan lisäksi myös 
näkymät sisätiloista ja parvekkeelta ovat tärkeitä te-
kijöitä.
Usein palvelutalojen ja ryhmäkotien asukkaat ovat 
muistisairaita, joilla on voimakas lähtemisen tarve. 
Esteettömän pääsyn rakennuksen pihaan on todet-
tu vähentävän muistisairaan henkilön agressiivista 
käyttäytymistä.15 Pihan tulisi olla rajattu, ettei sieltä 
pääsisi vaeltamaan pois. Vaihtoehtoisesti pelkän 
pihan sijaan ryhmäkotirakennuksen yhteydessä voi 
olla esimerkiksi suurempi rajattu puistoalue, joka 
toimii myös ryhmäkotiasukkaiden  turvallisena ul-
koilualueena. Suuri alue toimii hyvin muistisairaille 
henkilöille, jotka ovat usein fyysisesti hyvässä kun-
nossa.14 Usean rakennuksen jakaessa suuren ul-
koilualueen, oman rakennuksen erottuvuus muista 
on tärkeää. Mahdolliset poistumiskohdat ja -portit 
alueelta olisi hyvä naamioida muistisairaille huo-
maamattomiksi aidan osiksi. Perinteisen aidan si-
jaan rajaavina tekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi 
kasvillisuutta tai rakennuksia.
”Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu” 
on opas muun muassa palvelutalon suljetun pihan 
suunnitteluun.16 Palvelutalossa asuu yleensä mo-
nen kuntotason asukkaita, jolloin tämä on huomi-
oitava myös pihan suunnittelussa. Ympäristön tulisi 
olla toimiva ja turvallinen mahdollisimman monelle 
eri liikuntakyvyn tasolle sekä houkutella ikäihmistä 
ulkoilemaan. Parempikuntoisille tulee olla haasta-
vampia ja mahdollisesti korkeuseroltaan vaihtelevia 
reittejä, kun taas heikompikuntoiset tulisi huomioi-
da lyhyillä ja helppokulkuisilla reiteillä. Pihan suun-
nittelun lähtökohta on esteettömyys ja helposti kul-
jettava alusta, jotta siinä liikkuminen on vaivatonta 
myös apuvälineiden kanssa. 
Ulkoilureittien lisäksi pihoilla on hyvä olla aktiviteet-
teja ja erilaista koettavaa aisteille, sisällä olosuhtei-
den ja äänimaailman pysyessä usein samankal-

taisina. Esimerkiksi erilaiset viljelylaatikot pihoilla 
tuovat ikäihmisen arkeen tekemistä, minkä lisäksi 
sen tuoksuvat yrtit ovat tehokas keino aktivoimaan 
hajuaisti. Näköaistille hyviä kokemuksia ovat väril-
liset kukkaistutukset ja erilaiset materiaalit. Kuulo-
aistin aktivoimisessa voi toimia esimerkiksi pihalla 
sijaitseva lampi ja sen suihkulähde. Oleskelupaikat 
ovat olennainen osa pihaa, jossa ikäihminen voi liik-
kumisen ohella vain istuskella ja nauttia luonnosta. 
Ulkona olosuhteet muuttuvat, mikä aktivoi ikäihmis-
ten aisteja ja tuo vaihtelevuutta elämään. Pihalla oli-
si hyvä olla myös varattu tila ohjattuun ryhmäliikun-
taan. Rauhoittumista varten taas suojaisat paikat 
ovat tarpeellisia. 
Suuremman puiston tai ulkoilualueen puolella toi-
mivat samat keinot kuin pihoillakin, mutta iso alue 
tarjoaa myös mahdollisuuksia laajemmin. Puistoon 
voidaan sijoittaa vuokrattavia viljelypalstoja ja aluei-
ta esimerkiksi petankin pelaamiseen. Samalla alu-
eella voidaan järjestää myös ulkoilmajumppaa.
Yksi tärkeä ja hyödyllinen aktiviteetti puistossa on 
senioreille suunnattu kuntopuisto. Se on seniorei-
den kuntoiluun tarkoitettu alue, jossa on heitä var-
ten suunniteltuja ulkoilman kuntoilulaitteita ja kunto-
ratoja. Niissä on huomioitu senioreiden voimataso 
ja toimintakyky, sekä ne on pyritty pitämään help-
pokäyttöisinä.

ULKOILUALUEET

14 Rappe 2015.
15 Rappe, Kotilainen.
16 Lehmuspuisto, Åkerblom 2007.
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Rauma on noin 40 000 asukkaan kaupunki Sata-
kunnan maakunnassa, Länsi-Suomessa. Matkaa 
kaupungista on Helsinkiin 240 km, Tampereelle 140 
km, Turkuun 92 km ja Poriin 50 km.17 Kaupungin 
asukastiheys on noin 81 asukasta/km2  Rauman 
kunta kuuluu Rauman seutukuntaan, johon sen li-
säksi kuuluvat myös Euran, Säkylän ja Eurajoen 
kunnat.17 Rauma on tunnettu muun muassa Vanhan 
Rauman puukaupunkialueesta, 1700-luvulta asti 
jatkuneesta pitsinnypläysperinteestä sekä tunnus-
omaisesta murteestaan.

HISTORIA
Rauman kaupunki on perustettu virallisesti vuonna 
1442, kun alueen porvareille myönnettiin erioikeu-
det Turun porvareiden tavoin. Alue oli jo aiemmin 
toiminut kaupallisena ja uskonnollisena keskukse-
na, kun Raumalla sijaitsi jo 1300-luvulla katolinen 
temppeli, fransiskaaniluostari ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkko. Kaupunkioikeuksien saamisen jäl-
keen porvaristolla oli suuria pyrkimyksiä taloudelli-
seen kehitykseen ja tämä toteutuikin muun muassa 
meren kautta tapahtuneella tuonnilla ja viennillä. 
1600-1800-luvuilla kehitys oli pysähdyksissä tulipa-
lojen, kaupungissa riehuneiden ruttojen sekä sotien 
takia. 1800-luvun loppupuolella Raumasta kuitenkin 
kehittyi vihdoin merkittävä satamakaupunki. Merilii-
kenne satamassa oli vilkasta ja teollisuus satama-
alueilla kehittyi. Varsinkin toisen maailmansodan 
jälkeen Rauman teollisuuskaupunki laajeni nopeas-
ti Vanhan Rauman ympärille.18

Vanhaksi Raumaksi kutsuttu puukaupunkialue 
muodostui paikoilleen vuoden 1682 Rauman palon 
jälkeen.18 Se sijoittuu palaneen kirkon raunioiden 
sekä entisten kaupungintalon ja luostarin väliin. 
Vaikka alue on kokenut tulipaloja, ovat sen raken-
nuksista suurin osa peräisin 1800-luvulta ja jotkut 
jopa 1700-luvulta. Tällä hetkellä alueella asuu noin 
600 asukasta ja se on edelleen kaupungin vilkkaita 
keskusosia. Puukaupungin lomaan sijoittuu myös 
1400-luvun lopulla rakennettu Pyhän Ristin kirkko.18 
Vuonna 1991 UNESCO teki Vanhasta Raumasta 
yhden Suomen seitsemästä maailmanperintökoh-
teesta.19

VÄESTÖNKEHITYS RAUMALLA
Väestönkehitys vaihtelee eri puolilla Suomea. Näin 
ollen kuntien lähtökohdat ikäihmisten asumisen ja 
palveluntarjonnan suunnittelussa ovat erilaiset. Ti-
lastokeskuksen mukaan Rauman asukasluku oli 
pitkään tasaisessa laskussa, mutta vuodesta 2012 
eteenpäin kehitys on kääntynyt toiseen suuntaan.20 
Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan vuoteen 
2040 asti väestönkehitys pysyy suhteellisen ta-
saisena.21 Väestörakenne on kuitenkin kokemas-
sa suuren muutoksen, joka tuntuu olevan yleinen 
trendi koko Suomessa. Työikäisen väestön vähen-
tyessä muutamalla tuhannella yli 75-vuotiaiden 
määrä puolestaan kasvaa reilusta neljästä tuhan-
nesta lähes seitsemään tuhanteen. Muuhun maa-
han verrattuna Raumalla ikääntyneen väestön, eli 
yli 63-vuotiaiden, osuus väestöstä on suurempi. 
Veronmaksajien määrä siis vähenee, kun taas tukia 
tarvitsevien määrä kasvaa. Samaan aikaan pyritään 
parantamaan ikääntyneen väestön asumisolosuh-
teita. Tämä tarkoittaa ikäihmisten asumisen ja pal-
veluntarjonnan kannalta sitä, että suurten muutos-
ten alla on kustannusten pysyttävä silti alhaisina.

RAKENNUSKANTA
Rauman keskustaajama on rakennuskannaltaan 
poikkeuksellinen, sillä se sisältää arkkitehtuuria ja 
rakentamista koko ajanjaksolta 1500-luvulta tähän 
päivään.22 Vanhan Rauman puukaupunkialue ja sen 
perinteinen puurakentaminen leimaavat vahvasti 
Rauma rakennusmainetta, mutta todellisuudessa 
rakennuskanta kaupungissa on monipuolinen.
Rakentamisessa ja kaupunkikuvassa näkyy vah-
vasti teollisuuden ja sataman vaikutus. Sataman 
jatkuvan laajentumisen vuoksi kaupungin rantavii-
vaa on muokattu useaan otteeseen. Teollisuuteen 
liittyvät myös useat asuinalueet. Monilla asuinalu-
eilla on poikkeuksellisen hyvin säilynyt yhtenäinen 
ilme, joka johtuu pääosin siitä, että ne on raken-
nettu teollisuusyhtiöiden toimesta työntekijöiden 
käyttöön.21 Vilkkain rakennusaika kaupungissa on 
ollut 1940-luvulla, jolloin kaupungin väkiluku kasvoi 
vauhdikkaasti.21 Rauma mielletään rakennuskan-
naltaan pienimittakaavaiseksi ja matalaksi.

RAUMA

17 Avaintietoa Raumasta.
18 Peltomaa.
19 Vanha Rauma.

20 Tilastokeskus Väestörakenne 2016
21 Tilastokeskus Väestöennuste 2016
22 Piiparinen. 2014

Vanhankirkonkatu, Vanha Rauma.
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Tiiviisti rakennetun Vanhan Rauman ja keskustan 
sekä Papinpellon alueen erottaa toisistaan laaja 
markettivyöhyke, jossa on kaksi suurta markettia 
pysäköintialueineen.  Tiiviisti rakennettu Vanha Rau-
ma sijaitsee kaupungin sydämessä. Ydinkeskusta 
muodostuu mereen yhteydessä olevan kanaalin 
ympärille, Vanhan Rauman länsirajalle. Siitä myö-
hemmin rakennettu keskusta leviää länteen, kohti 
merta. Etelässä ja idässä keskustaa sekä Vanhaa 
Raumaa rajaavat omakotitaloalueet, koillisessa 
Rauman terveyskeskuksen muodostama kokonai-
suus ja pohjoisessa markettivyöhyke sekä valtatie 
12.
Esikaupunkialueeltaan Rauma on pääosin haja-
naista, itsenäistä ja matalaa omakotitaloaluetta. 
Alueille johtaa usein keskustasta yksi iso tie, josta 
se jakautuu osiin ja johtaa lopulta pienten raken-
nuskeskittymien luo. Lännessä sijaitsevaa merta 
rajaa suurelta osin erittäin laaja satama-alue.
Vehreässä ja kasvillisuudeltaan rikkaassa kaupun-
kirakenteessa muodostuu eriasteisia viherkäytäviä 
rakennusten sekaan. Keskustan läpi kulkeva ka-
naali yhdistyy pohjoisesta Papinpellon alueenkin 
läpi kulkevaan hulevesivan. Nämä vesiyhteydet yh-
distyvät meren lisäksi edelleen kaupungin itäpuolel-
la sijaitsevaan Äyhönjärveen. Järvialueen ympärille 
levittyy luonnonpuisto.
Papinpellon alue sijoittuu noin kilometrin päähän 
pohjoiseen Rauman keskustasta ja Vanhasta Rau-
masta, markettivyöhykkeen ja valtatien toiselle puo-
lelle. Alue sijaitsee hajanaisessa rakennusalueessa. 
Lännessä sijaitsee pienyritysalue, idässä ja pohjoi-
sessa välittömässä läheisyydessä pienet kerros-
talorykelmät. Lyhyen matkan päässä pohjoisessa 
sijaitsee Pyynpään koulu- ja päiväkotialue sekä ur-
heilukenttiä. Tulevaisuudessa urheilualuetta tullaan 
kehittämään ja laajentamaan lisää. Siitä kaupungin 
reunoja kohti rakennuskanta on lähinnä asumista, 
pääosin pientaloja. Alueen lähellä on paljon viher-
alueita, joista suurin osa on rakentamattomia virkis-
tysalueita.

KAUPUNKIRAKENNE

MARKETTIVYÖHYKE

YRITYSALUE

SAIRAALA-ALUE

KOULUALUE

ASUINALUE

ASUINALUE

ASUINALUE

VIHERALUE
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VANHA RAUMA

KESKUSTARAKEN-
NETTA
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LIIKENNE

Pääyhteys Rauman keskustataajamaan on Rau-
malta muun muassa Tampereelle johtava valtatie 
12, joka kulkee kaupungin läpi ja päättyy satamaan. 
Raumalle tulee myös rautatie, joka seuraa kaupun-
gissa valtatie 12:sta. Julkista junaliikennettä Rau-
malle ei kulje, joten yksityisauton lisäksi kaupunkiin 
pääsee vain linja-autolla.
Keskikokoisille kaupungeille tyypillisesti Raumal-
la yksityisautoilu on suosittua. Kaupungissa toimii 
myös joukkoliikenne sekä palveluliikenne. Palvelu-
liikenteen reiteistä toinen kulkee suunnittelualueen 
ohitse, mutta linja olisi perusteltua ohjata uuden Pa-
pinpellon alueen kautta.
Suunnittelualuetta rajaavat tällä hetkellä katualu-
eet lähes joka puolelta. Alueen lounaiskulmassa 
on suuri kiertoliittymä, josta lähtee isoja teitä joka 
suuntaan. Lännessä aluetta rajaa suurehko Luo-
teisväylä, joka johtaa pois keskustasta. Etelässä, 
Tynnyritehtaan kohdalla, liikenneympyrästä erkanee 
valtatie 12 liittyvä tie. Valtatie 12  erottaa Papinpel-
lon alueen markettivyöhykkeestä ja siten myös kes-
kustasta. Kiertoliittymästä erkaneva tie jatkuu myös 
toiseen suuntaan, kohti koillista, Sorkantienä. Nyt 
tonttia rajaa pohjoispuolelta Metsotie, joka tulevai-
suudessa tullaan jatkamaan Sorkantiehen asti, jol-
loin siitä tulee näin ollen kortteliin johtava pääväylä.
Kevyenliikenteen yhteydet alueella ovat hyvät, mutta 
eivät kovinkaan viihtyisät, sillä pääosin ne noudat-
tavat suuria liikenneväyliä. Läheiseen Lidliin pääsee 
suojateiden kautta jalkakäytävää pitkin. Marketti-
alueelle kulkee oma kevyenliikenteenväylä, joka 
alittaa valtatie 12. Nopein reitti keskustaan kulkee 
tätä kautta, mutta se edellyttää markettialueen ja 
pysäköintialueiden läpi kulkemista. Toinen kevyen-
liikenteen yhteys keskustaan kulkee Luoteisväylän 
sivussa. 
Papinpellon alue on osana Rauman Merellinen 
Keskustareitti-suunnitelmaa. Sen läpi kulkee tärkeä 
viheryhteys kohti kaupunkia. Suunnitelman tavoit-
teena on luoda rengasreitti Rauman sisällä, joka 
kulkee pääosin veden äärellä, jolloin Papinpellon 
läpi kulkeva vesiaihe on luonnollinen osa reittiä. 
Suunnitelmassa alue on mielletty tavalliseksi asuin-
alueeksi, jonka keskellä sijaitsevan puiston läpi reitti 
kulkee. Tämä ajatus on hieman ristiriidassa suljetun 
ja turvallisen seniorikylä-ympäristön kanssa.
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Papinpellon alue sijaitsee noin kilometrin päästä 
keskustasta, joten lähipalveluille on tarvetta. Käve-
ly-yhteys keskustaan on turvallinen, mutta matka 
kestää silti parikymmentä minuuttia, vanhuksilla 
apuvälineiden kanssa mahdollisesti pidempään. 
Keskustapalveluihin tulisikin olla hyvät julkiset yhte-
ydet alueelta. 
Tontin läheisyydessä, reilun rollaattorietäisyyden 
(=n. 250 m) päässä on ruokakauppa, Lidl. Muuten 
tontin läheisyydessä ei peruspalveluita ole, vaan 
seuraavaksi lähimpänä ovat suurten markettien, Ci-
tymarketin ja Prisman, yhteydessä toimivat palvelut, 
kuten pankki, kampaamo ja apteekki. Marketit ovat-
kin merkittävä palveluntarjoaja. Markettien alueelle 
kokoontuu viikoittain REKO-lähiruokatori, josta on 
mahdollista ostaa lähiruokaa suoraan tuottajilta.
Alueen länsipuolella sijaitsee pienyritysten alue, 
jossa sijaitsee erikoisliikkeitä, kuten huonekaluliik-
keitä. Lääkäripalveluita varten tulee matkustaa joko 
keskustaan tai keskustan laitamille aluesairaalaan, 
josta saa myös erikoissairaanhoitoa terveyskeskus-
hoidon lisäksi. Apteekit puolestaan sijoittuvat kes-
kustaan. Papinpellon alueen pohjoispuolella on ole-
massa olevia senioritaloja, joista tulisi mahdollisesti 
asiakkaita tulevaan palvelukeskukseen.
Kulttuuria Raumalta löytyy pääasiassa keskustasta. 
Kirkko sijaitsee keskustan pohjoispuolella, Vanhan 
Rauman kupeessa. Pääkirjasto ja teatteri sijaitse-
vat puolestaan kanaalin varrella. Myös pohjoisessa, 
lähempänä Papinpeltoa toimii Pyynpään kirjasto. 
Kaupungintalolla toimii ikäihmisten palvelutori, jos-
ta voi hakea opastusta monipuolisesti eri asioihin.
Rauma on täynnä pieniä kauppoja, joista suurin 
osa sijaitsee Vanhassa Raumassa. Idyllinen puu-
kaupunkialue on muutenkin viihdyttävä ja todennä-
köisesti raumalaiselle ikäihmiselle tärkeä.
Papinpellon pohjoispuolella on hyvät mahdollisuu-
det urheiluun ja ulkoiluun. Pohjoisessa sijaitsevan 
Pyynpään koulurakennusten yhteydessä on myös 
sisäliikuntatilat. Uimahalli sijaitsee keskustan toisel-
la puolella etelässä urheilukeskuksen yhteydessä.
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PALVELU ETÄISYYS (m)      ETÄISYYS (min) EPISODIT 
  
1. ruokailu  900   12  2
2. kahvio  900   12  2
3. kuntosali  500   6  2
4. kauppa  300   5  3
5. harrastetilat  600   7  2
6. apteekki  850   11  4
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EPISODIT

nykytilanteen analyysi
kohteen nimi Rauma

tekijän nimi Emmi Jusslin

sisältö fyysinen etäisyys (metriä) ajallinen etäisyys (minuuttia) saavutettavuus (episodien määrä)
resurssin nimi kuinka kaukana resurssi on käyttäjistään käytettävyys suhteessa aikaan saavutettavuus

matka kävelyhteydellä aika kävellen tunnistettuja reittejä pitkin kävelyhteyden epäjatkuvuuskohdat (esim aulatila, piha, tien ylitys)

1. ruokailu 900 12 2
2. kahvio 900 12 2

3. kuntosali 500 6 2
4. kauppa 300 5 3

5. harrastetilat 150 10 2
6. apteekki 650 8 3
7. apteekki 850 11 4

8. pankki 900 12 2
9. terveyskeskus 1600 20 7

10. kirkko 1100 13 4
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LÄHIPALVELUT

Lähipalveluiden analyysi oli yksi Muuttuva yhteiskunta - muuttuvat 
palvelut diplomityöntekijöiden tehtävistä. Tehtävä perustui projek-
tin jäsenen, Jarmo Suomisen palvelujen saatavuutta ja sisältöä 
koskevaan analyysiin. Analyysissa esitetään kaavioissa lähimpien 
valittujen palveluiden etäisyydet ajassa, matkassa ja episodeissa. 
Episodeina pidettiin päätöksentekotilanteiden välisiä etappeja, ku-
ten teiden ylityksiä, risteyskohtia tai aukoita. Kartalla rajaukseksi 
valittiin 250m alueen keskikohdasta.
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korttelia 968 sekä
katu- ja virkistysaluetta
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Rauman kaupungin
9. kaupunginosan
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Tontilla 968-3 on voimassa sitova tonttijako, jota ei muuteta
tällä kaavalla.
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KAUPUNGINHALLITUS

TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUSRAUMAN KAUPUNKI

KAUPUNGINVALTUUSTO YMPÄRISTÖKESKUS VOIMAANTULO MITTAKAAVA

SUUNNITTELIJA PIIRTÄJÄ PÄIVÄYS

POHJAKARTTA ON ASETUKSEN N:O 493/24.6.1982 MUKAINEN

KAAVOITUSJOHTAJA JUHA ESKOLIN
TÄMÄ KARTTA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ RAUMAN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ VIRASTOSSA

TÄMÄ KARTTA ON RAUMAN KAUPUNGINVALTUUSTON / KAUPUNGINHALLITUKSEN

PÄÄTÖKSEN              /                                   §                   MUKAINEN           KAUPUNGINSIHTEERI / KAUPUNGINLAKIMIES

KAAVATUNNUS

Korkeusjärjestelmä:       N2000
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK22

HYVÄKSYTTÄVÄ KAAVA

0 20 40 60 80 100m

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät: 

AKR1A00202 Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue. Porrashuoneita hisseineen
ja sivukäytävineen sekä asuntojen ulkopuoleisia yhteis- ja
huoneistovarastoja saa rakentaa rakennusoikeuden sitä
estämättä.

TYA030 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

VLA034 Lähivirkistysalue.

EVA068 Suojaviheralue.

A082 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

A084 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

2
A088 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

9A091 Kaupungin- tai kunnanosan numero.

972A093 Korttelin numero.

METSOTIEA095 Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen
alueen nimi.

1700A096 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

t120A09701 Merkintä osoittaa erillisen talousrakennuksen kerrosalan.

pl20%A09901 Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää lähipalveluita
varten.

m100A09905 Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä
alueella saadaan käyttää myymälätiloja varten.

VA100 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+yht200A10301 Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka paljon saa
kerrosalaneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää
asukkaiden yhteistiloihin.

+2.0A107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

A113 Rakennusala.

etA11801 Muuntamolle varattu alueen osa.

hule1A11818 Ohjeellinen hulevesiä varten varattu alueen osa.

a4A11906 Merkinnällä varustetulla alueella saa rakentaa maanalaisia
pysäköintihalleja tai -katoksia ja -talleja rakennusoikeuden
sitä estämättä. Maanalaisiin tiloihin voidaan sijoittaa myös
varasto- ja kiinteistöteknisiä tiloja.

30dBAA132 Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua vastaan on
oltava vähintään 30 dBA.

le2A13303 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka on
suojattava liikenteen melulta.

A136 Katu.

ajoA147 Ajoyhteys.

ppA15005 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa.

pp/pelA15006 Ohjeellinen pelastustieksi sekä yleiselle jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu alueen osa.

A159 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

me1A16003 Leikki- ja oleskelualueet on suojattava liikennemelulta.

as1ap/70m2A16301 Merkintä osoittaa kuinka monta asuntokerrosalaneliömetriä
kohti on rakennettava yksi autopaikka.

ekA16601 Merkinnällä varustetulla alueella on noudatettava liitteenä
olevia rakentamistapaohjeita.

sr13A17113 Teollisuushistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
tulee hoitaa siten, että tynnyrien ja kiulujen valmistamiseen
käytettävien laitteiden historiallinen arvo säilyy.

saa
A178 Puhdistettava/ maa-alue.

RAKENTAMISTAPAOHJEET

ÖÖÖÖ Rakennusalat on rajattava rakennuksilla, rakenteilla tai
pääosin kahden kerroksen korkuisella puurakenteisella
aidalla. Aitaan saa tehdä aukkoja. Aidan rakenteet on
tehtävä riittävän vakaiksi, tarvittaessa paalutettava.

Parvekkeet ja asuntoihin välittömästi liittyvät ulkotilat on
suojattava melulta.

Vaadittavat pysäköintipaikat on sijoitettava
rakennusaloille. Rakennusalojen ulkopuolelle voidaan
sijoittaa kolme vieraspysäköintipaikkaa tonttia kohti.

Asuintilojen alin mahdollinen lattiankorkeus on +2.75
(N2000).
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ALUEEN HISTORIAA
Papinpellon alueella tai sen läheisyydessä on mah-
dollisesti sijainnut aikoinaan seurakunnan viljelys/-
laidunmaita, josta alueen nimitys on peräisin. Alu-
een lounaisnurkassa sijaitsee Tynnyritehdas, jonka 
toiminta on asemakaavassa suojeltu. Tehdas on 
toiminut paikalla 1950-luvulta saakka ja tynnyrival-
mistuksen lisäksi siinä on myymälä, jonka valikoi-
miin kuuluu myös muut puutavarat.24 Tynnyritehtaan 
paikalla on aikoinaan toiminut entisen Rauman nah-
katehtaan kaatopaikka.
Papinpellon alueelle järjestettiin arkkitehtikilpailu 
vuonna 2011, jonka suunnittelutehtävänä oli puu-
rakenteinen asuinkortteli.24 Suunnittelualue käsitti li-
säksi Sorkantien kaakkoispuolen alueen. Tarkoituk-
sena oli tavoitella  Raumalle ominaista, inhimillistä 
mittakaavaa sekä noudattaa Vanhan Rauman puu-
rakentamisen perinnettä modernilla tavalla. Kilpai-
lun voittanutta suunnitelmaa ei kuitenkaan koskaan 
rakennettu, joten alue vapautui muuhun käyttöön. 
Arkkitehtikilpailun pohjaksi alueelle tehtiin kolme 
diplomityötä.

ALUEEN TULEVAISUUS
Alueen vapauduttua rakentamiselle uudestaan, 
päätettiin Raumalla suunnata se seniorirakentami-
seen. Tulevaisuudessa pieni osuus Sorkantiestä 
tontin kaakkoiskulmassa tullaan poistamaan, jolloin 
korttelilla on mahdollisuus levitä siihen suuntaan. 
Metsotie puolestaan tullaan jatkamaan Sorkantie-
hen asti. Luoteiskulmaan on rakenteilla liikenneym-
pyrä. Alueen pohjoiselle puolelle kaupunkia on 
suunnitteilla suurempi liikuntapaikkojen kokonai-
suus.

TONTIN NYKYTILANNE
Tällä hetkellä Tynnyritehdasta lukuun ottamatta alue 
on täysin rakentamaton. Nimensä mukaisesti se on 
peltoaukea, jossa on hieman puustoa luoteisnur-
kassa, joka olisi hyvä pyrkiä säilyttämään. Kasvil-
lisuus alueella on pääosin peltokasvillisuutta, kuten 
heinää ja putkikasveja. Keskellä aluetta kulkee hu-
levesioja, joka on yhteydessä mereen molemmis-
ta päistä ja näin ollen sen virtaussuunta vaihtelee.  
Alue on korkeussuhdanteiltaan tasainen, lukuun ot-
tamatta Luoteisväylän viereistä pengerrystä ja Tyn-
nyritehtaalle jyrkästi nousevaa maastoa.

ASEMAKAAVA
Papinpellon vahvistetussa asemakaavassa on ra-
kennusoikeutta 11,200 k-m2. Alue jakaantuu tontin 
reunoille sijoittuviin kahdeksaan rakennusalaan, 
jotka rajaavat keskelleen puistoalueen. Puiston 
laidassa tulee ajoyhteys Metsotieltä itäpuolen ton-
teille. Keskeltä puistoa kulkee hulevesialue. Kaa-
vassa Metsotie jatketaan Sorkantielle asti, tällä 
hetkellä sen ollessa umpikuja. Kaavan pohjana on 
toiminut tontinvaraus-kilpailu ja alue on kaavoitettu 
tavalliseen asuinrakentamiseen. Asemakaava on 
toiminut pohjana diplomityön suunnittelulle, mutta 
Rauman kaavoitusarkkitehtien kanssa käytyjen kes-
kustelujen perusteella muutokset kaavassa olisivat 
mahdollisia.

YMPÄRÖIVÄ RAKENNUSKANTA
Papinpellon alue on jäänyt usean eri tien ympä-
röimäksi, käyttämättömäksi maaksi. Tontin pohjois-
puolella on hajanaisesti muutamia 5-7 kerroksisia 
pistetaloja, joiden asukaskanta koostuu pääosin 
itsenäisesti asuvista senioreista. Idässä Sorkantien 
toisella puolella on pieni keskittymä 5-kerroksisia, 
punatiilisiä asuinkerrostaloja, jotka muodostavat 
keskenään oman kokonaisuuden. Etelässä vastaan 
tulee nopeasti valtatie 12, jonka toisella puolella on 
laakea marketti- ja pysäköintialue. Puurakenteinen, 
yksikerroksinen tynnyritehdas hallitsee tontin lou-
naiskulmaa. Länsipuolella tonttia on hajanaista ja 
matalaa yritysaluetta.

HAASTEET
Hajanaisesti rakentunut ympäristö asettaa haasteita 
suunnittelun lähtökohdille. Rakennukset eivät rajaa 
tilaa, vaan seisovat pääosin itsenäisesti ottamatta 
kantaa muuhun rakennuskantaan. Suunnittelualue 
sijaitsee suurten autoteiden, yritysalueen sekä 
markettivyöhykkeen läheisyydessä, joten näkymät 
tulevasta korttelista ulospäin eivät ole parhaasta 
päästä. Alueen kulmassa sijaitseva harjakattoinen 
Tynnyritehdas tulisi ottaa luonnolliseksi osaksi ym-
päristön suunnittelua.

PAPINPELTO

23 Rauman kiulu- ja tynnyritehdas, historia.
24 Eskolin et al 2011.

Ilmakuva alueesta idästä.

Ilmakuva alueesta etelästä.

Asemakaava tällä hetkellä.
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VALTATIE 12

Näkymä Papinhaankadulta, yritysalueelta.

Näkymä Luoteisväylän jalkakäytävältä luoteeseen.

Tynnyritehdas. Näkymä kävelytieltä Valtatien varressa. Näkymä alikulusta kohti markettivyöhykettä.

Idän punatiilitaloja.

Näkymä Sorkantieltä, läheisiä pistetaloja.Asuinrakennuksia pohjoisessa.
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HANKKEEN TAVOITTEET
Suunnitteluprosessi lähti käyntiin osana Muuttuva 
yhteiskunta - muuttuvat palvelut -hanketta, joka on 
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen koordinoi-
ma ikäihmisten asumisen ja palveluiden kehittämi-
seen keskittyvä kehitysohjelma. Hankkeen tavoite 
on etsiä uusia kaupunkien keskustarakenteeseen 
sijoittuvia asumis- ja palveluratkaisuja ikääntyneelle 
väestölle. Hankkeen puitteissa järjestettiin diplomi-
työpaja, jossa Rauma oli yksi hankkeen kohdekau-
pungeista. Diplomityöpajan tavoitteena on kehittää 
palvelukortteli-mallia huomioiden ympäristön tarjo-
amat lähtökohdat.

RAUMAN KAUPUNGIN TAVOITTEET
Rauman kaupungin kaavoitusosastolta annettiin 
diplomityölle suunnittelukohteeksi Papinpellon ra-
kentamaton alue. Alue oli juuri vapautumassa ra-
kennusvarauksesta edellisestä asuintalohankkees-
ta, joten se haluttiin ottaa hyötykäyttöön. Tavoitteena 
kaupungilla on rakentaa alue lähitulevaisuudessa 
ja diplomityössä tutkittiin sen mahdollisuutta toimia 
seniorikylänä.
Yhteistyö Rauman kanssa aloitettiin aloituskokouk-
sella, jossa pyrittiin selvittämään sekä diplomityön, 
että raumalaisten tavoitteita työn suhteen. Mukana 
oli henkilöitä vanhuspalveluista sekä kaavoitus-
osastolta. Heillä oli lähtökohtaisesti tavoitteena se-
niorikylä, jossa olisi sekä tavallista senioriasumista, 
että ryhmäkotiasumista. Myöhemmin mukaan lisät-
tiin myös muita ikäryhmiä senioreiden lisäksi asu-
kaskannan rikastamiseksi. Asumisen lisäksi alu-
eelle toivottiin palvelukeskusta, jossa tärkeimpänä 
palveluna pidettiin ravintolaa. Yksi selkeä toive oli 
sijoittaa suunnittelualueelle päiväkoti.
Seniorikylän yhtenä ajatuksena oli tarjota mahdol-
lisuus senioreille asua palveluiden läheisyydessä, 
asumatta kuitenkaan itse palvelukeskuksen välittö-
mässä yhteydessä ja osana sitä. Joten yhden suu-
ren palvelurakennuksen sijaan asuminen ja palvelut 
olisi hyvä erottaa omiksi rakennuksikseen, kylämäi-
seksi rakenteeksi.
Rauman tavoitteet ovat tarkentuneet diplomityön 
edetessä paljon. Asumisen tavoitteet ovat olleet 
alusta asti suhteellisen selkeät mitoituksia lukuun 
ottamatta. Yhtenä tavoitteena oli asumisen edulli-
suus. Sekä ryhmäkoti- että senioriasunnot halutaan 
pitää edullisina, että niissä asuminen olisi mahdol-

lista monelle. Tässä ajatuksessa vuokra-asuminen 
nousi pääasialliseksi asumismuodoksi. Vuokra-
asumisella pystyttäisiin myös hallitsemaan asukas-
kantaa, koska tavallisen asumisen piirissä asunnot 
on pääasiassa suunnattu seniori-ikäisille.  
Senioreille suunnatussa asumisessa oli ajatuksena 
tarjota ikäihmisille mahdollisuus asua asunnossaan 
elämänsä loppuun asti palveluiden läheisyydessä, 
jolloin heidän ei välttämättä koskaan tarvitsisi muut-
taa palveluasuntoon. Ryhmäkodin asukkaille oli ta-
voitteena luoda turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. 
Ryhmäkotien lisäksi alueelle toivottiin perhekoteja ja 
mahdollisesti ryhmäkotien toimimista perhekoteina. 
Myös palvelukeskuksen toimintojen tavoite tarken-
tui työn aikana ja siihen lisättiin erilaisia palveluita 
paremman palveluntarjonnan saavuttamiseksi. 
Puiston tavoitteet alueella olivat hieman ristiriitaiset. 
Puiston haluttiin olevan aidattu alue, jossa myös 
ryhmäkotien muistisairaat asukkaat pääsisivät kul-
kemaan vapaasti ja turvallisesti. Toisaalta alueen 
keskeltä kulkisi kaupungin suunnitelman mukaan 
merellinen kaupunkireitti, joka puolestaan edellyt-
täisi avointa ja julkista puistoa ja merkittävää kevy-
enliikenteen yhteyttä läpi alueen.

DIPLOMITYÖN TAVOITTEET
Laaja suunnittelutehtävä loi diplomityölle monia eri 
lähestymiskohtia ja tavoitteita. Kaikki rakennukset  
ja puisto olivat seniorikylän toimivuuden kannalta 
oleellisia, joten diplomityössä tavoiteltiin kaikkien 
suunnittelua. Työn ollessa kuitenkin asuntosuunnit-
telun diplomityö, keskityttiin työssä eniten ryhmä-
kodin suunnitteluun. Ryhmäkodin tavoitteena oli jo 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa ryhmäkotiker-
rosten helppo muunnettavuus perhekodeiksi.

TAVOITTEET TILAOHJELMA

Diplomityöllä ei ole missään vaiheessa ollut tark-
kaa mitoitusta tarpeista tai tilaohjelmaa rakennuk-
sille, ainoastaan karkeat arviot tilojen tavoitteista ja 
toiveista. Mitoitusta ja tilaohjelmaa pyrittiin aluksi 
tarkentamaan erilaisilla suunnitelluilla konseptivaih-
toehdoilla. Asukasmääriä ei myöskään määritelty 
tarkkaan, vaan ne tarkentuivat esitettyjen konsep-
tien kautta. Tilaohjelma on rakentunut raumalaisten 
kanssa käytyjen puhelin- ja sähköpostikeskustelu-
jen, jotka perustuivat erilaisiin esitettyihin vaihtoeh-
toihin. Myös vanhusten palveluasumisen esimerkki-
kohteet ovat toimineet pohjana tilaohjelmalle.
Ryhmäkotien asukasmäärät vaihtelivat suurestikin 
projektin edetessä. Lopulta yhden ryhmäkotikerrok-
sen asuntojen lukumäärän määritteli enemmänkin 
sen mahdollisuus olla käytettävissä myös perhe-
kotina, mikä perustui taas säännöksiin perhekoteja 
koskien.
Asuinrakennusten kanssa asuntojakaumaa ei tar-
kasti koskaan määritelty, ainoastaan välivaiheiden 
aikana oli toivetta isommalle määrälle kolmioita. 
Lopputulos hyväksyttiin ja todettiin, että Raumalla 
on kysyntää kaikille asunnoille. Yhteistilat asuinra-
kennuksiin määrittyivät asuntosuunnittelun raken-
nusmääräysten kautta.
Palvelukeskuksen lähtökohtana oli sinne ravintolan 
sijoittaminen. Muut palvelut tulivat mukaan tilaohjel-
maan keskustelujen ja konseptiehdotusten pohjal-
ta. Ravintolan lisäksi siihen lisättiin terveyspalveluja, 
kotihoidon tiimitilat sekä vuokrattavia palvelutiloja, 
kaupunkilaisten olohuone ja liikuntasali. Tilaohjel-
man tilojen koko ja määrä on perustettu ja kasattu 
erilaisista esimerkkikohteista.
Päiväkodin mitoitus tarkentui syksyn aikana. Las-
ten määrä nousikin huomattavasti alkuperäisestä 
suunnittelumallista minimin ollessa 100 lasta. Tämä 
tarkoitti noin kuutta ryhmää, joka valikoituikin lopul-
liseksi määräksi. Päiväkodin tilaohjelma perustuu 
niin ikään esimerkkikohteisiin sekä päiväkotityönte-
kijöiden haastatteluihin.
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KONSEPTIT

Ensimmäiseksi Raumalla esiteltiin kolme alkuluon-
noksista muodostunutta konseptia. Yhdessä kon-
septissa oli noudatettu asemakaavaa tarkasti, jos-
sa rakennukset sijaitsivat niille määrätyillä alueilla 
sekä alueen keskelle tuli pistona autotie. Muissa 
konsepteissa oli haettu hieman erilaista sijoittelua 
rakennuksille, sekä keskelle tullut autotie siirretty 
alueen reunamille. Rakennusten sijoittelulla pyrit-
tiin muodostamaan yhdessä toimivaa aluetta, jon-
ka keskelle jäisi viihtyisä ja mahdollisimman suuri 
puisto. Kaikista konsepteista valittiin parhaita omi-
naisuuksia seuraavaan vaiheeseen. Yksityisautoilu 
alueella päädyttiin poistamaan kokonaan ja korvaa-
maan se sen sijaan samalla kevyenliikenteenväyli-
nä toimivina pelastus- ja huoltoteillä.
Seuraavassa vaiheessa esiteltiin vain yhtä kon-
septia, joka oli rakentunut edellisen esittelykerran 
kommenttien ja keskustelujen pohjalta. Tässä vai-
heessa päästiin edelleen tarkemmin tilaohjelman 
muotoutumiseen. Kallis maanalainen pysäköinti 
konseptissa oli poistettu ja korvattu tienvarsipysä-
köinnillä ja pysäköintialueilla.
Palvelukeskuksen sijainti muuttui muutamaan ot-
teeseen prosessin aikana. Sen sijaintia kokeiltiin 
alueen eteläisimmässä osassa sekä keskellä en-
nen sen sijoittamista alueen pohjoispuolelle. Sieltä 
sen koettiin palvelevan parhaiten Papinpellon alu-
een lisäksi myös pohjoisen senioritaloja sekä län-
nen yritysaluetta. Myös päiväkodin saattoliikenne 
oli parhaiten järjestettävissä siellä.
Yhtenä ongelmana oli pysäköinnin järjestäminen 
alueella. Ryhmäkotien mitoitus vähensi alkuperäis-
tä autopaikkatarvetta huomattavasti, joten paikoitus 
oli lopulta mahdollisuus järjestää palvelukeskuksen 
yhteyteen, Metsotien varteen sekä pysäköintikan-
neksi asuinrakennusten yhteyteen. 



32



33

5 SUUNNITELMA



34



+ 11.0
+ 13.7

+ 13.7

+ 15.0

+ 15.0 + 15.0

+ 15.6

+ 15.6

35

B-B 1:750

A-A 1:750

A

A

B

B



36

RAKENNUSTEN SIJOITTELU
Papinpellon suunnittelualueelle sijoittuu yhteensä 
kahdeksan uutta rakennusta talousrakennuksi-
neen. Näistä rakennuksista kolme on ryhmäkoti-
rakennuksia, neljä asuinrakennuksia ja yksi yhdis-
tetty palvelu- ja päiväkotirakennus. Rakennukset 
sijoittuvat alueen laitamille muodostaen keskelle 
puistoalueen, jonne rakennukset pääasiassa myös 
suuntautuvat. Kaikki rakennukset ovat samassa 
koordinaatistossa. Sijoittelun pohjana on toiminut 
asemakaava ja seniorikylän tavoitteet.
 
RYHMÄKODIT
Alueen länsi- ja eteläpuolelle sijoittuu kolme sa-
mankaltaista, 3-kerroksista ryhmäkotirakennusta. 
Rakennukset ovat L-mallisia, jotka yhdessä yksiker-
roksisen talousrakennuksen kanssa muodostavat 
itselleen oman suojaisan piha-alueen. Huolto- ja 
kuljetusliikenne rakennuksiin kulkee läntisen kevy-
enliikenteenväylän kautta.

ASUINRAKENNUKSET
Asuinrakennuksia on kahta eri tyyppiä, tyyppi L ja 
tyyppi I. Molempia tyyppejä sijaitsee alueella kaksi 
kappaletta. Ilmansuunnista riippuen rakennustyypin 
sisällä saattaa olla pieniä eroavaisuuksia suunnitte-
luratkaisuissa. Asuinrakennus tyyppi L -rakennuk-
set sijoittuvat alueen pohjois- ja eteläosiin. Näiden 
rakennusten väliin jää kaksi asuinrakennustyyppi I 
-rakennusta vierekkäin.

PALVELUKESKUS
Pohjoiseen sijoittuu kaksikerroksinen, ristinmuo-
toinen palvelurakennus ja päiväkoti. Pääasialliset 
saapumissuunnat rakennukseen ovat sekä etelästä 
puistosta, että pohjoisesta Metsotieltä päin.

PÄIVÄKOTI JA PIHA
Kaksikerroksinen päiväkoti sijoittuu palvelukes-
kuksen yhteyteen. Päiväkodin piha sijoittuu raken-
nuksen ja Metsotien väliin. Luoteisella puolella si-
jaitsevat leikkivälineet, koillispuolelle sijoittuu pieni 
metsäalue ja pelikenttä. Saattoliikenne ja pysäköinti 
päiväkodille sijoittuu Metsotien varteen ja luoteis-
kulman pysäköintialueelle. Pääasiallinen saapumi-
nen päiväkotien eri ryhmätiloihin tapahtuu päiväko-
din luoteisen pihan kautta.

PUISTO
Rakennusten keskelle rajautuu viihtyisä, mahdolli-
sesti rajattava puistoalue, jossa alueen muistisai-
raat asukkaat voivat turvallisesti liikkua. Puiston ei 
kuitenkaan ole tarkoitus olla suljettu muilta kaupun-
kilaisilta, vaan sinne on pääsy kevyenliikenteenväy-
lää pitkin sekä etelästä että pohjoisesta. Muuten 
saapuminen puistoon tapahtuu rakennusten poh-
jakerrosten läpi.
Puistossa on pyritty rajaamaan ja avaamaan näky-
miä erilaisilla kasvillisuuden sijoittelulla. Kasvillisuu-
della on pyritty myös luomaan suojaisia ja viihtyisiä 
oleskelualueita puiston sisälle. Lännessä suuri met-
sävyöhyke suojaa Luoteisväylän melulta. 
Oleskelualueiden lisäksi puistosta löytyy aktiviteet-
timahdollisuuksia. Tasainen kenttä pelaamiseen tai 
ulkojumppiin löytyy puiston keskeltä. Hulevesiojan 
varteen aurinkoiselle paikalle on sijoitettu vuokratta-
via viljelypalstoja, jotka ovat pääasiassa suunnattu 
alueen asukkaille. Sen lisäksi virran varteen sijoittuu 
myös senioreiden kuntopuisto, jossa on kuntoiluun 
tarkoitettuja laitteita ja ratoja ulkoilmassa. Leikki-
puisto sijoittuu kahden ryhmäkotirakennuksen väliin 
rajaten samalla puistoa.

HULEVESIVIRTA
Puiston läpi kulkee hulevesivirta, jonka pohja on ta-
sossa +0.0. Virran pohja on suurta kiveä, jotka ulot-
tuvat vesirajan yli puiston puolelle. Kivet ja vesikas-
villisuus luovat veden ympärille turvavyöhykkeen, 
ettei veden äärelle pääse helposti. Turvavyöhyke on 
suunniteltu niin, että se säilyy riittävän suurena ve-
denpinnan vaihtelujenkin aikana.

KULKUREITIT JA PELASTUSTIET
Alueen läntisellä puolella kulkee kevyenliikenteen-
väylä, joka jää rajatun alueen ulkopuolelle. Reitiltä 
on pääsy Tynnyritehtaan pihamaalle ja se toimii 
samalla ryhmäkotirakennusten huoltotienä. Puis-
tossa kulkee rengasmainen reitti, johon on pääsy 
jokaisesta rakennuksesta. Rengasreitistä lähtevät 
reitit pois alueelta pohjoisessa ja etelässä. Pääsi-
säänkäynnit rakennuksiin palvelukeskusta lukuun-
ottamatta sijoittuvat puistosta pois päin. Kaikki reitit 
alueella toimivat myös pelastusteinä. Kivituhkaa 
olevien reittien varrelle on sijoitettu useita istuske-
lupaikkoja. Reitit kulkevat paikoin myös virtaavan 
veden yli tasaisia ja turvallisia siltoja pitkin.

PYSÄKÖINTI
Metsotien varressa on pysäköintipaikkoja 37 kap-
paletta, jotka palvelevat koko alueen rakennuksia 
sekä pohjoispuolen senioritaloja. Luoteisnurkan py-
säköintialue palvelee pääosin päiväkodin ja palve-
lukeskuksen saattoliikennettä ja asiakkaita.  Auto-
paikkoja siellä on 13. Asuinrakennusten pysäköinti 
sijoittuu asuinrakennus tyyppi I:n ja Metsotien ra-
jaaman alueen väliin kahteen kerrokseen. Ajo pysä-
köintikansille tapahtuu Metsotien puolelta ramppeja 
pitkin. Autopaikkoja yhteensä siellä on 80, jotka riit-
tävät sekä asuinrakennuksille, että osittain ryhmä-
kotirakennuksille. Yhteensä alueella autopaikkoja 
on 130.

ALUESUUNNITELMA

RAKENNUKSET KERROSNELIÖMETREITTÄIN

Ryhmäkodit (3 rakennusta)  6141 k-m2

Asuinrakennustyyppi L (2 rakennusta) 4242 k-m2

Asuinrakennustyyppi I (2 rakennusta) 2310 k-m2

Päiväkoti/palvelukeskus  2530 k-m2

Yhteensä    15 223 k-m2

Korttelitehokkuus  ek = 0.78
Aluetehokkuus   ea = 0.48 

AUTOPAIKAT / TARVE
Senioriasunnot   66 ap
Ryhmäkodit   31 ap
Palvelukeskus   15 ap
Päiväkoti   10 ap
 
AUTOPAIKAT / KORTTELI
Kadunvarsipysäköinti  37 ap
P-alue luode   9+4 ap
P-alue itä   64+16 ap
Yhteensä   130 ap
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Keskelle muodostuvan puiston rajaaminen oli yksi 
diplomityön haasteista. Puiston haluttiin olevan tur-
vallinen, rajattu ympäristö muistisairaille, jossa he 
saisivat kulkea vapaasti talopihan sijaan. Toisaalta 
alueen läpi kulki Rauman suunnitelmissa merkittä-
vä kevyenliikenteenyhteys, jonka tärkeänä osana 
oli viihtyisä puisto ja vesielementti. Toimeksiantajan 
ehdotus puiston rajaamisesta tutkittiin ja diplomi-
työn puitteissa se päädyttiin suunnittelemaan kon-
septitasolla.
Seniorikylässä erilaisten asumisratkaisujen ja pal-
velujen sekoittuminen aiheuttaisi haasteita rajaa-
miselle. Tavoitteena olisi luoda turvallinen ja rajattu 
ympäristö, jonka luonne ei kuitenkaan leimautuisi 
liikkumista rajoittavaksi. Ryhmäkotien ja mahdollis-
ten omaishoidettavien kannalta rajattu puistoalue 
olisi hyvä ratkaisu. Muiden asukkaiden ja ulkopuo-
lelta tulevien palvelukeskusten käyttäjien kannalta 
rajattu asumisympäristö saattaisi aiheuttaa toimin-
nallisia vaikeuksia. 
Alueelle tulisi järjestää toimiva saattoliikenne esi-
merkiksi palvelukeskuksen sisäänkäynnille. Koko 
palvelukeskus mahdollisesti jäisi rajatun alueen si-

sään, että kaikilla alueen asukkailla olisi mahdolli-
suus käyttää myös keskuksen palveluja vapaasti. 
Toinen järjestettävä asia olisi pelastusajoneuvojen 
pääsy alueelle, joka vaatisi esimerkiksi kaukosää-
timellä avattavat suuret portit. Ne voisivat sijaita 
mahdollisesti alueen itäosassa, asuinrakennusten 
välissä, josta päästäisiin ajamaan läpi aluetta kier-
täville pelastusteille.
Suurimpana haasteena olisivat todennäköisesti ke-
vyenliikenteenväylien yhteydessä olevat portit. Alu-
eelle johtavien porttien tulisi olla kutsuvia puiston 
ulkopuolelta katsottaessa. Sisäpuolella puolestaan 
porttien tulisi olla toiminnallisesti ja ulkonäöllisesti 
sellaisia, ettei muistisairas lähtisi niistä ulos. Lukit-
seminen, erilaiset tekniset avausratkaisut tai portti-
vahti eivät tukisi ajatusta julkisesta puistoalueesta. 
Toisaalta esimerkiksi Euroopassa on paljon puisto-
ja, joihin kuljetaan porttien kautta. Puistot saattavat 
olla yöllä kokonaan suljettuja, mutta päivisin avoin-
na kaikille. Tämän tapainen ratkaisu voisi toimia 
seniorikylänkin puistossa, mutta porttien toiminta 
vaatisi tarkempaa pohtimista.

PUISTON RAJAUS

Julkisen puiston portti ja kiviaita Euroopassa.

Puiston rajaussuunnitelma konseptitasolla. Pallot osoittavat mahdolliset porttien paikat ja katkoviiva aidan sijaintia
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Papinpellon alueelle sijoittuu kolme ryhmäkoti-
rakennusta, jotka avautuvat kohti puistoa. Kaksi 
rakennusta kolmesta sijoittuu alueelle saman-
suuntaisesti avautuen puistoon ja etelään. Kol-
mas etelässä sijaitseva rakennus sen sijaan 
avautuu etelän sijasta länteen ja puistoon. Il-
mansuunnista riippuen rakennusten välillä on 
pieniä eroja suunnitteluratkaisuissa. Pääasiassa 
rakennuksissa asunnot suuntautuvat puistosta 
poispäin yhteistilojen avautuessa kohti pihaa ja 
puistoa. Ryhmäkotirakennukset sijoittuvat asuin-
rakennuksia kauemmas autoliikenteestä, koska 
voidaan olettaa, ettei sen asukkailla pääosin ole 
omia autoja. Henkilökunnan pysäköinti sijoittuu 
alueen pysäköintialueille.
Ryhmäkotien tarkoitus on perinteisten suljettujen 
osastojen sijaan olla avoimia kaikkien kerros-
ten välillä. Kerrosten välillä tulisi silloin olla jokin 
teema, jolloin muistisairaan on helpompi löytää 
tiensä kotiin. Rakennuksen lisäksi asukkaalla on 
vapaa pääsy niin rakennuksen omalle pihalle 
kuin suurelle puistoalueelle.
Pääsisäänkäynti rakennukseen sijaitsee raken-
nuksen nurkassa, poispäin puistosta. Sisään-
käynti on suljettu, etteivät asukkaat pääse sitä 
kautta pois rajatulta alueelta. Saatto- ja huolto-
liikenne tapahtuu tätä kautta. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee pääosin koko rakennuksen 
yhteistiloja, kuten pihalle aukeava pieni kuntosali 
ja saunatilat. Asukasvarastot sijoittuvat rungon 
keskelle. Näiden taakse sijoittuvat henkilökun-
nan tilat, jotka sisältävät sosiaali- ja taukotilat, 
varaston ja toimiston. Apuvälinevarasto sijoittuu 
rakennuksen puiston puoleisen sisäänkäynnin 
yhteyteen. Koko rakennuksen yhteinen moni-
toimitila avautuu pihalle päin. Monitoimitilan 
yhteydessä on keittiö. Se on mahdollista myös 
sulkea, jos joku asukkaista haluaa ryhmäkodin 
tilojen sijaan pitää vaikka syntymäpäivät moni-
toimitilassa.
Yhteistilojen lisäksi ensimmäisessä kerroksessa 
on kolme kaksiota keittiöineen. Näiden asun-
tojen tarkoitus on tarjota itsenäistä asumista 
ikäihmiselle, kuitenkin ryhmäkodin palveluiden 
välittömässä yhteydessä. Asunnoissa on myös 
mahdollisuutta tarjota ikäihmisille lyhytaikaisia 
hoitojaksoja kotona asumisen lisäksi. Kaksioi-
den lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on pie-

ni, hotellihuonemainen asunto, joka on tarkoitet-
tu yöpymismahdollisuutta kaipaavien omaisten 
käyttöön. Asuntojen yhteiskäytössä on pieni 
pyykkitila.
Piha muodostuu L-muotoisen rakennuksen ja 
yksikerroksisen piharakennuksen syliin suo-
jaisaksi alueeksi. Puiston puolella pihaa rajaa 
köynnösten peittämä puuaita. Piharakennuk-
seen sijoittuu jätehuone, pihavarasto ja grillika-
tos. Pihalla on kahdenlaisia erilaisia reittejä, joita 
pitkin asukas voi kulkea. Esteetön, kivituhkainen 
reitti kulkeen pihan poikki laatoitukselta toiselle. 
Toinen pihalaatoista rakentunut reitti on hieman 
haasteellisempi ja kannustaa asukasta kuntoile-
maan. Rakennuksen seinien lähellä on istuske-
lupaikkoina penkkejä katoksen alla, rimoituksen 
suojatessa osittain paahtavalta auringolta. Pi-
han puolella on myös oleskelu alue pöytineen. 
Sen viereen sijoittuu korotettuja viljelylaatikoita, 
joiden vieressä työskentely ei vaadi kyykistelyä. 
Viljelylaatikoissa asukkaat voivat hoitaa viljelyk-
siään tai käydä poimimassa vaikka mansikoita 
ohimennen syötäväksi. Muuta syötävää pihalla 
tarjoavat kirsikka- ja omenapuut. Pihan perällä 
on pieni lampi suihkulähteineen, jonka äärellä 
voi istahtaa. 

RYHMÄKODIT

1. KERROS 1:200



2.-3. KERROS 1:200
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RAKENNUS RYHMÄKOTINA

Ryhmäkotirakennuksen toinen ja kolmas kerros 
vastaavat pohjaratkaisuiltaan toisiaan. Kerroksen 
asunnot jakautuvat kahteen siipeen sijoittuen ra-
kennuksen ulkovaipalle. Kerroksessa on yhteensä 
12 asuntoa, joista kahdeksan on yhden hengen 
asuntoja ja kaksi kaksioita. Yhdessä ryhmäkodissa 
olisi siis näin ollen 10-12 asukasta.
Yhteistilat sijoittuvat pihan puolelle kahteen osaan, 
olohuoneeseen sekä keittiö- ja ruokailutilaan. Suuri 
olohuone on hyvä kalustaa pieniin oleskeluryhmiin 
yhden ison sijaan. Viihtyisyyttä ja kodikkuutta tilaan 
saavutetaan esimerkiksi huonekasveilla ja tauluilla 
sekä materiaalivalinnoilla. Tilavassa keittiössä on 
huomioitu myös pyörätuolien käyttäjät. Myös ruo-
kailutilassa ruokaryhmät voi jakaa pienempiin osiin. 
Siipien risteyskohdassa sijaitsee koko kerroksen 
yhteinen vaatehuoltotila. Vaatehuollon viereen sijoit-
tuu läpikuljettava kirjastonurkkaus ja hoitajien työ-
piste. Pihan puoleista julkisivua kiertää koko mat-
kalta lasitettu parveke, jota varjostaa puurimoitus.
Pääporras ja hissi sijoittuvat siipien nivelkohtaan 
aulan yhteyteen. Poistumistieportaat sijoittuvat ra-
kennusten päätyihin.



2.-3. KERROS 1:200
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RAKENNUS PERHEKOTINA

Tärkeä ajatus ryhmäkotien suunnittelussa oli muun-
neltavuus perhekodiksi. Yksi ryhmäkotikerros on 
jaettavissa kahdeksi perhekodiksi, jolloin yhteys 
kahden siiven välillä katkaistaan keskellä sijaitse-
van vaatehuollon kohdalta sijoittamalla käytävään 
ovet, sekä sulkemalla kirjasto- ja työtilaan johtava 
kulkutie seinällä. Kerroksen jakaminen kahteen eri 
tilaan ei näin vaadi suuria toimenpiteitä. Sen sijaan 
suurempi haaste on keittiön puuttuminen toisesta 
oleskelutilasta. Näin ollen vaatehuollon kyljessä tu-
lee ryhmäkotitilanteessa olla keittiövaraus.
Molempiin perhekotisiipiin jää siis neljä yhden hen-
gen asuntoa ja yksi kaksio. Kaksio toimii tässä rat-
kaisussa hoitajan asuntona. Hoitajan kanssa per-
hekodissa asuu siis neljä ikäihmistä, joka on tällä 
hetkellä lain määrittelemä minimimäärä. Molempiin 
siipiin jää yksi yhteistila, jossa sijaitsee olohuone, 
sekä keittiö ja ruokailutila. Parveke on molempien 
perhekotien käytössä, mutta on jaettavissa kahteen 
osaan esimerkiksi sermillä.
Kahden perhekodin lisäksi kahtia jaettu kerros voi 
toimia myös kahtena, pienempänä ryhmäkotina.
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1. KERROS

2H+KK  45,0m2  3 kpl
Omaishuone  25,0m2  1 kpl

Monitoimitila  35,0m2

Kuntosali  27,0m2

Saunatilat  37,0m2

Vaatehuolto  11,0m2

Toimisto  9,5m2

Varasto   6,5m2

Taukotila  15,0m2

Sosiaalitilat  22,5m2

Siivouskeskus  7,0m2

Apuvälinevarasto  20,0m2

Asukasvarasto  54,0m2

Jätehuone   9,0m2

Pihavarasto  24,5m2

Grillikatos  27,5m2

Piha   248,5m2  

2. ja 3.KRS

2H+KK  42,0m2  2 kpl
1H   29,0m2  8 kpl

Oleskelu  46,0m2

Keittiö+ruokailu 46,0m2

Vaatehuolto  11,0m2

Työtila/kirjasto  12,0m2

Parveke  95,0m2

RYHMÄKOTIASUNNOT 1 rakennus/kortteli
2H+KK  42-45m2  7/21 kpl
1H  29m2   16/48 kpl

1 rakennus    2047 k-m2

3 rakennusta    6141 k-m2

Autopaikat 1/200  k-m2  66 ap 

TILAOHJELMA

1. KERROS 1:400

2.-3. KERROS 1:400
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LEIKKAUS B-B 1:200

LEIKKAUS A-A 1:200
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JULKISIVU LÄNTEEN/POHJOISEEN 1:400

JULKISIVU ETELÄÄN/ITÄÄN 1:400
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JULKISIVU POHJOISEEN/LÄNTEEN 1:400

JULKISIVU ITÄÄN/ETELÄÄN 1:400
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JULKISIVUMATERIAALIT

KERROSTEEMAT

Suunnittelualue sisältää kolme ryhmäkotirakennus-
ta, jotka vastaavat pohjaratkaisuiltaan toisiaan. Ra-
kennusten asukkaita ovat pääasiassa muistisairaat, 
joille rakennusten ja tilojen hahmottaminen voi olla 
hankalaa. Isolla puistoalueella oman rakennuksen 
löytäminen monien toisiaan muistuttavien joukosta 
voi siis osoittautua ahdistavaksi ja hankalaksi muis-
tisairaalle. 
Ryhmäkotirakennuksissa rakennusten ulkopäädyt 
ja piharakennus sijoittuvat puiston puolelle. Näissä 
päädyissä, piharakennuksissa sekä julkisivutee-
man rimoituksessa on jokaisessa ryhmäkotiraken-
nuksessa käytetty erilaista laudoitusta rakennusten 
keskinäisen erottamisen helpottamiseksi. Puuver-
hoilluissa seinissä ikkuna- ja ovikarmit ovat val-
koisia, kontrastin luomiseksi. Muut rakennuksen 
ulkoseinät ovat valkoista rappausta. Näillä seinillä 
ikkuna- ja ovikarmit sekä ikkunakaiteet ovat raken-
nuksen värityksen mukaisesti puukarmeja. Raken-
nuksella on musta peltikatto.

Myös rakennusten sisällä muistisairaiden voi olla 
vaikea löytää omaan asuinkerrokseensa muiden 
kerrosten joukosta. Tätä helpottamaan on ryhmä-
kotirakennuksissa käytetty porrashuoneissa kerrok-
set toisistaan erottavia teemoja. Yhteys luontoon on 
kaikille tärkeää, joten kerrosteemoiksi ryhmäkotira-
kennuksiin valittiin valokuvia luonnosta. Kerrosten 
väliset teemat voivat olla esimerkiksi eri puulajeja, 
eläimiä tai muita luontoaiheita. Valokuvat sijoitetaan 
porrashuoneiden seinälle tapetteina.

1 Petsi, koivulaudoitus
2 Tervapohjainen maali, kuusilaudoitus
3 Käsittelemätön, lehtikuusilaudoitus

1

3

2
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ASUNNOT

1 HENGEN ASUNTO 1:100

2 HENGEN/HOITAJAN ASUNTO 1:100

KPH

KPH

ET

ET

HUONE

OH

KK

MH

Ryhmäkotirakennuksessa on kahdenlaisia asunto-
ja, yhden hengen asuntoja sekä kaksioita keittiöi-
neen. Asunnot toistuvat pohjaratkaisultaan samana 
läpi rakennuksen, osan asunnoista ollessa peili-
kuvia. Kaikkien asuntojen sisäänkäynnit sijoittuvat 
käytävästä erottuvaan syvennykseen. Syvennyksen 
yhteydessä on käännettävä puupenkki, jossa voi 
istuskella seuraten ryhmäkodin elämää. Penkin ol-
lessa käännettynä yläasentoon se toimii esimerkiksi 
rollaattorin säilytyspaikkana.
Tilavan eteisen yhteyteen sijoittuu inva-mitoitettu 
kylpyhuone. Kylpyhuoneen takaseinä erottuu vä-
ritykseltään siinä sijaitsevista wc-kalusteista hah-
mottamisen helpottamiseksi.Asukas saa kalustaa 
asunnon omilla huonekaluillaan ja sisustusesineil-
lään. Kaksioiden yhteyteen sijoittuu myös keittiö, 
joka on varustettu turvakytkimin. Säädettävät keit-
tiökalusteet huomioivat asukkaiden yksilölliset tar-
peet. Matalalle sijoittuvista ikkunoista on esteetön 
näkymä ulos ja ympäristöön. Lattiamateriaaliksi va-
likoitunut puujäljitelmä on sekä kestävä, että kodin-
omainen. Asuntojen kattoihin on sijoitettu asennus-
varaukset mahdollisille nostolaitteistoille.
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+2.2

+2.0

+2.3

ASUINRAKENNUS TYYPPI L

1. KERROS 1:200

Asuinrakennuksia suunnittelualueelle sijoittuu neljä, 
joista kaksi vastaa asuinrakennustyyppiä L. Se on 
nimensä mukaisesti L-muotoinen asuinrakennus, 
joka rajaa puiston puolelle rakennuksen piha-alu-
een. Pihalla on asuntojen terassien lisäksi oleske-
lualue ja lasten leikkipaikka. Kivituhkaiset reitit joh-
tavat puiston reiteille. Pääsisäänkäynnit molempiin 
rappuihin tapahtuvat rakennuksen ulkovaipan kaut-
ta. Kaksi rakennusta aukeavat puistoon ja näin ol-
len eri ilmansuuntiin, josta johtuen niissä on pieniä 
suunnittelueroja esimerkiksi ikkunasijoittelussa.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee neljä asun-
toa, sekä yhteistilat. Tyypit L ja I jakavat keskenään 
yhteistilat, joista saunaosasto, monitoimitila, talo-
pesula ja kuntosali sijaitsevat tyypissä L.
2.-4. kerros ovat pelkästään asuntoja ja pohjarat-
kaisuiltaan samanlaisia. Asuntojen päätavoite on 
saada näkymä puistoon. Tämä toteutuukin kaikissa 
asunnoissa lukuun ottamatta pientä yksiötä, joka 
aukeaa talosta riippuen itään ja pohjoiseen tai itään 
ja etelään. Asuntojen parvekkeet sijoittuvat pääosin 
myös puiston puolelle.
Rakennuksen julkisivut ovat valkoiseksi rapattu-
ja. Parvekkeiden rimoitukset, ikkuna- ja ovipuitteet 
sekä kaiteet ovat saman sävyisiksi käsiteltyjä, pui-
sia elementtejä. Rakennuksen kattomateriaalina on 
musta peltikate.
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ASUNTOJAKAUMA/ RAKENNUS

4h + k  84 m2    3 kpl
3h + k  58 m2   4 kpl
2h + k  56-63 m2  7 kpl
2h + k  43 m2   7 kpl
1h + kk 38-41 m2  7 kpl

TILAOHJELMA

Yhteistila + keittiö   27,5m2

Kuntosali    18,5m2

Välinevarastot 1/rappu   16,0m2

Talopesula+kuivaushuone 23,0m2+16,5m2

Talosauna   31,5m2

2.-4. KERROS 1:200

ASUINRAKENNUS TYYPPI L KORTTELISSA
1 rakennus    2121 k-m2

2 rakennusta   4242 k-m2

Autopaikat 1/100 k-m2 43 ap
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LEIKKAUS C-C 1:200
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JULKISIVU ITÄÄN (KADULLE) 1:200

JULKISIVU LÄNTEEN (PUISTOON) 1:200
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ASUINRAKENNUS TYYPPI I

Myös asuinrakennustyyppiä I on korttelissa kaksi 
kappaletta. Rakennus on yhdellä porrashuoneella 
järjestetty lamellitalo. Molemmat korttelin raken-
nukset vastaavat toisiaan suunnitteluratkaisuil-
taan. Asuntojen pääasiallinen avautumissuunta on 
puistoon. Pääsisäänkäynti rakennukseen tapahtuu 
Metsotien puoleiselta julkisivulta, pysäköintikannen 
kautta.
Rakennustyyppiin liittyy olennaisena osana kak-
sitasoinen pysäköintialue, jonne kulku tapahtuu 
ramppeja pitkin kadulta. Kahden rakennuksen yh-
teydessä olevia pysäköintialueita palvelevat samat 
keskellä sijaitsevat rampit. Alemman pysäköintikan-
nen taso on -0.1, joka on myös rakennuksen kellarin 
taso. Ylempi kansi ja ensimmäinen kerros sijaitse-
vat korossa +2.9. Kulkuyhteys puistoon tapahtuu 
ensimmäisestä kerroksesta puistotasolle johtavan 
rampin kautta tai kellarista portaiden kautta.
Kellarikerrokseen sijoittuvat tyyppien L ja I jakamat 
yhteistilat. Tiloissa on rakennusten asuntojen ir-
taimistovarastot sekä polkupyörä- ja välinevarasto.
1.-3. kerrokset ovat pelkästään asuinkerroksia, jois-
sa kaikissa on neljä asuntoa. Asuntojen parvekkeet 
avautuvat kohti puistoa.
Rakennuksen julkisivut ovat valkoiseksi rapattu-
ja. Parvekkeiden rimoitukset, ikkuna- ja ovipuitteet 
sekä kaiteet ovat saman sävyisiksi käsiteltyjä, pui-
sia elementtejä. Rakennuksen kattomateriaalina on 
musta peltikate.

KELLARI 1:200

-0.1
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1.-3. KERROS 1:200

+2.8

+2.9
ASUNTOJAKAUMA/RAKENNUS

3h + k  58 m2  12 kpl
2h + k  48 m2  12 kpl

TILAOHJELMA

Irtaimistovarasto/väestönsuoja 142,5m2

Polkupyörä- ja välinevarasto  62,5m2

ASUINRAKENNUS TYYPPI I KORTTELISSA
1 rakennus    1155 k-m2

2 rakennusta   2310 k-m2

Autopaikat 1/100 k-m2 24 ap
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JULKISIVU ETELÄÄN 1:200 

JULKISIVU LÄNTEEN (PUISTOON) 1:200

LEIKKAUS D-D 1:200
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+2.2

Päiväkodin piha

Päiväkodin piha

Terassi

+2.0
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PALVELUKESKUS/PÄIVÄKOTI

Papinpellon suunnittelualueen pohjoispuolelle si-
joittuu palvelukeskus ja sen yhteydessä toimiva 
päiväkoti. Rakennus on tasakattoinen ja kaksiker-
roksinen. Keskuksen pääsisäänkäynti sijaitsee 
puiston puolella, ristin nurkassa, jonne vie reitit 
sekä puistosta että luoteiselta pysäköintialueelta. 
Pääsisäänkäyntiä korostaa laudoitus sitä rajaavilla 
seinillä, muiden julkisivujen ollessa valkoiseksi ra-
pattuja. Aulan huoltotilat sijoittuvat sisäänkäynnin 
läheisyyteen. Keskuksen ensimmäiseen kerrok-
seen sijoittuu puistoon aukeava, n. 200 paikkainen 
ravintola ja sen valmistuskeittiö.  Päiväkodin lapset 
ruokailevat ravintolassa. Keittiön huoltotilat sijoit-
tuvat rakennuksen itäpäähän, minne on ajoyhteys 
Metsotieltä. Ravintola on osittain kahden kerroksen 
korkuista tilaa. Sen eteen sijoittuu ulkopuolelle ra-
vintolan suuri terassi. Ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitsee myös liikuntasali ja sen pukutilat, jotka ovat 
sekä keskuksen että päiväkodin käytössä.
Kuusi-ryhmäinen päiväkoti on myös kaksikerrok-
sinen. Molemmissa kerroksissa sijaitsee kolmen 
ryhmän tilat. Päiväkodin sisäänkäynti sijaitsee ra-
kennuksen luoteispuolella, päiväkodin pihan yhte-
ydessä. Ulkotiloista saavutaan porrashuoneeseen, 
josta jatketaan omaan ryhmätilaan portaan, märkä-
tilan ja eteisen kautta. Päiväkodin pohjoisessa sii-
vessä kaksi ryhmää jakavat märkäeteisen ja eteisen 
keskenään. Toisessa kerroksessa sijaitsevat henki-
lökunnan tilat, jotka sisältävät tauko- ja sosiaalitilat, 
toimiston, varaston ja vaatehuollon. Päiväkodin jo-
kaisesta ryhmätilasta on sisäyhteys palvelukeskuk-
sen tiloihin.
Päiväkodin piha rajautuu rakennuksen pohjoispuo-
lella Metsotiehen. Luoteisella pihalla sijaitsevat leik-
kialueet sekä vaunu- ja pihavarasto. Koillisella puo-
lella on puolestaan metsikkö ja kivikko, pelikenttä 
sekä jätehuone. 

1. KERROS 1:200
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Palvelukeskuksen toisessa kerroksessa, osittain ra-
vintolan päällä sijaitsee kaupunkilaisten olohuone. 
Olohuoneen tarkoitus on tarjota oleskelutilaa, jossa 
voi tavata ystäviään, pelata tai lueskella. Yhden ikä-
ryhmän sijaan tilat on suunnattu monille käyttäjille, 
jolla rikastetaan alueen ikäjakaumaa. Toiseen ker-
rokseen sijoittuvat myös lääkärin ja sairaanhoitajan 
vastaanottotilat sekä kaksi palvelutilaa. Palveluti-
lojen ajatus on tuoda pienyrittäjien, kuten parturi-
kampaamoiden tai hierojien palveluita keskukseen 
vierailevalla järjestelyllä.
Toiseen kerrokseen sijoittuvat henkilökunnan so-
siaalitilat keittiön päälle. Sosiaalitilojen viereen si-
joittuu yhden kotihoidon tiimin tilat, jotka sisältävät 
tauko- ja työtilan sekä varastot. Näihin tiloihin on 
sijoitettu oma kulkuyhteys portaan kautta suoraan 
ulkotiloista. 

2. KERROS 1:200
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JULKISIVU ETELÄÄN (PUISTOON) 1:200

JULKISIVU LÄNTEEN 1:200
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Päiväkoti   1100 k-m2

Palvelukeskus  1430 k-m2

Yhteensä   2530 k-m2

PÄIVÄKOTI 6 RYHMÄÄ

1 RYHMÄN TILAVARAUKSET
Märkäeteinen (osa jaettu 2 ryhmälle)  14,0-17,5m2

Eteinen  (osa jaettu 2 ryhmälle)  15,5-18m2

Ryhmätila    32,0-37,0m2

Leikki- ja lepohuone   27,0-36,0m2

Pienryhmätila    10,5-14,5m2

WC+PSH   
Varasto     4,5-5,5m2

Toimisto    10,5m2

Taukotila    22,5m2

Sosiaalitilat    20,0m2

Vaatehuolto/-varasto   17,0m2

Varasto     10,0m2

Vaunuvarasto
Pihavarasto
Jätehuone

PALVELUKESKUS 1.KRS
Aulatilat (WC+naul.+var) 173,0m2

Ravintola (150-200 hlö)  203,0m2

Keittiö     110,0m2

PKH (N+M)   27,5+27,5m2

Liikuntasali   158,0m2

PALVELUKESKUS 2. KRS
Aulatilat    80,0m2

Kaupunkilasiten olohuone  113,0m2

Palvelutila 2 kpl   26,5-30,5m2

Odotushuone    15,0m2

Lääkärin vastaanottohuone  8,0m2

Sair.hoitajan vastaanottohuone 8,0m2

Varastot    11,5m2

Kotihoito tiimitila (1 tiimi)  20,0m2

Kotihoito, varastot   10,0m2

Sosiaalitilat    22,0m2

IV-konehuone    102,0m2

Tekninen tila     
Jätehuone

TILAOHJELMA
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Diplomityö lähti käyntiin osana Muuttuva yhteiskun-
ta - muuttuvat palvelut -hankkeen diplomityöpajaa 
talvella 2016. Suunnittelutehtäväksi työlle valikoitui 
yhdeksän muun tehtävän joukosta palvelukorttelira-
kenne Raumalle. Hankkeen jäsenet olivat jo aikai-
semmin käyneet keskusteluja raumalaisten kanssa 
diplomityön suunnittelualueen vaihtoehdoista ja ta-
voitteista. Hankkeen kannalta toivottiin diplomityön 
käyttöön aluetta mahdollisimman keskustassa. An-
nettu suunnittelualue sijoittui kuitenkin hieman ydin-
keskustan ulkopuolelle, periaatteessa keskustaan 
ei ollut pitkä matka, mutta kuitenkin liian pitkä kul-
jettavaksi helposti kävellen. Sijoittuminen keskus-
tarakenteen ulkopuolelle aiheutti haasteita myös 
palveluntarjontaan liittyen, sillä välittömässä alueen 
läheisyydessä sijaitsi ainoastaan ruokakauppa. 
Kortteliin sijoitettiinkin palvelukeskus, mutta monia 
merkittäviä palveluita jäi kuitenkin lähietäisyydeltä 
uupumaan.
Työn suurimpana haasteena oli tarkkojen mitoi-
tusten ja tilavaatimusten puuttuminen, jolloin työl-
le ei ollut selkeää lähtökohtaa. Suunnittelutehtävä 
oli suhteellisen laaja, joka osaltaan vaikeutti myös 
diplomityössä suunnittelun aloittamista. Iso osa al-
kuvaiheista meni aiheeseen perehtymiseen, suun-
nittelutehtävään orientoitumiseen ja analyyseihin. 
Kesän jälkeen esitellyt konseptivaihtoehdot Rau-
malla saivat suunnittelua vihdoin eteenpäin, kun 
niiden kautta mitoitusta ja tilavaatimuksia tarken-
nettiin. Tästä edelleen kuukauden päästä esitetty 
kehittyneempi konseptiehdotus sai taas lisää tar-
kennusta kaikkien osapuolien tavoitteisiin työn suh-
teen. 
Tilaohjelman laatiminen neljälle eri rakennukselle oli 
diplomityössä selkeästi työläin osa ja vei osittain ai-
kaa suunnittelulta. Tilaohjelma rakentui monesta eri 
palasesta työn aikana. Tarkennuksia tilaohjelmaan 
käytiin läpi myös useasti sähköpostin tai puhelin-
keskusteluiden kautta. Jälkeenpäin ajatellen olisi 
syksyn aikana pitänyt käydä Raumalla ehkä vielä 
muutama kerta enemmän, sillä kasvotusten käydyt 
keskustelut veivät työtä aina parhaiten eteenpäin. 
Huolimatta mitoitus- ja tilavaatimusten puuttumi-
sesta, diplomityössä saatiin kuitenkin rakennettua 
jokaiselle rakennukselle oma toimiva tilaohjelma.
Tilaohjelman lisäksi neljän eri rakennuksen poh-
jaratkaisuiden ja julkisivujen suunnittelu vei aikaa. 
Seniorikylän toimivuuden kannalta kaikkien raken-
nusten suunnittelu kuitenkin nähtiin diplomityössä 
oleellisena. Laajassa suunnittelutehtävässä kaikkia 
suunnittelun haasteita ei ehditty kuitenkaan ratkai-

semaan lopullisesti. 
Suuri haaste työssä oli myös puiston tavoitteiden 
ristiriitaisuuksien sovittaminen. Raumalaisten tavoit-
teet sen suhteen olivat erilaiset, kun vanhuspalve-
luilla oli toiveena aidattu puisto, jossa muistisairaat 
saisivat kulkea vapaana pääsemättä sieltä pois. 
Kaavoitusarkkitehdeilla puolestaan oli tavoitteena 
viihtyisä julkinen puisto ja kevyenliikenteenyhte-
ys sen läpi, joka olisi osana kaupungin Merellinen 
kaupunkireitti-suunnitelmaa. Molemmat tavoitteet 
olivat tärkeitä, mutta ristiriidassa keskenään. Viimei-
sessä kokouksessa Raumalla päädyttiin pyrkimään 
ratkaisujen yhdistämiseen. Vaikka diplomityö oli 
rakennussuunnittelun työ, puisto oli erittäin tärkeä 
osa seniorikylän kokonaisuutta, jolloin se pyrittiin 
suunnittelemaan myös tavoitteiden mukaisesti. 
Alueen rajaaminen aidoin ja portein olisi kuitenkin 
vaatinut perusteellista pohtimista monien eri toi-
mintaperiaatteiden osalta. Diplomityössä puiston 
rajaaminen päädyttiin käsittelemään ainoastaan 
konseptitasolla.
Lopputuloksena suunnittelutyölle on seniorikylä, 
joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen asumi-
seen ja tekemiseen niin ikäihmisille kuin muillekin 
ikäryhmille. Senioreiden lisäksi muut asukasryh-
mät sekä päiväkoti vilkastuttavat aluetta ja tuovat 
uuden ulottuvuuden senioreiden elämään. Vaikka 
työn nimi oli seniorikylä, ei sen haluttu olevan suun-
nattu vain senioreille, vaan alueelle haluttiin vilkasta 
kaupunkilaiselämää. Muistisairaiden tarpeet ja toi-
mintatavat erilaisissa tiloissa pyrittiin huomioimaan 
mahdollisimman huolellisesti.
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