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Suomen väestö ikääntyy kiihtyvää tahtia. Tämä yhteiskunnallinen muutos 
edellyttää muutoksia ja sopeutumista monilla eri tahoilla yhteiskunnassa. 
Arkkitehtuurin puitteissa uusia ratkaisuja kaivataan erityisesti niille, jotka 
eivät enää pysty elämään itsenäisesti usein ikääntymiseen liittyvästä 
sairaudesta johtuvan heikentyneen toimintakyvyn takia. Tämän työn 
puitteissa toteutetun suunnitelman tavoitteena on löytää yksi ratkaisu 
kyseiseen ongelmaan. Työ on toteutettu osana Aalto-yliopiston Sotera-
instituutin Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -tutkimushanketta 
yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.

Porvoon kaupunki osallistui tutkimushankkeeseen tavoitteenaan löytää 
uusia ideoita Johannisbergin vanhainkodin tontille alustavalla otsikolla 
dementiakortteli/muistikylä ja hauraan vanhuksen palvelukortteli. 
Koska kaupungin puolelta annettiin työn tekoon hyvin vähän rajoitteita, 
lähdettiin suunnitelmalle määrittelemään yksityiskohtaisempia ääriviivoja 
tarkastelemalla, miten muistihäiriöt muuttavat ihmisen käyttäytymistä ja 
tarpeita erityisesti asumisen osalta. Tämän lisäksi tarkasteltiin tontin ja 
alueen nykyistä tilannetta sekä historiaa ja sitä, miltä väestörakenteen 
kehitys näyttää paikallisella tasolla.

Johannisbergin vanhainkodin nykyisten rakennusten pinta-ala on 
yhteensä 11 000 m2. Tonttia hallitsee visuaalisesti 1960-80-luvun uudempi 
rakennuskanta, joka rajaa tonttia voimakkaasti etelään ja länteen ja joka 
ei noudata nykypäivän asumisvaatimuksia. Suunnitelmassa tonttia on 
päädytty tutkimaan ilman näitä rakennuksia. Suuret rakennusmassat 
on korvattu pientaloilla ja pienkerrostaloilla, joiden pohjaratkaisujen ja 
sijoittelun avulla pyritään luomaan alueelle yhteisöllisyyttä ja tekemään 
tontista helpommin lähestyttävä. Uusi rakennuskanta on yhdessä 
säilytettyjen rakennusten kanssa pinta-alaltaan 13 000 m2.

Suunnitelmassa koko tonttia on tarkasteltu asemakaavan tasolla, kun 
taas yksityiskohtaisempi suunnittelutyö on rajattu 5 500 m2:n kokoiseen 
muistisairaiden ryhmäkotiin. Ryhmäkoti on sijoitettu tontin sisäosiin 
ympyränmuotoiseksi kokonaisuudeksi, joka koostuu kahdesta olemassa 
olevasta rakennuksesta ja neljästä osittain kytketystä yksiköstä. 
Näihin yksiköihin on sijoitettu kahdeksan ryhmäkotia yhteensä 56 
muistisairaalle. Uusien yksiköiden kellarikerroksiin on sijoitettu harrastus- 
ja kokoontumistiloja, josta voivat hyötyä koko alueen käyttäjäkunta. Uutta 
sisäpihaa rajaavien, olemassa olevien rakennusten käyttötarkoitukset on 
määritelty uudelleen osaksi ryhmäkodin palvelutoimintoja ja logistiikkaa.

Suunnitelmalla pyritään tarjoamaan ryhmäkodin asukkaille turvallinen 
elinympäristö, jossa he voivat liikkua vapaasti ja elää täysipainoista elämää 
sairaudestaan huolimatta.
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Den finska befolkningen föråldras i en allt mer tilltagande takt. Denna sociala 
förändring kräver anpassningar och förändringar på många olika håll i 
samhället. Inom arkitekturen efterlyses speciellt nya lösningar för dem som 
inte längre klarar av att bo självständigt på grund av en nedsatt prestanda, 
som ofta orsakats av en till åldern specifik sjukdom. Detta examensarbete 
strävar till att finna en lösning till problemet. Slutarbetet har utförts som en 
del av forskningsprojektet Förändrande samhälle – förändrande tjänster av 
Sotera-institutet på Aalto universitetet i samarbete med Borgå stad.

Borgå stad deltog i forskningsprojektet med stävan att finna nya idéer för 
Johannisbergs åldringshems tomt, preliminärt med titeln “ett dementikvarter 
i Borgå”. Eftersom det från stadens sida gavs få begränsningar för projektet, 
definierades noggrannare konturer för designarbetet genom att betrakta 
hur minnessjukdomarna ändrar människans beteende och behov, speciellt 
med akt för boendet. Därtill granskades tomtens och områdets nuvarande 
läge samt historia och hur den demografiska utvecklingen ser ut lokalt.

Johannisbergs åldringshems existerande byggnader uppgör sammanlagt 
11 000 m2. Tomten domineras visuellt av det nyare byggnadsläget från 
60–80-talet som avgränsar tomten kraftigt mot syd och väst och som inte 
uppfyller dagens boendekrav. I det utförda arbetet har området bestämts 
att granskas utan dessa byggnader. De stora byggnadsmassorna har 
ersatts med småhusbyggande och småvåningshus, som genom sina 
planlösningar och arrangemang strävar till att skapa förutsättningar för 
gemenskapligt boende på området och göra tomten lättare tillgänglig. Det 
nya byggnadsläget uppgör tillsammans med de bevarade byggnaderna  
sammanlagt 13 000 m2.

I det utförda arbetet har tomten i sin helhet granskats på situationsplanens 
nivå, medan det noggrannare planeringsarbetet har begränsats till ett 
grupphem för minnessjuka på 5 500 m2. Grupphemmet har placerats i de 
inre delarna av tomten i en cirkulär helhet som består av två existerande 
byggnader och fyra delvis sammankopplade byggnadsenheter. I dessa 
byggnader har det placerats åtta grupphemsenheter för sammanlagt 56 
minnessjuka. I de nya byggnadernas källarvåningar har det placerats 
hobby- och samlingsutrymmen som kan gynna och utnyttjas av hela 
områdets befolkning. De existerande byggnader som begränsar den 
nya innergården har fått ny användning som en del av grupphemmets 
funktioner och logistik. 

Det utförda arbetet strävar till att förse grupphemmets bosatta med en 
skyddad levnadsmiljö där de kan röra sig fritt och leva ett fullbordat liv trots 
sin sjukdom.
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The Finnish population is aging at an ever-increasing rate. This societal 
change calls for new solutions in many different fields. In the field of 
architecture solutions for those unable to live independently – due to an 
impaired functional capability often caused by an illness related to the 
person’s high age – are particularly sought after. This master’s thesis 
strives to find one possible solution to this problem. The thesis has been 
executed as a part of the research project Changing Society – Changing 
Services by the Sotera institute at Aalto University in collaboration with the 
city of Porvoo. 

The city of Porvoo participated in the research project with the aim to find 
new solutions for the lot of the rest home in Johannisberg, preliminarily 
with the title “a dementia block in Porvoo”. Since the city gave very few 
restraints for the project, was the more detailed framework for it defined 
through examining how dementia changes a person’s behavior and needs, 
particularly regarding one’s built environment. In addition, the lot and area’s 
current state, history as well as the local demographic development were 
examined.

The existing buildings of Johannisberg’s rest home make up a total area of 
11 000 m2. Visually the lot is dominated by the newer building stock from 
the 1960’s to 1980’s that cuts off the lot toward the south and the west. In 
addition, the buildings don’t adhere to contemporary housing requirements. 
In the design, the these large building masses have been replaced with 
small houses and low apartment buildings, which through their spatial 
solutions and placements strive to create communal living solutions and 
make the lot more easily approachable. The lot’s new total building area is 
approximately 13 000 m2.

In the design the entire lot has been examined on the level of the site plan, 
whilst the more detailed design work has been concentrated on a group 
home for people with dementia, making up 5 500 m2. The group home has 
been placed in the inner parts of the lot in a circular shape consisting of two 
existing buildings and four partially adjoined new building entities. Eight 
group homes for a total of 56 dementia patients have been placed in these 
four entities. Spaces for various activities and gatherings, accessible to the 
larger local population, are located in the basement levels. The existing 
buildings around the group home’s inner yard have been given new uses 
as part of the group home’s functions and logistics. 

The finished design aims to provide the residents of the group home a 
sheltered environment in which they’re able to move about freely and lead 
fulfilling lives despite their illness.
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Suomen väestö ikääntyy kiihtyvää tahtia. Ikääntyminen vaikuttaa ilmiönä  
koko yhteiskuntaan, mutta sillä on vaikutuksensa myös henkilökohtaisella 
tasolla. Ikääntymisen myötä ihmisen toimintakyky pääsääntöisesti 
heikkenee. Ikääntymiseen on myös kytketty monien sairauksien 
alku, pahentuminen ja yleistyminen. Ikäsidonnaisista sairauksista 
merkittävimpiin lukeutuvat etenevät muistisairaudet. Muistisairaudet ovat 
harvinaisia alle eläkeikäisillä, mutta yli 85-vuotiaista niihin sairastuu jopa 
joka viides. Kaiken kaikkiaan eteneviin muistisairauksiin sairastuu tällä 
hetkellä maanlaajuisesti arviolta 14 500 henkilöä vuosittain.1

Väestön ikääntyminen saa aikaan yhteiskunnallisen muutoksen, johon 
myös arkkitehtuurin on osaltaan vastattava. Siinä missä suuri osa ihmisistä 
kykenee selviytymään arjestaan itsenäisesti tai melko itsenäisesti hyvin 
myöhäiseen ikään, lisääntyy hoidon tarve erityisesti muistisairauksiin 
sairastuneiden ihmisten keskuudessa. Oma koti ei ole arjessaan jatkuvaa 
tukea ja avustusta tarvitsevalle välttämättä enää paras asuinpaikka. 
Lisääntyneen avustetun asumisen tarpeeseen ei kuitenkaan Suomessa 
ole vielä ehditty vastata, eikä sen eri vaihtoehtoja ole kehitetty läheskään 
riittävästi.

Tämä diplomityö pyrkii osana Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen 
Sotera-instituutin Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hanketta 
tarjoamaan yhden ratkaisun iäkkäiden ja erityisesti muistisairaiden 
palveluasumiseen.

Työ sijoittuu Porvoon kaupungissa sijaitsevalle Johannisbergin 
vanhainkodin tontille. Vanhainkodin toiminta on vuosien saatossa hiipunut, 
eivätkä tontilla sijaitsevat rakennukset enää vastaa nykypäivän vaatimuksia 
ja tarpeita. Porvoon väestö kuitenkin ikääntyy muun maan tahtiin, joten 
uusille, ikääntyvän väestön tarpeita vastaaville ratkaisuille on kysyntää.

Porvoon kaupunki osallistui Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut 
-hankkeeseen tarkoituksenaan löytää Johannisbergin vanhainkodin 
tontille uusia ideoita ja uutta vetovoimaa. Alustavasti dementiakortteli/
muistikylä ja hauraan vanhuksen palvelukortteli -nimellä kulkenut 
työ toteutettiin yhteistyönä Porvoon kaupungin tilakeskuksen ja 
kaupunkisuunnitteluosaston kanssa. Työn alkuvaiheisiin osallistui myös 
kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto.

Työssä on tutkittu muistisairaiden ryhmäkodin, koko Johannisbergin 
aluetta tukevan ja elävöittävän palvelukokonaisuuden sekä ikäystävällisen, 
yhteisöllisen asumisen sijoittamista Johannisbergin vanhainkodin 
tontille. Työn keskeisenä teemana on ollut pohtia, miten arkkitehtuurin 
keinoin voidaan luoda ympäristö, jossa ihminen voi jatkaa täysipainoista 
elämää niin iän karttuessa kuin muistisairauden osuessa kohdalle. Työn 
varsinaiseksi suunnittelualueeksi rajatun muistisairaiden asuinyksikön 

1 Muistiliitto, 2017.

I. JOHDANTO
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lähtökohtana on ollut luoda muistisairaiden erityistarpeita palveleva 
asumis- ja elämiskokonaisuus.

Tämä työ koostuu johdannon lisäksi viidestä osasta. Työn toisessa 
osassa perehdytään työtä määritteleviin taustoihin kuten siihen, miten 
muistisairaus vaikuttaa ihmisen asumiseen. Kolmannessa osassa käydään 
läpi Johannisbergin suunnittelun lähtökohtia. Siinä käsitellään tarkemmin 
Porvoon väestön ikääntymistä ja sen synnyttämiä tarpeita, analysoidaan 
Johannisbergin aluetta sekä perehdytään Johannisbergin tontin historiaan 
sekä nykytilaan. Neljännessä osassa käsitellään suunnitteluprosessia ja 
sen eri vaiheita. Viidennessä osassa esitellään työn tuloksena muodostunut 
suunnitelma. Lopuksi on vielä käyty läpi suunnitelman tuloksia.

Diplomityön valvojana on toiminut Aalto-yliopiston asuntosuunnittelun 
professori Hannu Huttunen, ja hän on myös ollut työn pääasiallinen ohjaaja. 
Työn ohjaukseen on myös osallistunut Porvoon kaupunginarkkitehti Markku 
Partanen.
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II. TAUSTAA
Tässä luvussa kartoitetaan diplomityön taustoja, kuten keskeisiä, työhön 
olennaisesti liittyviä käsitteitä, sekä sitä, miten muistisairaus vaikuttaa 
ihmisen kokemukseen asumis- ja elinympäristöstään.

KÄSITTEITÄ

Moni muistisairauteen ja vanhuuteen liittyvä termi saattaa olla yleisesti 
käytössä, vaikka sen määritelmä ja merkitys voi asiayhteydestä riippuen 
vaihdella. Alla avataan tälle työlle keskeisiä termejä ja niiden merkitystä 
tämän työn puitteissa.

MUISTISAIRAUS
”Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää sekä muistia että 
muita tiedonkäsittelyn alueita, kuten kielellisiä toimintoja, näönvaraista 
hahmottamista ja toiminnanohjausta.”2 Tässä työssä muistisairaudella 
viitataan ensisijaisesti eteneviin eli dementiaan johtaviin, aivoja 
rappeuttaviin ja sen kautta toimintakykyä laaja-alaisesti heikentäviin 
muistisairauksiin, joita ei nykylääketieteen keinoin kyetä ehkäisemään. 
Etenevistä muistisairauksista yleisin on Alzheimerin tauti. Sitä ilmenee 
yleistyvissä määrin iän karttuessa ja sitä sairastavien osuus kaikista 
eteneviä muistisairauksia sairastavista on noin 70 %.3 Sairaus etenee 
hitaasti ja vaikuttaa pääsääntöisesti tiedonkäsittelyn osa-alueista 
vaikeimmin muistiin.4 Muita yleisiä etenevän muistisairauden muotoja 
ovat verisuoniperäiset muistisairaudet, joihin sairastuu 15-20 % 
kaikista etenevistä muistisairauksiin sairastuneista, verisuoniperäisten 
muistisairauksien ja Altzheimerin taudin yhdistelmä sekä Lewyn kappale 
-sairaudet, joita sairastaa 15-20 % muistisairaista, ja joihin lukeutuu Lewyn 
kappale -taudin ja sen sekä muiden muistisairauksien yhdistelmien ohella 
Parkinsonin taudin muistisairaus.5

Muistisairaudet yleistyvät ihmisten vanhetessa ja kasvattavat ikääntyneiden 
hoitotarvetta kaikista merkittävimmin. Ne ovat suurin syy iäkkäiden 
toimintakyvyn heikkenemiseen ja lisääntyneen avun, tuen ja sairauden 
edetessä jopa ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen.6

IKÄÄNTYNYT HENKILÖ
Koska ikääntyminen on monimuotoinen kokonaisuus, ei ikääntyneelle 
henkilölle ole olemassa varsinaista täsmällistä määritelmää, vaan se 
vaihtelee usein katsantokannan sekä kulttuurillisten asiayhteyksien 
mukaan. Suomen laissa iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan ”henkilöä, 
jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky 
on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai 
pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään 
liittyvän rappeutumisen johdosta.”7 Tutkimukset osoittavat, että hoidon 
tarve lisääntyy selvästi ihmisen saavutettua 75 vuoden ikä.8 Tämän tilaston 

2 Erkinjuntti 2010, s.19.
3 ibid, s.16.
4 Pitkälä 2013, s.13.
5 ibid.
6 ibid, s.12.
7 Finlex 28.12.2012/980.
8 Murto 2013, s. 2-3.
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valossa ikääntyneellä henkilöllä viitataan tässä työssä yli 75-vuotiaaseen 
henkilöön.

PALVELUASUMINEN
Palveluasuminen on asumismuoto, jossa asuminen ja palvelut yhdistyvät 
kokonaisuudeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2017 julkaisemassa 
sosiaalihuollon sanaston kolmannessa versiossa palveluasuminen 
määritellään sosiaalipalveluksi, johon palvelunantajan järjestämän asunnon 
lisäksi kuuluu asiakkaan tarvitsemaa jokapäiväistä hoitoa ja huolenpitoa 
sekä asumiseen liittyviä ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. 
Tehostettu palveluasuminen eroaa tavallisesta palveluasumisesta siinä, 
että tukipalvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Asukas voi asua 
joko omistus- tai vuokra-asunnossa, ja palveluntarjoaja voi olla yksityinen, 
kunnallinen tai valtiollinen tai näiden yhdistelmä.9 Vanhainkodista 
palveluasuminen eroaa pyrkimyksessä tukea iäkkään ihmisen itsenäisyyttä 
ja itsemääräämisoikeutta.10

PALVELUTALO
Palvelutalo on palveluasumisen muoto, joka yhdistää itsenäisen asumisen 
ja päivittäispalvelut. Palvelutalo muodostuu pääsääntöisesti asukkaiden 
asuinosasta, yhteistiloista ja yleisistä tiloista, ja se liittyy usein myös 
kiinteästi lähiympäristöönsä tarjoamiensa palvelujen kautta. Palvelutalossa 
sijaitsevat asunnot tapaavat olla luonteeltaan pienasuntoja, jotka koostuvat 
usein lähinnä tupamaisesta asuinhuoneesta ja märkätilasta. Asukkaiden 
yhteistiloihin lukeutuvat usein tilat ruokailua, seurustelua, askartelua ja 
muuta harrastustoimintaa varten. Palvelutalon yleiset tilat puolestaan 
muodostavat päivä- tai palvelukeskuksen, jossa sijaitsee erilaisia palvelu- 
ja monitoimitiloja.11

RYHMÄKOTI
Ryhmäkoti on pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisen muoto, jossa 
päivittäispalvelut yhdistyvät yhteisölliseen asumiseen pienryhmissä. 
Asukkaat voivat olla muistisairaita tai perustoiminnoissaan jatkuvaa apua 
tarvitsevia henkilöitä.12 Ryhmäkodin voidaan katsoa olevan palvelutalojen 
asuin- ja palvelutilohin verrattuna yhtenäisempi ja kiinteämpi kokonaisuus.13 
Asukkaiden yksityiset tilat rajoittuvat omaan asuinhuoneeseen ja wc-tiloihin. 
Oleskelu- ja ruokailutilat jaetaan ryhmäkodin muiden asukkaiden kesken.14

9 THL 2017, s. 32
10 Andersson 2007, s. 8
11 Päivärinta 1996, s. 15
12 ibid, s. 6
13 ibid, s.48
14 ARA 2015, s. 14-15

MUISTISAIRAUDEN VAIKUTUS IHMISEN KOKEMUKSEEN 
YMPÄRISTÖSTÄ JA ASUMISESTA 

Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö, jossa ihminen liikkuu, vaikuttaa 
keskeisesti ihmisen identiteetin muodostumiseen. Identiteetin pohjan 
muodostavia pitkäaikaismuistoja on mahdotonta muodostaa ilman jälkeä 
siitä tilasta, jossa muisto koettiin.15 Tämä tarkoittaa sitä, että kun muistot 
katoavat, menettää ihminen myös aiemman käsityksensä siitä tilasta, joka 
häntä ympäröi.

Muistisairauteen sairastunut ihminen läpikäy sairauden edetessä 
perustavanluontoisen menetyksen. Muistot menettäessään myös tutuista 
ympäristöistä tulee hänelle vieraita ja hän päätyy elämään henkisen 
kodittomuuden olotilassa. Aiemmat, jokapäiväiset rutiinit korvautuvat lopulta 
päämäärättömällä harhailulla ja kadotetun etsimisellä, kun sairastunut etsii 
sitä, mitä ei voi enää löytää.16 Muistojen katoaminen johtaa myös minuuden 
pirstoutumiseen, minkä myötä ihminen on yhä vähenevissä määrin kyvykäs 
erottamaan itseään ympäristöstään. Tämä muutos aiheuttaa pelokkuutta 
ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan, sillä muistisairas ei enää kykene 
tuntemaan olevansa fyysisesti suojassa muilta.17

Muistonsa menettänyt ihminen on herkkä ja haavoittuvainen, ja ympäröivä 
tila vaikuttaa häneen siksi poikkeuksellisen paljon.18 Aistikokemusten 
tärkeys korostuu.19

Ihmisen tärkein aisti on näköaisti, jonka kautta hän vastaanottaa jopa 
yhdeksän kymmenesosaa kaikesta saamastaan tiedosta.20 Silmien kautta 
aistitaan kirkkaus, väri, liike ja muoto. Kuusi aluetta aivojen visuaalisessa 
aivokuoressa vastaavat varsinaisen kuvan tuottamisesta. Muistisairaan 
aivoissa näiden alueiden väliset kommunikaatiot ovat ankaran rasituksen 
alaisina, mikä voi aiheuttaa hänelle virheellisiä näköhavaintoja ja pahentaa 
vieraaksi ympäristöksi muuttuneesta tilasta koituvaa hämmennystä. 
Ympäristön havaitsemista vaikeuttaa myös ikääntymisestä johtuva 
näköaistin heikkeneminen. 75-vuotiaana ihminen tarvitsee kaksinkertaisen 
määrän valoa 45-vuotiaaseen verrattuna saadakseen tilasta saman 
visuaalisen reaktion.21

Heikentyneen näön aiheuttamia puutteita voi korvata muiden aistien kautta 
saadulla informaatiolla. On kuitenkin olennaista, että aistihavainnot pysyvät 
selkeinä ja johdonmukaisina. Esimerkiksi tavallisten äänten kuuleminen voi 
olla muistisairaalle elintärkeää.22 Myönteisten äänikokemusten tärkeydestä 
antaa osviittaa etenkin muistisairaille annetusta musiikkiterapiasta tehdyt 
tutkimukset, joiden tulokset ovat osoittaneet kyseisellä hoitomuodolla 
olevan jopa poikkeuksellisen positiivisia vaikutuksia muistisairaan 
olotilaan.23 Koska ihmisen on mahdotonta kytkeä kuuloaistiaan pois päältä, 
saati säädellä kuulemistaan ilman korvien fyysistä peittämistä tai tukkimista, 
voivat negatiiviset, ei-toivotut äänet melun muodossa puolestaan olla 
vakava ärsyke ja jopa haitaksi muistisairaan terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Melu on muistisairaalle erityisen haitallista, koska näkemisen tavoin voi 

15 Common Edge, 2017.
16 Feddersen 2014, s. 50.
17 ibid, s. 56.
18 Suomen Muistiasiantuntijat II, 2017.
19 Feddersen 2014, s. 15.
20 Suomen Muistiasiantuntijat II, 2017.
21 Feddersen 2014, s. 106-107.
22 ibid, s. 110.
23 ibid, s. 78.
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ympäristöön ja mahdollistaa luonnonvalon runsaan pääsyn sisätiloihin, saa 
se myös ihmisen helposti tuntemaan olonsa paljastetuksi ja suojattomaksi. 
Aukotuksen ja huonetilan välisen suhteen olisikin otollisinta vaihdella sen 
perusteella, kuinka yksityiseksi ja suojaisaksi tila mielletään. Tiloissa, 
kuten käytävissä ja sosiaalisissa tiloissa, joissa ihminen on henkisesti 
valmistautunut kohtaamisiin, voivat laajat ikkunapinnat auttaa myönteisten 
yhteyksien luomisessa. Säästeliäämmästä aukotuksesta on puolestaan 
suurin hyöty tiloissa, joissa ihminen lepää ja joissa hänen on erityisen 
tärkeä tuntea olonsa turvatuksi.29

Jotta ihminen tuntisi olonsa turvatuksi, on myös tärkeää, ettei hän tunne 
olevansa loukussa. On olennaista, että ihminen on tilassa, joka ei rajoita, 
vaan mahdollistaa. Epätoivotun henkisen rasituksen välttämiseksi tarvitaan 
ympäristö, joka voi tyydyttää jokapäiväiset tarpeet ja tarjoaa ihmiselle 
mahdollisuuksia käyttäytyä haluamallaan tavalla. Yksipuoliset vaihtoehdot 
rajaavat väkivalloin sekä ihmisen elintilaa että hänen käyttäytymistään 
ja toimintakykyään.30 31 Monijakoinen ympäristö, jossa tarjolla olevat 
vaihtoehdot ovat laadultaan samanarvoisia, yhtä houkuttelevia ja yhtä 
helposti saavutettavissa, antaa mahdollisuuden kunakin hetkenä valita, 
missä olla ja mikä tila parhaiten vastaa mitäkin tarvetta.32 Vaihtoehtoisten 
tilojen olemassa olon ohella on oleellista, että tilassa on myös tarpeeksi 
suuria ja yhtenäisiä alueita, joissa muistisairaudelle ominainen estoton 
vaeltaminen mahdollistuu.33 Kun kaikki tämä toteutuu, voi ihminen tilassa 
ollessaan rauhoittua ja säilyttää oman identiteettinsä. Tämänkaltainen 
monimuotoinen ympäristö luo myös pohjan kohtaamisille ja tutustumisille 
sekä sopusoinnussa muiden kanssa elämiselle.34 

Eri tilojen saavutettavuuden helpottamiseksi liikkumisen eri vyöhykkeiden – 
sisätilan, välitilan ja ulkotilan – välillä on syytä olla mahdollisimman helppoa. 
Kullakin vyöhykkeellä on oma roolinsa täysipainoisessa asuinympäristössä.

Ulkotilassa on olennaista korostua se, mikä sille on ainutlaatuista – alati 
vuodenaikojen ja sään mukana muuttuvan luonnon välitön läheisyys. 
Luonnosta saatava, helposti tulkittavissa oleva aisti-informaatio on 
poikkeuksellisen merkityksellistä muistisairaalle. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kun pääsy ulkotiloihin on tehty mahdollisimman 
vaivattomaksi ja esteettömäksi, on muistisairaiden henkilöiden 
aggressiivinen käytös ollut merkittävästi vähäisempää. Pihoissa ja 
puutarhoissa vierailun on myös todettu kohentavan ihmisen mielialaa 
ja tiedollista toimintakykyä.35 Hoitoympäristössä ulkotila koetaan usein 
neutraaliksi tilaksi, jossa omaisten ja asukkaiden on helppo vierailla 
yhdessä. Luonnosta saatavat aistikokemukset sekä ulkotilaan sijoitetut 
elementit, kuten esimerkiksi vesiaiheet, istutuslaatikot tai huvimajat, 
parantavat sosiaalista vuorovaikutusta ja saattavat herättää mielleyhtymiä 
sekä muistoja menneisyydestä, mikä puolestaan hidastaa minuuden 
pirstoutumista.36 Ulkotiloissa ihmisen pitäisi voida liikkua vapaasti 

29 Feddersen 2014, s. 19.
30 ibid, s. 20.
31 Päivärinta, s. 17.
32 Kärrman 2008, s.60.
33 Feddersen 2014, s. 69.
34 ibid, s. 20.
35 Suomen Muistiasiantuntijat II, 2017.
36 Kärrman 2008, s. 63.

myös kuulemismekanismin tuottamien hermoimpulssien tulkitseminen 
muistisairaan aivoissa olla selvästi keskimääräistä heikompaa, 
minkä johdosta kuulemisesta tulee hyvin sekavaa. Kuten näkemistä, 
myös kuulemista heikentää ja voi vaikeuttaa entisestään kuuloaistin 
heikkeneminen ikääntyessä. 70-vuotiaina yli 70%:a ihmisistä on kohdannut 
jonkinlainen kuulon heikkeneminen, ja yli kolmasosalla se on heikentynyt 
kohtalaisesti.24

Muistisairauden edetessä ihminen on yhä vähenevissä määrin kykenevä 
huolehtimaan itsestään ja omista perustarpeistaan. Jatkuvan avustuksen 
ja hoidon tarpeen lisääntyessä ei varsinkaan yksin elävien oma koti ole 
enää turvallisin saati ihanteellisin asuinpaikka.

ONNISTUNEEN, MUISTISAIRAAN HUOMIOIVAN TILASUUNNITTELUN 
PERIAATTEET

Arkkitehtuurin on tarkoitus palvella ihmistä, ei sairautta, ja mahdollistaa 
normaali ihmiselämä. Sen on keskityttävä vastaamaan ihmisten tarpeisiin. 
Muistisairaalle suunnitellussa tilassa korostuvat niin ollen arkkitehtuurin 
keskeisimmät tehtävät – suojan tarjoaminen ja elämän rikastuttaminen. 
Onnistunut asuinympäristö saa ihmisen tuntemaan olonsa turvalliseksi 
ja tarjoaa puitteet, jotka mahdollistavat ja helpottavat ihmisten välisten 
suhteiden syntyä ja ylläpitoa.25 Tilan pitää myös mahdollistaa käyttäjälleen 
oppimisen, muistamisen ja tuntemisen kokemuksia. Siitä kumpuavat 
positiiviset reaktiot ja onnistumiset saavat tilan tuntumaan tutulta ja 
tunnelmaltaan mieluisalta.26

Vaikka ihminen on satojen vuosituhansien aikana kehittynyt ja muovannut 
ympäristöään poikkeuksellisesti muihin maapallon eläimiin verrattuna, 
eivät hänen perustarpeensa kaikesta kehityksestä huolimatta poikkea 
muista eläinlajeista. Kuten mille tahansa eläimelle, on kokemus suojassa 
olemisesta olennaista ihmisen mielenrauhalle. Fyysisen ympäristön 
kannalta tämä tarkoittaa suojautumista mahdollisilta vihollisilta paikkaan, 
jossa ympäröivän maaston voi havainnoida mahdollisimman laajalti. 
Rakennetussa ympäristössä kokemus suojasta ja ympäristön hallinnasta 
syntyy selkeästi koostettujen, yhdellä silmäyksellä havaittavissa 
olevien tilojen kautta. Olennaista on myös, että näillä tiloilla on selkeästi 
hahmotettavissa olevat ominaisuudet.27 Epäjohdonmukainen pohjaratkaisu 
ja epäselvästi merkityt huoneet aiheuttavat sekaannusta ja levottomuutta 
erityisesti henkilöissä, joiden tilallinen hahmotuskyky on muistisairauden 
takia heikentynyt.28

Turvapaikasta – rakennuksen sisältä – on mahdollisuus havainnoida 
laajempaa ympäristöä aukotusten kautta. Niiden ja sisätilan välinen suhde voi 
kuitenkin vaikuttaa suuresti etenkin muistisairaan turvallisuudentunteeseen. 
Siinä missä suuri, yhtenäinen lasipinta luo esteettömän näköyhteyden 

24 Feddersen, s. 110-111.
25 ibid, s. 69.
26 Suomen Muistiasiantuntijat II, 2017.
27 Feddersen 2014, s. 19.
28 Oddy 2013, s. 94.
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onnistunutta valaistussuunnittelua yhdessä heijastusten ja valokontrastien 
huomioinnin, äkkinäisten valon määrän vaihteluiden minimoimisen ja 
yhtenäisesti valaistujen seinä- ja kattopintojen kanssa.43

Riittävän valaistuksen ohella näkeminen ja ympäristön hahmottaminen 
helpottuvat, kun pintojen ja esineiden sävykontrastit ja heijastavuus- ja 
värierot ovat tarkoituksenmukaisia. Selkeät kontrastit auttavat erottamaan 
pinnat ja esineet toisistaan ja taustoistaan. Kontrastien ja värierojen 
vähäisyys puolestaan luo yhtenäisen käsityksen pinnasta, mikä minimoi 
esimerkiksi pintamateriaalin vaihtelusta muuten potentiaalisesti aiheutuvan 
sekaannuksen ja voi esimerkiksi lattiapintojen osalta parantaa tilan 
turvallisuutta.44 Pintojen kontrasteja vähentämällä – maastoamalla – 
voidaan myös rajata tilaa tarkoituksenmukaisesti ilman, että rajaus vaivaa 
muistisairaan mieltä ja saa häntä tuntemaan itseään vangituksi.45 Onkin 
tavoiteltavaa, että se, mikä on selkeästi havaittavissa, tukee muistisairaan 
arkea ja saa hänet aktivoitumaan.46

Kun tilan akustinen ympäristö on optimaalinen, säilyy ääni tilassa 
liikkuessaan mahdollisimman selkeänä samalla, kun kaikki ei-toivottu 
melu eliminoituu. Äänen liikkuminen tilassa on hallittua, kun rakenteet, 
pintamateriaalit ja tilaelementit on valittu ja toteutettu tarkoituksenmukaisesti 
ja suhteutettu onnistuneesti tilan kokoon ja muotoon. Äänen välittymistä 
tilasta toiseen ja kaikua etenkin suurissa tiloissa saadaan vähennettyä 
ääntä absorboivilla materiaaleilla ja rakenteilla sekä ovien ja ikkunoiden 
johdonmukaisella sijoittelulla. Rakennuksen sisäisten häiriöäänten 
minimoimisen ohella on tärkeä ottaa huomioon myös ulkoisista lähteistä, 
kuten liikenteestä ja lähiympäristössä sijaitsevista laitoksista, kantautuvan 
melun välittyminen rakennukseen ja sen ympäristöön. Rakenteellisten 
ratkaisujen ohella äänen ymmärtäminen paranee, kun sen lähde on 
visuaalisesti havaittavissa. Riittävä valaistus auttaa ihmistä hahmottamaan 
tilassa kulkevia ääniä. Kalustuksen tarkoituksenmukainen ja tarpeeksi tiivis 
sijoittelu taas mahdollistaa huulilta lukemisen, mikä puolestaan helpottaa 
puheen kuulemista ja ymmärtämistä.47

Kokemus kuulumisesta on kaikissa muistisairauden vaiheissa avainosassa 
ihmisen hyvinvoinnissa. On oleellista, että ihminen kokee olevansa 
osa sekä välittömän asuintilan että sitä laajemman alueen sosiaalista 
ympäristöä. Asuintilan on tarjottava ihmiselle mahdollisuuksia muokata 
sosiaalista ympäristöään, olla vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa 
muiden kanssa ja osoittaa näin ihmisarvonsa.48

Muistisairaalle suunnitellun ympäristön on olennaista olla laadittu 
johdonmukaisesti. Kokonaisuuden tulee olla koostettu ottaen huomioon 
se, mitä tilassa on tarkoitus tapahtua, minkä on oltava mahdollista ja 
mitä puolestaan ei saa tapahtua. Myös laajempi konteksti on tärkeä: 
tilakokonaisuuden liittyminen laajempaan ympäristöönsä ja vaikutus 

43 Feddersen 2014, s. 106-107.
44 Oddy 2013, s. 94.
45 Feddersen 2014, s. 106.
46 Suomen Muistiasiantuntijat II, 2017.
47 Feddersen 2014, s. 111-112.
48 ibid, s. 55-57.

kuitenkaan turvallisuuttaan vaarantamatta.

Varsinaiset ulko- ja sisätilat yhdistävien välitilojen, kuten katettujen 
terassien, viherhuoneiden, lasitettujen sisäpihojen ja muiden tuulelta ja 
vedeltä suojattujen puoliulkotilojen, arvo piilee siinä, että niiden avulla 
on mahdollista pidentää ulkotiloissa vietettävissä olevaa aikaa. Välitilat 
myös toimivat sisätilojen jatkeena osan vuodesta laajentaen rakennuksen 
sisäisiä, koettavissa olevia tiloja.37

Rakennuksen sisätiloilla, joissa pääosa ajasta usein vietetään, on 
vyöhykkeistä tärkein rooli turvan tunteen luomisessa. Jotta sisätilassa voisi 
välittyä tunne turvallisuudesta, on sen tietysti myös oltava sitä. Iäkkäälle 
ihmiselle suunnatun tilan on oltava esteetön ja tuettava hänen liikkumistaan 
tilassa esimerkiksi käsijohteiden, tarpeeksi leveiden kulkuväylien ja 
levähdyspaikkojen muodossa. Mutta sen ohella, että sisätila on turvallinen 
ja muodostaa tarpeeksi monimuotoisen kokonaisuuden sekä yhdessä 
muiden ulkoisempien vyöhykkeiden kanssa että sisäisten tilojensa osalta, 
on tähdellistä, että sisätila myös koetaan viihtyisäksi ja kotoisaksi. Koska 
muistisairaan kokemusta omasta kodista on etenkin sairauden edetessä 
yhä vaikeampi toisintaa muistojen avulla, voidaan kokemus kotitilasta 
uudessa ympäristössä luoda lähinnä verukkeellisesti tunnelmien avulla. 
Esimerkiksi värillä voi olla tärkeä rooli turvallisuuden tunnun ja hyvinvoinnin 
ilmapiirin voimistamisessa, kun sen avulla luodaan harmoninen 
kokonaisuus yhdessä valaistuksen, muotojen, pintojen ja tekstuurien 
kanssa.38 Paikallisten materiaalien näkyminen tilassa puolestaan voimistaa 
sen laajempaa alueellista, maantieteellistä ja kulttuurillista kontekstia. Näitä 
asiayhteyksiä on mahdollista korostaa myös sisutuksellisten teemojen ja 
yksityiskohtien avulla.39

Muistisairaudesta aiheutuvien hahmottamisvaikeuksien ja hämmennyksen 
minimoimiseksi on tilasta saatavien aistiviestien oltava mahdollisimman 
selkeitä. Vaikka erilaiset aistikokemukset parhaassa tapauksessa tukevat 
toisiaan, luovat toivotun tunnelman ja tekevät tilan hahmottamisesta 
helpompaa, on liian suurella määrällä ärsykkeitä yhdessä ja samassa 
tilassa haitallisia vaikutuksia.40 Siksi onkin olennaista, että ainoastaan 
toivotun tunnelman kannalta olennaiset aistikokemukset korostuvat 
kussakin tilassa samalla, kun mahdolliset häiriötekijät eliminoidaan.

Tilan hahmottamisen kannalta keskeistä on se, että valoa on tarpeeksi sen 
havaitsemiseen. Iäkkään ihmisen osalta tämä tarkoittaa sitä, että valoa on 
tilassa jopa kaksinkertaisesti tyypilliseen määrään verrattuna.41 Päivänvaloa 
on syytä hyödyntää valaistuksessa aina, kun se vain on mahdollista, 
sillä se altistaa ihmisen luonnon ympärivuorokautiselle valon ja pimeän 
vaihtelulle.42 Suorasta päivänvalosta on kuitenkin hyötyä vain silloin, kun 
sen haitalliset vaikutukset liiallisen kuumuuden ja häikäisyn muodossa on 
minimoitu. Häikäisyn minimointi myös keinotekoisista valolähteistä on osa 

37 Feddersen 2014, s. 69.
38 ibid, s. 31.
39 Kärrman 2008, s. 60.
40 ibid, s. 60.
41 Feddersen 2014, s. 106.
42 ibid, s. 108.
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naapurustonsa ja kaupunkinsa kehitykseen.49 On luotava toimivaa ja 
ihmisiä tukevaa arkkitehtuuria ennakoivien järjestelmien soveltamisen 
sijaan. On tarjottava tarpeeksi tilaa pelkkään olemiseen ja vaeltamiseen 
ilman rajojen kohtaamista. Enemmän kuin pelkät perustarpeet tyydyttävä 
tila luo arkkitehtuuria, joka puhuttelee käyttäjäänsä. Tarkoitukseensa 
sopivat, esteettisesti miellyttävät tilat auttavat myös tilassa työskenteleviä 
hoitajia näkemään itsensä osana ympäristöä, joissa heitä arvostetaan.50

 
Arkkitehtuurin ja dementian välinen suhde on monitahoisuudessaan  
vaikeasti määriteltävissä. On haastavaa löytää aiheesta sitä kattavasti 
käsitteleviä lähteitä, jossa huomioitaisiin  sairauden  moninaiset 
vaikutukset ihmisen käyttäytymiseen tilassa. Suuri osa saatavilla olleesta 
muistisairauteen liittyvästä kirjallisuudesta ja lähdemateriaalista, jossa 
muistisairaan ympäristö otettiin aiheeksi, keskityttiin arkkitehtuurin 
käsittelyn sijaan ennemin ohjeistamaan tilan koristelua ja sisustamista sekä 
mahdollisten ongelmakohtien korjaamista varsinaisten uusien tilallisten 
ratkaisujen pohtimisen sijaan. Useiden lähteiden ensisijainen kohdeyleisö 
oli mitä ilmeisimmin muistisairaiden asuinympäristöissä työskentelevä 
hoitokunta. Työn tässä osassa painotettiin tästä syystä Lost in Space: 
Architecture and Dementia -teosta, joka käsitteli aihetta poikkeuksellisen 
kattavasti työn kannalta olennaisesta asiayhteydestä tarkastellen sitä 
monen eri alan asiantuntijan näkökulmasta.

49 Feddersen 2014, s. 67-68.
50 ibid, s. 69.
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III. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Yleisten, mutta erityisesti ikäystävällisen sekä muistisairaille soveltuvan 
suunnitelman kannalta keskeisten haasteiden ja edellytysten selvittäminen 
on olennainen osa suunnitteluprosessia. Oleellisia lähtökohtia käydään 
läpi tutustumalla Johannisbergin historiaan sekä analysoimalla Porvoon 
demografista kehitystä ja vanhainkodin sekä sitä ympäröivän alueen 
nykytilaa.

PORVOON VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN, MUISTISAIRAUDET JA 
MUUTOKSESTA KUMPUAVAT TARPEET

Suomen väestö ikääntyy nopeasti, eikä Porvoo asukkaineen poikkea 
juurikaan kyseisestä kehityksestä. Kaupungin asukkaiden ikäjakauma 
heijastelee vanhempien ikäluokkien osalta koko maan keskiarvoja. Kuten 
muualla Suomessa, ovat varsinkin toisen maailmansodan jälkeiset, 
mutta myös 1950- ja 1960-luvulla syntyneiden, ikäluokat suuria. Näiden 
ikäluokkien vanhentuessa on vanhimpien asukkaiden osuus väestöstä 
kasvanut tasaisesti niin absoluuttisesti kuin prosentuaalisesti mitattuna 
viime vuosikymmenien ajan. Muutoksen ennustetaan kiihtyvän ja 
huipentuvan 2020-luvulla.51 Vuonna 2020 porvoolaisista yli 75-vuotiaita 
ennustetaan olevan 9,1 % kaupungin asukkaista, kun heidän osuutensa 
kaupungin asukkaista vuonna 2017 oli 8,1 %. Osuuden on ennusteiden 
mukaan laskettu kasvavan 13,6 %:iin vuonna 2030 ja 15,7 %:iin vuonna 
2040, jolloin myös yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan ylittävän alle 
14-vuotiaiden porvoolaisten määrän.52

Ikääntyneistä porvoolaisista asuu kotona ja saa kotihoitoa suurempi 
määrä kuin Uudellamaalla ja Suomessa keskimäärin. Omaishoidon ja 
palveluasumisen määrä on kuitenkin keskiarvoihin nähden vähäisempää, 
ja Porvoon vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon määrä 
puolestaan huomattavan korkea.53 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmään 
kuuluvien porvoolaisten näkemyksen mukaan heidän elämänlaatunsa 
ja terveytensä on koko maan keskiarvoa parempi. Tähän kokemukseen 
vaikuttavat toimintakyvyn säilymisen ja itsenäisen selviytymiskyvyn ohella 
keskeisesti läheiset ihmissuhteet, koti, ympäristö ja saatavilla olevat 
palvelut.54 Palveluiden tarjonta on yleisesti katsoen hyvää kaupunkien ja 
taajamien keskustoissa itsenäisesti eläville ikääntyneille, mutta tiiviiden 
asuinkeskittymien ulkopuolella maaseudulla tai laitosympäristössä asuvien 
kulttuuritarpeet jäävät usein täyttämättä ja vähemmälle huomiolle. 55

Väestön ikääntyminen on merkittävä tekijä muistisairauksien 
puhkeamisessa, sillä iän karttumisen ja muistisairauksien suhteellisen 
lisääntymisen välillä on havaittavissa selvä korrelaatio. Sairastuneiden 
osuuden voidaan sanoa kasvavan suorastaan eksponentiaalisesti mitä 
vanhempaa ikäryhmää tarkastellaan. Varsinaisen rajapyykki on tutkimusten 
perusteella eläkeikä, sillä sairastuneiden osuus ikäryhmästä alkaa kasvaa 

51 Selvitys hoiva-asumisen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeesta, s. 6.
52 Tilastokeskus, 2017.
53 Uudenmaan liitto, 2017.
54 Yhdessä enemmän elämänlaatua – suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018, s. 12.
55 ibid, s. 18.
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merkittävästi varsinkin 65 ikävuoden jälkeen. Suomalaisiin tutkimuksiin 
pohjautuvien esiintyvyysarvioiden mukaan 75 vuotta täyttäneistä 
useammalla kuin joka kuudennella (17,1 %) suomalaisella on vähintään 
keskivaikea muistisairaus, kun sairastuneiden osuus kaikista 30 vuotta 
täyttäneistä on noin kolme prosenttiyksikköä.56

Skenaariossa, jossa muistisairauteen sairastuneiden osuus kustakin 
ikäryhmässä säilyy nykyisellä tasollaan, voidaan Porvoon osalta olettaa 
yli 75-vuotiaiden, vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien 
henkilöiden määrän kasvavan nykyisestä esiintyvyysarvioihin pohjautuvasta 
675:stä henkilöstä noin 1450:een vuonna 2040.57 58

Sairastuneita voi kuitenkin tulevaisuudessa olla moninkertaisesti 
enemmän, mikäli muistisairauteen sairastuvat myös sairauden 
riskivyöhykkeellä olevat henkilöt. 2010-luvun alussa Suomen kansallinen 
muistiohjelma ennusti, että vuosikymmenen loppuun mennessä vähintään 
keskivaikeaan muistisairauteen sairastuneita olisi maassa 130 000 
henkilöä ja riskivyöhykkeellä miltei saman verran lisää, 120 000 henkilöä. 
Viimeisimmän arvion mukaan vähintään keskivaikeasti sairastuneita 
on kuluvana vuonna 93 000 henkilöä, ja muistisairaita kaiken kaikkiaan 
193 000. Muistisairauksiin sairastuneiden määrän oletetaan lisääntyvän 
nopeasti ja jopa kolminkertaistuvan koko maailmassa vuoteen 2050 
mennessä.59

Siinä missä lievästi muistisairaan henkilön jokapäiväinen itsenäinen 
elämä vaikeutuu muttei kuitenkaan esty sairauden takia, on 
keskivaikeaan muistisairauteen sairastunut henkilö usein kyvytön 
itsenäiseen elämään ja tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Miltei 60 % 
keskivaikeasti muistisairaista henkilöistä on sijoitettu hoitolaitoksiin.60 

56 Suomen Muistiasiantuntijat, 2017.
57 ibid.
58 Tilastokeskus, 2017.
59 Suomen Muistiasiantuntijat, 2017.
60 Hyvä ikääntyminen Porvoossa – Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010-2020, s. 20.

Johannisbergin alue, joka sijaitsee kukkulalla Porvoonjoen läntisellä 
puolella, noin puolitoista kilometriä luoteeseen Porvoon vanhalta 
Raatihuoneentorilta, on muodossa tai toisessa tunnettu aina keskiajalta 
asti. Skinnarbackaksi alun alkaen kutsutun alueen ensimmäinen tiedetty 
maanomistaja oli Turun tuomiokirkko. Alue siirtyi 1424 omaisuusvaihdon 
myötä yksityiseen omistukseen, ja oli eri sukujen hallussa seuraavat neljä 
ja puoli vuosisataa.61

Nykyisen nimensä alue sai vuoden 1670 tienoilla, kun kreivi Johan Leonard 
Wittenberg yhdisti perimänsä Skinnarbackan ja sen vieressä sijainneen 
Sparbackan yhdeksi kokonaisuueksi. Uusi kokonaisuus nimettiin 
Johannisbergin kartanoksi omistajansa mukaan.62

Alueella sijainneista rakennuksista on vaikea löytää yksityiskohtaista tietoa 
ennen 1800-luvun loppua. Viitteitä kartanon alueella aiemmin sijainneesta 
rakennuskannasta on lähinnä ajalta säilyneessä karttamateriaalissa, josta 
vanhin on sekin vasta 1700-luvun lopulta. Historiankirjoihin on kuitenkin 
jäänyt tieto siitä, että kartanon rakennuskantaa kohtasi mittava tuho 1708, 
jolloin Suomen alueella liikkuneet venäläiset sotajoukot polttivat kartanon.63 
Tiedossa on myös se, että 1700-luvun puolivälissä tilalla ehti toimia 
hamppukangastehdas.

1824 kartanon sai omistukseensa varatuomari Johan Holm, joka otti 
kartanon yhteiskäyttöön Näsin kartanon kanssa. Näse-Juttena tunnettu 
Holm rakensi kartanon alueella yhä seisovat kiviaidat kivistä, jotka 
kaivettiin esiin uusiksi pelloiksi raivatuilta maa-alueilta.64 Johannisbergin, 
Näsin ja Hornhattulan kartanot Holmilta peri 1867 tämän poika, Porvoon 
pormestarina vuodesta 1862 toiminut Carl Magnus Holm.65 66

1880-luvun alussa Porvoon kaupungissa oli syntynyt kansalaiskeskustelun 
myötä toiveita ja ajatuksia kaupungin laajentamisesta Porvoonjoen 
länsirannalle.67 Tähän tarjoutui mahdollisuus, kun naimaton ja ilman 
perillisiä jäänyt pormestari Holm kuoli vuoden 1882 lopulla. Kaupunki 
lunasti Holmilta jääneet tilat itselleen  6. kesäkuuta 1883.68

Siinä missä muiden tilojen rakennusten myynti tuotti kaupungille 
vaikeuksia, oli ajatus vaivaistalon sijoittamisesta Johannisbergin 
kartanoon syntynyt jo keväällä ennen kaupungin virallista ostopäätöstä.69 
Rakennusten otollinen koko, sopivan syrjäinen sijainti ja suuren tilan 
tarjoamat maanviljelymahdollisuudet siivittivät kaupunginvaltuuston 
päätöstä siirtää vaivaismaja Johannisbergiin, jossa se aloitti tarpeellisten 
korjausten valmistuttua toimintansa 1. kesäkuuta 1884.70 Johannisbergin 
päärakennus oli kaksikerroksinen. Tilaan kuului sen lisäksi kaksi 
pienempää asuinrakennusta ja useita aittoja, kellari, sauna sekä muita 
ulkorakennuksia.71 Johannisbergin käyttö osoittautui pian olevan erittäin 
kustannustehokasta asukkaiden ollessa velvoitettuja osallistumaan 

61 Selén 1996, s. 294.
62 Jutikkala 1936, s. 542.
63 Selén 1996, s. 75.
64 Hirn 1982, s. 46-47.
65 Selén 1996, s. 294.
66 Jutikkala 1936, s. 542.
67 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 70.
68 Selén 1996, s. 192.
69 Selén 1984, s. 5.
70 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 378k.
71 Selén 1984, s. 5.
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26.1 Yli 75-vuotiaiden ikäluokan arvioitu kehitys sekä vähintään keskivaikeaan 
muistisairauteen sairastuneiden osuus Porvoossa.
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elättämiseensä maanviljelyksen ja muiden töiden muodossa. Asukkaiden 
kerrotaan myös viihtyneen hyvin tilavassa kartanossa, jonka sijaintia kuusia 
ja koivuja kasvavalla kukkulalla kuvailtiin kauniiksi ja terveelliseksi.72 73 
Johannisbergin rakennuskantaa laajennettiin kaupungin omistuksessa 
ensimmäisen kerran 1888, jolloin päärakennuksen viereen rakennettiin 
kuuden sellin kokoinen mielisairasosasto.

Arviolta 1700-luvun lopulla rakennettu kaksikerroksinen päärakennus 
tuhoutui tulipalossa toukokuussa 1899 perustuksiaan myöten. Kaupunki 
ryhtyi pikaisesti toimenpiteisiin uusien, korvaavien tilojen toteuttamiseksi. 
Uutta taloa alettiin rakentaa rakennusmestari Johannes Kulmannin 
piirustusten pohjalta osittain vanhan rakennuksen perustuksille 
onnettomuutta seuranneena kesänä. Uusi rakennus oli perustuksiltaan 
vanhaa päärakennusta selvästi suurempi ja aiemmasta poiketen 
yksikerroksinen ja L-muotoinen. Uusi rakennus vihittiin käyttöön 
joulukuussa 1899.74 75

Seuraavat suuret muutokset Johannisbergissa toteutuivat 1920-luvulla. 
Sairasosastolle, joka oli aiemmin sijainnut tiettävästi 1700-luvulta peräisin 
olevassa pienessä punaisessa rakennuksessa ja johon oli mahtunut 
ainoastaan kolme sairashuonetta, rakennettiin uudet tilat. Uusi, kaupungin 
rakennusmestarin Fredrik Liewendahlin tekemiä muutamia muutoksia 
lukuun ottamatta mallipiirustusten mukaisesti toteutettu 20-paikkainen 
sairasosasto valmistui 1924. Rakennus varustettiin vesijohdoilla ja 
sähkövalaistuksella, joita muut kunnalliskodin rakennukset saivat odottaa 
vielä muutaman vuoden. Vastavalmistuneella sairasosastolla asusti aluksi 
yksitoista henkilöä, mikä oli yli viidennes koko kunnalliskodin asukkaista 
vuoden 1924 alussa.76

Sijainti Porvoon kaupungin rajojen ulkopuolella lienee osittain vaikuttanut 
kunnalliskodin hitaaseen nykyaikaistamiseen, mutta syitä voidaan 
myös nähdä vanhuksiin ja sairaisiin kohdistuneissa asenteissa.77 
Nykyaikaistamiseen ryhdyttiinkin varsinaisesti vasta sen jälkeen, kun 
Johannisberg ja muut Holmilta lunastetut kartanot oli liitetty osaksi 
kaupunkia. Tämä päätös tehtiin 1925 ja se astui voimaan vuoden 1927 
alussa.78 79 Mittavat nykyaikaistukset toteutettiin lopulta vuonna 1931. 
Rakennuksiin asennettiin tällöin muun muassa keskuslämmitys. Samana 
vuonna myös sairasosaston käsittäneeseen rakennukseen tehtiin laajennus, 
joka kasvatti osaston aiempaan verrattuna lähes kaksinkertaiseksi.

Seuraava uudistusten aalto Johannisbergissa alkoi 1949 toteutettujen 
korjausten myötä. Johannisbergin asukasluku oli säilynyt 20-luvulta lähtien 
melko vakaana. 1950-luvun lopulla kapasiteettia kuitenkin kasvatettiin 
uuden sairasosaston kautta. Arkkitehti Erich von Ungern-Sernbergin 
piirtämä 74-paikkainen betonirakennus oli alkuperäistä suunnitelmaa 
laajempi, ja se otettiin käyttöön vuonna 1960. Koostaan huolimatta 

72 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 72.
73 Selén 1984, s. 5.
74 ibid, s. 5-6.
75 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 379.
76 Selén 1984, s. 6.
77 Mäkelä-Alitalo 2004, s. 379.
78 ibid, s. 112..
79 Selén 1996, s. 193.

28.1 Johannisbergin kartano on merkitty Kuninkaan kartastoon. Kartta vuodelta 1778.
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sairasosasto kävi nopeasti ahtaaksi, ja sitä jouduttiin laajentamaan jo 
1970-luvulla. Uusien tilojen myötä Johannisbergin asukasmäärä kasvoi 
140 henkilöön, joista lähes 90 asui sairasosastolla.80 

Tarvetta uusille paikoille oli kuitenkin yhä, ja sitä lisäsi vuoden 1979 
palokatselmuspöytäkirja, jossa vanhojen puurakennusten käyttöä 
ikääntyneiden asuintiloina oli moitittu. Ongelmat päätettiin ratkaista 
rakentamalla sairasosastolle uusi laajennus. Uuden rakennuksen 
suunnitteli Porvoon kaupungin talonsuunnittelupäällikkö Hans Slangus, 
ja se valmistui Johannisbergin vanhainkodin satavuotisjuhlavuonna 1984. 
Tästä uudesta siivestä tuli myös Johannisbergin uusi päärakennus.81

Johannisbergin vanhainkodin vanhempi rakennuskanta peruskorjattiin 
1990-luvun alussa, ja oletettavasti näihin aikoihin vanha päärakennus, 
mielisairasosasto, vanha vahtimestarin asunto sekä vuonna 1963 
rakennettu vanhainkodin johtajattaren asunto muutettiin palveluasunnoiksi.

Hornhattulan alueen kokonaissuunnitelman, johon Johannisberg 
kuuluu, laatiminen aloitettiin 1980-luvun puolivälin tienoilla.82 Vuonna 
1998 valmistuneessa Johannisbergin asemakaavassa suuri osa 
vanhoista kartanomaista – Johannisbergin mäensyrjät – jaettiin 
tonteiksi. Uuden kaavan mukaan pääosa uudesta rakennuskannasta 
koostuisi omakotitalorakentamisesta. Uudessa kaavassa myös alueen 
liikenneratkaisut muuttuivat radikaalisti, kun aiemmin Johannisbergin 
pohjoispuolella kulkenut tie korvattiin Vanhaan Helsingintiehen yhdistyvällä, 
Johannisbergin mäen kiertävällä lenkkimäisellä katukokonaisuudella, 
joka kutisti Johannisbergin vanhainkodille kuulunutta aluetta aiempaa 
pienemmäksi rajaten aiemmat navetta- ja saunarakennukset tontin 
ulkopuolelle. Rakennukset katosivat maisemasta lopullisesti 2000-luvun 
alussa sen jälkeen, kun niille oli 2001 myönnetty purkulupa.

Johannisbergin uuteen, asemakaavassa määriteltyyn katulinjaukseen 
vaikuttivat osaltaan sekä alueen maanomistukset että Porvoon kaupungin 
tieverkkosuunnitelmat. Näistä merkittävin lienee Vanhan Helsingintien 
varrella sijaitseva Porvoon evankelisluterilaisen seurakunnan omistama, 
viiden hehtaarin kokoinen, Näsin ja Johannisbergin kartanoista lohkottu 
maa-alue, joka ostettiin kaupungilta 1915.83 Osassa tätä maa-aluetta 
toimi aiemmin Mätäjärven kaatopaikka, jonka jäljiltä suuri osa maasta 
on saastunutta. Asemakaavassa Johannisbergintie kiertää kyseisen 
maa-alueen pohjoispuolelta ja yhdistyy Vanhaan Helsingintiehen 
maanomistuksen itäpuolelta. Tielinjauksiin vaikutti osaltaan myös 
suunnitelma Porvoon kaupungin sisäisestä kehätiestä, jonka oli alun alkaen 
tarkoitus kulkea Hornhattulan ja Johannisbergin välisessä laaksossa 
ja yhdistää Johannisbergin tieverkosto laajempaan kokonaisuuteen. 
Kustannusteknisistä syistä tie kuitenkin kaavoitettiin lopulta lähemmäs 
E-18-moottoritietä ja laakso on sittemmin kaavoitettu virkistyskäyttöön.84

80 Selén 1984, s. 6-7.
81 ibid, s. 8.
82 Pfeifer, 2017.
83 Selén 1996, s. 559.
84 Pfeifer, 2017.

30.1 Johannisbergin vanhainkodin rakennuskanta vanhainkodin 100-vuotisvuonna 1984. 
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YMPÄRÖIVÄ RAKENNUSKANTA, YMPÄRISTÖ JA PALVELUT

Johannisbergin maisemallinen ilme toisintaa Hornhattulan laajemman 
alueen rakenteellista ratkaisua, jossa rakennukset on sijoitettu mukailemaan 
mäen rinteitä kukkulakaupungin tavoin. Suurin osa rakennuskannasta 
koostuu omakotitaloista, jotka kiertävät mäkeä muurinomaisessa 
muodostelmassa. Johannisbergin vanhainkodin tontin länsipuolelle, 
1960-luvun sairaalaosastoa vastapäätä, on toteutettu myös kolme 
kolmikerroksista ARA-pienkerrostaloa. Alueen melko homogeeniseen 
rakennuskantaan tekevät poikkeuksen Johannisbergin vanhainkodille 
kuuluvien rakennusten lisäksi 2010-luvulla alueelle rakentunut 
palveluarkkitehtuuri, joita voi kuvailla olevan alueella poikkeuksellisen 
paljon. Johannisbergin vanhainkodin tontin eteläpuolella sijaitsevalle yleisille 
rakennuksille kaavoitetulle tontille valmistui vuonna 2013 60-paikkainen 
Johanna-koti-palvelutalo ikääntyneille.85 2014 vanhainkodin pohjoispuolella 
aloitti toimintansa Rinnekoti-säätiön kehitysvammaisille tuettua asumista 
tarjoava 15-paikkainen ryhmäkoti.86 Tätä työtä kirjoitettaessa toiselle 
Johannisbergin vanhainkodin pohjoispuolelle sijaitsevalle, Rinnekoti-
säätiön ryhmäkodin etelänpuoleiselle tontille Johannisbergin kartanon 
vanhan navettarakennuksen paikalle on lisäksi rakentumassa yksityinen 
vanhainkoti.

Johannisbergin homogeeninen rakennuskanta toistuu myös 
muualla Hornhattulan seudulla – koko alue koostuu pääsääntöisesti 
asuinrakennuksista. 7-tien, Porvoonjoen ja moottoritieltä Porvooseen 
johtavan Läntisen Mannerheiminkadun rajaamalla alueella ei Hornhattulan 
päiväkotia lukuun ottamatta ole lainkaan päivittäispalveluja. Puolen 
kilometrin etäisyydellä Johannisbergista sijaitsee ainoastaan Hornhattulan 
päiväkodin etäryhmä. Vanhainkodista on alle kilometrin etäisyys Näsinmäen 
hautausmaalla sijaitsevaan Porvoon ortodoksiseen kirkkoon ja lähimmälle 
huoltoasemalle Läntisen Mannerheiminkadun eteläpuolelle, jonne on noin 
kilometrin kävelymatka. Lähin ruokakauppa sijaitsee 1,7 km kävelymatkan 
päässä, lähin terveysasema 1,5 km päässä ja lähin ala-aste 1,4 km 
päässä.  Porvoon tuomiokirkolle on 1,3 km kävelymatka, joka etenkin 
joen itäpuolella on jyrkkää ylämäkeä nousten kirkon kohdalla 25  metrin 
korkeuteen Johannisbergin mäen laen tavoin. Porvoon keskustori ja 
linja-autoasema sijaitsevat 2,0 km kävelymatkan päässä vanhainkodista. 
Lähin kasvimaa sijaitsee 2,0 km kävelymatkan päässä vanhainkodista 
etelään. Kaupungin keskuskirjastoon kävelymatkaa on 1,9 km. Kirjaston 
kokoelmista voi kuitenkin hyötyä ajoittain lähempääkin, sillä kaupungin 
kirjastolinja-auto pysähtyy Johannisbergin vanhainkodin pysäköintialueella 
viikoittain.

Johannisbergin mäen kiertävä, Johannisbergintien, Fredrika Runebergin 
kadun ja Ratakadun muodostama lenkkimäinen ajotiekokonaisuus sekä 
yhdistää että erottaa Johannisbergin kaupungin muusta katuverkostosta. 

85 Porvoon kaupunki I, 2017.
86 Rinnekoti-säätiö, 2017.

JOHANNISBERGIN NYKYTILANTEEN KARTOITUS

32.1 Hornhattulan asemakaava III ja V. Mittakaava 1:2000.
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Alueen liikenne on melko vähäistä painottuen lähinnä normaalia työaikaa 
edeltäviin ja seuraaviin tunteihin. Liikenteen osalta alue voidaankin 
määritellä turvalliseksi ja rauhalliseksi. Alueella ei ole säännöllistä 
päivittäistä julkista liikennettä. Lähin linja-autopysäkki sijaitsee noin 650 m 
päässä, ja on samalla myös kaukoliikenteen pysähdyspaikka. Iäkkäiden 
ja liikuntarajoitteisten, omia kulkuvälineitä vailla olevien henkilöiden, 
liikkumista muualle kaupunkiin voi kuitenkin helpottaa Palvelulinja-
pienbussikuljetus, joka liikennöi tilauksesta aamuisin ja iltapäivisin.87

Liikenne- ja kulkuyhteyksiä Porvoon keskustaan ja päivittäispalveluihin 
rajoittaa Johannisbergin ja alueen laajemman ympäristön mäkinen 
maasto, erityisesti Johannisbergin kaakkoispuolella sijaitseva Näsinmäki, 
jonka lakipiste on yli 30 metrin korkeudella merenpinnan yläpuolella. 
Liikennerajoituksista johtuen päivittäispalveluiden saavuttaminen sekä 
kulkuvälineellä että jalan edellyttää pääsääntöisesti Näsinmäen kiertämisen 
lännestä. Näsinmäen pohjoispuolta kaartava Vanha Helsingintie johtaa 
Vanhaan Porvooseen vievälle sillalle.

Johannisbergin ja Porvoonjoen väliin jäävällä Hattulan seudulla sijaitsee 
nykyhetkellä lähinnä hajanaista teollisuutta. Alue tullaan kuitenkin 
tiettävästi lähitulevaisuudessa kaavoittamaan kaupunkimaisemmaksi 
kokonaisuudeksi, mikä toteutuessaan parantanee myös Johannisbergin 
alueen palvelutarjontaa ja liittää alueen tiiviimmäksi osaksi urbaania aluetta. 

87 Porvoon kaupunki II, 2017.

34.1. 5 minuutin kävelyetäisyydet sekä julkisen liikenteen pysäkit merkittynä kartalle.

34.2 Johannisbergin ja laajemman ympäristön topografia esitetty ruskean eri sävyin.
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36.1 Johannisbergin ympäristön palvelut merkittynä karttalle.

36.2 Havainnoillistus siitä, miten Johannisbergin ympäristön palvelutarjonta muuttuisi, 
mikäli EUROPAN11-kilpailun voittanut PH777-ehdotus Hattulan seudun asemakaavaksi 
toteutettaisiin sellaisenaan.

37.1 EUROPAN11-kilpailun voittanut PH777-nimimerkin Embroidery-ehdotus.
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MAASTO JA KASVUSTO

Johannisbergia määrittää voimakkaimmin alueen mäkinen profiili. 
Pelkästään Johannisbergin vanhainkodin tontilla maaston korkeus vaihtelee 
tontin pohjoiskulman kahdeksasta metristä tontin keskellä sijaitsevan mäen 
lakipisteen 25,2 metriin merenpinnan yläpuolella. Korkeuseroa mäen laelta 
tontin etelärajaan on niin ikään huomattavasti, yli kymmenen metriä. 
Maastoa on tasoiteltu paikoitellen varsinkin 1900-luvun puolivälin jälkeisten 
rakennusten ympäristössä.
Vanhan päärakennuksen ja entisen mielisairasosaston pohjoispuoleinen 
rinne on ollut jo kartanoaikana käytössä viljelypuutarhana, ja sen 
hyödyntäminen jatkui myös kunnalliskodin aikana. Viljelypuutarha ei 
kuitenkaan enää tätä nykyä vaikuta olevan erityisen ahkerassa käytössä, ja 
havaintojen perusteella loivalla rinteellä on hyötykasveja lähinnä muutamien 
herukkaapensaiden muodossa. Vanhainkodin johtajattaren asunto sijaitsee 
keskellä sekametsää, jollainen kyseisellä paikalla on vanhojen karttojen 
perusteella sijainnut jo Johannisbergin kartanoaikana. Metsän ja vanhojen 
rakennusten muilta suunnilta reunustaman pihan väliä rajaa kiviaita. 
Huollon puute on saanut kiviaidan huonoon kuntoon, mistä yksi ilmentymä 
on kiviaidan päälle sekametsikön puolelta levittäytynyt puusto. Kiviaitoja 
sijaitsee myös tontin kaakkoislaidalla, jossa aitojen välissä on tätä nykyä 
umpeen kasvanut kulkuyhteys mäen laidalle. Kiviaitojen välissä kulkenut 
tie on aiemmin yhdistänyt mäen etelässä sijaitsevaan Katajanmäkeen.

38.1-3 Ylhäältä alas: tasoitettua maastoa, taustalla tonttia rajaava kiviaita; vanhainkodin 
vanhaa piha-aluetta ja sekametsikköä rajaava kiviaita; pohjoisen mäensyrjän 
pensasistutuksia.
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JOHANNISBERGIN VANHAINKODIN OLEMASSA OLEVAT 
RAKENNUKSET

Johannisbergin nykyinen tontti on pinta-alaltaan 39 314 m2, ja tontti 
kattaa suurimman osan Johannisbergin mäestä. Asemakaavassa 
tontin tavoitteellinen tehokkuusluku on 0,3, ja sen mukaan määritellystä 
11 794 kerrosneliömetristä on nykyisellään rakentamatta noin 3 330 
kerrosneliömetriä.

RAKENNUS A, SYREENI 
Rakennusvuosi: 1984 | Huoneistoala: 3014 m2

Johannisbergin nykyinen päärakennus, Syreeni, valmistui 1984 
juhlistamaan vanhainkodin satavuotista toimintaa alueella. Porvoon silloisen 
talonsuunnittelupäällikön, arkkitehti Hans Slanguksen, suunnittelema 
rakennus valettiin betonista paikan päällä. Rakennus sijaitsee näkyvällä 
paikalla Johannisbergin mäellä ja sen selvästi Alvar Aallon arkkitehtuurista 
vaikutteita (Slangus työskenteli Aallon toimistossa yhteensä lähes 20 vuotta) 
saaneesta myöhäisfunktionalistisesta ulkoasusta on muodostunut osa 
alueen identiteettiä. Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi maalattua tiiltä, 
ikkunanpuitteet punaruskeat ja pulpettimalliset katot viettävät rakennuksen 
kadunpuoleisten julkisivujen suuntaan. Syreenin kolmikerroksinen massa 
rajaa voimakkaasti tontin luoteisreunaa, rajoittaa alueen kulkuyhteyksiä 
ja eristää erityisesti tontilla sijaitsevat vanhemmat rakennukset nykyisestä 
ensisijaisesta lähestymissuunnasta katsoen.

Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on sisääntulohalli, keittiö ja 
sen yhteydessä suuri ruokasali, kokoustilat ja ulosvuokrattavaa työtilaa. 
Tämän lisäksi pohjakerrokseen on alkuperäisten suunnitelmien mukaan 
sijoitettu henkilökunnan työhuoneita ja sosiaalitiloja sekä rakennuksen 
tekniset tilat. Kerroksesta on myös sisäinen, pääasiallisesti henkilökunnan 
käyttöön tarkoitettu kulkuyhteys rakennuksen pohjoispuolella sijaitsevaan 
entiseen sairasosastoon, Poppeliin. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan 
rakennuksessa on tilat 40:lle asukkaalle, ja kyseiset asuintilat on jaettu 
tasan rakennuksen kahteen ylempään kerrokseen. Viisi kummassakin 
kerroksessa sijaitsevasta asuinhuoneista on kahden hengen huoneita (à 
24,8 m2), ja niihin on tarkoitettu sijoitettavaksi yhteensä puolet Syreenin 
asukkaista. Molemmissa asuinkerroksissa sijaitsee myös kaksi kaksiota 
(à 37 m2), jossa asukkaat jakavat yhteisen sisäänkäynnin, vaatehuoneen 
ja märkätilat. Loput huoneista ovat omin märkätiloin varustettuja yhden 
hengen huoneita (à 18,4 m2). Suurin osa kerrosten yhteisistä tiloista on 
käytävää, ja käytävän varrella sijaitsevat varsinaiset yhteiset oleskelutilat 
(ruokailutila ja päivähuone yhteensä 70,3 m2) ovat ahtaat suhteessa 
kerrosten asukasmäärään. Jokaisessa kerroksessa sijaitsevia erillisiä 
pesutiloja lukuun ottamatta mitkään rakennuksen märkätiloista eivät vastaa 
nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksen kantavat betoniset 

40.1 Kaavio Johannisbergin vanhainkodin nykyisestä rakennuskannasta.
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väliseinät tekevät mahdollisista rakenteellisista muutoksista vaikeita ja 
korkeakustanteisia. Rakennuksen suojelutavoite on epäselvä. Sitä ole 
suojeltu asemakaavassa.

RAKENNUS B, Poppeli
Rakennusvuosi: 1960, laajennus 1970-luvulla | Huoneistoala: 2036 m2

Tyypillistä myöhäistä 50-luvun arkkitehtuuria edustava, vaaleankeltaiseksi 
rapattu Poppeli rakennettiin alun perin sairasosastoksi. Rakennuksen 
pitkä, paikoitellen nelikerroksinen massa jakaa tontin läntistä reunaa 
päärakennustakin voimakkaammin. Syreenin tavoin rakennus on valettu 
paikalleen ja toteutettu kantavin väliseinin. Teknisen toteutuksensa ja 
tilaratkaisujensa takia Poppeli ei sovellu palvelutaloksi saati täytä tämän 
päivän toiminnallisia vaatimuksia. 1993 toteutetun peruskorjauksen ja 
saneerauksen jälkeen rakennuksessa on 42 potilaspaikkaa neljässä 
kerroksessa. Muutama vuosi sitten tilapäisenä vastaanottokeskuksena 
toimineelle rakennukselle on vaikea löytää uutta, pysyvää käyttöä. Se 
on tällä hetkellä vuokrattu majoituskäyttöön. Rakennusta ei ole suojeltu 
asemakaavassa eikä Porvoon kaupungilla ole sen osalta suojelutavoitteita.

RAKENNUS C, ENTINEN VANHAINKODIN PÄÄRAKENNUS
Rakennusvuosi: 1899 | Huoneistoala: 318 m2

Johannisbergin vanhainkodin aiempi päärakennus on yksikerroksinen 
ja muodoltaan L-mallinen. Sen julkisivua jäsentää vaaleanvihreä pysty- 
ja vaakasuuntainen laudoitus. Rakennuksen koristelistat ja puitteet 
ovat vaaleita. Rakennuksen perusta on alkujaan rakennettu lohkotuista 
luonnonkivistä, mutta muutostöiden yhteydessä rakennetta on korvattu ja 
täydennetty betonilla ja tiilillä. 1990 peruskorjatussa rakennuksessa on tätä 
nykyä kahdeksan palveluasuntoa. Rakennus on suojeltu asemakaavalla.

RAKENNUS D, MATHILDA-KOTI, ENTINEN SAIRASOSASTO 
Rakennusvuosi: 1924, laajennus 1931 | Huoneistoala: 407 m2

Johannisbergin nykyinen muistisairasyksikkö, Mathilda-koti, on 
yksikerroksinen harjakattoinen rakennus. Sen julkisivu on vaaleankeltaista, 
rimoitettua pystylaudoitusta. Koristelistat ja puitteet ovat valkoisia. 
Rakennuksen ikkunat ovat kuusiruutuisia. Luonnonkivistä koostettuja 
perustuksia on etenkin rakennuksen länsipäädyssä korvattu ja 
täydennetty tiilimuurauksella kellarikerrokseen jälkikäteen toteutettujen 
tilojen rakentamisen yhteydessä. Rakennukseen 30-luvulla toteutettu 
laajennus on havaittavissa lähinnä julkisivuelementtien – ikkunoiden ja 
kuistien – hieman epäsymmetrisestä sommittelusta. Vanha sairasosasto 
peruskorjattiin nykyiseen muotoonsa 1993. Pitkäaikaisia potilaspaikkoja 
osastolla on 14.88 Peruskorjausta varten toteutettujen piirustusten mukaan 
Mathilda-kodissa on yksitoista erillistä potilashuonetta, joista pienimmät 

88 Porvoon kaupunki III, 2017.
42.1-3 Ylhäältä alas: rakennukset A, B ja C.
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ovat pinta-alaltaan omine märkätiloineen 16,5 m2. Etenkään märkätilat 
eivät täytä tämän päivän esteettömyysvaatimuksia. Asukkaille on aidattu 
rakennuksen etelänpuoleisesta mäestä ulkoilualue. Rakennus on 
asemakaavalla suojeltu.

RAKENNUS E, ENTINEN MIELISAIRASOSASTO 
Rakennusvuosi: 1888 | Huoneistoala: 141 m2

Vanhainkodin entisen päärakennuksen viereen rakennettu entinen 
mielisairasosasto on ainoa Johannisbergin vanhainkodin alueella sijaitseva 
aumakattoinen rakennus. Sen julkisivu on vaaleanruskeaksi maalattua 
vaakalaudoitusta, ja rakennuksen puitteet ja listat ovat julkisivua jonkin 
verran tummempaa sävyä. Muiden 1900-luvun alkupuolella toteutettujen 
rakennusten tavoin rakennuksen sokkeli on toteutettu alun alkaen 
luonnonkivistä ja sitä on myöhempien muutosten myötä täydennetty ja 
osittain korvattu tiilimuurauksella. Rakennus on asemakaavalla suojeltu.

RAKENNUS F, ENTINEN VAHTIMESTARIN ASUNTO 
Rakennusvuosi: n. 1944 | Huoneistoala: 54m2

Johannisbergin vanhainkodin rakennusten muodostamalle sisäpihalle 
rakennettiin tiettävästi toisen maailmansodan lopulla asunto vanhainkodin 
vahtimestarille. Harjakattoisen, yksikerroksisen rakennuksen julkisivu on 
punertavan vaaleanruskeaksi maalattua vaakalaudoitusta ja sen koristelistat 
ja puitteet ovat julkisivuväritystä hieman tummempia. Itäpäädyssä on jyrkkä 
ulkoporras, joka johtaa ullakolle. Muun vanhemman rakennuskannan 
tavoin rakennuksen sokkeli on luonnonkiveä. Palveluasunnoksi asunto 
muutettiin peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1990. Rakennusta ei 
suojeltu asemakaavassa, ja sen suojelutavoite on epäselvä.

RAKENNUS G, ENTINEN VANHAINKODIN JOHTAJATTAREN ASUNTO
Rakennusvuosi: 1963 | Huoneistoala: 90,5 m2

Johannisbergin vanhainkodin johtajattarelle 1960-luvulla rakennettu 
asunto on muotokieleltään ajalleen tyypillinen. Yksikerroksisessa 
rakennuksessa on pulpettikatto ja sen julkisivu on valkoista mineriittilevyä. 
Julkisivumateriaali saattaa olla terveydelle haitallista, sillä ennen 1979 
valmistetut mineriittilevyt sisälsivät noin 20 prosenttia syövälle altistavaa 
asbestia.89 Rakennuksen yksiruutuisten ikkunoiden puitteet ja ovet on 
maalattu vaaleansinisiksi. Rakennuksen sokkeli on valettu betonista. 
Rakennus peruskorjattiin ja muutettiin palveluasunnoksi 1993. Rakennusta 
ei ole suojeltu asemakaavassa eikä sille ole suojelutavoitteita.
Tontilla sijaitsee asuinkäytössä olevien rakennusten lisäksi muutamia 
ulkorakennuksia. Näistä tontin itäreunalla sijaitseva puinen, punamultainen 
ulkovarasto (J) on asemakaavassa suojeltu rakennus. Tontin luoteisreunassa 
sijaitsevaa, pääosin tiilistä ulkorakennusta (H) ja vanhojen rakennusten 

89 Talotarinat, 2018.44.1-3 Ylhäältä alas: rakennukset D, E ja F.
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muodostaman pihapiirin keskellä sijaitsevaa, vaaleankeltaiseksi maalattua 
puurakenteista kellaria (I) ei ole suojeltu asemakaavassa, ja kaupungin 
suojelutavoite kyseisten rakennusten osalta ei ole selvä. Rakennusten 
lisäksi asemakaavassa on suojeltu myös vanhainkodin ensimmäisen 
sairastuvan kivijalka sekä tontilla sijaitsevat kiviaidat.

47.1 Rakennus J.

46.1-3 Ylhäältä alas: rakennukset G,H ja I.
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Johannisbergin vanhainkodin tontin suunnitteluprosessi käynnistyi 
alkuvuodesta 2016 osana Aalto-yliopiston Sotera-instituutin Muuttuva 
yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hanketta. Diplomityötehtaan 
ensimmäisessä, alustavassa tapaamisessa määriteltiin hankkeen 
tavoitteet: diplomitöissä oli tarkoitus kehittää ikääntyvän väestön 
erityistarpeita huomioon ottavia asumisratkaisuja, jotka sijoittuvat 
keskeisesti asuinkeskittymään, tukeutuvat läheisiin palveluihin ja pyrkivät 
elävöittämään aluettaan. 

Porvoon kaupungin hankkeelle tarjoaman suunnittelukohteen 
alustava otsikko oli Dementiakortteli/muistikylä ja hauraan vanhuksen 
palvelukonsepti. Työn sijainniksi tarjottiin alustavasti kaksi vaihtoehtoa 
Porvoon kaupungin alueelta. Ensimmäiseen tapaamiseen mennessä 
kaupunki oli kuitenkin määritellyt vaihtoehdoista syrjemmässä sijainneen 
Johannisbergin vanhainkodin tontin työn varsinaiseksi suunnittelukohteeksi. 
Vanhainkodin käyttö oli vuosien saatossa hiipunut, ja kaupungilla oli ollut 
vaikeuksia määritellä tontille uutta käyttöä.

Tarkkaa tilaohjelmaa ei Porvoon kaupunki työlle määritellyt. Johannisbergin 
vanhainkodin tontille kaivattiin uusia ideoita ja uutta konseptia, ja 
niiden kehittelyyn haluttiin antaa mahdollisimman suuret vapaudet. 
Projektin ensimmäisen puolen vuoden aikana työlle kuitenkin asetettiin 
suuripiirteiset reunaehdot tavoitteellisten asukasmäärien sekä työn 
muiden osa-alueiden osalta. Ensiksi määriteltiin yhteisymmärryksessä 
löyhästi uuden rakennuskannan sijainti alustavien ideoiden pohjalta. 
Uudesta rakennuskannasta pyrittäisiin luomaan tonttia ympäröivien 
katujen tuntumaan sijoittuva muurimainen kokonaisuus, joka mukailisi 
tontin maastoa ja heijastelisi ympäröivää rakennuskantaa. Muistisairaiden 
asuinyksikön sijainti sai poiketa muusta rakennuskannasta, ja se kaavailtiin 
sijoitettavaksi tontin sisempään, puistomaisempaan ympäristöön, josta se 
voisi näkyä kauemmas ja muodostaa osan alueen uudesta karaktääristä.

Asemakaavan tasolla tavoitteeksi asetettiin kahden tai kolmen 
erilaisen rakennustyypin luominen. Muistikylän ohella tontille toivottiin 
sijoitettavaksi kaikenlaisille asukasryhmille soveltuvia asumisratkaisuja 
sekä 50-70 esteetöntä palveluasuntoa, joiden tavoitteellinen pinta-ala 
olisi pienasunnoksi melko väljä, 30-40 m2. Myös palveluiden sijoittaminen 
tontille nähtiin tärkeänä osana suunnitelmaa. Tapaamisissa tehtiin 
selväksi, ettei kaupungilla ollut erityisiä säilyttämistavoitteita 1950-luvun 
jälkeisen rakennuskannan osalta. Rakennusten todettiin vastaavan 
huonosti nykypäivän teknisiä tarpeita ja niiden muokkaamisen olevan 
rakenteellisesti haastavaa. Tonttia jopa kannustettiin tutkimaan erityisesti 
ilman B-rakennus Poppelia. Vanhemman, asemakaavassa säilytettäväksi 
määritellyn rakennuskannan esiin tuominen ja imagon nostaminen oli 
puolestaan toivottavaa.

IV. SUUNNITTELUPROSESSI
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Hankkeen ja tilaajan määrittelemien tavoitteiden ohella työlle muodostettiin 
myös itsenäisiä tavoitteita työn aiheeseen perehtymisen sekä 
diplomityötehtaan yhteydessä pidettyjen esitelmien pohjalta. Tavoitteiksi 
määriteltiin yhteisöllisyyden luominen arkkitehtuurin keinoin, aktivoivan 
ja houkuttelevan ympäristön luominen sekä erityisryhmien tarpeista 
kumpuava suunnittelu.

Diplomityötehtaan puitteissa pidetyt säännölliset tapaamiset ja niihin 
annetut tehtävät auttoivat ensimmäisenä projektivuonna rytmittämään 
työskentelyä ja lähestymään aihetta johdonmukaisesti. Muiden 
opiskelijoiden töiden etenemisen seuraaminen antoi selkeän käsityksen 
siitä, miten oma työ oli edennyt suhteessa muihin ja aikatauluun nähden. 
Johannisbergin kohteen osalta työskentelyprosessin selkeälinjainen 
eteneminen hidastui syksyllä 2016, kun varsinaisen tarkemman tilaohjelman 
muodostaminen projektille oli toteutettava omatoimisesti analyysien ja 
tutkimusten perusteella. Tontille sijoitettavien asumisratkaisujen mitoitus 
ja kehitys alkoi jälkikäteen katsottuna liian aikaisin ja mutkisti prosessia, 
sillä tilaohjelman kehittyessä ja muuttuessa suunnitelmia oli muutettava 
ja samat ongelmat ratkaistava useaan otteeseen. Mutkikas prosessi oli 
hidas ja työläs, mutta opetti samalla myös paljon virheiden ja itsenäisesti 
toteutetun selvitystyön kautta. Johdonmukaisempi lähestymistapa olisi 
kuitenkin tiivistänyt työskentelyprosessia ja johtanut työn valmistumiseen 
selvästi lyhyemmässä ajassa, ja kokemus toimineekin kannustimena oman 
työskentelyn tehostamiseen vastaisuudessa.

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET

Rakennuskannan analyysin ja Porvoon kaupungin toiveiden pohjalta tonttia 
päädyttiin tutkimaan ilman sen 1960-luvulta peräisin olevaa rakennuskantaa. 
Rakenteellisten haasteiden ohella etenkin B-rakennus Poppelin 
ympäristöään voimakkaasti rajaava massa oli ristiriidassa suunnitelmalle 
määriteltyjen tavoitteiden kanssa. Muusta rakennuskannasta eristäytynyt 
G-rakennus sijaitsi puolestaan alueella, jolle muistisairaiden ryhmäkodin 
sijoittamista alettiin työssä tutkia, ja sen karsiminen suunnitelmasta 
koettiin siksi perustelluksi. Päätökseen vaikutti myös rakennuksen 
julkisivumateriaalista aiheutuva potentiaalinen terveysuhka.

Suunnitelman alkuvaiheissa kehitteillä olleita rakennustyyppejä 
pyrittiin sovittamaan yhteen vanhainkodin nykyisen päärakennuksen, 
Syreenin (rakennus A), kanssa, jonka arkkitehtonisia arvoja pidettiin 
arvokkaina. Vaihtoehtoisiksi toiminnoiksi vanhainkodille kaavailtiin 
muun muassa nuorisolle soveltuvaa asumista ja majoitustoimintaa. Kävi 
kuitenkin pian selväksi, että Poppelin tavoin myös Syreeni rajasi tonttia 
epäotollisesti suunnitelman tavoitteiden kannalta. Vaikka päärakennuksen 
tarkempi tutkiminen ja suunnittelu olisi ollut mielenkiintoista, olisi se 
vienyt suunnittelutyöstä huomattavasti aikaa. Syreenin mahdollisten 

50.1 Ryhmäkodin pohjaratkaisuhahmotelmia ja pientalon julkisivun idealuonnos suunnitteluprosessin varrelta.
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uusien käyttötarkoitusten kehittämiseen keskittyminen ei myöskään 
lopulta ollut kaupungin ensisijaisten toiveiden mukaista. Tontin uutta 
kokonaissuunnitelma päädyttiin näin ollen kehittämään lopulliseen 
muotoonsa ilman nykyistä päärakennusta. Päätöstä vauhditti myös 
tarkemman mittakaavan suunnittelun keskittäminen ryhmäkotiin. 
Syreenin karsiutuminen suunnitelmasta mahdollisti heterogeenisemmän, 
pienimuotoisemman massoittelun ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen 
luomisen tontille.

1900-luvun alkupuolen ja sitä vanhemman, suojellun rakennuskannan 
säilyttäminen uudessa suunnitelmassa oli suunnittelutyön alusta asti 
itsestäänselvyys. Rakennuksille – etenkin uuden suunnitelman myötä 
tarpeettomaksi muuttuvalle nykyiselle muistisairaiden yksikölle (rakennus 
D) – oli kuitenkin tarpeen määritellä uusia käyttötarkoituksia. Vanhojen 
rakennusten koettiin olevan tuttuudessaan helposti lähestyttäviä. Koko 
aluetta palvelevien toimintojen sijoittaminen niihin vaikutti siksi luontaiselta 
ratkaisulta, ja näkyvällä paikalla sijaitsevasta Mathilda-kodista olisi loogista 
muodostaa alueen uusi keskus.

Alustavissa suunnitelmassa ryhmäkodin yhteyteen kaavailtuja palveluita 
suunniteltiin sijoitettavaksi ryhmäkotia ympäröiviin, palveluasuntoina 
toimiviin rakennuksiin. Suunnitelman ja tilaohjelman tarkentuessa kävi 
kuitenkin selväksi, että toiminnoille löytyisi riittävästi tilaa Mathilda-kodin 
ohella ryhmäkodin osittain maanalaisista kellaritiloista. Näin ollen sekä 
rakennus C että rakennus D voitiin suunnitelmassa säilyttää nykyisessä 
käytössään palveluasuntoina, minkä myötä rakennusten käyttöaste on 
myös alustavia suunnitelmia korkeampi. Palveluasuntojen asukkaat 
ovat rakennusten läheisen sijainnin ansioita ensisijaisessa asemassa 
hyötymässä ryhmäkodin alueelle tuomista uusista palveluista.

UUDET ASUMISRATKAISUT

Uusien asumisratkaisujen suunnittelu alkoi iäkkäiden erityistarpeet, 
erityisesti mahdolliset liikuntarajoitukset, huomioon ottavan pienasunnon 
perusidean laatimisesta. Sen kautta suunnittelussa siirryttiin melko suureen 
mittakaavaan jo melko varhaisessa vaiheessa työtä. Kehitetyn asuntomallin 
avulla aloitettiin erilaisten asumisratkaisujen muodostaminen sekä uuden 
rakennuskannan sijoittaminen tontille. Johannisbergin mäkeä sen pohjois- 
ja länsipuolella kiertävän asuinrakennusten linjan jatkaminen myös 
Johannisbergin vanhainkodin tontin alueelle oli alusta asti johdonmukaiselta 
vaikuttanut ratkaisu. Ympäröivän rakennuskannan mittakaavan ja 
massoittelun peilaaminen myös ohjasi osaltaan asuinrakennustyyppien 
muodostamista, ja johti melko nopeasti kolmen erilaisen rakennustyypin 
syntymiseen. Näitä tyyppejä ryhdyttiin kehittämään suunnitelmassa 
lopulliseen muotoonsa.

52.2 Asemapiirrokset työn eri vaiheilta kuvaavat suunnitelman kehitystä 
projektin edetessä. Versio lokakuulta 2016.

52.1 Asemapiirrokset työn eri vaiheilta kuvaavat suunnitelman kehitystä 
projektin edetessä. Versio syyskuulta 2016.
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Koska diplomityö toteutettiin asuntosuunnittelun oppituoliin, oli 
suunnitelman lähempi tarkastelu olennainen osa työtä. Keskustelujen 
pohjalta päätettiin keskittyä asuintyypeistä työlle annetun alustavan otsikon 
perusteella keskeisimpään: muistisairaiden ryhmäkotiin. Rakennustyypissä 
ja sen sijainnissa tiivistyivät myös työn suurimmat haasteet: rakennusten 
sijoittaminen voimakkaasti nousevaan maastoon ja palvelukokonaisuuden 
kehittäminen.

Johannisbergin mäkinen maasto ohjasi osaltaan alusta asti vahvasti 
muistisairaille suunnattujen asuintilojen suunnittelua. Jo diplomityötehtaan 
ensimmäisissä tapaamisissa oli syntynyt ajatus turvallisen, suljetun 
sisäpihan ympärille rakentuvasta asuinkokonaisuudesta, jossa 
rakennusten seinät muodostaisivat merkittävän osan pihaa rajaavasta 
rajapinnasta. Ratkaisun tavoitteena oli, että selvästi havaittavissa 
olevan aitauksen aiheuttamasta ahdistuksesta vältyttäisiin. Pienistä 
yksityisasunnoista muodostuvan kylämäisen kokonaisuuden sijoittaminen 
mäen syrjälle osoittautui alustavan hahmottelun ja tutkailun perusteella 
erityisesti ulkotilaratkaisujen osalta kannattamattomaksi ratkaisuksi. 
Useampikerroksisessa ryhmäkotiratkaisussa maaston korkeuseroja oli 
sen sijaan mahdollista hyödyntää ja esimerkiksi kerrosten välillä liikkuvien 
hissien käyttöä tehostaa. Suunnitelmaa lähdettiin kehittämään eteenpäin 
jälkimmäisen idean pohjalta, ja ryhmäkoti otti pian muotonsa nauhamaisena 
kokonaisuutena. Työn edetessä ja tilaohjelman selkiytyessä ryhmäkodin 
muoto tiivistyi ja tehostui.

Tontille ryhmäkodin yhteyteen sijoitettavan palvelukokonaisuuden 
kehittäminen alkoi ympäristön tarjoamista lähtökohdista, joiden on 
jo aiemmin todettu olevan haastavat. Johannisbergin vanhainkodin 
tarjoamat peruspalvelut poislaskettuna jokapäiväiset palvelut ja myös 
lähimmät kulttuuri- ja terveyspalvelut sijaitsevat tontista etäällä. Porvoon 
puolelta kehotettiin ottamaan työssä huomioon Hattulan seudun tuleva 
kaavoitus. Osviittana sille suositeltiin tutustumaan EUROPAN11-
kilpailussa menestyneisiin ehdotuksiin, erityisesti kilpailun voittaneeseen 
PH777-työhön. Ehdotuksen mukaan Johannisbergista kävelyetäisyydellä 
sijaitsevien palveluiden määrä lisääntyisi selvästi nykyiseen verrattuna, 
mutta tarkemmasta palvelutarjonnasta oli ehdotuksen pohjalta vaikea 
vetää tarkkoja johtopäätöksiä.

Ryhmäkodin tilaohjelma pyrittiin muodostamaan hankkeen puitteissa 
esiteltyjen esimerkkikohteiden ja diplomityön toisessa osassa kartoitettujen 
muistisairaiden tarpeiden pohjalta. Myös ryhmäkodin yhteyteen 
sijoitettavien palveluiden tarkempi sisältö määriteltiin lopulta näiltä pohjilta.

MUISTISAIRAIDEN RYHMÄKOTI

54.2 Asemapiirrokset työn eri vaiheilta kuvaavat suunnitelman kehitystä 
projektin edetessä. Versio kesäkuulta 2018.

54.1 Asemapiirrokset työn eri vaiheilta kuvaavat suunnitelman kehitystä 
projektin edetessä. Versio syyskuulta 2017.
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Tämän diplomityön puitteissa toteutuneen suunnitelman keskeinen teema 
on ikäystävällinen (erityisesti iäkkäiden erityistarpeisiin pohjautuva) 
yhteisöllisyys. Suunnitelman ratkaisuilla Johannisbergin vanhainkodin 
tontista pyritään tekemään toiminnaltaan selkeämmin alueensa keskus ja 
sen kautta myös aktiivisempi osa ympäristöään.

Suunnitelmassa on tarkasteltu Johannisbergin vanhainkodille 
kokonaisuudessaan kuuluvaa tonttia asemapiirroksen tasolla. Varsinainen 
tarkempi suunnittelualue on rajattu muistisairaiden 56-paikkaiseen 
ryhmäkotiin ja toiminnoiltaan siihen olennaisesti liittyviin olemassa 
oleviin, säilytettäviin rakennuksiin. Uusien rakennusten yhteenlaskettu 
pinta-ala on noin 11 300 kerrosneliömetriä. 56 asuinhuonetta sisältävän 
muistisairaiden ryhmäkodin pinta-ala on tästä n. 5 500 k-m2. Tontin 
tehokkuusluku on ratkaisussa 0,33, kun otetaan huomioon suunnitelmassa 
kokonaisuudessaan esitetty rakennuskanta.

TARKASTELUALUE

Suunnitelmassa koko Hornhattulan alueen kaavoituksessa ominaista 
mäkeä kiertävää muurinomaista, pääosin pientaloista muodostuvaa 
rakennuskannan linjausta on jatkettu Johannisbergin tontin etelä- ja 
länsireunalle. Aiempaa huokoisemmalla ja mittakaavaltaan pienemmällä 
massoittelulla pyritään avaamaan näkymiä ja kulkuyhteyksiä tontin keskelle 
ja tekemään mäen laesta helpommin lähestyttävä ja saavutettavissa 
oleva. Tonttia reunustavien rakennusten suhteellisen mataluuden ansiosta 
myös tontin keskellä, korkeammalla mäen rinteellä sijaitseva vanhempi 
rakennuskanta on selkeämmin havaittavissa. Suojeltujen rakennusten 
esiin tuominen ja korostaminen on ollut yksi suunnitelman tavoitteista. 
Varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle rajautuneiden olemassa olevien 
rakennusten käyttö säilyy suunnitelmassa nykyisellään.

Tonttia reunustava uusi rakennuskanta koostuu kahdesta eri tyypistä. 
Näistä  kahdesta talotyypistä pienempi – pientalot (kuva 62.2) – on 
sijoitettu jatkamaan Johannisbergin mäen koillis- ja itäsyrjää kiertävien 
omakotitalojen linjaa tontin eteläreunalla limittyen suuremman 
tyypin – pienkerrostalojen (kuva 62.1) – kanssa tontin länsireunalla. 
Pienkerrostalojen massoittelu heijastelee Johannisbergintien toisella 
puolella sijaitsevien pienkerrostalojen massaa. Lisää pysyvää asumista 
tontille tuomalla lisätään tontin sekä uuden ryhmäkodin yhteyteen 
sijoitettavien palveluiden käyttöastetta. 

Yksi-kaksikerroksiset pientalot on suunniteltu mäkiseen maastoon 
soveltuviksi erilaisten pohjaratkaisutyyppien ansiosta. Niiden 
pohjaratkaisut on hahmoteltu sellaisiksi, että yhteen kerrokseen mahtuu 
joko mitoitukseltaan väljähkö kolmio (94 m2) tai kaksi esteettömyydessään 
erityisesti ikäihmiselle soveltuvaa yksiötä (à 46 m2). Kahden kerroksen 

V. SUUNNITELMA
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58.1 Asemapiirros. Mittakaava 1:1500.

korkuisessa rakennuksessa suuremmalle ruokakunnalle soveltuva 
asuinhuoneisto voi myös olla puolitoistakerroksinen. Pientalon pienikokoisin 
variaatio on puolikas pientalo, joka pitää sisällään ainoastaan yhden 
yksiön. Erilaisten huoneistotyyppien yhdistelyllä on pyritty tuomaan eri 
ikäryhmien ja elämäntilanteiden edustajat lähelle toisiaan ja luomaan sitä 
kautta yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyydelle ja kohtaamisille on pyritty luomaan 
lisämahdollisuuksia ryhmittelemällä sisemmälle tontille sijoitetut pientalot 
eri variaatioita yhdistellen saman pihapiirin ympärille. Nämä yhteispihapiirit 
ovat saaneet ideansa vastaavista, Vanhassa Porvoossakin esiintyvistä 
ratkaisuista.

Yhteisöllisyydelle puitteet luova sisäpiha toistuu myös kolmikerroksisten 
pienkerrostalojen ratkaisussa, jossa pihalle on puhkottu tila rakennuksen 
massasta. Noin puolet pienkerrostaloissa sijaitsevien asuntojen määrästä 
on esteettömiä kaksioita, jotka soveltuvat hyvin myös ikäihmisen tarpeisiin. 
Pienkerrostaloissa on kahdeksasta yhdeksään asuntoa.

ULKOALUEET JA LIIKENNEREITIT

Tontin sisäiset liikenteelliset ratkaisut noudattavat suunnitelmassa 
suuripiirteisesti Johannisbergin vanhainkodin tontilla jo olemassa 
olevia reittejä. Muistikylän länsipuolella Johannisbergintien suuntaisesti 
kulkeva pihatie on tontin ensisijainen ajoväylä, jonka kautta isompien 
kulkuvälineiden, saattoliikenteen, jätehuollon sekä ryhmäkodin 
päärakennuksen logistiikka voi liikkua tontilla. Myös ryhmäkodin 
vieraspysäköinti on sijoitettu väylän yhteyteen. Tontilla entuudestaan 
sijainnut terassoitujen istutusten reunustama portaikko on säilytetty 
suunnitelmassa tontin keskellä sijaitsevalle mäelle johtavana kulkuväylänä. 
Sen yläpäässä sijaitsevan tasoitetun maa-alueen alle on sijoitettu 
pysäköintialue, jonka 25 paikkaa muodostavat osan alueen asukkaille 
tarkoitetuista pysäköintipaikoista. Loput pysäköintipaikoista on sijoitettu 
pihateiden varsille ja asuinrakennusten yhteyteen. Pysäköintipaikoituksen 
määrä on laskettu kaavalla 1 paikka/asunto.

Johannisbergin vanhainkodin tontin alueen sisäiset, lakea kiertävät 
tie- ja liikenneratkaisut mahdollistavat sen, että suuri osa tontin pinta-
alasta jää jalankulun ja muun kevytliikenteen käyttöön. Uudet liikenne- ja 
rakennusratkaisut myös avaavat tontin keskelle jäävää, virkistyskäyttöön 
suunnattavaa mäen lakea ja tekevät siitä helpommin saavutettavan. 
Alueen virkistyskäytöstä tekee houkuttelevamman leikkialue, lukuisat 
levähdyspaikat ja aiempaa loivemmat ja niin ollen helppokulkuisemmat 
kevyen liikenteen reitit.
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SUUNNITTELUALUE

60.2 Korttelileikkaus lännestä päin. Mittakaava 1:1000.

60.1 Korttelileikkaus etelästä päin. Mittakaava 1:1000.

Uuden ryhmäkotikokonaisuuden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5 500 
kerrosneliömetriä. Uudisrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala tästä on 
noin 4 700 k-m2. Ryhmäkodin asuintilojen pinta-ala on noin 2 600 m2. 
Harraste- ja palvelutilojen yhteenlaskettu pinta-ala on kokonaisuudessaan 
noin 900 m2. Loppu pinta-ala muodostuu rakennuksen teknisistä tiloista ja 
poistumisteistä.

UUDISRAKENNUKSET

Muistisairaiden uusi ryhmäkoti muodostuu neljästä V-mallisesta 
rakennusyksiköstä. Yksiköt on sijoitettu mäkeen porrastetusti 
pohjoiseen laskeutuvaa mäensyrjää mukaillen, ja ne ovat yhdistetty 
toisiinsa myös rakennuksen sisäänkäynteinä toimivilla porraskäytävillä. 
Rakennuskokonaisuuden räystäättömällä ulkomuodolla ja luonnollisen 
värisillä julkisivumateriaaleilla on pyritty sijoittamaan uudet rakennukset 
hierarkkisesti olemassa olevan, säilytettävän rakennuskannan alapuolelle 
niin, että etenkin palvelukokonaisuuden uusi päärakennus, nykyinen 
Mathilda-koti, korostuisi ja erottuisi ympäristöstään.

Jokaisen yksikössä on kaksi asuinkerrosta, joissa kummassakin sijaitsee 
oma ryhmäkotinsa. Yhdessä yksikössä on huonealaa jokaista seitsemää 
asukasta kohden noin 47 m2. Tämä pinta-ala on laskettu kunkin ryhmäkodin 
sisäisistä, asukkaiden käytössä olevista tiloista. Yli puolet tästä asukkaiden 
käytössä olevasta tilasta on yksikön asukkaiden yhteisiä, jaettuja tiloja. 
Ratkaisulla on pyritty tukemaan muistisairaille ominaista vaeltamista 
ja oman huoneensa ulkopuolelle hakeutumista. Laajat oleskelutilat ja 
yhteinen keittiö luovat tämän lisäksi mahdollisuuksia kohtaamiselle 
sekä sosiaaliselle kanssakäymiselle. Selkeä, avoin tilaratkaisu tekee 
oleskelutilan havaitsemisesta helppoa. Mikäli tehokkaammin rajatuille 
huonetiloille on tarvetta, voidaan ruokailu- ja olohuonetila tarpeen tullen 
erottaa toisistaan liikuteltavien seinäelementtien avulla. Oleskelutilaa 
kokoaa jokaisessa kerroksessa takka, jolla on tarkoitus lisätä tilan kodikasta 
tunnelmaa. Asuinyksiköiden keittiöt mahdollistavat ohjatun, kollektiivisen 
sekä itsenäisen ruoanlaiton.
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Asuinhuoneet sijaitsevat leveiden käytävien varrella. Suuri ikkunapinta 
tuo käytäviin runsaasti luonnonvaloa ja mahdollistaa estottomat näkymät 
yksikön keskelle jäävälle sisäpihalle. Käytävien keskivaiheille on sijoitettu 
syvennykset, joissa asukkaiden on mahdollista pysähtyä levähtämään 
ja katsomaan ikkunoista välittyviä näkymiä. Käytävät myös erottavat 
vilkkaammat yhteistilat rauhallisemmista, yksityisemmistä tiloista. 
Asuinhuoneet on pyritty suunnittelemaan muotonsa ja aukotuksen 
sijoittelun kautta monipuolisesti kalustettaviksi. Ajatuksena on, että niin 
asuinhuoneisiin kuin oleskelutiloihin voi tuoda asukkaiden omia huonekaluja 
kotoisan tunnelman luomiseksi. 

Muistisairauden edetessä ihminen on yhä vähenevissä määrin kykenevä 
huolehtimaan itsestään ja omista perustarpeistaan. Asuinhuoneiden 
yhteydessä sijaitsevat kylpyhuonetilat ovat tästä syystä pääsääntöisesti 
jaettuja. Kaksi erillistä kulkureittiä märkätiloihin mahdollistavat sen, 
että kahden hoitajan on helpompi auttaa asukasta kylpyhuoneessa 
käynnissä. Asuinhuoneiden asukkaiden yksityisyyden parantamiseksi sekä 
ylimääräisestä liikenteestä aihetuvan rauhattomuuden minimoimiseksi 
käyntiä asuinhuoneisiin ja kylpyhuonetiloihin on rajattu muusta asuintilasta. 

Toisistaan erottuakseen ja orientaatiota helpottaakseen kullakin yksiköllä 
on oma väri-identiteettinsä. Väritys toistuu julkisivussa asuinhuoneiden 
ikkunoiden eteen asennetuissa kaidelaseissa ja sisätiloissa yleisten 
tilojen suojakaiteiden sekä keittiön tehostevärityksessä. Tehostevärit ovat 
saaneet inspiraationsa ympäristöstään. Ne täydentävät ja muodostavat 
kokonaisuuden ympäröivien rakennusten värityksen kanssa.

Ryhmäkodin pohjakerroksiin on sijoitettu erilaisia sekä ryhmäkodin 
että alueen muiden asukkaiden yhteisesti käytettävissä olevia tiloja. 
Koillissiiven tiloista löytyy tilat kuntoilulle, luoteissiiven tiloista puolestaan 
vaihtuville harrastetoiminnoille varattavissa olevia tiloja sekä pienehkö 
juhlasali erilaisia kokoontumisia ja tapahtumia varten. Läntisen siiven 
kellarikerroksen harrastetilat ovat puolestaan varattu ainoastaan 
ryhmäkodin asukkaiden käyttöön, ja ne soveltuvat näin ollen erityisesti 
asukkaita hyödyntäville erityistoiminnoille, kuten musiikkiterapialle.

SÄILYTETTÄVIEN RAKENNUSTEN UUDET KÄYTTÖTARKOITUKSET

Suunnitelmassa Johannisbergin vanhainkodin nykyisestä 
muistisairasyksiköstä, Mathilda-kodista, muodostuu muistisairaiden uuden 
ryhmäkodin päärakennus. Sen keskeinen sijainti tontilla ja kulkuyhteys 
sekä ryhmäkodin piha-alueelta sekä tontin julkiselta puolelta rakennuksen 
etelänpuoleiselle verannalle avatusta sisäänkäynnistä luovat rakennukselle 
puitteet toimia kaikkien tontilla liikkuvien yhteisenä kohtaamis- ja 
kokoontumispaikkana. Rakennukseen on sijoitettu kahvilamainen 
lounasravintola, jossa ryhmäkodin asukkaille tarjotaan päivän pääateriat ja 
joka muina aikoina voi palvella alueen muita käyttäjäkuntia. Rakennuksen 

62.3 Havainnekuva ryhmäkodin sijoittumisesta vanhojen rakennusten lomaan.

62.1-2 Havainnekuva pienkerrostalon ja pientalon konsepteista.
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etelänpuoleiselle verannalle on avattu sisäänkäynti, jota voivat käyttää 
niin ryhmäkodin vierailijat kuin kahvilan muut asiakkaat. Ruokailu- ja 
kahvilatilojen ohella rakennuksen itäpäädyssä on tiloja vaihtuville, 
tilattavissa oleville palveluille, joita voivat olla esimerkiksi fysioterapia 
ja kampaaja. Rakennuksen länsipäädyn kabinettia voidaan käyttää 
pienimuotoisiin tilaisuuksiin.

Entinen vahtimestarin asunto on suunnitelmassa saanut uuden 
käyttötarkoituksen ryhmäkodissa työskentelevien hoitajien pääsääntöisenä 
sosiaalitilana. Rakennukseen on avattu toinen uloskäynti keittiötilasta 
mahdollistamaan työntekijöiden huomaamaton saapuminen ja poistuminen 
ryhmäkodista.

PIHATILAT

Ryhmäkodin alueelle sijoittuvista ulkotiloista on pyritty luomaan vaihtelevia 
ja monimuotoisia. Rakennusten rajaamaan suuren, kaikille rakennuksille 
yhteisen sisäpihan on tarkoitus heijastella alueen aiempaa, melko 
luonnonmukaista ilmettä. Maaston ja kasvuston muokkaus rajoitetaan 
esteettömän ulkotilassa liikkumisen ja rakennusten saavutettavuuden 
kannalta olennaisiin toimenpiteisiin. Pihaa halkaisevaa kiviaitaa 
on avattu alempien asuinkerrosten maantasoisen sisäänkäynnin 
kulkuyhteyden aikaansaamiseksi. Pihalle on tämän lisäksi sijoitettu 
levähdys- ja oleskelupaikkoja sekä kehänmuotoinen hiekkakenttä kevyitä 
ulkoaktiviteetteja varten. Sisäpiha muodostaa kontrastin ryhmäkodin 
muiden ulkotilojen – terapiapihojen – kanssa.

Rakennusten väliin sijoitetut pienehköt terapiapihat ovat asukkaiden 
helposti saavutettavissa olevia, virikkeellisiä ulkotiloja. Pihoilla on kullakin 
oma teemansa tai erityissävynsä, minkä ansiosta jokaisella pihalla vierailu 
tarjoaa erilaisen aistikokemuksen. Eri pihoille on sijoitettu muun muassa 
istutuslaatikoita viljelyä varten, vesiaiheita sekä urheiluvälineitä ulkotiloissa 
liikkumisen helpottamiseksi.

64.1 Asemapiiros suunnittelualueesta. Mittakaava 1:750.
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Olemassa olevat rakennukset  1 700 k-m2

Tarkastelualueen uusi rakennuskanta  6 600 k-m2

Ryhmäkoti    4 700 k-m2

Yhteensä     13 000 k-m2

 
Korttelitehokkuus    e = 0,33

RYHMÄKOTI
Asuintilat     2620 m2 

Hoitohenkilökunnan tilat   140 m2

Porrashuoneet ja aulatilat   390 m2

Harrastustilat    800 m2

Palvelutilat    70 m2

Kahvilan tilat    410 m2

Talotekniikka ja aputilat   290 m2

Ryhmäkodin tilojen huoneistoala yhteensä 4720 m2 

AUTOPAIKAT   
Maanalainen pysäköintialue   30 ap
Pienkerrostalojen sisäinen pysäköinti   18 ap
Kattamattomat pysäköintialueet  17 ap
Tienvarsipysäköinti    8 ap
Ryhmäkodin vieraspysäköinti   2 ap

Yhteensä     75 ap

SUUNNITTELMAN MUKAINEN TILAOHJELMA

67.1 1. kerros. Mittakaava 1:400.
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68.1 2. kerros. Mittakaava 1:400.
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70.1 3. kerros. Mittakaava 1:400.
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72.1 4. kerros. Mittakaava 1:400.
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74.2 Julkisivu länteen. Mittakaava 1:400.

74.1 Julkisivu etelään. Mittakaava 1:400.

75.2 Julkisivu itään. Mittakaava 1:400.

75.1 Julkisivu pohjoiseen. Mittakaava 1:400.
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77.2 Leikkaus B-B. Mittakaava 1:400.

77.1 Leikkaus A-A. Mittakaava 1:400.

76.1 Näkymäkuva ryhmäkodin julkisivusta luoteesta päin katsottuna.



7978

78.1 Leikkausdetalji. Mittakaava 1:50

YP
• lämpökäsitelty kuusi 28x100 mm
• vaakarimoitus/metallipidikkeet 23 mm (kiinnitetty peltikatteen saumoihin)
• peltikate
• harvalaudoitus 23 mm
• tuuletus 100 mm
• tuulensuojaeriste 25 mm
• kannatinpalkit 75x400mm + puukuitueriste
• kipsilevyt 2x15 mm

US 1
• lämpökäsitelty kuusi (UYS, 28x150 (170) mm)
• vaakapuut 60 mm
• pystypuut 60 mm
• tuulensuojaeriste 50 mm
• runko 75x175 mm + puukuitueriste 175 mm
• höyrynsulku

• palokipsilevyt 2x15 mm

US 2
• betoni 80 mm
• mineraalivilla 120 mm
• betoni 200
• pintakäsittely

VP
• puulattia 28 mm
• ääntä eristävä aluslattia 36 mm
• hiekka
• kertopuu/vaneri 35 mm
• kertopuupalkit 75x300 mm 600 mm välein
• puukuitueriste 100 mm
• paperi
• äänivärähtelyä minimoivilla jousituksilla kiinnitetyt palokipsilevyt 2x15 mm

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Lämpökäsitelty kuusi, 150 mm
2. Kuultomaalattu kuusi
3. Alumiini, mustanharmaa
4. Ikkunalasi, kirkas
5. Pleksilasi, läpikuultava, värikäs
6. Betoni, harmaa

79.1 Julkisivuote. Mittakaava 1:50.
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81.1 Ryhmäkotiyksikön kalustettu pohja. Mittakaava 1:100.80.2 Näkymä ryhmäkodin asukkaan asuinhuoneesta.

80.1 Näkymä ryhmäkodin käytävän oleskelusyvennyksestä.
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82.1 Havainnekuva ryhmäkodin oleskelutilasta.
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VI. LOPUKSI
Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeen diplomityötehdas 
käynnistyi alustavan esittelytilaisuuden jälkeen alkuvuodesta 2016. 
Mielenkiintoinen työstökonsepti ja ajankohtainen sekä tärkeä aihe herättivät 
kiinnostuksen ja saivat tarttumaan tarjolla olleeseen mahdollisuuteen. Työn 
kohteeksi valikoitunut kohde Porvoosta kannusti myös tarkastelemaan 
ennalta tuttua ympäristöä uusin silmin ja uusista näkökulmista.

Suunnittelukohteeksi tarjottiin kaupungin toimesta Johannisbergin 
vanhainkodin tonttia. Se vastasi Porvoon kahdesta alustavasti esitellystä 
kohteesta heikommin Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -hankkeen 
tavoitetta keskeisesti asuinkeskittymän ytimessä sijaitsevasta kohteesta, 
joka voisi tukeutua olemassa oleviin palveluihin ja elävöittää ympäristöään. 
Kohteen valintaa lieneekin ajanut hankkeen tavoitteita voimakkaammin 
toiveet uusien ideoiden kehittämisestä ja uuden vetovoiman luomisesta 
Johannisbergin alueelle. Avoimeksi jää kuitenkin kysymys siitä, 
onko Johannisberg maastoisena ympäristönä ja etäällä nykyisestä 
keskustarakenteesta paras mahdollinen sijainti muistisairaille ja muille 
ikäihmisille, vaikka alueella onkin pitkä historia kyseisestä toiminnasta. 
Johannisbergin valikoitumista kunnalliskodin uudeksi sijainniksi runsaat 
sata vuota sitten voidaan kuitenkin olettaa siivittäneen myös halu siirtää 
yhteiskunnan heikoimmat syrjään ja erilleen muista kaupungin asukkaista.

Kaupungin toive yleispiirteisestä, konseptuaalisesta suunnitelmasta 
alueelle oli ymmärrettävä, mutta aiheutti kieltämättä ristiriidan 
asuntosuunnittelun tasolle edenneessä suunnitteluprojektissa. Vaikka 
tilaohjelmalle tuli lukuisissa tapaamisissa muodostettua suuripiirteiset 
puitteet yhdessä kaupungin kanssa, oli sen kehittäminen lopulliseen 
muotoonsa suunnittelun ohessa diplomityön suurin haaste ja myös sen 
valmistumista viivästyttänyt tekijä. Läheisten, olemassa olevien palveluiden 
puute vaikeutti suunnittelutyötä. Vaikka tiedossa oli, että Hattulan seutua 
kehitetään tulevaisuudessa voimakkaasti ja että myös Johannisbergin 
lähialueen palvelutarjonta sen myötä paranee merkittävästi, oli tulevaa 
muutosta vaikea huomioida suunnitelmassa ilman konkreettisempaa 
selvyyttä alueen tulevista palveluista.

Tilaohjelman kehittämisen aiheuttamista haasteista huolimatta työstä 
muodostui kuitenkin lopulta kohderyhmänsä tarpeisiin pohjautuva 
toiminnallinen kokonaisuus, joka pyrkii kunnioittamaan ja elävöittämään 
ympäristöään. Muistisairaiden asukkaiden erityispiirteistä ja -tarpeista 
käynnistyneen tilasuunnittelun lopputuloksena on kokonaisuus, joka 
toivon mukaan loisi asukkaille elinympäristön, jossa he voisivat elää 
mahdollisimman monipuolista elämää sairaudestaan huolimatta.

Vaikka suunnitelmassa käsitellään tonttia tiettävästi Porvoon kaupungin 
lopullisia tehokkuustavoitteita kevyemmin, on suunnitelmassa esitetyistä 
ratkaisuista ja ajatuksista toivon mukaan hyötyä ja apua Johannisbergin 
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Id maiores audam sapedit fugit quam con reri sin pos is dis am, to 
eosa eles molupti isquass ecusam volorem quistorem fuga. Et il 
ipiscil lupturior re, alit incides sequide ligent eosande natum sum 
fugitin nimilibus.

Met unt haribus, cus con pel mint volor aut ea conseque com-
nisc itationsequi ullor anitatur? Net quias aut aut aut rem dolorem 
con nimpori atioreribus sandelestes eaque dolupta dolore odio 
voluptatet essim consequodi doluptas eum eum alitium recum 
quibusam, sequi ut alia dolupta tempor sum fugitiora con custrum 
dolore dus. As que peruptam aditatem a dolorpor alibus. Xeris 
sit quostiur? Lecto offi cae. Fici aditas sequisc ipsunti busame mo 
vero quas doluptaspe expliatium rerions enducipiet optatiur au-
daesc itateca boruptat.

Vid eum haribus cillabo raturi quamusdae quoditatur, te sunt. 
Am, ipis ipit haribeaque cus doluptas audam vel inctatum dolecto 
dolorum estibus. Quam voluptatium nist atias est omni anis eum 
endam lacepere diti iderro vel iliani corerovit acienimet et adissedi 
omniasp erovitiis nem etur, quis elicil miniendae nisi solent aut 
occae odignihil in core volore sint.

Aliqui quos ut doluptatur, quo doles aut modignia voluptu mquiae 
volendae voluptio. Nam, nobitibus desedi aut que veliqua turerov 
itatae. Agnam nonsed quodicae rehenis enisimagnis a susaper 
feruntur sunt aut libusam nobitaturem exernat offi citat fugias 
molupta tissus magnihic temolor enienti voluptatur, sant vendae 
reium facit earum est vendanto duntiis simusda simus, tecus, 
con re aceperi squiate molestempor res doloreptas atquam ea 
quidunt ullorem volupta taquam invent, arumquas eium facerum 
quate percius am repudipiet asit moluptatur? Id exeratiusae. Tiunt 
ommolluptate es quatiatemqui berovit, nullaut exceressim secum 
quis dus doluptat fugitio ribusapis quodit rest, veliquid molor re-
rum quatis dit laborisitio. Is nustium fugit lit as ea quae sitempor 
aut veliquibusa similli tatetur?

Hil isite exeria doluptat unt eos alibus aliquis quosanis aceris 
reraescitas doluptatque omnim est, nobitibusto dunt eatem. Et 
eliquos eat perrumq uasped ex et imillaborem. Nemos nimped 
utatibus unt, omni re volorum aut dipic te nonse nectum expe-
rum volorenime cus alis antotatur aut voluptatum escil mo beaqui 
inusam quiandi coneceprest, unt fugiatectium delessequias ma 
sundandae net eum fugiam quati nonet offi cienem etur suntiam 
arumenis pore proviti a isque sequae nimillo mo tem nonsequis 
apitatur?

Idunt volenit libeaquam am fugia nos volendam aut qui aut di con 
poreperum, cusa dempore ssimagn atistemped quo ent, omnienis 
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quidundes molum essit unti sae nost, offi cia perrum lanihil expelle 
ndignatis que paria consequ oditem est at es re preptam fugit du-
ciam quatamus ad magnat.

Est arum videbit istios asimus eumet everibus veriossus, quunt 
facest erovid est quia sitatis solupta tuscia nimus dolest vitam fu-
giam, eaquate dit volupta vollabo. Cepudam aliquae aut eum ac-
custi busaeped que poria cum aceptatet volorro blabo. Bo. Igent 
labore exped modi quatur sam ad quid untio omni offi ci dunt ut ulla 
soluptus volorporem fugiat repudit lat.

Molupic ipsanda dolorror aut pa si autem qui ullisti busciis. Parum 
nihil illuptatem non pliquam secerrorest restibus molorume lam
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Otatem idelliquia net ut que nullique mo ipici volorep elictis san-
danit enisinvelest vid milluptia derum hariorro et que aspero 
blacest facipit moluptate eos moluptat quas eris quaerunt ut aut 
fugiae verro dio. Et ipsaeptur?

Me consedi de nemporiat iliquias saperferio volecta dolupie nduci-
must, qui cuptas a veriostia invendi geniand anditat quatem ex-
ceaquid exped ut il in et magnis ea nonsequia que cumquae volut 
dolestis es di doluptatia nonsecu mquiatu sanderi ssimi, sunt.

Ugit eserferovit id molum que accuptum voles et que sint exeri-
buscil mi, quis ium alitiscid quamenimus, sam la velibus velibus 
apitatem faccat dolupienet landiti omnihicit ipitesti quod modipsam 
quossit vendisquod quam cusdam delese volum et que magnihi-
ciis doluptaturit ommolor porepel latiae et eos id exerumq uatium 
venit quia di dolorum arum conseque quunti alibusandi repta nes 
rem sum, id quias et laut fuga. Natempor as as et vero quae aut 
endandi cuptur atur aut quas exceribus, sentem que persperenis 
adicabo ressit lacepudandis recullaut re necto magnihitem inullac 
essunt, nos voluptatque provid ulparia quia nim etum fuga. Ut fu-
gia imusdaerume nat.

Obiti sincitium ut aut aut elibers peliqui imo ex expel ist autam esto 
dolupta epratur? At harum volorrum volorectium fuga. Ximolup ta-
tiae que volorro verum verion ra eiundel lendita tibeatis magnih-
icim voles voluptatur autessus. At inctem iur? Obitati sitaerf ere-
icitae most, simpe voluptate simos quatatis rectem fugitiam vent.
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dolest vercidis eum quatis aut escitae volupta vellab id moluptae 
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alitatur?
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que pelluptam doles a ad quod quia sant, exceres simpero tem 
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JULKISIVU ITÄÄN 1:200

1. KERROS 1:200

TILAOHJELMA

Olemassa olevat rakennukset  1 700 k-m2

Tarkastelualueen uusi rakennuskanta  6 600 k-m2

Ryhmäkoti    4 700 k-m2

Yhteensä     13 000 k-m2

 
Korttelitehokkuus    e = 0,33

RYHMÄKOTI
Asuintilat     2620 m2 

Hoitohenkilökunnan tilat   140 m2

Porrashuoneet ja aulatilat   390 m2

Harrastustilat    800 m2

Palvelutilat    70 m2

Kahvilan tilat    410 m2

Talotekniikka ja aputilat   290 m2

Ryhmäkodin tilojen huoneistoala yhteensä 4720 m2 

AUTOPAIKAT   
Maanalainen pysäköintialue   30 ap
Pienkerrostalojen sisäinen pysäköinti   18 ap
Kattamattomat pysäköintialueet  17 ap
Tienvarsipysäköinti    8 ap
Ryhmäkodin vieraspysäköinti   2 ap

Yhteensä     75 ap
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KORTTELILEIKKAUS LÄNTEEN 1:500

KORTTELILEIKKAUS ETELÄÄN  1:500

SUUNNITTELUALUEEN ASEMAPIIRROS 1:500
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RAKENNUSLEIKKAUS JA JULKISIVUOTE 1:25

RAKENNUSMERKINNÄT

YP
• lämpökäsitelty kuusi 28x100 mm
• vaakarimoitus/metallipidikkeet 23 mm (kiinnitetty   
 peltikatteen saumoihin)
• peltikate
• harvalaudoitus 23 mm
• tuuletus 100 mm
• tuulensuojaeriste 25 mm
• kannatinpalkit 75x400mm + puukuitueriste
• kipsilevyt 2x15 mm

US 1
• lämpökäsitelty kuusi (UYS, 28x150 (180) mm)
• vaakapuut 60 mm
• pystyrpuut 60 mm
• tuulensuojaeriste 50 mm
• runko 75x175 mm + puukuitueriste 175 mm
• höyrynsulku
• palokipsilevyt 2x15 mm

US 2
• betoni 80 mm
• mineraalivilla 120 mm
• betoni 200
• pintakäsittely

VP
• puulattia 28 mm
• ääntä eristävä aluslattia 36 mm
• hiekka
• kertopuu/vaneri 35 mm
• kertopuupalkit 75x300 mm 600 mm välein
• puukuitueriste 100 mm
• paperi
• äänivärähtelyä minimoivilla jousituksilla kiinnitetyt  
 palokipsilevyt 2x15 mm

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Lämpökäsitelty kuusi, 150 mm
2. Kuultomaalattu kuusi
3. Alumiini, mustanharmaa
4. Ikkunalasi, kirkas
5. Pleksilasi, läpikuultava, värikäs
6. Betoni, harmaa

Johannisbergin ikäystävällinen muistikylä | diplomityö | Meri-Aurea Pfeifer  
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin koulutusohjelma | 2018 8/9

Danditat asperum eum rem cus volorem fugit facepuda sed quis rerectia culpa 
volor maxim sinimin cusa que iduciatis rendeni musanditaest velisqui sunt api-
tias voloreprorum quia conem. Ut apid quatiorissit alitatem. Aniendebita id que 
ea nis aut rerum si occab ium harum undemos eatur?

Ibus sus modi consed ut fugitatur?

Ri doluptae vendis eos idus idelendene ipsamustius, et ad etur aut et omnis 
escitae volupta voluptia eostis dolorunt es modiscium eos si aceperspiti dolore 
sincte labores dipsunt ut et hil intia eum aut odiaerf erferrum demquis qui offi cil 
endipid usdam, sume labores suntios voluptat qui quam, omniminvere, sen-
dign issinti il maion rehendel mo ditatatis alis as nonsequam vent lam ipsam, 
andiasp idelit accum quiaecus, aut quassimil im dolesti ducidionse net faccum.

KALUSTETTU RYHMÄKOTIYKSIKKÖ   1:100

Unt. Em. Natur? Harum, neturen ihillamendae demporpor aliati cum cus qui-
dend aectur? Obit min rem. Itatibusame peria velenis dolo estia endam experio 
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