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“Without common land no 
social system can survive.” 1

1    Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 940-945
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teen kaupalliseen yhteisasuntoyritykseen 
Yhdysvalloissa näiden ollessa kirjoitushet-
kellä ilmiön huipulla uudenlaisina kasvavi-
na yrityksinä.

1.2 WeLive & Common 
“Schrage predicted that co-living would 
soon become normal: “Twenty or thirty 
years from now, we’ll look back and be, 
like, how did we ever question it?”2

Käyttäjälähtöisyyden korostumisen myö-
tä myös asuintorakentamisessa ollaan 
omaksumassa palvelumuotoiluin lähes-
tymistapoja ja asukasvetoisia toteutus-
malleja 3. Yhdysvalloissa sosiaalisuutta 
ja yhteisöllisyyttä korostavissa Welive- ja 
Common-palveluiden yhteisasumisen 
tilaratkaisuissa voi huomata selkeitä 
eroja, mutta tarjottavat asumiseen liitty-
vät palvelut ovat hyvin samankaltaisia. 
Konseptien ajankohtaisuudesta kertoo 
esimerkiksi Commonin yhteisasuntojen 
suuri kysyntä ja WeLive-palvelun sisältävän 
WeWork-yrityksen arvioitu 605 miljoonan 
dollarin4 liikevaihto vuodelle 2018. Hyvin 
palveluiden lähtökohtaa kiteyttää Com-
monista todettu lausahdus: “The company 
solves what it calls “the tragedy of the 
commons”—waiting for the cable guy and 
hiring housecleaners.“5. Sosiaalisuuden ja 
yhteisten tarpeiden kautta asumisyhteisön 
rakentamiseen ajankohtaisuutta kuvaa 
myös hyvin esimerkiksi Suomessa juuri 
perusteilla oleva ikääntyneiden asukkaiden 

2 Widdicombe.The New Yorker, May 2016
3 Pirinen. Dwelling as Product, 2016,322
4 Cooney. Mashable, 2016
5 Widdicombe.The New Yorker, May 2016

1.1 Miksi muuttaisimme 
asumaan yhteisöinä?
Voiko entuudestaan tuntemattomien kans-
sa asua opiskelijaelämän, matkailun ja hoi-
topalveluiden lisäksi? Maailmanlaajuisen 
liikkuvuuden ja vapaiden markkinoiden 
aikana työperäinen liikkuminen on helpot-
tunut. Globaaliin liikkuvuuteen perustuva 
yhteisasuminen voi voimistaa kulttuurien 
välistä tiedon vaihtamista, mutta pahim-
millaan vieraannuttaa valloittamiensa 
naapurustojen asukkaita toisistaan.Yhtei-
sasumisen kasvua tukemaan ovat Suo-
messa nousseet monet yhteisöllisemmät ja 
yksityisten rakennuttajien sijaan yksilöiden 
joukkorahoittamat rakennukset1, kun taas 
Yhdysvalloissa nuorten kasvuyritysten eli 
start-up -yritysten parissa työskentelevien 
kanssa on kasvanut tarvetta hyvin järjeste-
tylle joustavalle yhteisasumiselle. Monen 
etsittyä ensin asuntoa jaetuista huoneistois-
ta ovat tähän tarpeeseen vastanneet muun 
muassa esittelemäni yritykset WeLive ja 
Common. Yritykset ovat erityisesti korosta-
neet parantavansa asukkaidensa sosiaalista 
elämää yhteisöllisyydellä ja helpottavan 
normaalia elämää laajalla kirjolla palvelui-
ta. 

Tarkastelen tutkielmassani ilmiötä uudesta 
yhteisöasumisesta helpotetun liikkuvuuden 
ja työperäisyyden näkökulmista keskittyen 
siihen tarjoavatko nämä yritykset hyviä 
puitteita kodinomaiselle asumiselle. Pyrin 
käsittelemään myös näkökulmia uudenlai-
sen yhteisasumisen taustalla mahdollisten 
kulttuurin muutosten kautta. Tarkastele-
missani kohteissa keskityn erityisesti kah-

1 Antti Pirinen: Dwelling as Product, 2016, 64-65

1.2 WeLive & Common
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kommuuni6.Tällaisille yhteisten intressien 
varaan luoduille palveluille tai fyysisille 
ympäristöille on selkeästi toiveita.

Commonin ja WeLiven asiakaskunnat 
koostuvat pääsääntöisesti nuorista työikäi-
sistä. Commonin periaatteisiin on yhtiön 
omistajan mukaan alusta asti kuulunut 
useiden ikäluokkien ja ammattikuntien ot-
taminen asukkaiksi. Suurin osa Commonin 
asukkaista on kuitenkin ainakin toistai-
seksi miehiä. Vaikka molempien yhtiöiden 
kohderyhmän toivotaan olevan monipuo-
lista, toistaiseksi monipuolisuus ei näytä 
toteutuneen täysin. Varallisuuden puolesta 
kohderyhmäkseen Common määrittelee 
noin 40 000-100 000 dollarin vuositulot 
ansaitsevat aikuiset, ja asuinkohteiden 
sijainnit on valittu tämän kohderyhmän 
mukaisesti. Halvimmillaan asuminen on 
WeLiven kohteissa noin 1000 dollaria/kk ja 
Commonissa 1800 dollaria/kk. Hinnat ovat 
kilpailukelpoisia varsinkin yhtiöiden sisäl-
tämiin palveluihin nähden, mutta selkeästi 
asukkaalle kuukausittaisilta kustannuksil-
taan muita vaihtoehtoja halvempaa asumis-
ta tämä ei ole 7.

WeLive-palvelu tarjoaa asukkaille kuukau-
simaksuun sisällytettynä kaiken lakanoista 
ja pyyhkeistä ilmaiseen kahviin ja WiFi-
verkkoon. WeLiven ympärillä on tarjolla 
myös asumisesta erillinen palvelu WeWork 
sekä WeLiven asukkaille suunnattu We-
Community. Näistä WeWork keskittyy 
joustavien työtilojen vuokraamiseen ja 
WeCommunity yhteisölle yhteisten ta-
pahtumien järjestämiseen. Commonissa 
tämä on toteutettu edellistä huomattavasti 

6  Kallinen. Yleisradio, 2017
7  Cooney. Mashable, 2016

järeämmin ottein, ja  palvelun jäsenille 
(ts. asukkaille) kuuluu edellytys järjestää 
vapaamuotoista toimintaa muulle yhtei-
sölle. Vaikka WeLiven asukkaiden yhdis-
tämistä koordinoivaan palveluun on luotu 
teknologian avulla, käyttöliittymäpohjaa ei 
ainakaan WeLive-palvelu tarjoa vaihtoeh-
toa etsiä itselle mieluisia asuinkumppaneita 
ennen muuttamista. Myöskään Common 
ei mainitse tällaisesta mitään. Esimerkiksi 
Suomessa opiskelija-asumista on paran-
tanut tältä osin HOAS Kämppishaku-pal-
velullaan8.Internetin hakupalstoilta löy-
tyneisiin asuinkokemuksiin ovat ajoittain 
liittyneet toisilleen vieraat ja ajoittain oudot 
asuinkumppanit, joten samanmielisten 
kanssa-asukkaiden yhteisö on tärkeä seikka 
uusissa konsepteissa. Siksi myös tälläinen 
palvelu voisi auttaa yhteisötunteen syntyä 
jo ennen muuttoa.

WeLiven tämänhetkiset kohteet sijaitsevat 
New Yorkissa Manhattanilla ja Washingo-
ton DC:ssa Crystal Cityssä.  Commonilla 
taas on jopa neljä kohdetta New Yorkissa 
ja kaksi Kaliforniassa. Yritykselle on lisäksi 
valmistumassa vuoden 2017 aikana yksi 
kohde Washington DCssa ja kaksi New 
Yorkissa. Kaikki yhtiön nykyiset ja tulevat 
kohteet New Yorkissa sijaitsevat Brookly-
nissä, Kalifornian kohteet San Fransiscossa 
ja yksi uusi on tuloillaan Washington DCs-
sa. Tilaratkaisuiltaan Commonin raken-
nuksissa on WeLiven kohteisiin verrattuna 
selkeämpi erottelu yksityisten ja yhteisten 
tilojen välillä. Esimerkiksi Pacific Streetillä 
sijaitsevan kohteen jokaisessa kerroksessa 
on neljä yksityistä makuuhuonetta käytä-
vän varrella, jaettu olohuone ja keittiö sekä 
mobiilisovelluksella avattava ovi.

8  Markkinointi & Mainonta, 2016
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Kuva 1-4: WeLiven ja Commonin hintaan sisältyvät palvelut ja Commonin arvot asuinkohteisiin kaapattu-
na palveluiden omilta verkkosivuilta.
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oleskelutilan ja keittiön. WeLiven yhteis-
tilat sisältävät esimerkiksi erikoisvarus-
tellut keittiöt, yrttipuutarhoja tai erilaisia 
toimintahuoneita. Yleistilassa lähemmin 
asuintilaan liittyvät tilat ovat erityyppiset 
sisennykset, joita yritys mainostaa pako-
paikkoina asuinkavereista. Näissä pienissä 
tiloissa on sänky, ilmastointi sekä musiikin-
toistolaitteet. Tarkoituksena näillä tiloilla 
on ollut erilaisten yksityisyyden tilojen 
luonti9.Tilaratkaisuiltaan jaetussa huonees-
sa voi omaan tilaan eristyä joko liukuoven 
sulkemalla tai perinteisen oven sulkemalla 
huonetyypistä riippuen. Pienimmillään 
omissa tiloissa on omille tavaroille annettu 
tilaa vain seinustoilla. Yleiseltä sisustuksel-
taan WeLive vaikuttaa tukeutuvan saman 
kaltaiseen moderniin sisustukseen molem-
missa kohteissa ja Commonin kohteet pyr-
kivät jäljittelemään alueittensa tyypillistä 
sisustustapaa. Tämä näyttäytyy esimerkiksi 
Commonin Crown Heightsin kohteessa, 
jossa asunnoissa on säilytetty puulattiat, 
paljaat tiiliseinät  ja modernismin ajan 
tyylille perinteisiä kalusteita.

9   Widdicombe. The New Yorker, May 2016

 Kerroksittain ensimmäinen kerros on 
varattu miehille, toinen kerros naisille ja 
kolmas sekä neljäs kerros on jaettu mo-
lemmille. Commonin käytäntönä on, että 
kylpyhuoneen jakaa asunnossa aina kaksi 
asukasta, kun taas keittiö jaetaan nel-
jän henkilön kesken. Kummatkin näistä 
jaetuista tiloista siivooja siivoaa kerran 
viikossa. Itse asunnot ovat hyvin paljon 
valmiiksi kalustettuja. Kerrosten ja yhteis-
tilojen annetaan jossain määrin mukautua 
asukkaiden kaltaisiksi, mutta tarkemmin 
tästä ei anneta yksityiskohtia. Tulevaisuu-
den suunnittelun kannalta on huomioita-
vaa Commonin pääsuunnittelijan totea-
mus Williamsburgin kohteesta - hänen 
mukaansa aiemmista taloista opittuna on 
tilaan lisätty pariskunnille asuntoja. Näissä 
tiloissa on enemmän yksityisyyttä kuin 
muissa asunnoissa, mitä toteutetaan tilarat-
kaisuissa esimerkiksi yksityisillä vessoilla 
ja syrjäisemmillä sisään- ja uloskäynneillä. 
Konsepteissa on siis ainakin orastava tarve 
yksityisemmille tiloilla ja kohderyhmästä 
osa voi olla pariskuntia.

WeLiven tilat muistuttavat hyvin läheisesti 
perinteistä yksiötä tai soluasuntoa, joissa 
jokainen yksikkö sisältää asunnon oman 
kylpyhuoneen, jonkinlaisen pienemmän 
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1.3  Väliaikaisen 
asumisen lyhyt historia 
Yhdysvalloissa
Kun ennen yksin asuvat on koettu Yhdys-
valloissa sosiaaliseksi ongelmaksi, on tilan-
ne aikanaan muuttunut suurten muuttoaal-
tojen alettua 1930-luvun lopulla. Muutos 
johti silloin tarpeeseen aiempaa erilaisista 
asunnoista, kuten Lizzie Widdicomben kir-
joituksessa haastateltu tutkija Paul Groth 
kertoo. Tästä eteenpäin 1960-luvulle siirty-
essä oltiin Yhdysvalloissa tilanteessa, jossa 
hotelli-elämää glorifioitiin usein myös po-
pulaarikulttuurissa. Se nähtiin eräänlaisena 
yksilöllisyyden osoituksena. Sosiologi Eric 
Klinenberg kertoo kuinka tämä kulttuuri-
nen jatkumo on johtanut tilanteeseen, jossa 
New Yorkista jopa yksi kolmasosa asuk-
kaista elää yksin. Suurkaupunkien tiivisty-
misen myötä yksiöiden hinnat ovat kalliit 
samalla kuin yhä useampi asuu yksin. 
Tällaisessa kaupunkirakenteessa on usein 
vaikeaa löytää yksityistä asuntoa keskustan 
läheiseltä sijainnilta nopeasti ja kohtuulli-
sella hinnalla. Tämä on johtanut ilmiöön, 
jossa nuoret yrittäjät ovat yhä useammin 
etsineet yhteisasuntoja tai jaettuja asuntoja 
internetin palsoilta10.Yhteisasuminen on 
osoittautunut yhdeksi nopeaksi ja toimi-
vaksi ratkaisuksi tähän jatkuvaan asuntojen 
tarpeeseen11. 

Etenkin uusissa kaupallisissa toimintamal-
leissa on yritetty korostaa asumisyhteisön 
osallistavia ja sosiaalista elämää parantavia 

10   Rissanen. Helsingin Sanomat, 2016
11  Widdicombe. The New Yorker, May 2016

tekijöitä. WeLive- ja Common-palvelut 
ovat ratkaisuja, jotka pohjaavat palvelunsa 
valintoja kohderyhmäänsä: nuoriin yrit-
täjiin ja luovan työn tekijöihin. Vaikka 
osittain ilmiötä verrataan aikuisten ihmis-
ten opiskelija-asumiseksi, olen pyrkinyt 
käsittelemään aihetta tarttumatta tähän 
seikkaan. On tärkeää huomioida miten ja 
millä tavoin yhteisasuminen on nykyisin 
siirtynyt vanhempiin työssäkäyviin ikä-
luokkiin. Etenkin tarpeet asumiselle ovat 
kohderyhmissä hieman erilaiset, varsinkin 
ilmiön ollessa vahvasti työperäiseen muut-
toon pohjautuvaa.



13

“ …co-living isn’t just about a living sit-
uation. It’s about a specific stage in the 
modern bourgeois life cycle: the period 
that sociologists call “extended adoles-
cence.” “This phase of experimentation 
and transition is generally associated 
with people in their twenties, but its 

boundaries are fluid.”. 1

1   Widdicombe. The New Yorker, May 2016
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Onko kulttuurimme muuttumassa?

2
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Kuva 5: Demos Helsingin esittämät tulevaisuuden jännitteet.
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2.1 Tulevaisuuden jänni-
teet
Yhdysvaltojen uudet yhteisasuntokonsep-
tit - varsinkin työkulttuuriin yhdistettynä 
- ovat osoittaneet toiminnallaan eroavansa 
osittain aiemmasta hotelli ja yhteisasumi-
sen kulttuurista. Konsepteissa toteutettu 
muutos perustuu vahvasti olettamukseen 
siitä miten nykyinen muutos vaikuttaa 
suurissa kaupungeissa: vähemmän tilaa 
kalliimmalla. Mahdollisesti estellemäni 
ilmiö voi kohdata esimerkiksi viereisessä 
kuvassa näkyviä Demos Helsingin12 esittä-
miä tulevaisuuden jännitteitä länsimaisessa 
kulttuurissa. Käsittelemäni yritykset ovat jo 
osoittaneet tarjoavansa helpotettua vapaut-
ta asuinpaikan joustavassa valinnassa, sekä 
ekologisesti uudet yhteisasuntokonseptit 
valloittavat olemassa olevia asuntoja hyvän 
sijainnin perusteella muokaten vanhoista 
rakennuksista uudentyyppisiä kommuu-
neja. Japanissakin lähivuosina nousseen 
restaurointikulttuurin tapaan13 voitaisiin 
tällä tavoin hyötykäyttää tilaratkaisuiltaan 
vanhentuneita tai muutoin ongelmallisia 
kohteita suurkaupungeissa. 

Asiakaskunnaltaan WeLive ja Common 
taas on vahvasti yhdistetty nuorten kas-
vuyritysten työkulttuuriin, joka voi viedä 
muutosta työskentelyn puolella entistä 
joustavampiin ja nopeammin uusiin 
ilmiöihin reagoiviin työryhmiin tai mo-
nialaisesti työskenteleviin yksilöihin. Työn 
ja asumisen liitoksesta on helppo aistia 
Commonin toimitusjohtajan kertoessa, että 
etenkin Common-yritys on saanut alkunsa 
aiemmasta toiminnasta, jossa he tarjosivat 

12   Demos Helsinki. Naked Approach Scenario 
Publication, 2017, 11
13   Nuijsink. Marki Issue 63, 2016

jaettua työtilaa freelancereille14. Tällainen 
työkulttuuri voi myös vahvasti heijastua 
yksilöiden tarpeisiin ja odotuksiin asumi-
sesta, kuten jo varmasti esittelemieni yri-
tysten palveluiden tarjonnassa on käsitelty.

Suomessakin yhteisasuminen on nouseva 
ilmiö pääkaupunkiseudun pienten asun-
tojen hintojen kohotessa15. Meillä ilmiö on 
lähinnä kuitenkin keskittynyt nuorisolle 
tai lähtökohdiltaan erilaiseen joukkora-
hotteiseen rakentamiseen, joka mahdol-
listaa erilaisen asukkaat osallistavamman 
suunnittelun. Suomessa nuorten parissa 
on harrastettu yhteisasumista, jotta löydet-
täisiin hyvä asunto keskeiseltä sijainnilta 
Helsingin keskustasta asuinkustannukset 
jakamalla. On huomioitavaa, että myös 
Commonin ja WeLiven vuokraamat 
rakennukset on valittu tällaisen sijainnin 
mukaan. Sijainnin lisäksi Yhdysvalloissa 
kasvaneen yhteisasumisilmiön hyötyihin 
kuuluu asuinpaikan ja -ajan joustavuu-
den sekä yhdistettyjen asumispalvelui-
den lisäksi mahdollisuus yksin asumista 
parempaan sosiaaliseen elämään16. Ilmiön 
lähtökohdat ja nykyisten suurkaupunkien 
hinta-ongelmat huomioiden on kuitenkin 
toivottavaa, etteivät nyt uudet kommuunit 
nosta entisestään asumisen kustannuksia 
keskustassa17, kuten esittelemieni WeLi-
ve- ja Common palveluiden ympäröimissä 
naapurustoissa on todettu tapahtuneen18. 

14   Widdicombe. The New Yorker, May 2016
15   Rissanen. Helsingin Sanomat, 2016
16   Larsen. Kauppalehti, 2016
17   Helsingin Sanomat, 2016
18   Widdicombe. The New Yorker, May 2016
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Kuva 6-10: Sisäkuvia Kurokawan tulevaisuuden visioon perustuvan Capsule Towerin asunnoista.
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muuton helpottamisessa kohteisiin ja ti-
lojen esikalustuksen sekä asukkaan omis-
tamamien tavaroiden suhteessa. Jälkim-
mäisen hyötyjä ja haittoja sekä kestävyyttä 
ratkaisuna pohditaan tarkemmin myöhem-
min luvussa 3.19

Kurokawan ennusteissa myös ydinperheen 
tärkeä merkitys vähenee invidualismin ja 
diversiteetin yleistyessä20.Tätä  huomiota 
ydinperheistä ja invidualismista on käsi-
telty länsimaisessa kulttuurissa jo useita 
vuosia, ja osittain kulttuurissamme on 
selkeitä piirteitä tähän suuntaan jo pidem-
mältä aikaa. Nykyajan kiertolaisuutta on 
lähiaikoina tarkasteltu esimerkiksi Aalto 
yliopistossa Iseult Uhlemanin tutkielmas-
sa21 liikkuvan elämäntavan objekteista. 
Kurokawan toteamuksista omistamisen 
haluun liittyen on huomiotava esimerkiksi 
Widdiecombin haastattelujen perusteella, 
että esittelemissänikin palvelissa asukkaat 
kokevat nimenomaan omat esineensä 
tärkeiksi kappaleiksi itsensä yhdistämisessä 
elintilaansa. Erilaisilla objekteilla voi olla 
valtava merkitys erityisesti tilojen ollessa 
ideologisesti väliaikaisempia.

Arkkitehtuurissa ei Kurokawan ennus-
teiden mukaan ole vielä kirjoitushetkellä 
mukauduttu tarpeellisin toimin. Raken-
teellisesti vastoin arkkitehti Le Corbusierin 
toteamusta, että “on ajateltava valmistus-
kustannuksia ja ajateltava taloa asumis-
koneena tai työvälineenä”(suom. Pauliina 
Nurminen)22, on Kurokawan mukaan 

19   Kurokawa. Metabolism in architecture, 1977
20  Kurokawa. Metabolism in architecture, 1977, 
17-18
21  Uhleman. 2016
22  Le Corbusier. 2004, 188

2.4 Ennuste liikkuvasta 
elämäntavasta
Aihetta uudenlaisen kulttuurin  ja arvojen 
muutoksesta on käsitelty arkkitehtuurin 
parissa vahvasti jo 1960-luvulla. Muun mu-
assa Kisho Kurokawa on kirjoissaan Meta-
bolism in Architecture ja The Philosophy 
of Symbiosis käsitellyt modernismin ja 
japanilaisen kulttuurin keinoin arkkiteh-
tuurissa tapahtuvaa muutosta väliaikaisuu-
teen. Muun muassa kirjassaan Metabolism 
in Architecture hän käsittelee yhteisöä, 
jonka hän nimeää “aikayhteisöksi” (eng. 
Time community). Tämän ryhmän tarpeet 
eivät enää perustu perinteisiin tarpei-
siin sijainnista vaan tarpeisiin erilaisista 
ajan myötä tapahtuvista aktiviteeteista. 
Kurokawa kutsuu tätä ryhmää nimityk-
sellä “Homo Movens”. Termin mukainen 
ihminen käyttää suurimman osan ajastaan 
matkustamiseen ja asunnon vaihtamiseen. 
Kurokawan esittelemä malli on modernin 
amerikkalaisuuden ja japanilaisuuden 
ilmiö, mutta tällä elintavalla on hänen mu-
kaansa myös pidempi perinne historiassa 
esimerkiksi kiertolaisuus-kulttuureissa. Ku-
rokawan uskomusten mukaan uusi “Homo 
Movens” -ihmisryhmä tulee menettämään 
halunsa suuremman fyysisen omaisuuden 
kantamiseen ja vakituisiin asuinpaikkoihin. 
Edellä mainittujen menetettyjen piirteiden 
sijaan ryhmä on uusi vapaan liikkuvuuden 
muoto. 

Esittelemäni yritykset tukevat hyvin tällais-
ta helpotettuun liikkuvuuteen ja vähem-
pään omistamisen tarpeeseen perustuvaa 
ryhmää. Selkeästi tämä osoittautuu myös 
Yhdysvaltojen ulkopuolisten ihmisten 
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takia, ja myös yritykset ovat selvästi panos-
taneet tähän piirteeseen. 

Esittelemäni yhteisasumisen palvelut ovat 
korostaneet juuri samanhenkisten ihmisten 
kanssa kokemusten ja tiedon jakamisen 
olevan suurimpia hyötyjä27. Kuten jo aiem-
min mainittin on esittelemissäni yrityk-
sissä myös globaalia liikkuvuutta pystytty 
helpottamaan. Erityisesti WeLive-palvelu 
on erikseen korostanut, että jäsenyyteen 
perustuvalla hinnoittelullaan he ovat 
pystyneet kiertämään ulkomailta New 
Yorkiin muuttaneiden ongelmaa esimer-
kiksi 40x-säädöksen28 kanssa. WeLive ja 
Common ovatkin selkeästi palveluita, jotka 
olemassaolollaan tukevat osoittamiani 
seikkoja Kurokawan ennusteesta kulttuurin 
muutokseen.

27   Widdiecombe. New Yorker, 2016
28   40X-säännön mukaan vuokralaisen vuositulo-
jen pitää olla vähintään 40 kertaa vuokrasummaa 
suuremmat.

hänen tieto-yhteiskuntassa tällainen ajatus 
vain sen edeltäjää - teollista yhteiskuntaa 
- palvellut tapa23. Myöskään Kurokawan 
toiveista huolimatta hotellit ja ostoskeskuk-
set eivät ole kirjoitushetkellä saavuttaneet 
“uutta henkistä taivasta” (eng. new spiritual 
heavens), jolloin ne olisivat vanhojen ko-
tien ja uskonnollisten paikkojen kaltaisia. 
Tämän puutteen korjaaminen olisi tarpeel-
lista teoksen ytimessä toimivalle tulevai-
suuden “tietoon perustuvalle yhteisölle”. 
Tämä yhteisö toimisi kuten muutkin ih-
misryhmät ja lähestyisi mieluiten paikkoja, 
joissa on suurta joukkotapahtumaa ja niistä 
syntyvää tunnelmaa. Etenkin tällaisissa 
paikoissa ihminen pystyy Kurokawan mu-
kaan jäsentelemään oppimaansa tietoa24. 

Lähes 20 vuotta myöhemmin tästä ajatuk-
sesta Kurokawa kokee suurimpiin esteisiin 
kulttuurien välisen symbioosin edessä 
erityisesti protektionismi ja ulkopuolisten 
henkilöiden ja kulttuurien poissulkeminen 
oman ryhmän edeltä. Tämä tulee olemaan 
maailmanlaajuisesti suurimpia haasteita 
siirryttäessä “koneiden ajasta” (eng. age of 
the machine) “elämän periaatteiden aikaan” 
(eng. The age of life principles). Nämä 
haasteet selättämällä siirtyisimme yhteises-
tä globalismista aikaan, jolloin monet eri 
tekijät, kuten kulttuurit pystyisivät elämään 
symbioosissa.25 Osittain uusissa kaupallisis-
sa konsepteissa pureudutaan tähän “yrittä-
jän yksinäisyyden karkoittamisella”26.Moni 
perustelee uusia kommuuneja hyvänä 
asuinpaikkana juuri niiden sosiaalisuuden 

23  Kurokawa. The Philosophy of Symbiosis, 1994, 16
24   Kurokawa. Metabolism in architecture, 1977, 
181-183
25   Kurokawa. Symbiosis In Architecture, 1944, 6-9
26   Ehmann. Entrepreneur, 2016
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“Travelling is a kind of home” 
-Matsuo Bashō
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perinteiseen hotellien rakentamiseen. 
Pelkona myös käsittelemissäni konsepteissa 
on jäädä vain hotellien kaltaisiksi raken-
nuksiksi mikäli ne eivät huomioi parem-
min ympäröivää yhteisöään. Esimerkiksi 
Juhani Pallasmaa on käsitellyt esseessään 
The Place of Man32 arkkitehtuurin piirtein 
etenkin teollisen yhteiskunnan rakennus-
ten sijoittelua naapurustoon ja huomioinut, 
että tämä on usein hyvin agressiivista eikä 
ympäröivää naapurustoaan palvelevaa. 
Kuitenkin WeLive ja Common rakennutta-
vat tilansa olemassa oleviin rakennuksiin, 
jolloin välttämättä ainakaan arkkitehtuurin 
ulkoisin piirtein tämä ei ole hyökkäävää 
paikallista kulttuuria kohtaan.

Soluttautuessa olemassa olevaan naapu-
rustoon on huomioitava, että AirBnBstä 
alkaneen ilmiön tuntemattomista ihmisistä 
naapurustossa on väitetty ajaneen kantavä-
estöä loitommas toisistaan, koska ihmiset 
eivät enään erota asuvatko heidän naapu-
rinsa vain hetkittäin vai pidempiaikaisesti 
asunnossa33. Tähän on tartuttu yhtiön 
toimesta palvelun tarjotessa nykyään myös 
asuinkohteen ympäristöön ja paikalliseen 
väestöön tutustumisella asunnon tarjoajan 
kautta34. Toisaalta on huomioitava, ettei 
suurkaupungeissa varsinkaan kerrosta-
loissa naapurit välttämättä tunne toisiaan 
muutoinkaan. Kuitenkin uusien naapurus-
tolle tuntemattomien ihmisten lukumää-
rän ollessa suuri olisi hyvää naapuruston 
kanta-asukkaiden viihtyvyydelle olla syr-
jäyttämättä heitä naapurustoon perustetun 
uuden yhteisön toiminnasta.

32   Pallasmaa. Encounters, 2005, 73
33   Widdicombe. The New Yorker,2016
34   AirBNB Press Release, 2016

3.1 Uudet yhteisöt 
keskellä vanhaa naapu-
rustoa
“The homogenous and undifferentiated 
character of modern cities kills all variety 
of life styles and arrests the growth of 
individual characters”.29

Commonin ja WeLiven helpottaessa Yh-
dysvaltoihin ulkomailta muuttavien asun-
non vuokraamista työperäisessä muutossa 
voisivat ne näin helposti toteuttaa Kuro-
kawan toteamusta: “When we do business 
abroad, we participate in the culturelife of 
the cities, and strenghten the links bet-
ween business and culture.”30.Haasteena 
kuitenkin on, jos asukkaat luovat yhteisöä 
vain talonsa sisällä sekä työskentelevät ja 
asuvat saman katon alla. Tällöin raken-
nukset voivat helposti synnyttää sisälleen 
rakennuksen kokoisen “kuplan”, joka on 
vahvasti eristäytynyt ympäröivästä naapu-
rustostaan.

Tällaisen ilmiön välttämiseksi on ympäröi-
vää yhteisöä ja sen ulkopuolisia vierailevia 
asukkaita yhdistämään pyrkinyt tunne-
tuista kaupallisista yrityksistä esimerkiksi 
AirBnB-yhtiö uudella Studio Samaran 
suunnittelemalla rakennuksella. Tämän 
uuden“Community Centre”-nimisen 
rakennuksen on määrä toimia turisteille 
väliaikaisena majoituksena ja  paikalliselle 
väestölle yhteisökeskuksena31. Rakennus-
ta on kuitenkin verrattu myös paluuksi 

29   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977,43
30   Kurokawa. The Philosophy of Symbiosis,1994,58
31   Price. Business Insider UK, 2016
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Rakenteellisesti yhteisön mukaan ottami-
nen voidaan toteuttaa esimerkiksi julki-
sivua avaammalla, luomalla näin jatkumo 
ulko- ja sisätilan välille. Ympäristöään 
rikastava ratkaisu voi olla myös julkisivulla 
tai ulkoisella rakenteella, kuten esimerkik-
si Norjassa rakennettu yhteisörakennus 
Svartlamoen Housing on tehnyt35. Svartla-
moen Housing on kuitenkin huomioinut 
naapurustoaan muillakin ratkaisuilla kuin 
vain rakennuksen ulkonäöllisillä piirteil-
lä ja rakennus on tuotettu suurilta osin 
yhteisöä osallistamalla. WeLive-palvelun 
Wall Streetin kohde taas on huomioinut 
ulkorakenteessaan ympäröivää kaupunkia 
selkeimmin vain muokkaamalla vain sen 
väritystä. Tälläisellä ratkaisulla ei kui-
tenkaan varsinaisesti tehdä rakennusta 
helpommin lähestyttäväksi, vaan tuodaan 
pelkästään uutta mielenkiintoa vanhaan 
katukuvaan, jos sitäkään. 

Commonin ja WeLiven perinteinen ratkai-
su vaikuttaa olevan lähes aina naapurus-
toon soluttautuminen, joten julkisivujen 
puolelta pelkkä restauroiminen voi olla 
riittävää. Tärkein muutos naapuruston 
huomiomiseen voisi kuitenkin olla yhtei-
sön sisäisten tapahtumien ja palveluiden 
avaaminen myös muulle naapurustolle, 
jolloin yhteys Commonin ja WeLiven sekä 
muun naapuruston välillä olisi selkeä.

35   Fourth Door Annular, kesä 2010
Kuva 11-12: Norjassa sijaitsevan Svartlamoen 
Housingin julkisivu (yllä) ja WeLiven Wall Streetin 
kohde (alla).
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likkääseen ja laadukkaaseen kalustamiseen 
ei koeta olevan varaa alle 30 vuotiailla37.

Kodin luomiseen liittyen on huomioita-
vaa on myös argumentti, jonka Alexander 
Christopher, Sara Ishikawa ja Murray 
Silverstein väittävät kirjassaan A Pattern 
Language: Towns, Buildings, Construc-
tion. Väottämän mukaan ihminen ei voi 
koskaan olla aidosti hyvinvoipa asuessaan 
vuokratalossa38.Kappaleessa Your Own 
Home kirjoittajat toteavat myös asukkaan 
omasta tilasta, ettei kukaan ihminen poh-
jimmiltaan voi tuntea oloaan mukavaksi 
ja terveeksi talossa, joka ei ole hänen39. 
He menevät kirjassaan jopa niin pitkälle, 
että pyytävät lukijaa tekemään perintei-
sestä, mutta erityisesti vain varallisuuteen 
liittyvästä vuokraamisesta laitonta. Tätä 
he perustelevat seikoilla, kuten painotuk-
sen pitäminen varallisuuden sijasta tilan 
omistamiseen, jokaisen talon tarpeella 
ulko-alueeseen ja erityisesti jokaisen talon 
ja asunnon tarpeeseen antaa tila asukkaan 
vapaasti muokattavaksi. On huomioitavaa, 
että Common ei itse omista rakennuksia 
vaan toimii niiden välittäjänä. Siksi jo kon-
septin perustassa voi olla hyvän suunnitte-
lun vastainen piirre, jos talon oikea omis-
taja haluaa säilyttää jälleenmyyntiarvoa 
vähäisillä yksilöidyillä tilamuutoksilla. 

Suunnittelijoiden pitäisi Christopherin, 
Ishikawan ja Silversteinin mukaan kuiten-
kin välttää myös liian kokonaisvaltaisten 
suunnitelmien tekeminen, koska sillä 
keinoin he tiedostaen tai tiedostamattaan 
kieltävät muokkaukset. Tätä tukee myös 

37   Widdiecombe. The New Yorker, 2016
38   Christopher, Ishikawa & Silverstein.1977, 393
39   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 392-
396

3.2 Kodin luominen yh-
teisöön
Juhani Pallasmaa on useissa kirjoituk-
sissaan käsitellyt etenkin kodin tarpeita 
tunteen ja aistien tasolla. Hän on toden-
nut, että arkkitehdit eivät voi suunnitella 
kotia, vaan koti on eräänlainen “asumisen 
erite”36.Tämän toteamuksen perusteella voi  
myös hieman pidempiaikaisen väliaikaisen 
kodin saavuttaminen vaatiia ennen kaik-
kea vapautta tehdä tästä paikasta omansa. 
Liika ennalta määrätty ratkaisu esimerkiksi 
hotelleissa ja AirBNB-asunnoissa estää 
tilassa asumisen toteuttamasta koskaan 
henkilökohtaista kotia. Asuintilaansa voi 
luoda negatiivisen tai positiivisen tunnesi-
teen monilla kalustamisen ulkopuolisin sen 
toimintaan liittyvin keinoin ja väliaikainen 
asuminen voi vahvistua kodin-omaiseksi 
myös yhteisön avulla tai asumiseen osallis-
tavuudella. Tässä on huomioitava kuinka 
paljon suhteessa asumisaikaan ihminen on 
valmis käyttämään omaa aikaansa. Tällöin 
on tarpeellista huomioida, ettei yhteisön 
tapahtumat haittaa liiaksi yksilön rauhaa. 

Osaltaan kodin luomista on mahdollistettu 
WeLive- ja Common-palveluissa antamal-
la ihmisille omaa säilytystilaa, mutta 85 
% ennalta kalustettu ratkaisu voi tuottaa 
ongelmia pidemmällä aikavälillä. Jäljelle 
jäävästä 15% kalustettavuudesta ei ole luotu 
selkeää listausta yritysten sivuilla, mutta 
lähinnä tämä osuus vaikuttaa keskittyvän 
pieniin esineisiin ja hyllyille tai kaappei-
hin laitettaviin tavaroihin. Widdiecombin 
haastattelema Kley kuitenkin nosti 85% 
esi-kalustuksen asuntojen eduksi, sillä tyy-

36   Tolkkin haastattelu Juhani Pallasmaasta. Yleisra-
dio, 2016
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Pallasmaan aiemmin lainaamaani totea-
mus kodin syntymisestä asumisen kaut-
ta.  Tarkemmin kappaleessa Degrees of 
Publicness Alexander muistuttaa jokaisen 
ihmisen kaipaavan erilaisia asumismuotoja 
ja erilaista rauhaa, jota voidaan noudattaa 
myös antamalla ihmisille vapautta tehdä 
tiloista omanlaisiaan ja erilaisia.

“In all cases give people the legal power, 
and the physical opportunity to modify 
and repair their own places. Pay attention 
to this rule expecially, in the case of high 
density appartements: …, and even in 
this situation, each family can build, and 
change, and add on to their house as they 
wish.” 40

Arkkitehtuurissa ja sisustusarkkitehtuuris-
sa muokattavuudella onkin tärkeä rooli. Se 
voi palvella ihmisen omaa identifioimista 
tilaan, mutta yhtäläisesti se auttaa raken-
teita muuttumaan ajan saatossa. Etenkään 
tällaisen ajatuksen kautta ei suurta ennalta 
kalustettua asuntoa voi kokea pelkäksi 
positiiviseksi seikaksi, sillä se voi suuresti 
vaikuttaa asumisen laatuun. Lisäksi esitte-
lemäni konseptit sotivat hieman A Pattern 
Language-kirjan hyvän suunnittelun sään-
töjä vastaan korkeassa hinnassaan, joka 
on erityisesti yksityisemmissä asunnoissa 
hyvin kallis. 

“Encourage growth toward a mix of 
household types in every neighbourhood, 
and every cluster, so that one-person 
households, couples, families with 
children, and group households are side 
by side”. 41

40  Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 1165
41   Christopher, Ishikawa &  Silverstein. 1977,189

Kuva 13-14: Arkkitehti Alejandro Aravenan kon-
septi puoliksi rakennetuista taloista on esimerkki, 
miten asukkaan muutosten vapautta voidaan lisätä 
rakennuskustannuksia laskemalla.
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Yksityisyyden tarpeeseen liittyen on myös 
huomioitava erityisesti yhteisasumisessa, 
että A Pattern Language-kirjan aikaisiin 
tutkimuksiin pohjautuen todetaan, et-
tei tietyn rajan jälkeen ihmisen myötä-
tunto enään kasva ilman yksityistä tilaa 
45.Esimerkiksi perheet, jotka antavat tilaa 
ja aikaa omalle yksityisyydelle kasvattavat 
empatia-kykyisempiä lapsia.

“No one can be close to others, without 
also having frequent opportunities 
to be alone.  A person in a household 
without a room of his own will always 
be confronted with a problem: he wants 
to participate in family life and to be 
recognized as an important member of 
the group; but cannot invidualize himself 
because no part of the house is totally in 
his control.”46

45   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 669
46    Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 669

Muokattavuuden lisäksi jokainen ihminen 
kaipaa erilaisia asumismuotoja ja erilaista 
rauhaa, joten mahdollisuuksien mukaan 
yhteisöasumisessa on hyvä tarjota erilaisia 
variaatioita tai mahdollisuus varioida tiloja 
mikäli halutaan pitää ympäröivän kaupun-
gin ja yhteisön elämä rikkaana 42.Kurokawa 
myös kirjoittaa ennusteessaan uudesta 
tietoyhteiskunnasta, että arkkitehtuurisesti 
tärkeimmäksi metodiksi “rajojen järjeste-
lemisen” (eng. to marshall boundaries)43.
Arkkitehtuurissa hänen synnyinmaansa, 
Japani, on tunnettu tämän piirteen koros-
tamisesta arkkiehtuurissaan etenkin sisä- ja 
ulkotilan siirtymissä. 

Mahdollisesti rajoja voidaan vapauttaa esi-
merkiksi alimman kerroksen käyttämisellä 
hyvin avoimena yhteistilana, kuten vierei-
sessa Carusel Palace-rakennuksen kuvassa. 
Tällöin on kuitenkin suuri mahdollisuus 
tehdä näistä yleistiloista asukkaille liian 
avoimia ja vaikeasti nautittavia. Kurokawan 
kuvailema uusi rajojen järjestelmien koskisi 
kuitenkin enemmän ihmisten yksityisyyttä 
ja rajoja, jotta eri kulttuurit voisivat elää 
yhdessä. Tähän on kuitenkin hyvä pyrkiä 
myös arkkitehtuurin ratkaisuissa.

“Conceive a house for a couple as being 
made up of two kinds of places - a shared 
couple’s realm and individual private 
worlds. Imagine the shared realm as half-
public and half-intimate; and the private 
worlds as entirely individual and private”. 
44

42   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977,193-
196
43   Kurokawa. Metabolism in architecture. 1977, 
181-183
44   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 387
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Kuva 15: Havainnoiva kuva New Yorkin rakennetun perinteisemmän yhteistiloja sisältävän Carmel Pal-
ace-rakennuksen vertailuksi kaupallisiin konsepteihin.
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aikuisia asukkaita. Vaikka uudet yhteis-
asunnot eivät ole osoittaneet majoittavansa 
perheitä, ovat ne täynnä aikuisia joille 
huomio on erikseen kirjassa kohdistettu. 
Heille oman tilan minimeiksi on mainittu 
esimerkiksi alkovi, joka sisältää pöydän 
lisäksi hyllyjä ja verhot.  Esittelemissäni 
palveluissa yksityiset nukkumatilat ovat 
juuri tämän tyyppisiä alkoveja, ja voivat hy-
vin sijoitettuna ja yksityisyyttä taaten olla 
riittävä ratkaisu.

WeLive-yhtiön Crystal City-kohteessa 
näitä ratkaisuja on toteutettu heikosti 
yhden erillisen makuutilan ja yli neljän 
makuutilan ratkaisuissa. Etenkin yhden 
erillisen makuuhuoneen konseptissa on 
toinen selkeä makuutila asetettu alkovin 
sisälle sijainniltaan niin lähelle asunnon 
yhteisaluetta, että tila rikkoo tarvittavia 
yksityisyyden rajoja. Tämä nukkumatila ei 
ole niinkään yhteisnukkumisen tapainen 
tilanne eikä omalle rauhalle tarkoitettu 
alkovi, vaan jotain näiden keskeltä. Pelkäs-
tään keittiökaluston siirtämisellä vastak-
kaiselle seinälle olisi myös tälle tilalle voitu 
järjestää oma suljettava kulku, jolloin tila 
olisi ollut helppo eristää muusta tilasta. Yli 
neljän makuutilan huoneessa taas on luotu 
yleinen opiskelija-asunnoissa kohdattava 
ongelmallinen tilanne, jossa kaksi huonetta 
avautuvat heti yhteistilaan. Tällöin aiheute-
taan väistämättä hetkiä, jolloin yhteistilan 
aktiivinen käyttö ja taaimmaisten huo-
neiden asukkaiden oman yksityisyyden 
saaminen ovat väistämättä ristiriidassa. 
Vaihtamalla kahden ulko-ovea lähemmän 
makuuhuoneen ja olohuoneen paikkaa 
olisi voitu luoda huomattavasti parempi 
liukuma yleisistä alueista yksityisiin alu-
eisiin. Luultavimmin tähän on kuitenkin 

Vaikka yhteisöasuminen ei esittelemissäni 
palveluissa koostu pohjimmiltaan paris-
kunnista, on tällaisessa asumisessa myös 
sen mahdollisuudesta tärkeää huolehtia. 
Tällöin on myös asuintavan joustetta-
va tarpeen mukaan elämänmuutoksiin. 
Tarpeen huomioimisesta kertoo se, että 
uusissa Common-yhtiön rakennuksissa 
on reagoitu myös tarpeeseen asunnois-
ta pariskunnille. Onkin pääteltävä, että 
myös pariskunnat ovat osa asiakasryhmää. 
Olennaisesti myös jo huoneen jakaminen 
toisen henkilön kanssa aiheuttaa tilanteen, 
jossa asumisessa on osattava ottaa huomi-
oon yksin asumisesta poikkeavia ratkaisuja 
yksityisyydessä.

 Yhteisistä nukkumatiloista on kuitenkin 
Alexander Christopher todennut Commu-
nal Sleeping-kappaleessa47, että yhdessä 
nukkuminen on monille kulttuureille jo 
pitkään ollut tärkeä asia. Sen toteuttamises-
sa on huomiotava muiden kanssanukkujien 
näkö ja kuuloetäisyys, mutta myös heistä 
tarpeen mukainen pieni eristäytyminen.  
Yleisesti on myös tarpeellista jakaa tilat 
niin, että yksityisyyttä saadaan pääsemällä 
tarpeeksi kauas yhteis-tiloista ja yleisestä 
liikenteestä. Asukkaiden yksityisen tilan 
piirteitä on A Pattern Language-kirjassa 
mainittu olevan muun muassa visuaali-
nen ja akustinen rauha, sekä tärkeimpänä 
tilojen sijoittaminen taaimmaisille laidoille 
yksityisimpiin paikkoihin rakennusta48. 
Ajatus asukkaiden yksityisistä tiloista sum-
mataan vaatimuksella suunnitella jokaiselle 
jäsenelle yksityinen tila myös käsiteltäessä 

47   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 861-
863
48   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 668-
672
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Kuva 16-17: Pohjakuvia yhden (yllä) ja neljää useamman yksityisen makuuhuoneen (alla) tiloista WeLiven 
Crystal Cityn kohteessa.
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tärkeäksi suunnitella yksityisyyttä varjeleva 
suunnitelma kulku-janalla:  sisääntulo—
julkinen—puoli-julkinen—yksityinen.

Tälläisen säteen mukaisesti on onnistuttu 
sijoittamaan yksityiset ja yhteiset tilat esi-
merkiksi aiemman sivun kuvien jaetuissa 
tiloissa WeLive-yhtiön Wall Streetin koh-
teessa. Näissä yksityiset tilat on sijoitettu 
kauimmille laidoille oviaukkoon nähden, 
sekä oviaukon ja makuutilojen väliin on 
sijoitettu yhteiset kylpyhuoneet ja yhteisti-
lat. Yhteistilojen läpi on myös mahdollista 
kulkea ilman suurempaa kanssakäymistä 
muiden ihmisten kanssa, joten täten myös 
yhteistilojen sijoittelu on kohtuullista. Ko-
din yksityisyyden vyöhykkeet huomioiden 
yli kolmen hengen huoneessa on onnistut-
tu parhaiten näistä, sillä makuuhuoneiden 
lisäksi myös kylpyhuoneet ovat ulommalla 
laidalla makuuhuoneiden vieressä. Kahden 
hengen huoneessa taas kylpyhuoneisiin 
kulku tapahtuu olohuoneen läpi, mikä ei 
ole paras mahdollinen ratkaisu. 

vaikuttanut suunnittelussa kylpyhuoneiden 
sijoittelu. Toisaalta Christopher, Ishikawa 
ja Silverstein kuitenkin toteavat myös, että 
yhteistilojen rakenteessa on tärkeä olla 
noudattamatta pelkästään insinöörien 
vaatimuksia talon suunnittelussa49.Tämän 
sijaan tilojen rakenteet pitää suunnitella 
palvelemaan parhaiten sosiaalisia käyt-
tötarkoituksia, niin että intimiteetti ja 
tilojen rytmi säilyy hyvänä sen käyttäjille. 
Pelkästään insinöörin vaatimuksia totelta-
essa tämän ei voida olettaa automaattisesti 
toteutuvan arkkitehtuurissa.

Luvussa 129 “Common Areas at heart”50 
ja luvussa 127 “Intimacy Gradient”51  
pääsevät Christopher, Ishikawa ja Silverse-
tin käsittelemään yhteisten- ja yksityisten 
tilojen eroja. Kirjoittajat toteavat muun 
muassa, ettei ainutkaan ryhmä kykene 
selviytymään ilman jatkuvia epävirallisia 
kohtaamisia. Tästä syystä jokainen raken-
nus myös pitää sisällään yhteisiä tiloja. 
Kuitenkin huonosti yksityisyyden mukaan 
järjestetyt tilat aiheuttavat aina kiusaantu-
neisuutta kohtaamisissa, joten tähän tilojen 
rytmittämiseen on tärkeä kiinnittää vahvaa 
huomiota. 

 Intimacy Gradients-kappaleessa kuvataan 
myös erikseen erot toimiston ja asunnon 
yksityisyyden vaihtelusta. Molemmissa ku-
vissa on huomattavaa samankaltainen etäi-
syys tasosta toiseen, joskin asuinrakennuk-
sessa tämä tapahtuu esimerkissä hieman 
erimuotoisella säteellä. Kirjoittaja toteaa 

49    Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 337
50    Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 618-
621
51    Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 610-
621

Kuva 18-19: Yksityisyyden kehät julkisessa- (ylem-
pi) ja yksytyisessä (alempi) rakennuksessa.
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Kuva 20-21: WeLiven Wall Streetin kahden ja yli kolmen makuuhuoneen kohteiden pohjapiirustuskaaviot 
(ei mittakaavassa).
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teisten tilojen sijaintia. Kirjoittaja esittelee 
erilaisia ongelmakohtia aiheeseen, ja hänen 
mukaansa liian sivussa käytävän päässä si-
jaitseva tila on liian hankalasti saavutettava, 
joten ihmiset eivät luultavasti käytä tällaista 
tilaa. Toisaalta liian keskellä sijaitseva tila 
taas on liian avoin kulkureittien keskellä, 
joten ihmiset eivät tunne oloaan mukavaksi 
asettua tällaiseen tilaan. Ratkaisuksi hän 
tarjoaa kulkureittien keskiössä, mutta hie-
man niistä sivussa sijaitsevia tiloja. Tällöin 
ihmiset voivat liikkua huoletta tilan ohitse 
näin halutessaan, mutta tilaan asettuminen 
käy myös huolettomasti ihmisen itse näin 
halutessa. 

Tähän ratkaisuun päästään suunnittelussa 
kolmen tärkeän säännön noudattamisella: 
tilan tai alueen täytyy olla rakennuksen 
kävijöiden liikkeen painovoiman keskellä, 
sen täytyy sijaita “matkan varrella” sekä 
tilan täytyy pitää sisällään jokin oikea 
komponentti joka yhdistää ihmisiä. Täl-
laisesta esimerkkeinä kirjoittaja mainitsee 
keittiön, vähintään yhden mukavan tuolin 
missä istahtaa ja mielellään mahdollisuu-
den ulkotilaan, koska hienona päivänä 
ihmiset mielellään viihtyvät ulkoilmassa53. 
Commonin ja WeLiven yhteistiloissa onkin 
kaikissa juuri näitä palveluita, jotka on 
myös luonnollisia palveluita eristää ihmi-

53 Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977 , 
618-621

Lähes täysin yksityisyyden vyöhykkeiden 
periaatetta vastaan on toteutettu WeLiven 
suunnitelma Crystal Cityn kolmen ma-
kuutilan asunnossa. Siellä kauimmaiselle 
sijainnille ulko-ovesta on sijoitettu yh-
teistilat ja kaikki makuutilat on sijoitettu 
toiselle seinustalle heti ulko-ovesta lähtien. 
Jokainen huone saa kuitenkin tarpeellis-
ta eristystä yhteistiloista sekä itsessään 
yhteistiloilla ja yksityistiloilla on selkeä ero 
viimeistä huonetta lukuunottamatta. Kui-
tenkin säteiden mukaisesti tunnelmaltaan 
taaimmalle sivustalle ulko-ovesta sijoiteltu 
olohuone tekee siitä kaikista intiimeintä 
tilaa asunnossa. Vaikka tämä ei ole esitte-
lemieni yksityisyyden säteiden mukaista 
suunnitelua voi ratkaisu silti tuoda mu-
kavaa yksityisyyttä pienen asukasryhmän 
yhteis- ja huoltotilaan, joka on tärkeä itse 
yksityisten huoneiden ollessa vain lähinnä 
kaapin ja sängyn mitoitukselle tehtyjä.

“Hargreaves said that the arrangement 
was meant to create a family atmosphere: 
“If you give people an opportunity to eat 
dinner alone in their bedroom, they’ll do 
it.”52

Aiemmin mainitussa Common Hearts at 
the Heart-kappaleessa käsitellään koko 
talon intiimiyden sijaan konkreettisesti yh-

52   Widdicombe. The New Yorker, May 2016

Kuva 22-23: Kuvakaappaukset WeLiven-verkkosivuilta  suuresta yhteistilasta (vas.) ja asunnon omasta yhteistilasta.



35Kuva 27: WeLiven kolmen makuuhuoneen asunnon pohjakuva Christal Cityssä.

Kuva 24-26: Kuvakaappaukset osasta Commonin Crown Heightsin kohteen yhteistiloja.
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Kuva 28-29: Commonin Crown Heightsin kohteen pohjakuvat (yllä)ja San Fransiscon Minna-kohteen 
1.kerroksen pohjakaavan havainnekuva (oik.).
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asetettu keskelle toisen puolen kulkureittiä, 
joka voi johtaa siihen, että niitä välttävät 
kiertävät tilan jatkuvasti toiselta puolelta 
rakennusta sijaitsevasta sisäänkäynnistä. 

Jo luonnostaan yhteistilat sisältävät ruo-
kailuun ja oleskeluun liittyviä tiloja, sillä 
nämä on lähes täysin poistettu asukkaiden 
yksityistiloista. Ylin kerros rakennuksesta 
on myös käytetty kokonaan yhteistilaa var-
ten, joka antaa mahdollisuuden ihmisille 
välttää tämän tilan käyttöä. Tässä mielessä 
WeLive-yrityksen Crystal Cityn kohde on 
onnistunut paljon paremmin yhteistilojen 
lomittaisessa sijoittelussa kerroksittain eri 
päätyihin rakennusta (kuvat seuraavalla 
sivulla). Lisäksi ainakin Vornado-toimiston 
suunniteleman kohteen vuoden 2014 
esityskuvien perusteella yhteisen tilan ja 
asuinhuoneiden välisen käytävän välissä 
olisi liukuovi, joka toisi sopivaa erotusta 
tiloille pitäen samalla katsekontaktin eri 
alueiden välillä. Näin myös yhteistiloja lä-
hinpänä sijaitsevat asunnot saavat lisää rau-
haa. Yhteistilojen sijoittaminen laidalle ei 
ole täydellinen aiemmin esitellyn sijainnin 
valinnan mukainen ratkaisu, mutta toisaal-
ta vain täysin vastakkaisen laidan asunnot 
jäävät hieman kauemmas tilasta. Nämä 

sen tärkeimmistä yksityisistä tiloista, kuten 
makuuhuoneesta.

Edellä mainittujen menetelmien perus-
teella on onnistuttu Common-yhtiön San 
Franciscossa sijaitsevan Minna-kohteen 
kanssa suurimmilta osin. Huomiotta on 
jäänyt vain kaksi huoneistoa, joihin kulku 
on tehtävä suoraan yhteistilojen kautta. 
Lopuissa asunnoista taas sijoittaminen on 
onnistu hyvin, sillä tiloihin kuljettaessa yh-
teistilat ovat lähellä, mutta helposti sivuu-
tettavia. Yhteistilat taas tarjoavat itsessään 
Chirostopherin, Ishikawan ja Silversteinin 
osoittamien piirteitä kalustuksessaan. Tilat 
tarjoavat yksityisistä huoneista puuttuvan 
laajan ruokailutilan, sekä hieman tästä 
sivussa sijaitsevan paikan mukavalle istus-
kelulle. 

Vastakohtana tälle on samoin Common-
yhtiön Crown Heightsissa sijaitseva kohde 
viereisellä sivulla. Sen pohjakuvasta käy 
ilmi, että aiemmin mainittujen yksityisyy-
den vyöhykkeiden mukaan on onnistuttu 
makuuhuoneiden sijoittelussa, mutta 
varsinkin keittiön läheinen kylpyhuone on 
heikosti aseteltu kokonaiskuvaan yksityisen 
asumisen kannalta. Samoin yhteistilat on 
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Kuva 30-32: WeLiven Christal City-kohteen pohjasuunnitelma ja perspektiivikuva yhteistilasta (tämä 
sivu) sekä leikkauskuvan suunnitelma  (seuraava sivu) vuodelta 2014. 
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asunnot myös jäävät näin yksityisemmiksi, 
jolloin rakennus tarjoaa enemmän variaa-
tioita. 

Intiimeihin ulkotiloihin painotetaan 
käsittelemissäni konsepteissa harvoin 
muutamaa yksityistä parveketta lukuun 
ottamatta, mutta Common-yrityksellä on 
joissain kohteissa kattoterassi. Tällainen 
piirre on hyvä ja mahdollisuutena riittävä 
ulkoilman tarpeesta. Minimissään tätä voi-
taisiin huoneistoittain toteuttaa esimerkisi 
ikkuna-/parvekeratkaisuilla. Tämä ratkaisu 
ei silti syrjäyttäisi kattoterassia, joka antaa 
laajemman mahdollisuuden ulkoilmasta 
nauttimiseen.  Seuraavalla sivulla esitte-
lemä huoneiston ylkotilaratkaisu onkin 
vain osa vertukohtani Caramel Palacen 

tilaratkaisua, jossa ulkoalueita löytyy myös 
ylimmästä kerroksesta kattoterassina ja 
alimmasta kerroksesta puistoalueesta joka 
yhdistyy soljuvasti alimpaan kerrokseen. 
Ottaen huomioon suurkaupunkien asun-
tojen ja erityisesti kerrostalojen normaalit 
mahdollisuudet nauttia ulkoilmasta on 
tällaiset ratkaisut sinällään riittäviä. Ulkoti-
lojen tarve on vahvemmin korostettu tarve 
vakituisempaan kotiin liittyvässä suunnit-
telussa, joten väliaikaisena asumismuotona  
esittelemieni konseptien ratkaisut voivat 
toimia tälläisenaan kaupungin pusitoaluei-
den tukemana.
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Kuva 33: Esimerkkinä yksityisistä ulkotiloista Carmel Palace-rakennuksen ratkaisu.
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Kuva 34-35: Common-yrityksen Baltic- ja Albany-kohteen yhteiset ulkotilat.
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3.3  Teemmekö tulevai-
suudessa töitä kotona
Demos Helsingin toteaa vuoden 2017 ske-
naariojulkaisussaan pohjaten vuoden 2013 
Tilastokeskuksen työolotutkimukseen:  

“Vuonna 2017 … Noin puolet palkan-
saajista miettii ja tekee kiinnostavia 
työasioita vapaa-ajallaan. 36 prosenttia 
joutuu usein venyttämään työpäiväänsä. 
Työn jokapäiväisyys näkyy myös kiireenä: 
76 prosentille työ sisältää liian tiukkoja 
aikatauluja.”54

Asumisen kannalta merkittävä huomio 
löytyy saman julkaisun johdannosta sivulta 
yhdeksän, jossa todetaan työn osoitta-
van ihmisille ketä he ovat. Tämän lisäksi 
työnteon sanotaan olennaisesti kertovan 
ihmisille itselleen ketä he ovat. Työnteon 
toimiessa näin vahvana osana elämää on 
sen vaikutukset myös asumiseen valtaisia. 
Työn muuttuessa aikatauluiltaan tiukem-
maksi on hyvin mahdollista, että joustava 
liikkuminen vapaa-ajan ja työpaikan välillä 
helpoittaa sekä vapaa-ajan että työskente-
lyn hallinnoimista.

“Työstä keskusteleminen muuttuu järke-
väksi vasta, kun ymmärrämme, että työ 
on ihmiselle perimmäisempää toimintaa 
kuin palkkasuhteisiin rajoittuva aika, 
jonka vietämme työpaikalla.”55

Kirjassaan Eyes of the Skin Pallasmaa 
sanoo luovan työn vaativan fyysistä ja 

54   Demos Helsinki, 2017
55   Demos Helsinki, 2017

henkistä indentifiointia, sekä empatiaa ja 
myötätuntoa56. Tarkastelemissani palve-
luissa on suuri osa asukkaista luovan työn 
tekijöitä ja yrittäjiä. Onkin sselkeää, että 
asumisen lisäksi asukkaiden työkulttuurin 
yhdisteleminen vaatii tilojen suunnitelua 
edellä mainitut piirteet huomioiden. Näitä 
samoja piirteitä onkin A Pattern Language-
kirjan kaavoissa käytetty suunnittelun 
lähtökohtina.

A Pattern Languagessa todetaan työn 
yhdistämisestä elämään todetaan ensim-
mäiseksi seuraavaa kappaleessa 9, Scat-
tered work: “The artificial separation 
of houses and work creates intolerable 
rifts in people’s inner lives”57.Suurimpia 
ongelmia ovat työpaikkojen keskittymiset 
tietyille alueille. Sillä tavoin luodaan epä-
miellyttäviä paikkoja kaupungissa. Ajoit-
tain nämä keskukset ovat liian kaukana 
kodista, joka hankaloittaa työntekijöiden 
muuta toimintaa. Suurimpia keinoja tämän 
helpottamiseen on työpaikan ja asunnon 
läheinen sijainti, jotta työntekijä voi ottaa 
helpommin lyhyitä vapaita töistään kotona 
pistäytymiseen ja arjen askareisiin. Osittain 
myös mahdollisuutena kotoa työskentelyä 
käsitellään ongelman parantajana. Edem-
pänä kappaleessa 80, “Self-Governing 
Workshops and Offices”, todetaan itse 
työstä olevan mahdotonta nauttia mikäli 
se tuntuu liian konemaiselta. Työryhmien 
pitäisi hänen mukaansa olla noin 5-20 hen-
kisiä itsenäisesti toisten ryhmien kanssa 
toimivia ryhmiä. Lisäksi tämän kokoisten 
ryhmien työtilojen pitäisi olla hyvin muun-
neltavissa ja jaettavissa, kuten A Pattern 
Language-kirjan sivulla kappaleessa “Small 

56   Juhani Pallasmaa, 2005, 13
57   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 52
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selvän mahdollisuuden etätyölle. Etenkin 
tämä helpottaa etätöiden tekemistä lähellä 
kotia, mutta pysyen silti pois työntekijän 
kodista. Tällainen etätyöhön ja satunnai-
siin suurempiin esimerkiksi työpajoihin 
suunnattu työskentely voikin olla huomat-
tavasti parempi ratkaisu suoraan asumi-
seen kytkettynä. Silloin ihmisillä on myös 
mahdollisuus erottaa jollain tavoin vapaa- 
ja työaika ajoittain niin halutessaan. 

Mikäli tulevaisuudessa yhä useammalla 
allalla työskentelevät ja eri elämäntilan-
teessa elävät joustavampaa ja liikkuvampaa 
elämää ei ratkaisu tälläisenään kuitenkaan 
vielä palvele muutosta täysin. WeLive ja 
Common kuitenkin osoittavat hyvää suun-
taa tällaisen kulttuurin palvelemiseen niin 
asuintiloissa, palveluissa ja maksutavassa 
sekä työ- ja vapaa-ajan tilojen kanssa.

Työelämän muuttuessa on joustavien 

Work Groups” todetaan58.Näiden pienten 
ryhmien pitäisi vähintään osittain nähdä 
muut ryhmänsä jäsenet. Useiden tällaisten 
ryhmien taas pitäisi olla yhteydessä vä-
hintään niin, että he jakavat sisääntulon, 
ruokailu- ja sosiaalitilat, toimistotarvikkeet 
sekä wc-tilat.

Esittelemieni palveluiden perustuessa 
vahvasti start-up-ilmiön ja freelancer-
työntekijöiden käyttöön voisi mahdollista 
olla työn ja näiden uusien asuinkonsep-
tien yhdistäminen. Tätä onkin toteutettu 
jo jonkin verran molemmissa yrityksissä. 
Konkreettisempia ratkaisuja näkee selkeästi 
Common-palvelun yhteistiloissa.Varmasti 
WeLiven ja WeWorkin yhteys luo myös lin-
kin, jonka kautta asukkaiden työskentelyn 
helpottaminen on otettu huomioon.

Vaikka työpaikan läheisyydellä on käsitte-
lemäni kirjallisuudenkin puitteissa hyötyjä, 
on siitä esitetty myös haittoja. Liiallinen 
yhdistäminen voi olla ihmiselle ja myös 
ympäristölle haitaksi, varsinkin mikäli ih-
minen tuntee liikaa ajautuvansa osaksi ko-
neisto. Tätä piirrettä on kritisoitu A Pattern 
LAnguage-kirjassa, kuten aiemmin luvussa 
on mainittu. Toivottavaa olisi mieluummin 
esimerkiksi WeLive- ja WeWork-palvelun 
pitäminen edelleen tulevaisuudessa erillisi-
nä toimintoina, mutta molemman palvelun 
käyttö yhdessä olisi helpotettu. Esimerkiksi 
seuraavan sivun Commonin Baltic-koh-
teen työpiste vaikuttaa olevan tarkoitettu 
enemmän Christopherin, Ishikawan ja 
Silverseteinin oppien mukaisten opti-
mimaalisten työryhmien minimi-koolle 
suunnatulta tilalta. Tällainen tuo kuitenkin 

58   Christopher, Ishikawa & Silverstein. 1977, 701-
704
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Kuva 36-37: WeWorkin Lontoon Devonshire Squaren toimipiste (vas.) ja Common-yrityksen 
Baltic-kohteessa sijaitseva pienet työtilat yhteistiloissa (oik.).
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47Tilasuunnitelma: Centro
4
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huomioon talon rakennuskauden aikaiset 
rakennustyylit ja siitä johtuvat rajoitteet 
esimerkiksi kantavien rakenteiden kohdal-
la. Lisäksi tilassa on pyritty säilyttämään 
hormeihin ja talotekniikkaan liittyviä 
elementtejä entisillä paikoillaan. Sisätiloja 
avaamalla etenkin kellarin ja ensimmäisen 
kerroksen välillä on tilallista kokemusta, 
talon sisäistä liikettä ja kerrosten käyttöä 
pyritty parantamaan. Tätä on toteutettu 
suunnitelmassa myös luomalla rakennuk-
sen puisto-alueelle uusi kahvila, joka luo 
uutta mielenkiintoa ja toimintaa rakennuk-
sen läheiseen ympäristöön. Näin saadaan 
myös kaupungin keskellä sijaitseva puisto-
alue yleiseen käyttöön.

Kohde
Osoite: Sturenkatu 12, Helsinki

Rakennusvuosi:  1914
Neliöt:  594 m2
Omistaja:  Helsingin kaupunki

Talo on Kaupunginmuseon suojeluksessa ja 
talo pihoineen on suojeltu asemakaavalla. 
Aiemmin rakennus on toiminut tarhana 
ja koulutilana. Nykyisin se toimii nimellä 
Kumppanuustalo.

Tilan käyttö on muuttunut useita kertoja 
erinäisistä syistä. Uusi konsepti on suun-
niteltu tilanteeseen, missä tämä rakennus 
on jäänyt vailla uutta käyttötarkoitusta ja 
etsii uutta tapaa pitää rakennus elinvoi-
maisena. Muutoksissa on pyritty ottamaan 

Kuvat: Rakennuksen vanha julkisivukuva.
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Kuvat: Ylempi kuva kuvakaappaus Google Earth-palvelusta osoitteesta Sturenkatu 12. Alempi kuva Roomas-
ta inspiraatiokuvaksi rakennuksen muutoksista.
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Kuvat: Vanhat vuoden 2015 aikaiset pohjakuvat kellarista kolmanteen kerrokseen ARSKA-palvelusta.
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Kuva: Havainnekuva konseptin jäsenistöstä jäsenmaksuihin kuuluvine palveluineen. Kuvan hahmo Le Cor-
busierin mittaihminen.
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Konsepti
Rakennuksen uusi nimi - Centro - tulee 
rakennuksen tavoitteesta toimia ympä-
röivän naapuruston sydämenä.Rakennus 
yhdistää väliaikaista asumista, työskentelyä 
sekä kaupallisia palveluita ja virkistystoi-
mintaa. Sen sisäiset toiminnot sekä palve-
luista maksaminen perustuu jäsenyyteen 
ja äänestysoikeuteen talon toiminnasta. 
Äänioikeudella pyritään kannustamaan  
tilojen käyttäjiä toteuttamaan tapahtumia 
ja toimintaa, joka palvelee myös rakennuk-
sin päivittäisen tai viikottaisen toiminnan 
ulkopuolisia käyttäjiä. Lisäksi maksume-
nettelyn on tarkoitus helpoittaa joustavaa 
ja väliaikaista elämäntapaa asumisen sekä 
työskentelyn osalta. Joustavuuden kannalta 
konseptin on myös tarkoitettu laajentuvan 
muihin rakennuksiin samanlaisella toimin-
noilla. Palveluun palkataan myös työnteki-
jöitä yhteisön ulkopuolelta.

Käyttäjäryhmät:

Lifetyme Grind
Viisi asukasta, joista 1-3 henkilöä juurru-
tetaan rakennuksen toimintaan osallista-
malla heitä työtä vastaan ilmaisella asumi-
sella - ja tämän lisäksi saatavalla palkalla. 
Jokaisella talossa asuvalla on rakennuksen 
yhteisöstä suurin yksittäinen äänioikeus 
ratkaistessa talon ja sen yhteisön tuotta-
masta toiminnasta. Tämän lisäksi asukkail-
la on oikeus työpisteeseen, langattomaan 
internetiin ja pilvitallennustilaan, ruokaan 
sekä juomaan ja  taloudenhoidon palvelui-
hin, kuten viikottaiseen tilojen siivoukseen.

Monthly Grind
Kuukausittaista jäsenmaksua vastaan päi-
vittäin tiloissa toimiville asiakkaille tarjo-
taan seuraavaa: 
-ilmaiset virvokkeet ja lounas
-säilytystilaa
-internetyhteys ja pilvitallennustilaa
-tulostinpalvelut
-tapahtumia,luentoja sekä työpajoja
-erilaisia työpisteitä yksityisyyden ja ryh-
mäkoon tarpeen mukaisesti. 

Rootlevel
Rootlevel-ryhmä on kuukausittain etätyöti-
laa tai muuta pienen käytön työtilaa tarvit-
seva joukko freelancereita tai muita työnte-
kijöitä. Näillä jäsenille tarjotaan  ”Monthly 
Grind”-ryhmän palveluista karsittu versio 
toimintoja rajoitetuilla käyntikerroille.

Just.For.Lunch & 
Interested random
Loput ryhmät ovat rakennuksen päivittäi-
sen toiminnan ulkopuoleinen ryhmä, joka 
osallistuu hetkellisesti talon toimintoihin. 
Heitä tuo rakennukseen sen tuottamat 
palvelut - kuten lounasravintola, kahvila ja 
hetkellinen etätyöpiste. Lisäksi ulkopuolisia 
henkilöitä tuo rakennuksen toimintaan yh-
teisön tuottamat työpajat, luennot ja muu 
yhteisöllistävä toiminta mistä rakennuksen 
siäinen yhteisö päättää.
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Teknologia

Internet ja 
fyysinen laitteisto

Verkostot

TIedon jakaminen

Luennot ja työpajat

Taukohetket

Erilaiset 
työtilat

Tila a  tavaroille

Yhteisö muovaa
toimintaa,tiloja ja naapurustoa.

Henkilökunnan pääasialliset 
sisäänkäynnit.

Asukkaiden pääasialliset 
sisäänkäynnit

Asiakkaiden 
pääasialliset 
sisäänkäynnit

Alue ja rakennus

Yhteisasuminen
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Kuvat: Viereisen sivun vanha asemapiirustus esittelee rakennuksen toimintoja ja ideologiaa. Tämän sivun 
asemapiirustuksessa rakennus uusilla muutoksilla. Kuvat ei skaalassa.



56

Kuvat: Rakennuksen julkisivut Lounaaseen ja Koilliseen ennen muutosta.
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Kuvat: Uudet julkisivujen havainnekuvat Lounaaseen ja Sturenkadun suuntaan. Muiden kuvien skaala ei 
päde kuvaan Sturenkadun julkisivusta.
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1. Uusi lisärakennus Koillisessa sijaitsevan 
julkisivun puoleiseen puistikkoon. 
Alueesta tulee pienimuotoisen työsken-
telyn sekä kahvilatoiminnan osa, jonka 
kautta kulku talon sisäiseen ravintolaan 
ja työtiloihin. Uuden kahvilan päällä 
sijaitsee betonipuisto, jonka vieressä toimii 
kesäisin kahvila. Tarkoitus tuoda vanhan 
rakennuksen oheen uutta arkkitehtuuria 
ja mielenkiintoa, sekä laajentaa ulkotilan 
käyttöä.

2. Kellarin ja ensimmäisen kerroksen 
välistä porrasrakennetta aukotetaan 
yhdistämään uuden ja vanhan rakennuk-
sen tiloja selkeämmin, sekä helpottamaan 
rakennuksen sisäistä kulkua.

3. Toisen kerroksen avaaminen isoksi 
työskentelytilaksi erilaisilla työpisteillä ja 
palveluilla.

4. Kolmannen kerroksen muuttaminen 
asuintiloiksi, joissa on mahdollista muun-
muassa väliaikainen residenssiasuminen. 
Tiloissa peiniä asuntoja, joiden toimintoja 
täydennetään yhteistiloissa.

Keskeiset muutokset:
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1. Katutasolta rakennus kutsuu ohikul-
kijoita sisään nauttimaan kahvista raken-
nuksen yhteyteen liitettävässä uudessa 
kahvilarakennuksessa sekä sen yläpuolella 
sijaitsevassa puistossa ja kesäkahvilassa. 
Tämän lisäksi uusi kahvila liitetään van-
haan rakennukseen, jonka myötä vanhan 
rakennuksen katutason kerros muutetaan 
lounas-/pop-up- ravintolaksi. Näissä tilois-
sa on myös mahdollisuus lyhytaikaiseen 
työskentelyyn.

2. Rakennuksen toinen kerros muutetaan 
työskentelytilaksi, jossa on mahdollista teh-
dä ryhmä- tai yksilötyötä kuukausittaista 
jäsenmaksua vastaan. Tämän jäsenmaksun 
suuruus riippuu tilasta haluttavista palve-
luista ja siellä käytetystä ajasta.

3. Ylin kerros muutetaan viideksi noin 20 
m2 kokoiseksi asunnoksi, joista yksi toimii 
perinteisenä yksiönä ja loput jakavat kes-
kenään kaksi kylpyhuonetta sekä yhteisen 
suuren keittiö- ja oleskelutilan. Asukkaille 
kuuluvat myös muut talon palvelut työker-
roksessa sekä palveluita, kuten pyykinpesu 
ja siivous. Lisäksi ullakosta säilytetään 
asukkaiden käyttöön varastotilaa, jonne 
voidaan varastoida erilaisia kalusteita 
asukkaille. Näin mahdollistetaan asuntojen 
asukaskohtainen kaluston muokkaus asuk-
kaille matalilla kustannuksilla.

Toiminnot kerroksittain:
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Kahvila ja ravintolatilat
Rakennuksen ensimmäinen kerros on 
jäsenmaksullisista osista ja vuokra-asun-
noista hieman erillinen tila, johon myös 
ulkopuolisten on mahdollista tulla ajan-
kohdasta tai päivästä riippumatta tilojen 
aukioloaikoina. 

Rakennuksen puistoalueen osa on käytetty 
kadunvarteen liittyvän uuden kahvilan 
perustamiseen. Tämän kahvilan katto on 
otettu osaksi puistoa betonivalumuoteilla 
toteutettavana puistona, jonka kattoikkunat 
yhdistävät ylemmän puiston rakennuksen 
sisäiseen kahvilaan. Vanhan rakennuksen 
ensimmäistä kerrosta on avattu sisäisen 

liikkuvuuden helpottamiseksi ensimmäisen 
kerroksen sisällä ja kellaritiloja käyttäessä.

Vanhan osan ensimmäiseen kerrokseen on 
jätetty suuret olemassa olevat keittiötilat. 
Tästä syystä ensimmäinen kerros on luotu 
suurilta osin kahvista ja ruoasta nauttimi-
seen, sekä avoimeen pieneen työskentelyyn 
ruokailun ja muun pistäytymisen ohessa.

Kuva: Uusi vanhaan rakennukseen liitettävän kahvilan leikkauskuva.
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Avoin työtila
Rakennuksen toinen kerros on muokattu 
erityyppisiksi työskentelytiloiksi.
Näitä ovat:

1.Eristetymmät loossit pienryhmille.

2.Seinän viereinen pöytätila seisomatyölle.

3. Sohva ja pod-paikat vapaammalle työs-
kentelylle.

4.Varattavat pöytätilat ryhmä- ja yksilötyö-
hön.

Työtiloista omaan- ja ryhmäkäyttöön 
varattavien pöytien tila (4.) on mahdollis-
ta eristää muusta. Lisäksi huoneen sisällä 
olevia pöytiä on mahdollista ryhmitellä 
tarvittavan tilan mukaisesti ja tilaa on 
mahdollista rajata siirrettävillä säilytyska-
lusteilla.

Työtilojen palveluihin kuuluva tulostus-
mahdollisuus on vapaan työskentelyn 
tiloissa, sekä laadukkaammat suuret 
tulostimet kellarikerroksessa. Toisessa 
kerroksessa sijaitsevia palveluita ovat myös 
pieni keittiö, sekä lukittavaa säilytystilaa 
työskentelyyn tarvittaville tavaroille. Lisää 
säilytystilaa on myös mahdollista saada 
kellarikerroksesta. Fyysisten objektien 
säilyttämisen ohessa tilassa työskenteleville 
tarjotaan nopea wi-fi -yhteys, jaettavia pro-
sessoritehoja tietokoneille sekä jäsenyydes-
tä riippuen tietty määrä pilvitallennustilaa 
omille tiedostoille.

Kuva: Toinen mahdollinen variaatio pöytien järjest-
elyyn.

Kerroksen sisällä puiston puoleisen sisään-
käynnin aulassa on myös tila luennoimiseen, 
työpajoihin tai muuhun toimintaan. Sen 
takana sijaitsee varastotilaa ja wc-tilat. Tätä 
eteistilaa on myös mahdollista muokata eni-
ten yhteisön toimesta.
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Joustava asuminen
Rakennuksen ylimmässä käyttökerroksessa 
sijaitsee viisi asuntoa. Näistä asunnoista 
neljällä on yhteinen kylpyhuone kahden 
asunnon välillä, sekä kaikkien neljän asun-
non yhteiset ruokailutilat. Viides asunto 
on pieni yksiö omalla kylpyhuoneella ja 
pienellä keittiöllä.

Rakennuksen kantavien rakenteiden takia 
yhteinen keittiö ja ruokailualu sekä pienet 
oleskelupaikat ovat sijoittuneet asuntojen 
kulkureittien varrelle. Lisäksi taaimmaiseen 
nurkkaan on sijoitettu isompi oleskelutila, 
jotta kulkureitti ullakolle on voitu säilyt-
tää. Asuntoja on eristetty yhteistiloista 
välitilalla, jossa on ulkovaatteiden säilytys 

ja jaetut kylpyhuoneet. Tähän tilaan valoa 
tuodaan asuntojen ja eteisen välsiten sein-
ien aukottamisella kapeilla katon rajassa 
sijaitsevilla ikkunoilla. Pienimmillään 
asunnot ovat noin 20 m2 kokoisia, jolloin 
niiden sisällä on myös mahdollista toteutta 
tarvittaessa rauhallista yksityisempää 
oleskelua. Esimerkkiasunnossa tilaan on 
aseteltu pieni työpiste ja ikkunan viereinen 
pieni oleskelutila. Sänky on eristetty näistä 
verholla ja kevyellä naulakkokalusteella.

Ullakko on säästetty säilytystilaksi vai-
htoehtoiselle kalustolle ja tekstiileille, 
jota asukkaat voivat vaihtaa huoneisiinsa 
halutessaan. 

Kuva: Mahdollinen sisustusratkaisu asunnolle.
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Kuva: Havainnekuvia toisen kerroksen puiston puoleisista työskentelytiloista.
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Kuva: Ylempänä kuva uuden kahvilan kiintokalusteesta ja alempana havainnekuva vanhaan rakennuksen 
tehtävästä ravintolatilasta, jossa myös työskentelymahdollisuus.
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5.1 Yhteenveto
työtilaratkaisuiden tarve selvä. Tämän 
mahdollisuus heijastua asumiseen on 
selvä etenkin, kun asumisen väliaikaisuus 
siirtyy vanhempiin työssä käyviin 
ikäluokkiin. Työskentelyn ja vapaa-ajan 
raja voi helposti hämärtyä elämänrytmien 
muuttuessa entisestä aikakäsiteyksestä 
uudenlaiseen joustavuutta vaativampaan 
tapaan. Esittelemissäni yrityksissä - 
Common ja WeLive - on mahdollisuus 
palvella uudenlaista kulttuuria, joka voi 
hyvinkin olla Kisho Kurokawan mukaisen 
uudenlaisen tietoyhteisön tapainen. On 
kuitenkin huomioitava, että Kurokawa on 
perustanut paljon ajatusmaailmaansa juuri 
2. Maailmansodan jälkeiseen maailmaan ja 
meidän ajattelutapamme vuosikymmeniä 
myöhemmin voi vielä johtaa täysin 
muualle. 

Yritysten helpottaessa Yhdysvaltojen 
ulkopuolisten muuttoa maahan voi ilmiön 
vaikutus jäädä harmittavan pieneksi 
palveuihin vaadittavan varallisuuden 
takia. Tällaisenaan palvelut auttavat 
eniten vain hyvätuloisia ja tietyille 
aloille  suuntautuneita ihmisiä. Lisäksi 
on vielä kirjoitushetellä huomioitava, että  
esittelemäni väliaikaisen asumisen mallit 
eivät huomio lapsiperheitä eikä muutoin 
vakituisempaa elämäntapaa ja vankempaa 
paikalle asettumista.Tulevaisuudessa 
työskentelyn on arvioitu olevan yhtä 
henkilökohtaisempaa ja joustavampaa 
muillakin aloilla kuin nuorten 
kasvuyritysten ja luovan alan parissa 
toimivissa yritysissä59.Tällöin esittelemieni 

59   Demos Helsinki & Demos Effect, 2017, 11

asuinkonseptien laajentaminen helpommin 
saavutettavaksi kaikille voisi palvella 
suurkaupunkeja paremmin.

Ympäröiville naapurustoille ja 
kaupunkikuvalle WeLive ja Commonin 
voivat jäädä ontoiksi, mikäli yhteisöt jäävät 
liian eristetyiksi muusta naapurustosta. 
Työperäisen monikulttuurisen muuton 
on kuitenkin esitetty olevan hyödyksi 
suurkaupunkien kulttuurille, joten 
potentiaalia on perinteistä turismia 
parempaan kanssakäymiseen naapuruston 
vanhojen ja uusien väliaikaisten 
asukkaiden välillä. Pelkona kuitenkin 
on, että palveluiden itsessään tuottamat 
yhteisölliset toimet eivät avaudu 
ympäröivälle kaupungille ja yhteisöjen 
toiminta pysyy liian sulkeutuneena. Tällöin 
rakennuksista tulee vain pidempiaikaisia 
hotelleja. Ilmiöön suurkaupunkien 
tiivistymisestä palvelut voivat auttaa vain, 
jos yritykset pystyvät aidosti tarjoamaan 
uusia asumisratkaisuja tai palveluita myös 
kantaväestölle.

Hintaan vaikuttavat laajalti talojen 
sisäiset palvelut. Nämä palvelut eivät 
ole liian räätälöityjä ja toimivat monille 
kohderyhmille. Samalla palveluiden 
sisällyttäminen hintaan kuitenkin 
myös osaltaan ottaa pois päivittäisten 
henkilökohtaisten valintojen tekemistä. 
Tällainen yleishyödyllinen valinta 
voi helposti liian laajana tehdä 
asumisesta epämielyttävämpää pitkällä 
aikatähtäimellä, mutta tarkoin asukkaille 
suunniteltuna tällaiset palvelut voivat 
edesauttaa päivittäistä arkea ja mukavoittaa 
asumista. 
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tain johtua vakiintumisen ja ydinperheen 
rakenteessa nähtävästä selkeästä muutok-
sesta, joka osittain on seurausta globaalien 
ja maailmanlaajuisesti liikkuvien yritysten 
ja markkinoiden kasvusta. Vaikka kulttuu-
rissamme on nähävissä selkeää muutosta 
väliaikaisempaan elämäntapaan - ehkä 
jopa Kurokawan teorian mukaisesti- ovat 
kuitenkin ihmisen pohjimmaiset tarpeet 
pysyneet hyvin samanlaisina läpi ajan. 
Tällöin myös jo opittujen suunniteluop-
pien ymmärtäminen on välttämätöntä, 
jotta muutoksenkaan keskellä ei unohdeta 
perimmiäsiä ihmisen hyvinvointiin keskit-
tyviä suunniteluratkaisuja.

5.2 Lopuksi
Uusia konsepteja suunnitellessa on kulttuu-
rin muutoksen ohessa selkeä mahdollisuus 
pyrkiä toteuttamaan uusia palveluita van-
hojen tilojen uudenlaisella käytöllä. Tällöin 
tilat joutuvat väistämättäänkin noudattele-
maan olemassa olevia rakenteita ja silloin 
ratkaisuista tulee tapauskohtaisia ja yksilöl-
lisiä. Jokaisessa tilanteessa on silti yhtäläi-
sen tärkeä huomioida ihmisen perimmäiset 
tarpeet, joita on yhteisasunnoissa selkeästi 
tärkeimpiä riittävä yksityisyys ja intimiteet-
ti sosiaalisuuden ohessa. Lisäki joustavien 
tilaratkaisuiden kulttuuria on mielestäni 
lisättävä vuokralla -tai jäsenmaksulla - asu-
miseen. Joustavuus edesauttaisi asukkaiden 
mahdollisuutta tilojen yksilälliseen muok-
kaamiseen ja itsensä identifiomiseen tilas-
saan. Tällaisella tavalla on valtava merkitys 
ihmisen tunteelle luoda koti ja tähän on 
pyrittävä, vaikka lähtötilanteessa asukkaille 
voidaan tarjota mahdollisimman kattavasti 
esikalustettu asunto. 

Tilaratkaisuissa on selkeästi huomioitavaa, 
että yksityisyydelle ja valinnan vapaudelle 
on annettava enemmän tilaa mikäli 
ihmisten halutaan elävän tällaisissa 
yhteisasunnoissa yhtään pidempään. 
Väliaikaisena asuntona esittelemäni 
konseptit voivat tuoda hotelliasumista 
parempaa sosiaalista kanssakäymistä ja 
laadukkaampaa asumista kantakulttuuriin 
kytketyissä naapurustoissa. Parhaiten 
esittelemäni palvelut edistävät asumista 
etenkin yksin asuvien parissa - erityisesti 
korostaen sosiaalista elämää.

Yhteisasunnoissa on  myös mahdollisuus 
olla minimoimatta tilallisesti kaikkia 
asumisen toimintoja jatkuvasti tiivistyvissä 
suurkaupungeissa. Hintana tässä 
ainakin osittainen yksityisten tilojen 
ja oman yksityisyyden väheneminen. 
Tällä hetkellä yksityisyydessä sekä 
WeLivestä että Commonista löytyy hyviä 
ja huonoja ratkaisuja verrattaessa tiloja  
käsittelemääni kirjallisuuden tarjoamiin 
suunnitteluoppeihin. Olennaisesti 
kulttuurin muuttuessa voivat kuitenkin 
myös nämä opit muuttua jonkin verran 
ja jo eri kulttuureissa yhteisasumisen ja 
yhteisöllisyyden käsitykset voivat olla 
eroavaisia. Ihmisen perustarpeet ovat 
kuitenkin hyvin samankaltaiset edelleen 
ja muuttuvat hyvin hitaasti, joten liian 
nopea muutos huomioimatta jo opittuja 
suunnitelun huomioita voi olla haitaksi. 
Yhteisasuntojen yksityisyydestä ei ole 
kuitenkaan löytynyt ainakaan toistaiseksi 
suurta huolta asukkaiden toimesta, joten 
ainakin tiettyä kohderyhmää nämä 
ratkaisut palvelevat hyvin. 

Väliaikaisten palveluiden tarve voi sit-
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Esittelemilläni yhteisasumisen tavoilla 
on selkeä edellytys auttaa yksin asuvi-
en sosiaalista elämää ja tuoda saman-
mielisiä asukkaita yhteen joustavalla ja 
palveluorientoituuneella tavalla. Näide 
palveluineen väliaikaiseenkin asumiseen 
suunnatut yhteisasunnot voivat olla tule-
vaisuudessa kasvava ilmiö, jonka laajen-
tumisessa on edelleen tärkeä huomioida 
ihmisten yksityisyys ja oman tilan tarpeet.

Tilojen neliömäärän pienentyessä tihe-
nevissä suurkaupungeissa voi yhteis-
asumisella kohdata tämän muutoksen 
yhteisöllisesti. Asunnon sisäisten toimien 
-kuten ruoanlaiton ja kylpytilojen toimien- 
optimoimisen yhdistämisellä toisiinsa ja 
minimoimalla niiden viemiä neliömääriä 
voidaan yheisrakennuksessa kohdata tämä 
pohtimalla mitä voidaan jakaa. Yksityisis-
sä tiloissa keittiöstä ei välttämättä tarvitse 
löytää minimivaatimuksia, vaan sen sijaan 
keittiö siirretään kokonaisuudessaan jaet-
tuun käyttöön. Tällaisten toimien lisäksi 
on mahdollista miettiä uudelleen kaikki 
rakennuksen toimet jakaen ne yksityiseen 
tai jaettuun käyttöön. Se tuo etenkin suur-
kaupungeissa kasvussa olleen yksin asujien 
määrään enemmän sosiaalisuutta, joka 
parantaa elämänlaatua mikäli myös intiimit 
yksityistilat on hyvin rajattu ja eristetty 
yhteistiloista.

Viimeistään vuoden 2017 aikana onkin 
ollut huomattavaa, että keskustelu yhteis-
asumisen vaihtoehdoista on ollut selkeästi 
kasvussa. Esimerkiksi Facebook-ryhmässä 
“Lisää kaupunkia Helsinkiin” on herätelty 
keskustelua aiheesta. Näissä keskusteluis-
sa on ollut myös selkeästi huomattavissa 
yleisiä huolia ja näkemyksiä yhteisasumi-
sen esteistä.Ihmisen yksityisyys ja perhe-
elämän vaikeus jaetuissa taloissa ovat vielä 
toistaiseksi suuresti yhteisasuntojen me-
nestykseen vaikuttavia seikkoja, jotka on 
syytä huomioida paremmin suunnittelussa. 
Itse yhteisasuminen ja asunnon jakaminen 
eivät kuitenkaan vaikuta olevan kynnys-
kysymys siitä voisiko tämä ilmiö levitä 
laajemmin hyväksyttäväksi asuintavaksi. 
Tarpeena on vain pohtia miten. 
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Kuva: Tokyon kaupunkikuvaa ja pieni AirBnB-asunto Tokyossa. 
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