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This Master thesis is applying “Service block” -concept, which is one of the Sotera institute’s themes in research project of “Changing society, changing services”,  to Simonkoti elderly home in Vantaa. This thesis 
is part of the research, which is aiming to fi nd new models for elderly care since the population is aging and the service ratio is getting worse. 

The challenge in remodeling the Simonkoti is that the exicting buildings on the plot don’t meet today’s n ideas of good elderly care and spatial standards. At the same time  demolation isin’t very ecologist. This 
thesis developes concept how to remodel the exicting buildings and the site into a modern elderly care facility.    

The “Service -block” concept is surprisingly adatable to various urban location. The diffi  culty in working with the idea with the city, is that the city has used to see elderly care as part of social- or health services 
while the Service -block concept needs a bit wider perspective. Creating service blocks is about “normal” housing  design, creating a network of services and creating accessability for the elders. Depending  of 
the site one might be more important that the others to create. 
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1. JOHDANTO

Suuren 40-luvulla syntyneen ikäluokan vanheneminen ja heikentyvä huol-
tosuhde väestörakenteessa aiheuttaa Suomessa ja muualla maailmassa 
painetta tarkastella vanhustenhoitoa uusin silmin. Vanhusväestö tulisi pystyä 
hoitamaan entistä pienemmin resurssein, mutta silti tarjoamaan laadukasta 
hoitoa.1

 Vanhusväestön elinajanodotten piteneminen, entistä parempikuntoi-
sena eläkkeelle jääminen ja vakaa taloudellinen asema mahdollistaa uuden-
laisen seniorikulttuurin synnyn, jossa on myös paljon taloudellista potentiaal-
ia. Hyväkuntoiset, koulutetut ja aktiiviset seniorit omaavat paljon henkistä 
pääomaa, jota yhteiskunta ei ole vielä oppinut hyödyntämään.
 Ajatus hyvästä vanhustenhoidosta on muuttunut vuosikymmenten 
aikana ja se on jättänyt jälkeensä kiinteistöjä, jotka eivät täytä enää tämän 
hetken ajatuksia hyvästä hoivaympäristöstä ja vanhuksenhuollolle asetettuja 
määräyksiä. Ympärivuorokautinen hoiva asettaa hoivakodin rakennukselle 
paikkamääräpaineita; hoivapalvelun ollakseen ulkopuoliselle kaupalliselle 
palveluntarjoajalle kannattavaa yksikköä kohden tulee olla riittävästi paik-
koja ja arkkitehtuurin pitää mahdollistaa kahden yksikön samanaikainen 
yövalvonta. Teknisesti toimivien kiinteistöjen purkaminen ei ole ekologisesti 
järkevää, mutta uuden käyttötavan löytäminen kiinteistölle joka ei enää 
toimi alkuperäisessä tarkoituksessaan voi olla vaikeaa, tai niiden korjaaminen 
nykyajan vaatimuksia ja kuntouttavaa hoivaideologiaa vastaavaksi.  
 Nykyistä yhteiskuntaa voidaan luonnehtia jopa vanhusvihamieliseksi. 
Yhteiskuntarakenne, asuinympäristöt ja rakennuskanta eivät välttämättä 
tue toivetta pitkään kotona itsenäisesti selviävistä vanhuksista. Palvelukort-
teli -konseptin mukainen vanhustenhoitomallikin edellyttää uudenlaista 
vanhusystävällisempää ympäristön tarkastelua ja vanhusystävällisen kult-
tuurin kehittämistä, jossa vanhukset nähdään luontevana osana muuta 
asuinympäristöä ja joka asuinalueelle kuuluvana ikäjoukkona.

 Tämä diplomityö on tehty osana Sotera instituutin “Muuttuva 
yhteiskunta, muuttuvat palvelut” -tutkimushanketta ja tämän diplomityön 
tarkoituksena on soveltaa palvelukortteli -konseptia yhteen yhteistyökau-
pungin kohteeseen Vantaalle.  Palvelukortteli -konsepti on yksi lähestymista-
pa vastata heikentyvän huoltosuhteen ja kasvavan ikääntyvän väestön palve-
lutarpeeseen1. Konseptilla pyritään luomaan uudenlaista vanhustenasumista 
ja sen yhteyteen palveluverkkoa, jossa aiemman laitosmaisen hoivamallin 
korvaa hajautettu palveluverkosto ja kaupalliset palveluntarjoajat.2

 Diplomityön kirjallisessa osuudessa olen etsinyt kirjallisuudesta 
vanhusystävällisen asuinalueen piirteitä ja yrittänyt löytää tekijöitä, jotka 
tulisi huomioida erityisesti kun rakennetaan vanhusväestölle asuntoja tai 
hoivaympäristöjä.  
 Diplomityön on koostettu niin, että toisessa kappaleessa käsittelen 
kirjallisuuskatsauksena vanhusystävällistä yhteiskunta- ja asuinaluesuun-
nittelua. Kolmannessa kappaleessa hahmottelen kirjallisuuden perusteella 
millaisia erityispiirteitä vanhusten asuntosuunnittelussa tulisi huomioida. 
Neljännessä kappaleessa käyn läpi Simonkodin vanhustenkeskusta suun-
nittelukohteena, analysoin sen ympäristöä, lähipalveluita ja potentiaallista 
asiakaskuntaa, käyn läpi tontin asettamia reunaehtoja ja siellä sijaitsevia 
rakennuksia. Viidennessä kappaleessa esittelen Simonkodin kehittämiskon-
septin. Kuudennessa kappaleessa käyn läpi olemassaolevien rakennuksien 
muutosehdotukset ja seitsemännessä kappaleessa konseptin mukaiset uudet 
rakennukset. Kahdeksas kappale vetää yhteen esimerkkikohteen soveltuvu-
utta palvelukortteli-konseptin käyttöön.

1Huttunen 2012
1Vauramo 2016
2Suominen 2016
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Nykyistä yhteiskuntaa voidaan sanoa jopa vanhusvihamieliseksi.  Kärjistet-
tynä voidaan nähdä, että vanhukset ajetaan kodeistaan keskittämällä palve-
lut suuriin yksikköihin ja eristetään heidät näin yhteiskunnasta ja perheistään 
pakottamalla heidät muuttamaan pois omilta asuinalueiltaan. Kun kävely-
matkan päässä olevat lähipalvelut katoavat, ihmisryhmät joilla ei ole mahdol-
lisuutta yksityisautoiluun ja ovat riippuvaisia lähipalveluista, kuten vanhukset 
ja lapset, syrjäytyvät yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja jäävät vangeiksi 
omiin koteihinsa ja joutuvat  lopulta muuttamaan pois alueelta kun eivät 
enää siellä pärjää.4

 Perinteisesti vanhustenhoito on järjestetty sulkemalla vanhukset 
erillisiin laitoksiin ja hoivakoteihin pois normaalista yhdyskunnasta ja ul-
kopuolelle kaupunkirakennetta4. Dieter Hoff mann- Axthelm artikkelissaan  
”Neighbourhood for lifetime. Urban neighbourhoods for the elderly and 
people with dementia” penää, että ennemmin kuin että rakennettaisiin lisää 
hoivakoteja, tulisi  kaupunkirakennetta kehittää vanhenevan väestön tar-
peisiin. Nykyinen kaupunkisuunnittelu ei osaa nähdä erityistarpeita, joita 
vanhusväestöllä on, ja vanhuksia ei olla totuttu näkemään yhteiskunnallisina 
toimijoina vaan nähdään että vanhukset ovat ongelma joka tulee eristää 
muusta yhteiskunnasta jos he eivät pysty toimimaan ympäristössä joka on 
suunniteltu terveille ja hyväkuntoisille. ”Viranomaissäätelyn tulisi taata, että 
kaupunginosista tulee monimuotoisia, hyvä kaupunginosa on sellainen että 
se on hyvä kaikille väestöryhmille ja ikäryhmille”. 5

 Suuren ikäluokan ikääntyessä ja eliniän pidentyessä ollaan kuitenkin 
herätty huomaamaan laitoshoidon kalleus ja tulevaisuuden pyrkimyksenä 
on, että laitoshoitoa vähennettäisiin ja suurin osa vanhuksista pystyttäisiin 
hoitamaan kotonaan ja vain heikkokuntoisimmat vanhukset sijoitettaisiin 
laitoshoitoon. Vaikka usein vanhukset itse haluavat asua kotonaan mahdol-
lisimman pitkään,  ilman palveluverkoston ja yhteiskuntarakenteen suunnat-
tuja toimia tämä ei itsessään takaa vanhuksille laadukasta elämää. ”Sekoittu-
nut kaupunkirakenne itsessään ei takaa, että vanhukset selviävät vanhetessa 
kotonaan vaan sen rinnalle tulee kehittää palveluverkostoja, ja nämä tulee 
kehittää hyvissä ajoin”6 .   

 Asuinympäristöjä tulisi myös kehittää vanhusystävällisemmiksi. 
Esimerkiksi fyysisessä ympäristössä olevat epäkohdat joita terve ihminen ei 
edes huomaa, voivat olla kynnystekijöitä, jotka käytännössä määrittelevät 
pystyykö vanhus toimimaan itsenäisesti asuinympäristössään, vai tarvitseeko 
hän apua päivittäisissä toimissa. Suunnittelijoiden tulisi entistä paremmin 
pystyä eläytymään heiveröisen tai dementoituneen vanhuksen asemaan 
suunnitellessaan asuinympäristöjä.  
 Yhtenä haasteena kotona-asumisessa vanhusiällä on, että mikäli 
asuminen kotona ei ole mahdollista loppuun asti, liian myöhään tapahtuva 
asuinpaikan muuttuminen romahduttaa vanhuksen kunnon usein lopullises-
ti. Varsinkin dementiaoireisen sijoittaminen uuteen vieraaseen ympäristöön 
on ongelmallista; dementiasta kärsivä vanhus ei pysty enää omaksumaan 
uutta ympäristöä, uusi ympäristö katkaisee vanhat sosiaaliset verkostot 
joita vanhuksella on mahdollisesti ollut vanhassa naapurustossaan ja tämä 
myös osaltaan heikentää omatoimisesti pärjäämistä. Ideaalitilanne olisikin, 
että joko vanhus muuttaisi hyvissä ajoin uuteen vanhuudenajan asuinpaik-
kaansa, jotta hän vielä kykenisi omaksumaan uuden ympäristön ja luomaan 
sosiaalisia suhteita, tai että vanhuspalvelut olisivat sijoitettu osaksi muuta yh-
dyskuntarakennetta niin, että alueen vanhukset voisivat asua samalla alueella 
myös vanhana ja asuinalueelle olisi järjestetty riittävä määrä tukitoimia ja 
eritasoisia vanhuspalveluja kattamaan koko vanhuusajan tarpeet. ”Tällaisen 
henkilön kannalta ratkaisu, jossa päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja pitkäaikai-
shoito on järjestetty samassa hoivaympäristössä, on suositeltavaa. Ikääntynyt 
ehtii näin vähitellen tutustua asuin- ja hoivaympäristöön ennen kuin muutto 
hoivalaitokseen tulee ajankohtaiseksi. 7

 Kaikki olemassa olevat asunnot eivät kuitenkaan sovellu vanhuksien 
kotona-asumiseen ja tarvittavat muutostyöt voivat olla niin laajoja ettei nii-
hin ole järkevää lähteä. Esimerkiksi hissittömiin taloihin voi olla vaikea saada 
esteetöntä reittiä, mikäli koko taloyhtiö ei lähde hankkeeseen mukaan. Myös 
kotihoito puolestaan asettaa omia vaatimuksia asunnolle; asunnossa tapah-
tuvan kotihoidon tulisi olla myös hoitajalle ergonomisesti turvallista ja jos 
vaikka tarvittavien apuvälineiden mahduttaminen olemassa olevaan kylpy-

huoneeseen ei ole mahdollista kotona-asumista voi olla vaikeaa jatkaa.8 

Vanhuksille ja kotihoitoon soveltuvia asuntoja tulisi siis rakentaa tasaisesti 
useille eri asuinalueille turvaamaan alueen vanhuksien mahdollisuus jat-
kaa asumista samassa yhteisössä, mikäli oma asunto siihen ei sovellu. 
 Tulevaisuuden trendi selvästi kuitenkin on, että vanhusten asum-
ista ja normaalia asumista sekoitetaan rohkeammin yhteen ja vanhukset 
saavat taas näkyä osana normaalia elämää. Esimerkkinä tästä mm. ulko-
mailla oleva asuinrakennuskohde, jossa alin kerros on dementikkojen 
käytössä ja ylemmät kerrokset normaalia asuinrakentamista9, sekä esim. 
vanhustenkeskukset joiden toimintaan on yhdistetty muita julkisia palve-
luja kuten esim kirjasto tai päiväkoti. Suomessa tällaista rohkeaa sekoit-
tamista vielä arastellaan ja pelätään dementoituneiden vanhusten karkot-
tavan muuta väestöä ja alentavan asuntojen arvoa. Ehkä lähimpänä uutta 
ajattelua on Setlementtitalojen sukupolvikortteli Helsingin Jätkäsaaressa10, 
johon yhteen kortteliin tulee opiskelija-asuntoja, senioriasuntoja ja asunto-
ja perheille ja vammaisille. Rohkea sekoittaminen vähentää myös vanhuu-
den negatiivistä stigmaa ja lisää vuorovaikutusta eri ikäryhmien kesken ja 
tarjoaa positiivisia ylisukupolvisia kokemuksia. 
 Sekoitetun rakenteen synnylle voi olla hidasteena myös kaavoitus. 
Hoitokodit usein merkitään kaavaan YS –tunnuksella, joka viittaa vanhaan 
tapaan nähdä vanhustenhoito osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Senio-
riasunnot taas usein kaavoitetaan normaalien asuinkerrostalojen tapaan 
AK-tunnuksella. Palvelukortteli –ajatuksen mukainen rakentaminen, jossa 
kunnallisen- ja kaupallisen palvelun raja hämärtyy sekä asumispalvelu 
erotetaan ehkä hoivapalveluista erillisiksi tuotteiksi, sijoittaminen yhteen 
kaavaluokkaan on vaikeampaa. Palvelukorttelityyppisessä konseptissa, 
jossa samassa rakennuksessa on asumista, vanhuspalveluita ja kaupallisia 
palveluita tulisi ehkä kaavassa näkyä tunnuksella AL.
4 Black 2014 s.103
5Hoff mann- Axthelm 2014 s.137-138
6Hoff mann- Axthelm 2014 s.140
7Verma 2009 s.25
8Sipiläinen 2011

9Hoff mann-Axthelm 2014 s.142
10Setlementtiasunnot 2017
11Verma 2009 s25
12 Kruse 2014 s58 
13  Wißmann 2014 s215

14Huttunen 2012
15Vauramo 2016
16Suominen 2016
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VANHUSTENHOIDON UUSIA MALLEJA 

Maailmalla on kehitetty erilaisia malleja vanhusväestön itsenäisesti asumi-
seen ja sen tukemiseen. ”Aging in place” on termi, jota käytetään kirjalli-
suudessa kuvaamaan toimintamalleja ja tukimuotoja, joiden avulla vanhus 
pystyy jatkamaan asumista omassa asunnossaan tarvitsematta muuttaa  
toimintakyvyn heiketessä laitoshoitoon. Nämä toimet voivat tarkoit-
taa kotiin tehtäviä fyysisiä muutoksia esim kylpyhuoneeseen sijoitetta-
via apukaiteita, keittiömuutoksia tai kynnystenpoistoja, mitkä auttavat 
kotona pärjäämistä. Ne voivat olla myös kotiin tuotavia kodinhoito- tai 
ruokapalveluita tai vaikkapa älyjärjestelmiä jotka pystyvät monitoroimaan 
kotona asuvan vanhuksen vointia ja aktiivisuutta ja hälyttämään apua 
paikalle mikäli poikkeavuutta ilmenee. 11

 ”Appartment for life” on Hollannissa käytetty malli, jossa palvelu-
asunto pyritään tarjoamaan ikääntyneelle loppuiäksi niin, että palvelun 
taso määritellään asukkaan tarvitseman avun mukaan ja sen tasoa voi-
daan kasvattaa asukkaan kunnon heiketessä.11 
 ”Caring communities” on strategia, jossa vanhustenhoito on ero-
tettu kolmeksi eri osa-alueeksi, ”professional care”, ”family care” ja ”com-
munity care” eli ammattilliseksi hoivaksi, perhehoivaksi ja yhteisölliseksi 
hoivaksi, missä vanhustenhoitoa jaetaan eri toimijoiden kesken ja jossa 
ammattilaiset koordinoivat rooleja joita perhe ja paikallinen yhteisö voisi-
vat ottaa vanhustenhoidossa ammattimaisen avun rinnalle.12 
 ”We are neighbours” on dementiatietoisuuskampanja, jonka pieni 
Ostfi ldernin kaupunki lähellä Stuttgartia teki pyrkimyksenä luoda demen-
tiaystävällisiä rakenteita yhteisöön. Tämä piti sisällään poliisin, paikallisten 
yrittäjien ja järjestöjen kanssa yhteistyötä pyrkimyksenä lisätä dementiati-
etoisuutta, esimerkiksi musiikki- ja kirkollisia tapahtumia joissa dementikot 
ja muu väestö kohtasivat ja hoivakotien avaamista naapuruston käyt-
töön pyrkimyksenä luoda sosiaalisia siteitä hoivakodin ja muun yhteisön 
välille.13 
 Palvelukorttelit –konsepti, jonka alla tämä diplomityö on tehty 
Aalto yliopiston Soterainstituutille tarkastelee vanhustenhoidon mal-
lia, missä vanhustenasuminen sijoitetaan paikkaan missä on valmiiksi 
palveluita joita vanhukset voivat hyödyntää. Perinteisessä palvelutalossa 
pyritään tarjoamaan kaikki vanhuksen tarvitsemat palvelut talon sisällä. 
Palvelukorttelit -mallissa palvelutalosta riisutaan ne pois, ja pyritään hyö-
dyntämään ympäristössä olevia julkisia ja kaupallisia palveluita ja välttää 
näin päällekkäisyyksiä palvelutarjonnassa. 14, 15, 16

YHTEISÖN ROOLI TULEVAISUUDEN
VANHUSTENHOIDOSSA

Tulevaisuuden vanhustenhoidon visioissa usein yhteisölle ja kolmannelle 
sektorille eli vapaaehtoistyölle ja järjestöille pyritään antamaan uudenlainen 
rooli. Koska nykyiseen laitosmaiseen järjestelmään ei enää tulevaisuudessa 
suuren ikäluokan vanhetessa ole varaa, kallista laitosmaista järjestelmää hal-
utaan purkaa ja korostaa ihmisten omaa aktiivisuutta, valinnanvapautta sekä 
vastuuta itsestään. Ammatillisen terveydenhoitoon perustuvan vanhusten-
hoidon rinnalle halutaan luoda verkostoja ja vanhustenhoidon tapoja, joiden 
avulla vanhukset pystyvät toimimaan entistä pidempään itsenäisesti ja hyö-
dyntämään muita hoidon ja tuen muotoja kuin terveydenhuollon palvelut.17

AKTIIVISEN TOIMIJAN ROOLIN TARJOAMINEN YHTEISÖSSÄ

Eläkkeelle jäädessään vanhus menettää työelämän tuomat sosiaaliset suhteet 
ja aktiivisen roolin yhteisössä. Tavallaan on omituista, että kun kaikille muille 
ikäryhmille tarjotaan positiivisia rooleja ja julkisia tiloja ikäryhmäkohtais-
esti, mutta eläköityneeltä vanhusväestöltä tällaiset korvamerkityt tilat usein 
puuttuu ja vanhukset ovat ikään kuin näkymätön ikäryhmä. Lapsille tarjo-
taan leikkipuistoja ja päiväkoteja joka asuinalueella, nuorisolle nuorisotaloja, 
skeittipuistoja ja koulurakennuksia, työssäkäyvä aikuisväestö täyttävät kaikki 
julkiset tilat rooliensa kautta, mutta vanhuksille ei ole usein muita kuin 
passiivisia rooleja tarjolla. Helsingin kaupungin Kinaporin ja Kampin palve-
lukeskukset  pyrkivät juuri täyttämään tätä tyhjiötä ja tarjota areenan, jossa 
myös vanhukset voivat toimia aktiivisesti ja hyödyttää yhteisöään tarjoamalla 
rooleja esimerkiksi vapaaehtoistyön parissa.18 Andreas Kruse artikkelissaan 
”Dementia as cultural challenge” kirjoittaa ikäystävällisen kulttuurin piirteenä 
juuri tällaisten tilojen ja kulttuurin luomisen, missä myös esimerkiksi demen-
tikot voisivat aktiivisesti osallistua yhteisöön, joka ”tarkoittaa mahdollisuutta 
aktiivisesti tuottaa ja hyödyttää sosiaalista yhteisöä, olla vuorovaikutuksessa 
ihmisten kanssa ja kokea jaettua vastuuta”. 19 

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO KUNTOUTUKSEN JA AKTIVOIN-
NIN AVULLA

Tutkimuksissa on mm. huomattu, että fyysinen ja henkinen aktiivisuus sekä 
yhdistämällä muisti- ja psykomotorisia harjoitteita pystyy lykkäämään lai-
toshoidon tarvetta jopa vuosia. Yksinkertaiset psykomotoriset harjoitukset 
voivat hidastaa dementiaoireita paremmin kuin lääkinnälliset keinot. Li-
haskuntoa ylläpitävä harjoittelu ja kuntoutus auttaa vanhusta jaksamaan 
myös arkiaskareissa. Tällaiset dementiaa hidastavat ja kognitiivisia valmiuksia 
ylläpitävät psykomotoriset harjoitteet ja fyysistä kuntoa ylläpitävät harrastuk-
set voivat mahdollistaa itsenäisen elämän ja ehkäistä ennenaikaista laito-
shoitoa vuosilla.  Tutkimuksissa on saatu tuloksia että oikeanlaisilla säännöl-
lisillä harjoitteilla pystyttäisiin vähentämään dementiaa jopa 42% tapauksista.   
Näitä ennaltaehkäiseviä ja kotona-asumista mahdollistavia palveluita tulisi 
olla saatavilla vanhuksille oman asuinympäristön lähipiirissä. 20

YKSINÄISYYDEN EHKÄISY

Suuri ongelmatekijä vanhusten kotona-asumisessa on vanhusten yksinäisyys: 
vaikka kotipalvelu pystyisikin kattamaan vanhuksen käytännönelämän avun-
tarvetta, se ei kuitenkaan pysty täyttämään sosiaalista tarpeita. Jos ulkopuoli-
sia sosiaalisia suhteita ei ole, oma koti voikin yhtäkkiä tuntua vankilalta kun 
oma liikuntakyky on heikentynyt. Cattan tutki amerikkalaisessa yhteiskunnas-
sa erilaisten tukiohjelmien tehokkuutta  yksinasuvien vanhuksien sosiaalista 
eristyneisyyden ja yksinäisyyden ehkäisyssä ja tutkimuksen mukaan selvästi 
parhaiten yksinäisyyttä ehkäisi ryhmätoimet, jossa vanhus yhdessä muiden 
ryhmäläisten kanssa saivat jotain kohderyhmäsidonnaista koulutusta21. 
Voidaan tulkita, että vertaisryhmän kanssa toistuvat säännölliset tapaamiset 
loivat sosiaalisia suhteita osallistujien välille. Weil puolestaan kirjoittaa pai-
kallisten vanhustenkeskuksien merkityksesta vanhusten kotona-asumisen 
mahdollistajana ja tukijana. ”Keskuksien on havaittu luovan positiivisia 
sosiaalisia kontakteja  ja luovan pysyviä sosiaalisia yhteyksiä sekä tarjoavan 
välineellistä apua esimerkiksi laskujen maksussa)” 22

 Asuinympäristöjen suunnittelulla on myös suuri rooli yksinäisyyden 
ehkäisyssä. Kaikissa asuinympäristöissä tulisi olla paikkoja sosiaaliseen kans-
sakäymiseen ja julkisia tiloja. Esimerkiksi pientaloalueilla rakennuskanta on 
helposti pelkästään yksityistä, ja ainoat julkiset tilat jossa voi tavata muita on 
leikkipuistot. Eläköityneelle autottomalle vanhukselle nuorena rakennettu 
oma koti omakotitaloalueella voi vanhana lapsien lennettyä pesästä ja puoli-
son kuoltua muuttua hyvin yksinäiseksi paikaksi, jos oma kunto ei enää riitä 
hakemaan sosiaalisia kontakteja oman asuinalueen  ulkopuolelta. 23
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ASUINYMPÄRISTÖSUUNNITTELU VANHUKSET HUOMIOIDEN

Olennaista vanhuksen pärjäämiselle itsenäisesti on palvelujen saavutetta-
vuus ja ulkoilumahdollisuudet. Yleisesti voidaan sanoa, että vanhusystäväl-
linen asuinympäristö on pienimittakaavainen, sieltä löytyy tarvittavat päiv-
ittäiset palvelut lähietäisyydellä, siellä on hyvä kevyen liikenteen verkosto 
ja ulkoilumahdollisuuksia. Tärkeää vanhusväestön kannalta olisi myös, että 
lähiympäristöstä löytyisi myös julkisia tiloja sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
ja osallistumiseen yhteisön toimintaan. 24

 Vanhuksien omatoimisuutta ja itsenäisesti pärjäämistä voidaan tukea 
asuinympäristön suunnittelulla vanhusystävällisiksi. ”ympäristö tulisi suunni-
tella niin että siellä pystyy toimittamaan päivittäiset askareet myös vähenty-
neilä kognitiivisilla kyvyillä” 25 ”Koska vanhojen ihmisten, ja varsinkin alzhei-
merpotilaiden kyky sopeutua ympäristöön on alentunut, tulisi ympäröivän 
arkkitehtuurin olla suunniteltu niin että paine sopeutumiseen olisi vähäisem-
pi”26

 Tällä hetkellä suunnittelussa yleensä jo huomioidaan fyysinen es-
teettömyys rullatuolipotilaan tai rollaattorin käyttäjän näkökulmasta, mutta 
tämän rinnalla asuinympäristöjä tulisi tarkastella myös kognitiivisen es-
teettömyyden, raihnaisuuden ja psykologisen ja sosiaalisen esteettömyyden 
näkökulmista. David Hoglund kirjassaan ”Housing for the elderly” kiteyt-
tää hyvin ympäristön paineen ja vanhuksen kompetenssin suhdetta: ”Jos 
ympäristöstä tulee liian vaativa ja se ylittää yksilön kompetenssin lopputulos 
on negatiivinen. Sama totuus toteutuu jos ympäristö ei ole tarpeeksi vaativa, 
lopputulos on negatiivinen koska se on epästimuloiva” 27 . Ympäristön tu-
lisi siis toisaalta stimuloida vanhusta käyttämään ja hyödyntämään omia 
voimavarojaan jotta vanhus ei passivoituisi, mutta toisaalta samalla luoda 
mahdollisuus matalan kynnyksen osallistumiseen sittenkin kun kompetenssi 
on alentunut. Onnistuneen asuinympäristösuunnittelun pitäisi tarjota nämä 
molemmat tasot niin, että vanhus voi itse säädellä haasteen määrää ja osal-
listua yhteisön toimintaan itse valitsemallaan tasolla ja tavalla.

ORIENTAATION JA PERILLELÖYTÄMISEN HELPOTTAMINEN

Olennainen osa vanhuuden omatoimisuuden säilyttämistä on se, että pystyy 
suunnistamaan itsenäisesti paikasta a paikkaan b. Kognitiivinen esteettömyys 
tarkoittaa  asuinympäristössä reittien ja arkkitehtuurin selkeyttä. Reitillä tulisi 
olla päämäärä jossa näkövihjeet antavat vinkkejä siitä mihin suuntaan tulisi 
kulkea. Reitillä tulisi olla maamerkkejä, jotka helpottavat reitin tunnistamista. 
Kevin Lynch tutki bostonilaisten taksikuskien strategioita löytää perille. Hän 
löysi viisi fyysistä elementtiä, joiden avulla taksikuskit navigoivat kaupun-
kiympäristössä: väylät, alueet, maamerkit, solmukohdat ja rajat. 28 Bloomer 
puolestaan listaa arkkitehtonisen jäsennyksen välineiksi paikan (place), reitin 
(path), kuvion (pattern) ja rajan (edge)29. Vastaavilla vihjeillä ja kaupunkitilan 
jäsennyksellä voidaan auttaa muistisairasta liikkumaan lähiympäristössään. 
Myös väylällä toistuvat elementit tai väylien erilainen luonne tai pintamate-
riaali voi antaa vihjeen mitä tietä seurata. Esimerkiksi Maunulassa sijaitseva 
liikuntaesteisille ja vanhuksille suunniteltu Suursuonpuisto antaa värikoodat-
tujen tasaisin välimatkoin tulevien levähdyspaikkojen ja pintamateriaalien 
avulla vihjeen reitistä muistisairaille ja näkövammaisille30. Vanhuksen kannalta 
reittien selkeys luo myös turvallisuudentunnetta, joka lisää ulkoilua ja näin 
hyvinvointia ja terveyttä. 
  Eberhard puhuu kirjassaan Brain Landscape erilaisista muistisys-
teemeistä. Hän jakaa muistijärjestelmän episodiseen muistiin, semanttiseen 
muistiin ja toiminnalliseen muistiin. Hänen mukaansa vaikka dementia-
potilaalla olisi semanttinen eli selittävä tietomuisti kadonnut, hän pystyy 
kuitenkin usein toimimaan toisen muistijärjestelmän avulla, ja tätä voidaan 
hyödyntää reittisuunnittelussa. Esimerkiksi vanhus toimii automaattisesti 
tutussa ympäristössä tottumallaan tavalla jolloin reitin ”muistaminen” tapah-
tuu toiminnallisen muistin avulla. Toisaalta esimerkiksi arkkitehtuurin vihjeet 
voivat antaa tarvittavan impulssin oikean reitin valitsemiseen ja näin vanhus 
käyttää episodista muistiaan orientaatiossa. 31

 Orientaatioita helpottaa myös rakennusmassojen selkeys ja suhde ul-
kotilaan. Jos vanhus pystyy rakennuksen sisällä hahmottamaan rakennusmas-
san muodon ja mihin hän itse siinä sijoittuu, se helpottaa rakennuksen sisällä 
orientoitumista. Ilta- tai aamuauringon suunta tai ulkoa näkyvä maisema 
sitoo sisätilan maailmaan, ja antaa tilassa liikkujalle tärkeää tietoa siitä missä 
hän on 32. Bloomer kirjoittaa kirjassaan ”Body, memory and architecture” 
tilahahmottamisen ja arkkitehtuurin ruumiillisesta ulottuvuudesta,  koke-
muksesta oman ruumiin suhteesta tilaan: ylhäällä/ alhaalla, jonkun edessä/ 
takana, suuressa/ ahtaassa tilassa ovat kaikki tilallis-ruumiillisia kokemuksia 
jotka eivät katoa muistisairauden takia. 33

 Dementiapotilaat pystyvät jonkin verran käyttämään myös opasteita, 
mutta pelkästään niiden varaan ei tulisi rakentaa tiloihin löytämistä vaan 
arkkitehtuurin vihjeiden tulisi tukea opasteiden sisältöä. Janet Carpmanin 
tutkimus sairaalaympäristön reiteistä osoitti, että tehokkainta suunnistamisen 
helpottamisessa on, jos opastus ja reittivihjeet sijoitetaan reitin päätöksente-
kokohtiin.34

Kognitiivisesti esteetön reitti on siis sellainen, jossa käyttäjä osaa intuitiivis-
esti kulkea ympäristön vihjeiden perusteella oikeaan suuntaan ja reitissä ei 
ole keskeytyksiä tai epäjatkuvuuskohtia joissa käyttäjä ei tiedä miten toimia. 
Ongelmallista liikuntarajoitteisen vanhuksen kannalta voi olla, että ainakin 
oman kokemukseni mukaan usein fyysisesti esteetön reitti luiskineen ja his-
seineen ei ole välttämättä myös kognitiivisesti esteetön. Joskus kainalosau-
voilla liikkuvan ihmisen kanssa kulkiessa olen huomannut, että esteettömän 
reitin löytäminen voi olla hankalaa. Vaikka fyysisesti esteetön reitti saattaisikin 
olla tarjolla, se saattaa poiketa ”luonnolliselta” reitiltä niin paljon että vanhus 
ei löydä sitä tai eksyy matkalla. 
  Vanhusten heikentyneet aistit voivat myös vaikuttaa reitin löytymis-

een tai ympäristövihjeiden tulkintaan. Reiteillä tulisi olla riittävä valaistus 
ja maanpinnassa tulisi välttää yllättäviä värikontrasteja: heikkonäköinen 
dementikko voi esim ulkita tummat kaivonkannet rei’iksi maapinnassa.35 
Dementiapotilaiden kannalta olisi myös tärkeää, että esim sisäänkäynnit 
olisi merkattu tunnistettavasti esimerkiksi katoksilla ja että ovi erottuisi 
muusta rakennusmassasta esimerkiksi värien avulla.36, 37 Rakennusmasso-
jen typologioiden, materiaalien jä värien selkeä jäsennys ja vaihtelu auttaa 
myös vanhusta erottamaan rakennusryhmät ja alueet toisistaan ja suunnis-
tamaan ympäristössä. 

VANHUUDEN FYYSISTEN MUUTOSTEN HUOMIOIMINEN

Vanheneminen aiheuttaa fyysisisiä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa 
vanhuksen kykyyn toimia rakennetussa ympäristössä. Lihasvoima heikke-
nee ja esimerkiksi käsissä oleva voima  kääntää, painaa tai kiertää vähenee 
ja jäsenet saattavat vapista. Ruumiin lämmöntuotanto heikkenee, ain-
eenvaihdunnan muutokset voivat aiheuttaa tihentynyttä tarvetta käydä 
wc:ssä.  Aistit kuten näkö ja kuulo heikentyvät.38 Julkisissa tiloissa ja reiteillä 
tulisi olla riittävän korkeita käsinojallisia istumapaikkoja tasaisin välimat-
koin levähtämiseen ja käsijohteita tuen ottamiseen, kaupan kassoilla 
laskutilaa laukun kaivamiseen, ovien ja porttien avausmekanismit tulisi olla 
helppokäyttöisiä ja teiden aurauksessa ja kunnossapidossa tulisi huomioda 
rollaattorilla liikkuvan vanhuksen tarvitsema huoltotaso.39 

17 Laarhooven, Henny van, 2016.
18 Helsingin kaupunki, 2017.
19Kruse 2014, s.57 
20Wolf  2014, s.71-74
21 Cattan 2005, s. 58
22Weil 2014, s.6
23Hoff mann-Axthelm, s.137-140
24Hoff mann-Axthelm, s.137-142
25Schmieder 2014, s.69
26Eberhard 2009, s.135
27Hoglund 1985, s.14
28Ebenhard 2009, s.176 
29 Bloomer, K. 1977 s.105 
30Ikäinstituutti, 2017
31Eberhard 2009, s.132-134 
32Tauke s.129 
33Bloomer K. 1977 s4, s57
34Carpman Eberhard 2009, s.176 
35McNair 2014, s.106
36Verma 2009, s30
37Tauke 2015, s129
38 Hoglund 1985 s9-11
39 Ikäinstituutti 2017
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3. VANHUKSET JA ASUMINEN
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Yleensä sanotaan, että vanhusten asuntosuunnittelussa pätee samat lain-
alaisuudet kuin missä tahansa esteettömän asunnon suunnittelussa. Tämä 
ajattelutapa ehkä viittaa siihen, että ei haluta että asuntokannassa erotel-
taisiin erikseen asunnot vanhuksille ja muulle väestölle, vaan halutaan tukea 
sekoittunutta rakennetta missä asunnot joustavasti sopivat monen eri ikäryh-
män käyttöön. Vanhuksille erikseen suunnitelluilla asumisratkaisuilla on tällä 
hetkellä myös ikävä leima, mielikuva on kuin terveyssandaalilla verrattuna ta-
valliseen sandaaliin: käytännöllinen mutta ruma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
etteikö fyysisesti ja kognitiivisesti esteetöntä ympäristöä voisi suunnittella 
myös visuaalisesti miellyttäväksi ja kaikille sopivaksi.
 Tavallaan olen näkemyksen kanssa samaa mieltä, että asuntotuotan-
toa ei kannata liikaa erotella eri ikäryhmille, mutta samalla voidaan löytää 
joitain erityispiirteitä, joihin esim kotiapua tarvitsevan liikuntarajoitteisen  ja 
dementoituneen vanhuksen asunnon suunnittelussa voi kiinnittää hieman 
enemmän huomiota, mutta joiden toteuttaminen koko asuntorakentamisen 
laajuudella tuntuisi turhan kankealta ja rajoittavalta. Toisaalta nämä erityis-
ominaispiirteet eivät varmasti estä ketään ei-vanhusta asumassa näiden aja-
tusten mukaan suunnitellussa rakennuksessa. Olen pyrkinyt tähän listaamaan 
tutkimuksista ja arkkitehtuurikirjallisuudesta löytämiäni näkökulmia siitä, mitä 
hyvä asuntosuunnittelu olisi vanhusten näkökulmasta. Osa näkökulmista liit-
tyy enemmän hoivakotiarkkitehtuuriin mutta olisi ehkä sovellettavissa myös 
jollain tavalla asuinrakentamiseen.

VANHUSTEN ERITYISTARPEET ASUNTOSUUNNITTELUSSA
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MAHDOLLISUUS ULKOILUUN JA LIIKKUMISEEN

Monesta lähteestä ja tutkimuksesta käy ilmi, että tärkeää kaikissa vanhusten 
asumisen muodoissa on mahdollisuus liikkumiseen ja ulkoiluun. Dementia-
oireisille on tyypillistä levottomuus ja halu mennä ”kotiin” 40. Tilaratkaisuilla, 
joissa on mahdollista vaellella ilman rajojen liian nopeaa vastaantuloa, on 
mahdollista vähentää asukkaiden levottomuutta ja ylläpitää fyysistä kuntoa41. 
Sisätiloihin käytäville voidaan luoda sarja kiinnostuksenkohteita, jotka saavat 
fyysisesti aktiiviset potilaat liikkumaan42. Ulkoilu parantaa unta ja päivänva-
lossa oleilu auttaa ylläpitämään vuorokausirytmiä. 
 Arkkitehtuurilta tämä vaatii sellaista sisätilojen jäsentämistä, jossa 
käytävät eivät pääty umpikujaan  vaan että käytävän päästä löytyy aina jokin 
kiintopiste. Tiloista tulisi olla myös mahdollisimman suora ja sekä fyysisesti 
että kognitiivisesti esteetöntä kulku turvalliseen ulkotilaan. Suositeltavia on 
myös tarjota katettuja puoliulkotiloja, jotka pidentävät aikaa milloin ulkona 
olosta voidaan nauttia. 41, 43

 Ulkotilojen tulisi olla “muutakin kuin vaan aistipuistoja: merkityksell-
isiä, ymmärrettäviä ja turvallisia ja tarjota nautintoa, sosiaalisuutta ja aktivi-
teettejä”44.

TILAJÄSENNYS

Vanhusten asumisessa verrattuna muuhun asumiseen tilantarve voi olla 
muualla mihin yleensä asuntosuunnittelussa satsataan. Tilajäsennyksen 
tarpeet voivat muuttua myös vanhuksella kunnon heiketessä ja apuväli-
neiden tarpeiden kasvaessa, jolloin voisi olla hyvä että asunnosta löytyy 
muunneltavuutta muuttuneeseen tilanteeseen.  Esimerkiksi jos asunnossa 
on erillinen pieni makuuhuone ja asukas asuu yksin, voisi olla käytännöllistä, 
että makuuhuone olisi mahdollista avata kokonaan olohuonetilan kanssa  
yhdeksi suureksi tilaksi. Makuuhuone ja pesuhuone ovat yleensä tiloja, joissa 
vanhus tarvitsee eniten avustusta ja missä on usein eniten tilanahtautta. 
Makuuhuoneessa avustetaan sängystä nouseminen ja sänkyyn meno sekä 
pukeutuminen, ja näihin toimiin tarvittaisiin tiloissa väljyyttä jotta kotihoito 
olisi hoitajille ergonomisesti turvallista.45  Monissa palvelutaloissa on käynyt 
niin, että tilanahtauden vuoksi makuuhuone toimii apuvälinevarastona ja 
asukas nukkuu päätilassa46. Varsinkin jos asukas viettää suuren osan ajasta 
vuoteessa hän mielellään saattaa myös seurustella vieraiden kanssa vuotees-
ta käsin. Mikäli seinä olisi avattavissa ja tila muunneltavissa, tilan käyttötapa 
voisi paremmin muuntua asukkaan tarpeiden ja toimintakyvyn muuttuessa. 
Kun seniori pystyy vielä liikkumaan ilman apuvälineitä hän voisi käyttää 
makuuhuonetta tavanomaiseen tapaan erillisenä tilana. Jos vanhus myöhem-
min alkaa tarvitsemaan enemmän tilaa makuuhuoneeseen apuvälineiden ja 
avustajien takia, tila joustaa kun yksi seinistä voidaan avata joko kokonaan tai 
vain avustamisen ajaksi. Koska makuuhuoneessa tapahtuu suuri osa avustus-
toimenpiteistä, siellä tulisi olla myös tilaa apuvälineiden säilyttämiseen.

TUNNISTETTAVUUS  

Muistisairaan itsenäistä toimimista voidaan auttaa ja levottomuutta vähentää 
tekemällä tiloista tunnistettavia. Eckhard Feddersen kirjassaan ”Lost in 
space. Architecture and Dementia” kirjoittaa tilojen selkeyden tärkeydestä 
suunniteltaessa dementikoille. Selkeät, ensisilmäyksesllä hahmotettavat 
ja tunnistettavat tilat auttavat muistisairasta toimimaan tilassa ”oikein” ja 
tuntemaan itsensä turvalliseksi.  Olisi hyvä, jos keittiö näyttää ”keittiöltä”  ja 
makuuhuone ”makuuhuoneelta”. Tunnistettavuutta lisää myös moniaistil-
lisuus; tietyt materiaalit luovat assosiaatioita tietynlaisesta käytöksestä. Esi-
merkiksi makuuhuoneen pehmeämmät ja lämpimämmät materiaalit liitetään 
lepoon kun taas keittiössä on kovemmat ja helpommin puhdistettavat pinnat 
yhdistyy sen käyttötarkoitukseen.47

Hoivakotien kodinomaisiksi sisustaminen ei ole pelkästään estetiikkaa, vaan 
voi auttaa dementikkoa rauhoittumaan ja tunnistamaan että on kotona. 
Julkiseen tilaan kuuluvat kalusteet ja loisteputkivalaisimet saattaa saada 
muistisairaan vanhuksen hätääntymään, että hän on eksynyt johonkin julki-

seen tilaan.48

ARKKITEHTUURI RITUAALIEN NÄYTTÄMÖNÄ

Marg Volkwin haastattelussaan puhuu siitä miten asuminen liittyy perusta-
vanlaatuisiin kokemuksiin siitä kun kasvoimme ja alitajuntaamme.49 Aki 
Hiltunen taas tutkimuksessaan ”Sairaalasta hoitokodiksi” tuo esille kotona 
tapahtuvien rituaalien merkityksen kodikkuuden luojana.  Asunnon muut-
tuminen kodiksi edellyttää, että siellä olisi mahdollista suorittaa tutut lapsuu-
desta lähtevät kotiin liittyvät rituaalit ja uusintaa ne.50 Bloomer puolestaan 
kirjoittaa siitä, miten ”Kodeissa tapahtuvat asumisen rituaalit luovat ruumiil-
lisia muistoja, samankaltaiset tilat luovat muistumia ja merkityksiä koetuista 
rituaaleista”. Bloomerin ajatuksissa rakennuksesta tulee miltei kuin liikkeen 
toinen osapuoli, rituaalien näyttämö, jossa uudelleen eletään aiemmat 
rituaalit.51 Jotta asunto tuntuisi kodilta, tulisi siellä siis pystyä edes jollain 
tasolla elämään uudelleen tutut asumisen ja juhlan rituaalit. Tärkeää olisi 
pystyä löytämään uudesta pienemmästä kodista tuttuuden osatekijöitä ja 
tunnelmaa, joilla rituaalit saadaan heräämään52. ”Uudessa kodissa ei huoneet 
itsessään luo tuttuutta vaan rituaalit, jotka kehittyvät kun totumme niihin”, 
”Ruumis tottuu tilaan joka sitä ympäröi sisäistämällä toiminnot sen sisällä”53. 

ARKKITEHTUURI VALINNANVAPAUDEN LISÄÄJÄNÄ

Eckhard Feddersen kirjoittaa tilallisen monipuolisuuden tärkeydestä van-
hustentaloarkkitehtuurissa. Monipuolisuus arkkitehtuurissa näyttäytyy 
vanhuksille itsemääräämisoikeuden lähteenä. Monipuolinen arkkitehtuuri 
mahdollistaa, että hoivalaitoksen tiloihin sidotut vanhukset voivat valita eri-
laisten tilojen välillä mieltymyksiensä ja mielialansa mukaan. Sisätila/ulkotila, 
meluisa/rauhallinen, valoisa/hämärä, kova pinta/ pehmeä pinta, luonnonma-
teriaali/keinotekoinen, yksinolo/ olla osa yhteisöä on valinnanvapautta, jota 
arkkitehtuurilla voidaan luoda5. ”Pienissäkin yksiköissä tulee olla ainakin kaksi 
erilaista oleskelutilaa. Yksi tiloista voi toimia koko yksikön yhteisenä oleskelu-
tilana, toinen voidaan varata TV:n katselua varten”55. Mahdollisuus valita tila, 
jonka kaltaisessa vanhus kokee olevansa kotonaan ja millaisessa hän on tot-
tunut elämään aktivoi vanhuksen muistot menneestä elämästä56. 

40Ludtke 2014, s.93
41 Schmieder 2014, s.69
42 Marquaardt 2014, s.195
43Verma 2009, s.33
44Pollock, s.146
45Sipiläinen 2011, s.75-76
46Sipiläinen 2011, s.77
47Tauke 2014, s.131
48McNair 2014, s.107
49Volkwin 2014, s.24)
50Hiltunen 2006, s.16-17
51Bloomer et al 1977, s.49-50, s.69 

HAPTINEN ARKKITEHTUURI

Muistisairaiden hoidossa aististimulointi on havaittu hyväksi hoitomuodok-
si. Stimuloimalla aisteja pystytään herättämään muistoja, ja hollantilaistut-
kimuksen mukaan dementikot, jotka saivat tuntostimulaatiota saivat siitä 
selvää hyötyä; masennus ja ahdistus lievenivät, he olivat paremman tuuli-
sia ja valppaampia, suuntavaisto parani ja kiinnostus sosiaalisiin suhteisiin 
kasvoi.57 Vanhuksille on tehty hoivakoteihin aistiseiniä, joissa seinälle on 
kiinnittetty erilaisia materiaaleja vanhuksien kosketeltaviksi. Myös ark-
kitehtuuri voisi ottaa tähän enemmän kantaa, vanhuksille rakennettaessa 
materiaalien käyttöön voitaisiin kiinnittää tavallista tarkempaa huomiota ja 
valita aisteja stimuloivia materiaaleja esim seinäpintoihin, joita on miellyt-
tävä koskettaa. Lattiamateriaalin vaihtuminen tilassa voi antaa käyttäjälle 
huomaamattoman viestin tilan käyttötarkoituksen muutoksesta58. Tilassa 
käytettyjen materiaalien vaikutus akustiikkaan vaikuttaa tilan tunnel-
maan. Varsinkin sauna- ja kylpytiloissa on suuret mahdollisuuden herätellä 
aisteja. Saunaelämys voi olla moniaistinen kokemus ja sauna onkin ehkä 
suomalaisille perinteisesti se paikka, missä aisteja erityisesti herkistytään 
tunnustelemaan. Kylmän ja lämpimän, valon ja pimeyden vaihtelut sekä 
puulauteiden tuntuma iholla herättää muistoja lapsuudesta. 

YKSITYISYYS

Toisten avun varassa olevan vanhuksen oikeutta yksityisyyteen tulisi myös 
korostaa tilaratkaisuissa. Chermayeff  ja Christopher Alexander kirjassa 
Community and Privacy jakavat kaupunkiasumisen tilat  kuuteen eri 
yksityisen tason kategoriaan: yksilö-yksityiseen, perhe-yksityiseen, ryhmä-
yksityiseen, ryhmä-julkiseen, kaupunki-puolijulkiseen ja kaupunki-julki-
seen.59 Palvelutalossa oma huone, joka yleensä on varsin pieni, tulisi pystyä 
edustamaan sekä yksilö-yksityistä että perhe-yksityistä aluetta. Oma huone 
siellä on sekä kaikkein yksityisintä aluetta; siellä nukutaan, peseydytään 
ja vaihdetaan vaatteita, mutta siellä otetaan vastaan myös vieraita. Yksity-
isyyttä heikentää myös se, että hoitajilla on sinne pääsy ja yksityiset toimin-
not tehdään hoitajien seurassa. David Hoglund kirjassa ”Housing for the 
elderly: privacy and independency in environments for aging” kirjoittaa, 
miten olisi suotavaa, että myös hoivakodeissa pystyttäisiin huolehtimaan 
edes symbolisesti näistä yksityisyyden eri tasoista. Tilaratkaisuissa tämä 
tulisi huomioida niin, että vaikka huone olisi yhtä tilaa, sänky tulisi voida  
sijoittaa niin ettei se näkyisi heti suoraan ovelta. Ruotsissa oman huoneen 
yksityistä luonnetta on palvelutalossa korostettu sillä, että huoneisto-ovet 
vaikuttavat asunnon ulko-ovilta ovikelloineen ja postiluukkuineen. Tämä 
merkkaa huoneen selvästi asukkaan omaksi reviiriksi, jonne saa tulla vain 
asukkaan luvalla.60,61 
 Yksityisyyden ja itsemääräävyyden tunnetta hoivakodeissa ja asun-
noissa voidaan luoda myös kalusteratkaisuilla. Asukashuoneissa asukkaan 
yksityiset tavarat tulisi olla eri paikassa kuin tavarat joita hoivahenkilökunta 
tarvitsee avustaessaan vanhusta. Asukkaalla tulisi olla mahdollisuus säilyt-
tää henkilökohtaisia esineitään niin, että vain hänellä on pääsy kaikkein 
yksityisimpiin esineisiin, eivätkä ne ole muiden tavaroiden seassa. Saman-
laista hallinnan tunnetta on voitu lisätä muistisairaan kotihoidossa, jossa 
muistisairaalle on varattu tietyt paikat ja esineet aina samaan paikkaan 
käden ulottuville omia tärkeitä rituaaleja varten. Esimerkiksi ”päiväunipaik-
ka jonka yöpöydällä valo ja cd-soitin joka käynnistyy napinpainalluksella 
sekä vesipullo lääkkeitä varten. Kaikki tavarat on tuttuja ja niitä käytetään 
päivittäin”  ”Omistamalla tiettyjä osia talosta voi ylläpitää  suhdetta 
ympäristöön ja tehdä sitä omakseen” 62.

52 Volgwin 2014, s.27
53 Ludtke 2014, s.94
54Feddersen 2014, s.20
55Verma 2009, s.30
56Feddersen 2014, s.20
57 Tauke 2014, s.131 
58Tauke 2014, s.131-132
59Chermayeff  et al. 1963
60Hoglund 1985, s.22
61Hoglund 1985, s.130-131 
62Heylighen 2014, s.87
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4. SIMONKODIN VANHUSTENKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA



22Ilmakuva suunnittelualueesta lähde: https://kartta.vantaa.fi /viistoil-
makuvat/2016/027_01498_160921_Cam4B.jpg
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SUUNNITTELUN LÄHTÖASETELMAT

Simonkodin vanhustenkeskus tuli minulle suunnittelukohteeksi aika sat-
tumalta. Alunperin minun oli määrä suunnitella kohde muualla Vantaalla, 
mutta suunnittelun aloituspalaverissa kävi ilmi, että kohde oli jo suunniteltu 
jo työpiirustuvaiheeseen ja niinpä se ei tuntunut enää kohteena mielek-
käältä. Palaverissa Vantaan vammais- ja vanhuspalvelujohtaja Timo Aronkytö 
ehdotti, että tekisin suunnitelmani Simonkodista, kun sen peruskorjaussuun-
nitelmat oli juuri hyllytetty liian kalliina, ja sen koko kohtalo oli sillä hetkellä 
kokonaan auki. 
 Lähtökohtamateriaaliksi sain piirustukset kohteesta ja hyllytetyn 
korjaussuunnitelman. Tehtävänanto oli varsin vapaa; en saanut oikeastaan 
mitään ohjetta siitä mitä tontille tulisi tulla, tai kantaa siitä, mitä rakennuk-
sista tulisi säilyttää ja mitkä mahdollisesti purkaa. Rivien välistä ymmärsin, 
että asiasta ei ollut ehkä selvää yhteistä näkemystä kaupungin eri tahojen 
välillä; Timon Arokytö heitti ilmaan ajatuksen rakennusten purkamisesta kun 
taas käydessäni Vantaan Tilakeskuksessa juttelemassa kohteesta arkkitehtien 
näkemys oli että olisi sääli purkaa remonttia vailla olevia, mutta muuten 
toimivia rakennuksia. Minulle siis heitettiin pallo keksiä, mitä kohteelle voisi 
tehdä ja ideoida millaisella strategialla sitä voitaisiin lähteä kehittämään. 
Aivan työn suunnittelun loppuvaiheessa, kun esittelin Vantaalla lähes valmis-
ta työtä, sain tavoitelukuja joidan mukaan tontille olisi tavoitteena saada 150 
paikkaa tehostettua asumispalvelua. Muokkasin suunnitelmiani lähemmäksi 
annettua tavoitetta, mutta yritin säilyttää aiemman luomani sisällön mahdol-
lisimman ehjänä.
 

 

OMAT TAVOITTEET

Koin varsin haastavana ja mielekkäänä lähtöasetelman, jossa valmista tila-
ohjelmaa ei oltu annettu ja joutuisin luomaan sen itse. Aiempi kohde olisi 
ollut tehtävänannoltaan paljon selkeämpi; siitä olisi ollut valmis tilaohjelma, 
mutta koin ne jossain määrin ristiriitaisina suhteessa Sotera-instituutin “muut-
tuva yhteiskunta, muuttuvat palvelut”  -seminaareissa esiteltyihin kohteisiin 
ja tulevaisuuden pyrkimyksien ajatusmalleihin. Vantaan linja oli, että he 
pyrkivät rakentamaan isoja yksikköjä tehostettua asumispalvelua, joka on 
varsin laitosmaista vanhustenhoivaa, kun taas seminaarin esitelmissä koros-
tui ajatukset uudenlaisen palveluverkoston synnyttämiseksi osittain myös 
vapaaehtoistyön ja kolmannen sektorin avulla, jolloin vanhukset pystyisivät 
tulemaan entistä paremmin toimeen itsenäisesti  ja saamaan tarvitsemaansa 
tukea uudenlaisten toimintamuotojen kautta sekä itsenäisesti ostetuilla 
palveluilla. Tuntui että seminaarien esimerkkien ja todellisuuden välillä oli 
valtava kuilu ja ajatusmallien ero, joka varmaan osittain johtuu että vanhus-
tenasuminen on perinteisesti kunnissa määritelty sosiaali-ja terveyspalvelu-
iden alle, vaikka uudenmallinen ajattelu vaatisi monialaisempaa lähestymistä. 
Ajattelin, että koska tässä kohteessa minulla olisi vapaat kädet määritellä 
tilaohjelma, voisin paremmin päästä kysymyksenasettelun ytimeen.
 Olin käynyt keväällä 2016 ennen diplomityön aloittamista strategisen 
suunnittelun kurssin, jonka oppeja ajattelin hyödyntää diplomityössäni. 
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SIJAINTI JA LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN

Simonkodin vanhustenkeskus sijaitsee Vantaalla Tikkurilan keskustasta noin 
2km päässä. Lähimmät juna-asemat ovat Hiekkaharjun asema ja Tikkuri-
lan asema. Bussilla Tikkurilan asemalta kestää tulla kohteeseen noin 6min, 
pyörällä 13min ja kävellen noin 26min. Junalla Tikkurilasta kestää matka Hels-
ingin keskustaan Rautatientorille noin 20min.  Simonkodilta on myös varsin 
suora yhteys autolla tultaessa Läntisen Valkoisenlähteentie kautta Tuusulan-
väylälle.
 Simonkallion ja Simonkylän palvelutarjontaan heijastuu selvästi Tik-
kurilan keskustan läheisyys. Tikkurilan voidaan sanoa ole Vantaan tärkeimpiä 
keskusta-alueita. Siellä sijaitsee mm. Vantaan kaupungintalo ja keskeiset 
virastot. Lähes kaikki lähialueen kunnalliset, kirkolliset ja kulttuuripalvelut 
löytyvät Tikkurilan keskusta, ja siksi esim Simonkallion alueella ei kunnallisia 
palveluita juuri ole. Tikkurilan keskustasta  löytyy mm. lähin terveyskeskus, 
kirjasto, kansalaisopisto ja kirkko. Simonkodin lähietäisyydellä sijaitsee Tik-
kurilan urheilupuisto. Vanhusväestön kannalta vaikka etäisyys Tikkurilaan ei 
ole suuri, kävelyreittinä matka ei ole kovin miellyttävä suurien korkeuserojen 
ja LäntisenValkoisenlähteentien kautta kulkevan raskaan liikenteen takia. 
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P

kevyen liikenteen väylät

kevyen liikenteen pääväylä kevyen liikenteen epäjatkuvuuskohdat Alueen pääkadut

Raskas liikenne Pihakatujen umpikujat

bussipysäkitautoton alue

Analyysi Simonkodin tieverkostoista 1:3000
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Topografi a 1:10000
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LIIKENNE JA KATUVERKOSTO

Simonkodin ja Tikkurilan välissä, Tikkurilan pohjoisrajalla kulkee varsin 
vilkasliikenteinen Läntinen Valkoisenlähteentie, joka yhdistää Tikkurilan ja 
Tuusulanväylän.  Itäpuolella Simonmetsän aluetta rajaa Talvikkitie. Alueen 
keskuskatu, jonka varrella bussiliikenne kulkee ja jonka varrella on koulut ja 
lähikaupat  on Koivukyläntie. Muuten alue on pien- ja rivitalovaltaista aluetta, 
jonka pihakadut päättyvät usein umpikujiin eikä läpikulkua välttämättä ole.
 Vanhusväestön liikkumisen ja ulkoilun näkökulmasta selvästi positii-
visena asiana alueella on Simonkodin pohjoispuolella alkava Simonmetsän 
kerrostalo-alue, joka on kokonaan pelkästään kevyen liikenteen  aluetta. Suu-
ren puistomaisen asuinalueen parkkialueet ovat alueen reunoilla ja alueen 
sisällä on pelkästään kevyen liikenteen väyliä. Simonkodin ohi kulkee kevyen 
liikenteen pääväylä, joka liittää Simonmetsän Tornimäen alueeseen. Tämä 
on reitti  Simonkodilta lähiostarille mutta myös lähialueen kevyen liikenteen 
reitti Tikkurilan suuntaan.  

TYPOGRAFIA

Alue on hyvin mäkistä. Läntisen Valkoisenlähteentieltä noustaessa Simonko-
dille maasto nousee jopa 20metriä. Kun kukkulan päälle Simonkotiin on 
noustu, Simonmetsän alue on suurin piirtein samalla korkeudella eli maasto 
on jälleen tasaista.

PALVELUVERKON SAAVUTETTAVUUS

Johtuen alueiden korkeuseroista ja Läntisen Valkoisenlähteentien raskaasta 
liikenteestä ja suuresta mittakaavasta Simonkodin saavutettavuus Tikkuri-
lan suunnasta on kevyelle liikenteelle maantieteellistä etäisyyttä epäsuo-
tuisampaa. Kevyen liikenteen luonteva suunta on Simonkodilta pohjoiseen 
Simonmetsän kerrostaloalueen kevyen liikenteen väyliä pitkin. Simonkodin 
asukkaille Simonkodin pohjoispuolen palveluiden saavutettavuus on hyvä, 
kun taas Tikkurilan urheilupuiston saavutettavuus on huono.Simonkodin 
saavutettavuus autolla on  parempi eteläpuolelta.

Autoliikenteen saapumissuunta Simonkodille Kevyen liikenteen suunta Simonkodilta
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SIMONKYLÄN VANHUSTENKESKUS

01 Suurtalouskeittiö ja ruokala
02 Kerhotilat 55m2

03 Päivätoiminnan tilat 85m2

04 Kampaamo ja jalkahoitola 20m2

 -palvelee ajanvarauksella
05 Kuntosali 70m2

06 Pesula ja pyykinkäsittelytilat 58m2

LÄHIALUEEN KAUPALLISET PALVELUT

07 Päivittäistavarakauppa
08 Kirpputori
09 Baari
10 Huoltoasema (kylmä)
11 Huoltoasena (palvelu)
12 Huoltoaseman kahvio
13 Grilli

TIKKURILAN URHEILUPUISTO

14 Jalkapallokentät: hiekkakenttä,  2x nurmikenttä 
15 Kuplahalli, kesällä ulko tekonurmikenttä
16 Tikkurilan harjoitusjäähalli
17 Trio Areena
 -keinojääkenttä
 -peilisali 80m2

 -kahvila 100 paikkaa
18 Tikkurilan urheilutalo
 -palloilusali
 -voimailusali: vapaat painot
 -kamppailusali; nyrkkeilytila, painitila, tatamitila
 -Hotelli Tikkurila 32 huonetta/ 127 vuodepaikkaa
 -Kokoustila n 20henk.
 -tilaussauna
 -Urheilutalon kahvio
 -ampumarata
 -Vantaa Bowling 16 rataa
 -Vantaan biljardi 11 biljardipöytää
19 Tikkurilan uimahallli
 -50m allas
 -opetusallas 5x8m
 -hyppyallas
 -allasnosturi
 -naisten ja miesten puolella 3 saunaa
 -liikuntaesteisille omat puku- pesu- ja saunatilat
 -kuntosali
 -kahvila 

KOULUT JA PÄIVÄKODIT

20 Simonkallion koulu
 -luokat 1-6, n.600 oppilasta
 -sisäliikuntasali, lattia lakattua puuta
 -Simonkallion musiikkiopisto (vapaa sivistystyö)
 -Simonkallion koulun hammashoitola
 -koripallokenttä
 -hiekkakenttä

19 Simonmetsän päiväkoti
 -4 ryhmää 1-6 -vuotiaille

ULKOLIIKUNTAPAIKAT JA VIRKISTYSALUEET

20 Lemmikkipuiston hiekkakenttä 
21 Lemmikkipuiston lentopallokenttä
22 Simonmetsän Frisbeegolfrata
23 Simonkallion palstaviljelyalue
24 Simonkylän valaistu hiihtolatu 3km 
25 Maitikkapuiston koira-aitaus

TIKKURILAN
URHEILUPUISTO

LÄHIKAUPPA
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20

07

11

1314

22 23
24

27

15

16
17

18
19

21

d=1000m

10
08

12

09

03 04

01 02

06

05

25

26

Lähipalvelut 1:5000



29292922292929929299992929292929292292999292299999922

III
III

III

III

III

IV

III

III

III
II

IV
IV

IV

III

III

IV

III

VI

IVIV II I

III

VI

III

III

VI

III

III

III
III

V

VI

III

VI

IV

IV

IV

II

II

II

II

III

III III

III

III

VIII

III

IV

SIMONKOTI

Omakotitalo tai paritalo

Rivitalo

Kerrostalo

Hissitön kerrostalo

Vuokra-asunto

Asumisoikeusasunto

Vaikutusalueen rakennuskanta 1:7500

LÄHIPALVELUT

Simonkodista alle 0.5km säteellä löytyy hyvin peruspalvelut kuten päivit-
täistavarakauppa, koulu, päiväkoti, urheilu- ja liikuntapalveluita ja pikaruoka-
paikkoja kuten pizzeria ja grilli. Hieman kauempana, noin 700m päässä 
sijaitsee Tornimäen ostari, jossa löytyy laajemmin palveluita kuten pari 
päivittäistavarakauppaa lisää, R-kioski, apteekki, kosmentologipalveluita, 
kukkakauppa hammashoitola jne. 63 

VAIKUTUSALUEEN RAKENNUSKANTA

Alue on pien- ja rivitalovoittoista aluetta. Alueen keskellä on suurehko Simon-
metsän kerrostaloalue. Koivukyläntien alkupäässä Simonmetsään saavuttaes-
sa on jonkin verrran kerrostaloja kuten myös Ostoskeskuksen lähimaastossa 
Vesitornin liepeillä. Suurin osa kerrostaloista on rakennettu 60-70-luvulla ja 
niissä ei ole hissiä.63

 Alueen rakennuskanta on pääosin yksityisomisteista. 63 Asuinraken-
nukset ovat pääosin yksityisesti omistettuja ja julkisia tiloja alueella on varsin 
vähän. Kesällä Simonmetsän kerrostaloalueen puistoalue toimii suurena 
julkisena oleilupaikkana.  Tikkurilan urheilupuiston urheilutilat ovat julkisia 
tiloja, mutta ne palvelevat laajempaa käyttäjäkuntaa, niinpä niistä ei muo-
dostu samalla tavalla paikallisia keskuksia. Simonkylässä on nuorisotila, 
jossa Simonkallion eläkkeensaajat kokoontuvat kerran viikossa. Koulujen ja 
päiväkotien lisäksi alueella ei oiekastaan ole kaikille avoimia julkisia sisätiloja. 
Kaupalliset tilat ja niiden edustat toimivat ovat ehkä paikkoja, joissa alueen 
ihmiset puistoalueen lisäksi kohtaavat.
 Vanhusväestön näkökulmasta alueen rakennuskanta ei tue alueella 
asumista myös vanhuusiällä. Alueella on varsin vähän estettömiä asuntoja, 
joihin voisi muuttaa mikäli omassa asunnossa asuminen ei esimerkiksi 
apuvälineiden tai pientalon vaatiman huoltotöiden  takia enää onnistu. 
Estettömiä vuokra-asuntoja tai senioritaloja alueella on vain kourallinen, eli 
luultavasti alueen vanhuksille vaihtoehdoksi jää muuttaa toiselle alueelle.

63 Vantaan kaupunki, 2017
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SIMONKYLÄ

LÄNTINEN VALKOISENLÄHTEENTIE

JU
N
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AT

A

2016  1235
2026  1359

TIKKURILA

2016  1093
2026  1510

JOKINIEMI

2016  453
2026  728

VIERTOLA

2016  1241
2026  1451

KOIVUHAKA

2016  283
2026  447

HIEKKAHARJU

2016  865
2026  1024

RUSKEASANTA

Leinikkitien palvelukoti
15asuntoa

Simonkylän vanhustenkeskus
-66 tehostetun asumispalvelun
asukaspaikkaa

Malminiityn monipalvelukeskus
48 paikkaa

Tikkurilan senioritalot VVO
100asuntoa

SATO senioritalo

Folkhälsanhuset palvelutalo

Vantaa-Info
-seniorineuvontaa

Tikkurilan
terveysasema

-39 palvelutalohuoneistoa
-34 ryhmäkotipaikkaa

Kuntien eläkevakuutuksien
senioritalo 
38 paikkaa

Salomaasäätiön senioritalot

Tanhuhovin senioritalo
42 paikkaa

2016  525
2026  771
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VAIKUTUSALUEEN SENIORIT JA SENIORIPALVELUT

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2026 Simonkodin kävelyetäisyydellä,1,5km 
säteellä Läntisen valkoisenlähteentien pohjoispuolella, asuu noin 3000 yli 
65-vuotiasta.64 
 Alueella ei ole kovinkaan paljon vanhuspalveluita. Suurin yksittäinen 
vanhustentalo alueella on Malminiityn 48 paikkainen vanhustenkeskus, jossa 
myös ulkopuoliset voivat käydä lounastamassa.

RAKEISUUS

Simonkylän alue on pääsääntöisesti pienirakeista, poikkeuksena tähän on 
Simonmetsän kerrostaloalueen rakennukset. Läntisen Valkoisenlähteentien 
varrelle Simonkylästä tultaessa rakeisuuskoko kasvaa.  Läntisen Valkoisen-
lähteentien varren rakennukset ovat suurimittakaavaisia liikuntahalleja. 
 Kun Simonmetsän alueelle saapuu, huomio kiinnittyy Koivukylän-
tien ja  Simontie risteyksessä olevaan suureen tyhjään hiekkakenttään, jossa 
on muutama matala parakkirakennus. Se on Simonmetsän kerrostaloalu-
een parkkipaikka. Sen sijainti alueelle saavuttaessa keskeisellä tontilla tekee 
alueesta keskeneräisen näköisen.

Rakeisuus1:5000

64 Vantaan kaupunki 2016



32



5. TONTTI JA OLEMASSAOLEVAT RAKENNUKSET
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A LAITOSKEITTIÖ

-rakennettu 1971
-toiminnassa, tekee ruokaa  palvelutalolle ja
 ulkopuolisille kohteille
-kellarikerroksessa kerhotiloja ja
 väestönsuojelutilat
-periaatteessa myös ulkopuolisten ruokailijoiden käytettävissä mutta ei näy  ulospäin
-huono saavutettavuus maastonmuotojen takia 
-ruokasali liian pieni isolle ryhmälle 
-kellarikerroksen kerhotilat sokkeloisten käytävien päässä

B VANHA VANHUSTENTALO

-rakennettu 1971
-ei tällä hetkellä toiminnassa koska 2hh huoneet eivät vastaa nykyisiä määräyksiä
-huoneet 1h+kph =~30m2, ei keittomahdollisuutta 
-kellaritiloissa harrastetiloja jotka periaatteessa myös ulkopuolisten käytettävissä mutta 
saavutettavuus heikko

C SALI

-rakennettu 2008 laajennuksen yhteydessä
-193.5km2

-kaunis näkymä puistoon jonne myös esteetön kulkuyhteys

D UUSI PALVELUTALO

-rakennettu 2008 
-2008 laajennukset yhteensä 4562km2

-toiminnassa oleva
-huoneet 1h+kph=~27m2 ja 2h+kph= 40m2,ei keittomahd.
-yksikkö 9kpl 1h+kph ja 1kpl 2h+kph +ruokailutila 45m2

-alakerrassa mm. kuntosali, pesula, kampaamotila ja 
päiväryhmätoiminnan tilat

E SIMONPIRTTI

-rakennettu 1980 vanhainkodiksi, tällä hetkellä 
 päihdekuntoutujien asuntola
-huoneet 1h+kph=~25m2, ei keittomahdollisuutta
-yhdessä tasossa 25 kpl + ruokailutila 89m2

-953kem2

-kylpyhuoneet ei täytä esteettömyysmääräyksiä

A

B

C

D

E

TONTTI JA KAAVA

Simonkodin tontti on varsin mäkinen ja sen korkeimmalla kohdalla sijaitsee 
vanha vanhustentalo. Tontin etelälaidalla on komea männikkö, joka on kaa-
vassa suojeltu. Tontin pinta-ala on 24 439 m2 ja tontin tehokkuusluku e=0,5, 
josta seuraa että tontilla on rakennusoikeutta 12219 m2, josta käyttämättä 
2384m2. 
 Kävin juttelemassa kaavoittajan kanssa työn aluksi kaavan asettamis-
ta reunaehdoista työlle, ja hän oli avoin ajatukselle että tontille pystyisi hake-
maan kaavamuutosta mikäli suuremmalle lisärakentamiselle olisi tarvetta. 
Hänen mielestään tontin etelärinteen puustoa olisi syytä suojella, mutta hän 
ei nähnyt estettä tontin tienvierustan lisärakentamiselle.
 

OLEMASSAOLEVAT RAKENNUKSET

Tontilla sijaitsee kolme erillistä rakennusta, jotka kukin on rakennettu eri 
aikakausilla. Tällä hetkellä alkuperäisessä käytössään vanhusten palvelutalo-
na toimi ainoastaan 2008 rakennettu palvelutalo (D). Luonnostelin alussa 
erilaisia vaihtoehtoja, mutta tämän osan säilyttäminen tuntui ainakin perus-
tellulta; sen tilat täyttivät nykyiset määräykset ja rakennus oli suhteellisen 
uusi joten sen purkaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen nykyisestä ei 
tuntunut perustellulta.
 Vanhan vanhustentalon (A) ja asuntolasiiven (B) kohtalo juhlasali-
laajennuksineen (C) tuntui sne sijaan epäselvemmältä. Alkuperäisen vanhan 
vanhustentalon asunnot eivät täytä enää nykymääräyksiä, kun ne on alunpe-
rin rakennettu 2 hengen huoneiksi. Rakennus vaatisi peruskorjauksen ja siitä 
tehtiin viime vuonna korjaussuunnitelma, joka jätettiin pöydälle liian kalliina. 
Asukkaiden määrä vähenisi remontin jälkeen niin paljon, että katsottiin ettei 
vuokratulot pystyisi kattamaan remonttikuluja. Kerrosta kohden asuntolaan 
jäävä asukasmäärä ei olisi riittävän suuri, jotta ympärivuorokautinen hoiva 
olisi tiloissa palveluntarjoajalle kannattavaa.
 Kolmas erillinen rakennus on tontilla Simonpirtti (E). Se on raken-
nettu alunperin myös vanhustentaloksi, mutta se ei täytä nykyisiä esteettö-
myysmääräyksiä. Se toimii tällä hetkellä päihdekuntoutujien asuntolana. 
Tämän kiinteistön kohtaloa mietin pitkään luonnostellessani erilaisia vaih-
toehtoja.  Päädyin ehdottamaan sen tilalle uutta rakennusta, mutta koska 
se sijaitsee tontilla hieman syrjässä sen rakentaminen tai ei-rakentaminen ei 
vaikurta kovasti muuhun kokonaisuuteen. Voisi esimerkiksi kuvitella, että sen 
voisi rakentaa paikalle vasta myöhemminkin, esimerkiksi nykyisen raken-
nuksen elinkaaren tullessa päätökseen. Ehdotuksessani olevaa purkamista 
perustelin mielessäni sillä, että näin tilan tontilla saisi tehokkaampaan raken-
nuskäyttöön mitä nykyinen yksikerroksinen rakennus on.  Yhden näkökul-
man tämän rakennuksen säilyttämiseen/ purkamiseen lisää ARA- säädökset, 
joiden mukaan samalla tontilla ei saisi olla monia eri erityisryhmiä. Sään-
nöksellä pyritään estämään alueiden syntyminen, jonne kerätään kaikki 
“ongelmaryhmät” samaan paikkaan. Mikäli tontille tuleva lisärakentaminen 
olisi “normaalia” asumisrakentamista rakennuksen säilyttämiselle ei liene olisi 
esteitä, mutta jos uusi rakentaminen olisi pelkkiä erityisryhmiä kuten hoiva-
koteja kävisi kyseenalaiseksi saataisiinko niihen ARA-tukea.
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HUOLTOAJO

H
U

O
LTO

A
JO

Kaupalliset tilat (kampaaja, fysioterapeutti, jalkahoitola)

Ravintolan keittiö

Kuntouttavat tilat (kuntosali)

Kokoontumistilat (kokoustila, juhlasali, 
ruokasali, harrastehuone)

Ulkotilat, piha-alueet, parvekkeet

Henkilökunnan tilat  (sosiaalitilat, taukotilat, toimistot)

Asuinhuoneistot

Asuinhuoneiden huoltotilat (Pyykkitilat, varastot, pesutilat, saunat, pesulat, lääkehuoneet)

Asuinhuoneistojen ryhmähuoneet

Huolto ja logistiikka (jätehuoneet, varastot, tekniset tilat, VSS)



37

Kaupalliset tilat (kampaaja, fysioterapeutti, jalkahoitola, 
jakelukeittiö)
Kuntouttavat tilat (kuntosali)

Kokoontumistilat (kokoustila, juhlasali, 
ruokasali, harrastehuone)

Ulkotilat, piha-alueet, parvekkeet

Henkilökunnan tilat  (sosiaalitilat, taukotilat, toimistot)

Asuinhuoneistot

Asuinhuoneiden huoltotilat (Pyykkitilat, varastot, pesutilat, saunat, pesulat, lääkehuoneet)

Asuinhuoneistojen ryhmähuoneet

Huolto ja logistiikka (jätehuoneet, varastot, tekniset tilat)

HUOLTOAJO

Ravintolan keittiö
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Kaupalliset tilat (kampaaja, fysioterapeutti, jalkahoitola, 
jakelukeittiö)
Kuntouttavat tilat (kuntosali)

Kokoontumistilat (kokoustila, juhlasali, 
ruokasali, harrastehuone)

Ulkotilat, piha-alueet, parvekkeet

Henkilökunnan tilat  (sosiaalitilat, taukotilat, toimistot)

Asuinhuoneistot

Asuinhuoneiden huoltotilat (Pyykkitilat, varastot, pesutilat, saunat, pesulat, lääkehuoneet)

Asuinhuoneistojen ryhmähuoneet

Huolto ja logistiikka (jätehuoneet, varastot, tekniset tilat, VSS)
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 ETAPPI REITISSÄ

 REITIN PÄÄTEPISTE

1.  ULKOPUOLINEN HARRASTETILOJEN  KÄYTTÄJÄ
2.  RUUAN KULJETUSREITTI KEITTIÖSTÄ TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN YKSIKKÖÖN
3.  ASUKKAAN REITTI TEHOSTETUSTA ASUMISPALVELUN YKSIKÖSTÄ JUHLASALIIN

nousu ~10%

1

3

2

TILOJEN KÄYTTÖANALYYSI

Analysoin olemassaolevien rakennuksen tilankäyttöä, ja huomion-
arvoista siinä on vanhan puolen kellarissa oleva varasto- ja teknisen 
tilan määrä. Vantaan Tilakeskuksessa tämän sanottiin olevan yksi syy 
peruskorjaussuunnitelman laittamiselle jäihin; rakennuksessa olevien 
peruskorjattavien neliöiden määrä suhteutettuna tulevien asukkaiden 
määrään oli laskettu olevan epäsuhtainen. “Hyödyttömien” neliöiden 
määrä tässä kohteessa selittyy paljolti sillä, että rakennus on raken-
nettu rinteeseen, jolloin rinteen sisään on jäänyt suhteellisen paljon 

hukkaneliöitä.

REITTIANALYYSI

Analysoin rakennuksen reittejä eri käyttäjäryhmien näkökulmista. Rei-
tin 1 käyttäjä on ulkopuolinen harrastetilojen käyttäjä, Reitti 2 on ruuan 
kuljetusreitti keittiöstä uuden puolen asukkaille ja reitti 3 uuden puolen 
asukkaan reitti vanhan puolen juhlasaliin. 

Reitti 1: Ulkopuolisen käyttäjän saapuminen rakennukseen ei ole 
esteetön sillä nousu sisäänkäynnille on yli 10%. Reitti sisäänkäynniltä 
harrastetiloihin on monimutkainen ja hankalasti ulkopuolisen käyttäjän 
löydettävissä ja hahmotettavissa.

Reitti 2: Ruuan kuljetusreitti keittiöstä tehostettuun palveluyksikköön 
kulkeen toisen yksikön läpi, joka häiritsee kyseisen yksikön toimintaa.

Reitti 3: Tehostetun palveluyksikön asukkaan reitti vanhan puolen 
tiloihin on monimutkainen ja kulkee toisen asumisyksikön läpi sekä 
sisältää lukittuja ovia. Vaihtoehtoinen reitti, joka kulkee ulkokautta, ei 
ole esteetön sisäänkäynnin rinteen vuoksi.
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6. KONSEPTI JA STRATEGINEN SUUNNITTELU
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SUURTALOUSKEITTIÖ

LOUNASRUOKALA

JUHLASALI

KIRKKO

TERVEYS- JA     
SOSIAALIPALVELUT
-terveyskeskuspalvelut etäyhteydellä
-alueen seniorineuvonta 

KULTTUURITOIMI
-kansalaisopisto
-musiikkiopisto
-kuvataidekoulu

JÄRJESTÖT JA 
SEURAT

ULKOPUOLISET YRIT-
TÄJÄT
esim. Kosmentologi- ja kampaamo-
palvelut, fysioterapiapalvelut

SIMONKALLION 
ELÄKKEENSAAJAT

KERHO-
TILAT

SIMONKODIN
ASUKKAAT

PÄIVÄ-
KERHO-
TILAT

KAMPAAMO

KUNTOSALI

PESULA

SIMONKODIN PALVELUKESKUS

VAPAAEHTOISET

VIERAILIJAT

ASUKKAIDEN 
OMAISET

KULTTUURI-
PALVELUIDEN
KÄYTTÄJÄT

TILOJEN 
VUOKRAAJAT

ALUEEN
NUORISO

OHIKULKIJAT

LÄHIALUEEN
SENIORIT

HENKILÖKUNTA

PALVELUIDEN
ULKOPUOLISET 
KÄYTTÄJÄT

RAVINTOLAN
ASIAKKAAT

ULKOPUOLISET 
YRITTÄJÄT

Simonkodin tilapotentiaali ja potentiaaliset käyttäjät: 
Strategisen suunnittelun ensiaskel on tunnistaa avainhenkilöt ja  toimijat kyseisessä kohteessa.
Ohessa kaavio tilapotentiaalista ja mahdollisista eri toimijoista Simonkodin tiloissa
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STRATEGINEN SUUNNITTELU

 Koska minulla ei ollut valmista tilaohjelmaa, jouduin miettimään 
minkälaisia toimintoja kohteeseen tulisi, mitä rakennuksia säilytet-
täisiin tai purettaisiin ja millaisia uusia toimintoja vanhoihin tiloihin 
voitaisiin keksiä, mitkä eivät enää palvelleet aiempaa käyttötarkoitus-
taan. Tutustuin erilaisiin onnistuneisiin kohteisiin ja pyrin miettimään 
mitkä niissä esiintyvät palvelut voisivat toimia tässä kohteessa. 
 Alueelta läytyy hyvin vanhusväestön tarvitsemat peruspalvelut 
kuten päivittäistavarakaupat, mutta kulttuuri-, terveys- tai kirkollisia 
palveluita alueella ei oikeastaan ole. Listasin strategisen suunnittelun 
lähestymistavan mukaan erilaisia toimijoita, jotka voisivat olla mu-
kana kehittämässä Simonkodin palvelutarjontaa ja olemaan luomassa 
alueesta elävää kohdetta. 

KAMPIN JA KINAPORIN  VANHUSTEN PALVELUKESKUKSET

Kävimme tutustumassa diplomityötehtaan opiskelijoiden kanssa  
Kampin palvelukeskukseen ja analysoin sen ja Kinaporin palvelu-
keskuksen tiloja ja toimintakonseptia miettiessäni mahdollisia käyt-
tötapoja Simonkodin vanhoille tiloille. 
 Kampin keskuksen omavalvontasuunnitelman mukaan 
“Palvelukeskukset ovat matalan kynnyksen kohtaamisen ja vuorovai-
kutuksen paikkoja, jotka on tarkoitettu ikääntyneille ja työttömille 
helsinkiläisille.”  Keskuksien tarkoituksena on tarjota “toiminnan ja 
osallistumisen mahdollisuuksia” näille ihmisryhmille, joilta esimerkiksi 
työssäkäyvien ihmisten sosiaalinen viiteryhmä puuttuu. Ne pyrkivät 
toimimaan “asiakkaiden omia voimavaroja hyödyntäen ja heidän 
aktiivisuuttaan ja osallisuuttaan vahvistaen”.  “Palvelukeskuksien ta-
voitteena on tukea oikea-aikaisella toiminnalla ikääntyneiden kotona 
asumista ja selviytymistä sekä suunnitella tarvittavat palvelut yhdessä 
asiakkaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tehdä 
tarvittavat yksilöhuollon avopalvelujen päätökset.”65

 Jos katsoo palvelukeskuksien tilaohjelmaa, sieltä löytyy mm. 
kerho- ja kokoushuoneita, maalaus- ja käsityöverstaita, juhlasali, 
kirjastotiloja, kuntosali, liikuntatiloja, saunatilat, pesutupa ja ruokailu-
tiloja.  Palvelukeskukset myös vuokraa tilojaan ulkopuolisille käyttäjille 
kuten esimerkiksi taloyhtiöiden vuosikokouksien pitopaikoiksi.
Simonkodin toimintakonsepti voisi olla lähellä näitä palvelukeskuksia, 
mutta koska se on sijainniltaan syrjemmässä kuin kyseiset keskukset 
käyttäjäryhmää ei mielestäni kannattaisi rajata noin tiukasti, vaan 
tiloille voisi etsiä muitakin käyttäjäryhmiä. 

Palvelukorttelit -konseptissa ajatuksena oli sijoittaa senioriasuminen palvelujen lähelle, jotta asukkaat voisivat käyttää yleisiä 
palveluja sen sijaan että  ne kaikki tarvittaisiin rakentaa vanhustentaloon. Simonkallion tapauksessa sen lisäksi että asukkaat 
käyttäisivät lähistön palveluja, olennaista oli myös miettiä mitä palveluja lähialueelta puuttuu ja mitä Simonkodin tiloissa 
voitaisiin tarjota, jotta olemassaoleva tilapotentiaali saataisiin paremmin hyödynnettyä. Palveluanalyysin perusteella näytti, 
että alueelta löytyy hyvin ruokakauppoja yms peruspalveluita, mutta esim kulttuuripalvelut, terveyskeskuspalvelut tai kirkolliset 
palvelut löytyvät lähimmillään Tikkurilan keskustasta.Joidenkin olemassaolevien palvelujen saavutettavuudessa oli ongelmia 
kuten vanhustenkeskuksen lounasravintolan tai urheilutilojen saavutettavuus.

päivittäistavarakauppa  x
apteekki   x
kampaamo   x
kosmentologi   x
kahvila    x
pub    x
pizzeria    x
liikuntapalvelut   x
hammashoitola   x
terveyskeskus   -
kirjasto    -
teatteri    -
elokuvateatteri   -
kirkko    -
kansalaisopisto   -
ravintola   -

x alueella löytyvä palvelu
- alueella ei ole palvelua

65Helsingin kaupunki, 2017
66Setlementtiasunnot, 2017

SETLEMENTTIASUNTOJEN SUKUPOLVIKORTTELI

Setlementtiasuntojen sukupolvikortteli Jätkäsaaressa on esimerkki 
uudenlaisesta yhteisöllisemmästä asuinrakennushankkeesta, jossa 
on rohkeasti sekoitettu erilaisia useita eri erityisryhmiä kuten  kehi-
tysvammaisia, vanhuksia, opiskelijoita ja tavallista asuinrakentamista 
saman korttelin sisään. Sukupolvikorttelissa on asukkaiden yhteiskäyt-
töön varattu tiloja kuten keittiöllinen yhteistila, kuntosali, askarte-
lutila, pesutila ja äänieristetty musiikkitila. Yhteistä tekemistä ohjaa 
yhteisökoordinaattori, joka aktivoi ihmisiä toimimaan vapaaehtoisina 
ja järjestämään erilaisia tapahtumia muille asukkaille.66 Setlement-
tiasuntojen kohteissa on yhtenä palveluna ollut talon parkkihallista 
vuokrattavissa oleva sähköauto asukkaiden käyttöön. 
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Hylätty luonnos vaihtoehdosta, jossa vanha vanhustentalo on kokonaan purettu ja tilalle 
rakennettu asuinrakennus. Tässä vaihtoehdossa olisin tuonut myös ympäröivää  yhteisöä 
palvelevat tilat kuten ravintolan tien viereen helpommin saavutettaviksi.
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II

RAVINTOLA
YHTEISTILAT
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RAVINTOLA
YHTEISTILAT

Asemapiirustus 1:1250

P

KONSEPTI

Päätettyäni säilyttää vanhat rakennukset oli olennaista keksiä niille uu-
sia käyttötapoja, jotta niiden remontoiminen ja ylläpito olisi kannat-
tavaa ja niille löytyisi aktiivista käyttöä. Halusin sijoittaa tontille myös 
lisää asumista, jotta tiloille saataisiin käyttäjiä ja yhteistilojen ylläpito 
ja käyttö kompensoituisi uudella asuinrakentamisella. Pyrkimyksenäni 
oli luoda tontille useita eri käyttäjäryhmiä palveleva, dementiaystäväl-
linen sukupolvikortteli.  Pyrkimyksenä oli myös, että korttelissa tar-
jottaisiin eritasoisia vanhuspalveluja alueen senioreille, mutta sieltä 
löytyisi toimintaa myös kaikille ikäryhmille, jotta eri sukupolvet koh-
taisivat. Pyrkimyksenäni oli luoda tiloille mahdollisimman monta eri 
käyttäjäryhmää ja käyttötapaa, jotta tilojen käyttöaste saataisiin mah-
dollisimman korkeaksi, jotta ravintolatilojen pyörittämisestä saataisiin 
kannattavaa kun keskuksen kautta kulkisi päivittäin tarpeeksi paljon 
ihmisiä eri käyttötarkoituksissa. 
 Kaupunkikuvallisesti omituinen kohta minusta oli Simonkal-
lioon saavuttaessa suuri tyhjä viimeistelemättömän näköinen hiekka-
kenttä parakkeineen alueen paraatipaikalla  liikenteen solmukohdas-
sa.  Kyseessä on suojellun 60-luvun lopulla rakennetun Simonmetsän 
kerrostaloalueen parkkipaikka. Mielestäni kyseessä olisi alueen paras 
paikka rakentaa, ja ehdotuksessani olen täydentänyt rakentamista 
kyseiselle, oman tonttini viereiselle tontille, mikä eheyttäisi alueen 
kaupunkikuvaa ja muodostaisi yhdessä suunnittelemani rakennuk-
sen kanssa portin alueelle tultaessa. Parkkikentällä on tällä hetkellä 
määritelty 200 autopaikkaa, jotka ehdotuksessani sijoitettaisiin osit-
tain omalla tontillani olevaan, maan alle rakennettavaan parkkihalliin, 
osittain kyseiselle tontille kannen alle, osa paikoista jäisi kerrostaloalu-
een toiselle, pohjoisreunassa olevalle parkkikentälle, ja osa paikoista 
ehkä voitaisiin korvata yhteiskäyttösähköautoilla, jotka olisivat lainat-
tavissa palvelukeskuksesta. Viereisen tontin asukkaiden kulku autoil-
leen palvelukeskuksen parkkihalliin ja lainaamaan yhteiskäyttöautoja 
toisi puolestaan luonnostaan asiakasvirtaa palvelukeskukseen ja tekisi 
sen tunnetuksi naapurustossa.
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7. VANHOJEN RAKENNUSTEN UUDET KÄYTÖT



48



49

PALVELUKESKUS

KOTIPALVELU

PÄIVÄTOIMINTAKESKUS

PÄIVÄKOTI

PALVELUKESKUS

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN

OPISKELIJA- JA PALVELUASUNNOT

Seniori-
neuvontaKaupalliset 

palvelut

Ravintolan 
keittiö

Juhlasali

Ravintolasali

Uusi aula

Käsityötilat

Puutyöverstas

Kuntosali

Itsepalvelukirjasto

Tietokonetila

Pukuhuone- ja 
saunatilat

+37.6  ja +41.2

+36.97, +39.94  ja +42.91

+34.0

+31.0

TILAOHJELMA JA TOIMINNOT

Helsingin kaupungin palvelukeskuksien ja setlementtiasuntojen sukupol-
vikorttelin perusteella kehitin tilaohjelman Simonkallion sukupolvienkort-
telille. Pyrin löytämään uusia käyttötapoja vanhan vanhustentalon olemas-
saoleville vajaakäyttöisille tiloille. Paransin tilojen saavutettavuutta uudella 
aulatilalla, joka tuli nykyistä  sisäänkäyntiä kerroksen alaspäin esteettö-
myyden saavuttamiseksi. 
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ITSEPALVELUKIRJASTO JA TIETOKONETILA
Lähialueella ei ole kirjastoa, niinpä keskukseen tulee pieni itse-
palvelukirjasto, johon voi tilata kirjoja pääkirjastolta. Tietokoneti-
lassa vapaaehtoistyöntekijät voivat auttaa senioreita hoitamaan 
asioita ja vaikkapa maksamaan laskujaan netissä.
 

KUNTOSALI
Kellaritiloihin tulee pieni kuntosali

SAUNA JA PUKUHUONETILAT
Olemassaolevasta kellarista sijaitsevasta saunasta tulee miesten 
saunatila ja sen yhteydessä olevista pukuhuonetiloista miesten 
pukuhuoneet. Iso sosiaalitila askartelutilojen vieressä muutetaan 
naisten pukuhuonetilaksi, ja sinne rakennetaan sauna. Sauna- ja 
pukuhuonetilat palvelevat kuntosalilla kävijöitä, lenkkiporukoita ja 
juhlasalissa järjestettävien jumppien vaatteidenvaihtotiloina. 

Pohjapiirustus kellarikrs  +31.0 1:250
Nykytilanne  
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PALVELUKESKUS  1.KRS 

UUSI AULA
Tällä hetkellä pääkulkureitti vanhainkotiin ei ole esteetön jyrkän 
mäen vuoksi niinpä palvelukeskukseen rakennetaan uusi aulara-
kennus kerrosta alemmaksi nykyisen kellarikerroksen korkeudelle. 
Tällä hetkellä ravintolan huoltoliikenne on myös kulkenut jyrkkää 
betoniramppia pitkin, joka muutoksen jälkeen siirtyy parkkihal-
lin kautta hissillä kulkevaksi. Sisäänkäynti tiloihin siistiytyy ja tulee 
houkuttelevammaksi ja turvallisemmaksi vanhuksille. Uudesta au-
lasta pääsee myös kellarissa sijaitseviin olemassa oleviin harrasteti-
loihin nykyistä suorempaa ja kognitiivisesti esteettömämpää reittiä, 
joten myös ulkopuolisten käyttäjien on helpompi käyttää tiloja.
 Uudesta aulasta tulee uusi lähiympäristön olohuone. Siellä 
on pehmeitä nojatuoleja, biljardipöytiä ja siellä voidaan järjestää 
esimerkiksi näyttelyitä harrasteryhmien tuotoksista. 

HARRASTETILAT
Kellarissa olemassaolevat askartelutilat tulevat uuden aulan kautta 
helpommin saavutettaviksi. Niillä on myös oma sisäänkäynti  raken-
nuksen päässä, mikä mahdollistaa tilojen käytön myös jos aula on 
kiinni tai siellä on yksityistilaisuus. 
 Nykyinen autotalli remontoidaan puutyöverstaaksi. Puu-
työverstaan viereen tulee iso luokkatila, jota voidaan käyttää vaikkapa 
maalausluokkana. Puutyöverstaalla ja luokkahuoneella on myös oma 
sisäänkäynti uuden aulan länsipuolella.

BOCCIAKENTTÄ
Simonkallion eläkkeensaajien bocciaharrastus saa nyt harrastuspaikan 
palvelukeskuksen etupihalla. Pohjapiirustus kellarikrs  +31.0 1:250

Ehdotettu muutos    

uusi kaluste

uusi seinä

olemassaoleva kaluste



52
Pohjapiirustus 1.krs  +34.0 1:250
Nykytilanne
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PALVELUKESKUS  2.KRS
UUSI RAVINTOLASALI JA VANHA RUOKASALI
Uuden aularakennuksen 2.krs:een rakennetaan uusi ravintolasali. Vanha 
ruokailutila on liian pieni ja vaikeasti löydettävissä niinpä uusi ravintolasali 
parantaa tilojen käytettävyyttä ja mahdollistaa juhlasalin paljon vapaamman 
käytön. Uusi ravintolasali hyödyntää olemassaolevaa suurtalouskeittiötä ja 
se voi toimia iltaisin myös kahvilana keittiön ollessa kiinni.  Ravintolasali on 
erotettavissa aulatilasta siirtolasiseinin, joka mahdollistaa myös yksityistilai-
suuksien järjestämisen tai tilan sulkemisen kun paikka on muuten kiinni.
 Vanha ruokasali palvelee arkisin päiväkodin käytössä, ja koska sen voi 
avata juhlasaliin siellä voidaan tarjota ruokaa juhlasalitilaisuuksissa.

POP-UP PALVELUPISTEET
Vanhan vanhustentalon toimistotilat jäävät toimistokäyttöön ja sieltä alueen 
vanhukset saavat seniorineuvontaa ja yhteisökoordinaattorit voivat toimia 
sieltä käsin. Reunimmaiset toimistotilat ovat POP-UP vastaanottotiloja, ja 
ovat varattavissa terveydenhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin tai papin vas-
taanottoa varten tai kampaamo- ja hierontayrittäjien väliaikaiskäyttöön.

KOTIPALVELUN TILAT
Vanhustentalon johtajan asunto rakennuksen itälaidalla  tulee kotipalvelun 
käyttöön. 

uusi kaluste

uusi seinä

olemassaoleva kaluste

Pohjapiirustus 1.krs  +34.0 1:250
Ehdotettu muutos    
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Pohjapiirustus 1.krs  +34.0 1:250
Nykytilanne
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PÄIVÄKOTI

 Vanhan palvelutalon asukassiiven 1.krs:sen metsänpuoleinen osa  
muutetaan päiväkotikäyttöön. Päiväkoti hyödyntää vanhainkodin vanhaa 
ruokalaa ja juhlasalitiloja muiden käyttäjäryhmien kanssa yhteisesti. Päiväko-
dille rakennetaan oma uusi sisäänkäynti rakennuksen eteläseinälle, joka 
aukeaa suoraan päiväkodin aidattuun piha-alueeseen. Uusien rappujen alla 
sijaitsee päiväkodin vaunuvarasto ja saattoliikenne hoituu tontin itälaidalta.

 Iltaisin päiväkodin tilat toimivat kuvataidekoulun tai kansalaisopiston pik-
kulapsiryhmien tai  käytössä.

Päiväkoti on mitoitettu kahdelle 20-22 lapsen ryhmälle.

uusi kaluste

uusi seinä

olemassaoleva kaluste

Pohjapiirustus 1.krs  +34.0 
Ehdotettu muutos
1:250
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Pohjapiirustus 2-4.krs
+36.97, +39.94 ja +42.91 
Nykytilanne
1:250
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VANHAN PALVELUTALON ASUMISSIIVEN TILOJEN 
MUUTOKSET

 Vanhan palvelutalon asukassiiven 2., 3., ja 4.krs  muutetaan asunnoiksi, 
koska kahden hengen huoneet eivät vastaa nykymääräyksiä,  ja muutet-
tuna 1 hengen huoneiksi kerroksen paikkamäärä ei riitä tehostetun 
asumispalvelun 24h hoivan henkilöstövaatimuksiin.

Vanhat yhteistilat muutetaan asunnoiksi ja kuhunkin kerrokseen jää 
saunatilat ja rakennetaan pesutupa huuhteluhuoneen paikalle. Kaikkiin 
asuntoihin rakennetaan parvekkeet. Asuntokohtaiset varastot järjest-
etään vanhan puolen väestönsuojatiloihin.

Märkätilat jäävät pääosin entisille paikoilleen mutta ehdotuksessa ei 
oteta kantaa missä määrin märkätiloja tulisi pintaremontoida käyt-
tötarkoituksen muutoksen yhteydessä.

Asunnot voitaisiin korvamerkitä puolet opiskelija-asunnoiksi ja puolet 
esimerkiksi vanhusten käyttöön, jotka pystyvät asumaan omatoimisesti 
tai kotiavun turvin, mutta joiden asunnot eivät ole esteettömiä.

VANHAN ASUMISSIIVEN ASUNNOT MUUTOKSEN JÄLKEEN 
YHTEENSÄ:

3KPL 3H+K+LASIT. PARVEKE   64m2

3KPL 2H+AVOK.+LASIT. PARVEKE 49m2

3KPL 2H+AVOK.+LASIT. PARVEKE 45m2 
3KPL 2H+AVOK.+LASIT. PARVEKE 44m2

9KPL 1H+AVOK.+LASIT.PARVEKE 31m2

24KPL 1H+AVOK.+LASIT.PARVEKE 30m2

3KPL 1H+AVOK.+LASIT.PARVEKE 28m2

uusi kaluste

uusi seinä

olemassaoleva kaluste

Pohjapiirustus 2-4.krs
+36.97, +39.94 ja +42.91 
Ehdotettu muutos
1:250



58

KULKUOIKEUS RAJATUSTI 

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ 

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ 

UUDEN
PALVELUKESKUKSEN
TILAT

JUHLASALI

RAVINTOLA

HALLINTO 
NEUVONTA
PALVELUT

HARRASTETILAT

HARRASTETILAT

AULA

P-HALLI

+37.6  ja +41.2

+34.0

+29.5

+27.5 ja +24.0

+31.0

+34.0

+32.0

UUSI ASUKASHISSI

OLEMASSAOLEVA
YHDYSKÄYTÄVÄ

UUSI AIDATTU
ASUKASPIHA

KUNTOSALI

Pohjapiirustus 1.krs +29.5  1:250
Nykytilanne       
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PÄIVÄTOIMINNAN TILAT
PÄIVATOIMINNAN TILOJEN MUUTOKSET

Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä, ja koska pyrkimyksenä on lisätä 
ikäihmisten kotona-asumista päivätoiminnan tarve lisääntyy. Päivätoimin-
nan asiakaspaikkoja voitaisiin kasvattaa siirtämällä fysioterapeutin ja papin 
tilat  palvelukeskuksen puolelle ja ottamalla ne tilat päivätoiminnan käyt-
töön. Iltaisin päivätoiminnan tilat voisi olla myös palvelukeskustoiminnan 
käytössä harrastetiloina.
 Päivätoiminnan pihatiloja voitaisiin kehittää lisäämällä sinne kun-
toutusta edesauttavaa toimintaa mm. ulkoliikuntalaitteita ja tasapainorata.

Tehostetun asumispalvelun asukkaille voitaisiin rakentaa oma aidattu piha 
rakennuksen eteläpuolelle. Sinne voitaisiin järjestää kuntouttavaa toi-
mintaa kuten istutuslaatikoita, ulkoliikuntalaitteita, aistialue, tasapainorata 
ja yhteistoimintaa päiväkodin kanssa.
 Uusi asukashissi mahdollistaisi myös uuden suoremman ja suljetun 
reitin kuntosalille, joka mahdollistaisi asukkaiden itsenäisen kuntosalin 
käytön.
  Hissin takaseinän tulisi olla lasia hissin sijainnin hahmottamisen 
helpottamiseksi ja painikkeiden tulisi olla selkeitä. Kerroksien eteistilojen 
takaseinät tulisi olla maalattu toisistaan erottuvilla väreillä ja tunnuksilla 
jotta hissistä  pystyisi helposti erottamaan missä kerroksessa ollaan.

UUSI ASUKASHISSI JA TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PIHA

Pohjapiirustus 1.krs +29.5  1:250
Ehdotettu muutos 
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Pohjapiirustus 2.krs +34.0  1:250
Ehdotettu muutos       

Pohjapiirustus 2.krs +34.0  1:250
Nykyinen tilanne
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TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN TILOJEN KEHITTÄMINEN

Päädyin suunnitelmassani, että Simonkodin uuden puolen 2.-4.krs jää nykyi-
seen käyttötarkoitukseensa tehostetun asumispalvelun käyttöön, koska 
tilat ovat suhteelliset uusia ja hyvässä kunnossa olevia, jonka takia niiden 
purkaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen ei tuntunut järkevältä. 
Asuinhuoneet yksikössä ovat aika pieniä, mutta niissä on nykymääräysten 
mukaisesti kuitenkin oma WC ja kylpyhuone. Pohdin suunnittelun alku-
vaiheissa mahdollisuutta suurentaa huoneita yhdistämällä niitä toisiinsa, 
mutta hylkäsin ajatuksen koska se aiheuttaisi asukaspaikkojen vähenemisen 
kerrosta kohden 22:sta paikasta yhteentoista paikkaan, joka tekisi toimin-
nasta nykyisellä palvelumuodolla epäkannattavaa. Päädyin suunnitelmassani 
ehdottamaan, että tiloja parannettaisiin suurentamalla yhteistiloja ja huonei-
den sisäistä kalustusta muuttamalla.
 Tällä hetkellä yhteistilat ovat ahtaita ja pimeitä ja tilankäyttö sen 
takia jäsentymätöntä. Purkamalla nykyiset toimistotilat  voisi kerroksessa 
liikkua ympäri pääsemättä avoimeen porraskäytävään. Dementiapotilaille 
tyypillinen tarve harhailla saataisiin näin mahdollistettua.  Toimistotoiminnot 
tehtäisiin yleisissä tiloissa kannettavalla tietokoneella ja tilat tulisivat asu-
kaskäyttöön.  
 Nykyisellään yhteistilat ovat ahtaat ja selvät kulkureitit jotka helpot-
taisivat rollaattoreilla liikkujia puuttuvat tila-ahtauden vuoksi. Kalustusta tulisi 
kehittää kodinomaisemmaksi ja kalusteiden ryhmittelyä selkeyttää. Yhteis-
tiloihin voisi tulla pehmustettuja kalusteita ja  enemmän väriä ja tekstiilejä. 
Lisätila yhteistiloissa mahdollistaisi, että eri tilat voisi saada sisustuksella 
erilaisia luonteita. Isompi yhteistila voitaisiin sisustaa “keittiömäiseksi” tilaksi 
pöydän päällä roikkuvine kodinomaisine valaisimineen ja entisestä toimis-
totilasta voisi tehdä “olohuonemaisemman” tilan nojatuoleilla, sohvilla  ja 
tunnelmavalaisimilla.

Nykyiset parvekkeet ovat liian pieniä hyödynnettäviksi aktiivisina asuintiloi-
na. Käytävän päissä olevia parvekkeita voitaisiin suurentaa ja sinne voitaisiin 
tuoda esim kalusteita oleiluun ja  kuntosalivälineita asukkaiden itsenäiseen 
käyttöön. Etelänpuoleinen uuden hissin vieressä oleva parveke voitaisiin 
laajentaa ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi lasihuoneeksi.

Uuden asukashissin edessä oleva tila muutettaisiin eteistilaksi. Siellä roikku-
vat takit muistuttaisivat pihalle lähtijää takista.

Valaistusta tulisi kehittää. Ajastetuilla  ja värilämpötilaa säädettävillä Led- va-
loilla voidaan vaikutta asukkaiden vireystilaan ja tilan tunnelmaan. Keltaisen 
himmennetyn valon illalla ollaan todettu edesauttavan hyvää yöunta ja 
kylmäsävyinen kirkas valo aamulla edesauttaa heräämistä. Myös himmen-
nettävällä kylpyhuoneen valaistuksella voidaan rauhoittaa dementiapotilasta 
kylpytilanteessa. 57, 58

Asuntojen ovet voisi yksilöllistää esim teippauksilla. Oven tulisi muistuttaa 
ulko-ovea asukkaan yksityisen reviirin ja yhteisten tilojen välisen rajan koros-
tamiseksi. Oviin voitaisiin lisätä ovikellot tai kolkuttimen korostamaan asiak-
kaan yksityisen ja julkisen tilan rajaa.

Asukashuoneet ovat tällä hetkellä niin ahtaita, ettei sinne käytännössä ole 
mahdollista tuoda juurikaan mitään omia kalusteita, vaikka sitä usein pide-
tään suosituksena 59. Eteinen on valtavan iso, eikä siellä ole eteiskalusteita 
luultavasti suihkuvaunulla liikkumisen wc-tilaan mahdollistamiseksi. Eteisen 
sijaan kiintokaapit on sijoitettu asuinhuoneen ainoalle seinälle, johon olisi 
mahdollista saada sijoitettua henkilökohtainen kaluste tai nojatuoli. Nyt 
tämä ei ole mahdollista. Ehdottaisin että kiintokalusteet siirrettäisiin eteisti-
laan muutamaa huonetta lukuunottamatta, jolloin sinne voitaisiin sijoittaa 
potilaat jotka tarvitsevat tätä apuvälinettä. Muiden asukkaiden huoneisiin 
kiintokalusteet sijoitettaisiiin eteiseen, jolloin asuinhuoneeseen jäisi tilaa 
omille kalusteille.

Vasemmalla nykytilanne jossa kiintokaluste vie ainoan paikan, jossa huoneessa johon olisi mahdollista sijoittaa 
omia kalusteita. Oikealla puolella ehdotus, jossa kiintokaluste on siirrettu eteiseen jolloin tilaa huoneessa vapautuu 
esim. nojatuolille. 57 McNair 2014, s.106-108

58Verma 2009, s.31-32
59Verma 2009, s.37

Pohjapiirustus 3-4.krs
+37.6 ja 41.2
1:250
 Ehdotettu muutos      



8. UUDET RAKENNUKSET
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LEIKKIPUISTO

AISTIPUISTO

DEMENTIAPOLKU

PÄIVÄTOIMINNAN
PIHA

UUSI 
ASUKASPIHA

KOLMIOKORTTELI 1

KOLMIOKORTTELI 2

PITKULATALO

UUSI AULA

A

A

B

B

C

C

D
D

1.krs 1:750
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Pohjapiirustus kerrokset +33.5 ja +36.5  1:250

ASUNTOTYYPIT

3kpl 4H+AVOKEITTIÖ  95.8m2 
3kpl 4H+AVOKEITTIÖ 94.5m2 
3kpl 4H+AVOKEITTIÖ 90.2m2 
3kpl 4H+AVOKEITTIÖ 86.4m2 
1kpl 3H+AVOKEITTIÖ 62.0m2 
3kpl 3H+AVOKEITTIÖ 60.9m2 
3kpl 3H+AVOKEITTIÖ 59.1m2 
3kpl 3H+AVOKEITTIÖ 56.1m2 
3kpl 2H+AVOKEITTIÖ 52.6m2 
4kpl 2H+AVOKEITTIÖ 48.6m2 
6kpl 2H+AVOKEITTIÖ 44.8m2 
3kpl 2H+AVOKEITTIÖ 44.1m2 
4kpl 2H+AVOKEITTIÖ 42.7m2 
3kpl 1H+AVOKEITTIÖ 35.9m2 
3kpl 1H+AVOKEITTIÖ 34.5m2 
3kpl 1H+AVOKEITTIÖ 33.6m2
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Pohjapiirustus +30.50 1:250

PITKULATALO

Pitkulatalosta löytyy kaikenkokoisia asuntoja suurista perheasunnoista yksiöi-
hin. Konseptin kannalta oli tärkeää, että tontille tulisi myös normaalia, kenelle 
tahansa suunnattua asuinrakentamista vanhustenasumisen lisäksi monimuo-
toisuuden luomiseksi.
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Pohjapiirustus +27.70 ja parkkihalli -1.krs 1:500
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Pohjapiirustus +24.90 ja parkkihalli -2krs 1:500
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Alueperspektiivi
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Alueleikkaus A-A 1:750

Alueleikkaus B-B 1:750



72
Näkymä Simonkadulta
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Alueleikkaus C-C  1:500
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Ulkoperspektiivi uudesta aulausta
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   UUSI AULARAKENNUS
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Leikkaus D-D 1:250

Nykytilanne Leikkaus D-D
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Julkisivu    1:250

Julkisivu nykytilanne

1

2

1      lasi
2      puu
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Sisäperspektiivi uudesta aulasta
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Sisäperspektiivi uudesta aulasta
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Ulkoperspektiivi kolmiokorttelin sisäänkäynnistä
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KOLMIOKORTTELIT
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Asunto on mahdollista kalustaa pariskunnalle joko niin että molemmat nukkuvat maku-
uhuoneessa, tai  niin että toinen nukkuu tupakeittiössä,  jos toinen tarvitsee omaa rauhaa. 
Väliseinä on myös purettavissa mikäli makuuhuoneeseen tarvitaan lisää väljyyttä.

Yksiön kalustusvaihtoehtoja

Suuren asunnon käyttömahdollisuudet ryhmähuoneena ja tavallisena 
asuinhuoneistona 1:150

ASUNTOTYYPPI 1
1H+AVOK.
29.7m2

ASUNTOTYYPPI 3
RYHMÄHUONE
71.4m2

ASUNTOTYYPPI 3
2H+AVOK.+ALKOVI+PARVEKE
71.4m2

ASUNTOTYYPPI 2
2H+AVOK.+PARVEKE
42.9m2
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Istutuslaatikot

penkkejä

penkkejä

keinu
pergola

grilli

Kolmiokortteli1
Pohjapiirustus 1.krs 1:300

Talon pohjaratkaisusta on pyritty tekemään mahdollisimman joutava eri-
laisia palvelumalleja ajatellen, ja siitä on tehty mahdollisimman normaa-
lin asuntorakennuksen oloinen. 
 Rakennuksen kulkureiteissä ja orientaatiossa on pyritty hyö-
dyntämään tietoa dementiapotilaiden käytöksestä. Poistumistiet 
on piilotettu talon ulkolaidoille, joka mahdollistaa asunnoista pois-
tumisen huomaamattomasti niille jotka saavat vielä liikkua itsenäis-
esti ulkoympäristössä talon sosiaalisen elämän keskittyessä sisäpihan 
ympärille sisäpihalle aukeavien maisemahissien kautta. Poistumistiet 
on sisältäpäin piilotettu lasi-puuritiläseinillä, joihin ovet ovat piilotettu 
huomaamattomasti, jolloin dementiapotilaat eivät löydä talon sisäke-
hältä uloskäynneille vaan ohjautuvat kiertämään sisäpihan ympärillä. 
Ulkoapäin tullessa lasi-puuritiläseinän läpi tuleva valo taas ohjaa kulke-
maan keskikehälle päin. Julkisivussa sisäänkäynnit on merkattu helposti 
huomattaviksi matalamille sisääntulokohdilla ja kontrastisella oven 
värityksellä.
 Kussakin kerroksessa on kaksi suurempaa asuntoa, joista voidaan 
tehdä ryhmätilat, jos talo halutaan ottaa tehostetun palveluasumisen 
käyttöön. Tällaisessa palvelumallissa kerroksen pienet asunnot ovat 
yksityishuoneita ja kussakin ryhmässä on 10-12 tai 9-11 paikkaa riippuen 
siitä ovatko kahden huoneen asunnot yhden ihmisen vai pariskunnan 
käytössä. Kuhunkin kerrokseen on mahdollista saada kaksi ryhmää, joita 
yksi yövahti pystyy hoitamaan, joka on edellytyksenä että tehokkuus on 
riittävä ympärivuorokautisen hoidon vaatimuksiin. 
 Koska “normaali” palvelutehokkuuden vaatima paik-
kaluku yhdessä ryhmässä on yleensä 8->, kerroksessa oleva 
“ylitehokkuus”paikkaluvussa mahdollistaa joustavuuden asuntojen 
käytössä. Osa yksiöistä voidaan vuokrata opiskelijoille, jotka voivat osal-
listua vanhuksien hoitoon osana vuokraa. Työntekijät voivat käyttää 
palvelukeskuksen sosiaalitiloja, mutta tarvittaessa myös yksi huoneista 
voidaan ottaa työntekijöiden käyttöön. Osa asunnoista voidaan vuokrata 
myös esimerkiksi dementiapotilaille siinä vaiheessa kun dementia ei ole 
vielä edennyt kovin pitkälle, ja hoidon tarve ei ole vielä niin suuri että he 
tarvitsisivat ympärivuorokautista hoivaa. Näin he voivat asua asunnossa 
ensin itsenäisemmin ja omaksua uuden ympäristön,  ja jatkaa asumista 
samassa paikassa kun hoidon tarve kasvaa.  Suuret asunnot voidaan 
muuttaa myös asunnoiksi, jolloin talo on normaali asuinrakennus, joka 
hyötyy palvelukeskuksen läheisyydestä ja joihin asukkaat halutessaan 
voivat ostaa kodinhoito- ja vanhuspalveluja. Asuntojen joustavaa käyt-
töä lisää vielä sisäpihan lasijulkisivu, joka mahdollistaa yövahdin näköy-
hteyden kahteen kerrokseen jos valvottavat ryhmät on kahdessa eri 
kerroksessa.

KOLMIOKORTTELI 1
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Kolmiokortteli1
Pohjapiirustus 3.krs 1:300

Kolmiokortteli1
Pohjapiirustus 4.krs 1:300
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Tehostettu asumispalvelu, Ryhmä 1

KÄYTTÖTAPA 1:

12 paikkaa Ryhmä1
11paikkaa Ryhmä2

KÄYTTÖTAPA 2:

10 paikkaa Ryhmä 1
10 paikkaa Ryhmä 2 
1 Henkilökunnan tila
1 Opiskelija 
1 Dementiaoireinen asukas

KÄYTTÖTAPA 2:

10 paikkaa Ryhmä 1 
1 Henkilökunnan tila
2 Opiskelija 
3 Dementiaoireinen asukas
6 Normaali vuokrattu asunto

Tehostettu asumispalvelu, Ryhmä 2

Opiskelija

Henkilökunnan tila

Dementiadiagnoosin saanut, joka ei tar-
vitse vielä ympärivuorokautista hoivaa

Normaali vuokrattu asunto

Diagrammi rakennuksen erilaisista käyttömahdollisuuksista

Kolmiokortteli1
Pohjapiirustus 2.krs 1:300
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Sisäperspektiivi kolmiokorttelista



87Perspektiivikuva asukassaunan päällä olevallta terassilta



88

Kolmiokortteli1
Julkisivu etelään 1:250

Kolmiokortteli1
Julkisivu itään 1:250

+29.0

+40.6

+29.7

+32.5

+35.3+35.3

+38.7
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Kolmiokortteli1
Julkisivu länteen 1:250

Kolmiokortteli1
Julkisivu pohjoiseen 1:250

+32.5

+40.6

1

3

2

1. Tiili
2. Lasi
3. Puu
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Kolmiokortteli 2
Pohjapiirustus 2.krs 1:300



91919119

Istutuslaatikot

bocciakenttä

grilli

keinu

pergola

KOLMIOKORTTELI 2

Kolmiokortteli 2
Pohjapiirustus 1.krs 1:300
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Kolmiokortteli 2
Pohjapiirustus 3.krs 1:300
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+31.8

+30.0

+40.0

+38.1

+28.6

+31.8

+40.0

+38.1

Kolmiokortteli 2
Julkisivu pohjoiseen 1:300

Kolmiokortteli 2
Julkisivu etelään 1:300

Kolmiokortteli 2
Julkisivu itään 1:300
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LOPUKSI

Palvelukortteli -ajatuksen soveltaminen Simonkodin tontille oli haastava ja 
mielenkiintoinen diplomityöaihe. Olemassaolevien rakennusten asettamat 
rajoitteet, suhteellisen vähäinen vapaa rakennettava maa-alue tontilla ja 
mäkinen ja estettömyyden näkökulmasta haastava pinnanmuoto loi suun-
nittelulähtökohdan, joka antoi haastetta loppuun asti, ja joka alussa herätti 
ajatuksen onko konseptia mielekästä yrittää sijoittaa tällaisella sijainnilla ja 
maastonmuodolla  omaavaan paikkaan ylipäätään.
 Loppujen lopuksi, palvelukortteli tuntuu aika luontevalta käyttötaval-
ta Simonkodin kaltaiselle paikalle. Koska se ei sijaitse missään aivan keskusta-
alueella, kilpailua siellä  ei olisi juurikaan kulttuuripalvelun tarjoajana,  ja 
paikkana siitä varmasti tulisi alueen ihmisille julkinen olohuone ja kohtaamis-
paikka.
 Julkisten kohtaamispaikkojen luonti kaikkiin kaupunginosiin olisikin 
ensiarvoisen tärkeää  senioreiden kannalta, joilta puuttuu kodin ulkopuoli-
nen verkosto ja tyäelämäelämäkontaktit. Vallalla tuntuu olevan trendi, että 
kaikessa halutaan keskittää palvelut isoiksi yksiköiksi ja ajatellaan että isompi 
on aina parempi, mutta niin ei ole aina välttämättä . Lähipalvelulla ja paikalli-
sella koontumispaikalla on eri merkitys ihmisille kuin suurella keskuksella. 
Vanhukset eivät välttämättä pysty käyttämään julkista liikennettä samalla 
tavalla kuin nuoret eivätkä ehkä omista autoa. Löytämällä tiloille eri käyt-
täjäryhmiä ja digitalisoimalla tilojen varausta ja hallintaa voidaan tiloja käyt-
tää aikaisempaa tehokkaammin. Eri toimijoiden yhteiskäytöllä tilat voitaisiin 
saada taloudellisesti järkeviksi myös lähiöalueella. Ehkäpä on aika julistaa 
myös pienet ja paikalliset yksiköt kunniaan!
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