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tämä diplomityö on rakennussuunnitelma Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen 
uudisrakennukseksi. työ on osa Aalto-yliopiston Sotera-instituutin muuttuva yhteiskunta - muuttuvat 
palvelut -tutkimushanketta ja tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sekä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus on ikääntyneiden palvelu- ja asumistoimintoja käsittävä  
hybridirakennus. Se koostuu julkisesta palvelukeskusosasta sekä yksityisestä, ryhmäkotimuotoisesta 
asunto-osasta. palvelukeskuksessa järjestetään toimintaa eläkeläisille ja työttömille. Ryhmäkodit 
puolestaan tarjoavat tehostettua palveluasumista pääasiassa muistisairaille asukkaille. Rakennuksen 
kokonaislaajuus on noin 15 000 m2.

monipuolinen palvelukeskus sijoittuu Vuosaaren keskustaan, olemassa olevan toimitilarakennus 
Albatrossin yhteyteen. Uudisrakennus muodostaa osan laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat 
lisäksi Albatrossin rakennukseen sijoitettavat lapsiperheiden palveluita tarjoava perhekeskus sekä 
terveys- ja sosiaalipalveluita tarjoava terveys- ja hyvinvointikeskus.

tässä diplomityössä on perehdytty vanhuspalvelurakentamiseen sekä erityisesti muistisairaille 
suunnatun rakennuksen suunnitteluun. Suunnittelutyössä on tutkittu, minkälaisia mahdollisuuksia 
hybridirakennusratkaisu tarjoaa. tavoitteena on ollut esittää keskustamaiseen, urbaaniin kontekstiin 
soveltuva rakennusratkaisu, joka muodostuu luontevasti osaksi sekä ympäristönsä palveluverkostoa 
että kaupunkirakennetta.
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this thesis is a building desing for a new service center building in Vuosaari. the thesis is part of the 
Changing Society - Changing Services research project by Sotera institute at Aalto University, and it 
has been made in co-operation with the Social Services and Health Care department and the City 
planning department of the City of Helsinki.

the new service center is a hybrid building that combines service and housing functions for the elderly. 
the building will consist of a public service center component, and a more private group home housing 
component. the service center will provide activities for the elderly and the unemployed. the group 
homes will provide service housing for the residents, most of which will suffer from memory disorders. 
the total area of the new building will be approximately 15 000 m2.

The new service center will be located in the center of Vuosaari, right next to an existing office building 
called Albatrossi. the new building is part of a larger entity, which also includes a family center that will 
provide services for families and a health and wellness center that will provide health and social welfare 
services. the family center and the health and wellness center will be located in the Albatrossi building.

this thesis focuses on desing a building for the elderly, and particularly for residents suffering from 
memory disorders. the desing work examines the possibilities of the hybrid building concept. the aim 
has been to present a desing solution that is suitable for the urban context and naturally blends in with 
the service network and the city structure of the surrounding environment.

Keywords: service housing, service center, group home, Vuosaari
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1  JoHdANto
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1.1 JohdanTo

palvelurakennussuunnittelu on ajankohtainen aihe ja varmasti tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi 
suunnittelun ala. toimivan ja turvallisen asuinympäristön sekä monipuolisen ja helposti saavutettavan 
palvelutarjonnan takaaminen ikääntyvälle väestölle vaatii uusia ja uudenlaisia asumisen ja palveluiden 
ratkaisuja. Näiden ratkaisuiden etsiminen on tulevaisuuden rakennussuunnittelun keskeisiä haasteita.

tämä diplomityö on suunnitelma Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennukseksi. 
työssä on perehdytty vanhuspalvelurakentamiseen ja erityisesti muistisairaille suunnatun 
rakennuksen suunnitteluun sekä tutkittu urbaaniin kaupunkiympäristöön soveltuvaa asuin- ja 
palvelurakennusratkaisua.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus on hybridirakennus, joka koostuu julkisesta palvelukeskus-
osasta sekä yksityisestä, ryhmäkotimuotoisesta asunto-osasta. palvelukeskuksessa järjestetään 
toimintaa eläkeläisille ja työttömille. Ryhmäkodit puolestaan tarjoavat tehostettua palveluasumista 
pääasiassa muistisairaille asukkaille. Rakennuksen kokonaislaajuus on noin 15 000 m2.

monipuolinen palvelukeskus sijoittuu Vuosaaren keskustaan, tiiviiseen kaupunkirakenteeseen 
ja kattavan palvelutarjonnan ääreen. Uudisrakennus asettuu olemassa olevan toimitilarakennus 
Albatrossin yhteyteen. monipuolinen palvelukeskus muodostaa osan laajempaa kokonaisuutta, 
monipalvelukeskusta, johon kuuluvat lisäksi Albatrossin rakennukseen sijoitettavat lapsiperheiden 
palveluita tarjoava perhekeskus sekä terveys- ja sosiaalipalveluita tarjoava terveys- ja hyvinvointikeskus.

Suunnittelutyössä on pohdittu, minkälaisia mahdollisuuksia palveluasumista sekä muita palvelutoimintoja 
yhdistävä kokonaisuus tarjoaa, ja tutkittu, minkälainen on tulevaisuuden kaupunkipalvelukeskus. 
pyrkimyksenä on ollut löytää keskustamaiseen kaupunkirakenteeseen ratkaisu, joka sopii 
kaupunkikuvallisesti urbaaniin ympäristöön ja toiminnallisesti muodostuu luontevaksi osaksi Vuosaaren 
keskustan palveluverkostoa.

tämä diplomityö koostuu kuudesta luvusta. työn toisessa luvussa on tutkittu suunnitteluhankkeen 
taustalla vaikuttavia tekijöitä, selvitetty työn tekemiseen liittyviä toimijoita ja käsitteitä sekä esitelty 
tehtävä ja määritelty työn tavoitteet. Kolmannessa luvussa on käyty läpi suunnittelun lähtökohtia, 
analysoitu suunnittelualueen ominaisuuksia ja esitelty tilaohjelma sekä palvelurakentamiseen 
liittyviä erityisvaatimuksia. Neljännessä luvussa on kerrottu suunnitteluprosessista ja analysoitu eri 
suunnitteluratkaisuja. Viidennessä luvussa on esitelty suunnitelma. lopuksi on käyty vielä lyhyesti läpi 
työn tuloksia.

Suunnittelutehtävän laajuudesta johtuen työssä on keskitytty rakennuksen kaupunkikuvallisiin 
ominaisuuksiin sekä tilalliseen ja toiminnalliseen kokonaiskonseptiin. yksittäisten tilojen järjestelyt 
on esitetty viitteellisinä. työssä on käsitelty monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennusta. 
monipalvelukeskushankkeeseen liittyvien perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
tilajärjestelyitä ei ole esitetty.

tämä diplomityö on osa Aalto-yliopiston Sotera-instituutin muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut 
-tutkimushanketta. työ on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. työn ohjaajana ja valvojana on toiminut professori pirjo 
Sanaksenaho Aalto-yliopistosta.
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2.1  TausTaa

palvelurakennussuunnittelu on erittäin ajankohtainen aihe. Väestön ikääntyminen ja sen mukanaan 
tuomat ilmiöt tulevat lähitulevaisuudessa olemaan yksi suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä haasteista. 
tulevaisuuden rakennussuunnittelun on kyettävä vastaamaan ikääntyvän väestön kasvavaan 
palvelutarpeeseen. Seuraavassa on selvitetty lyhyesti tämän diplomityön suunnittelutehtävän taustalla 
vaikuttavia seikkoja.

VäEStöN iKääNtymiNEN

Suomessa oli vuonna 2016 hieman yli miljoona yli 65-vuotiasta. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden 
määrä nousee vuoteen 2030 mennessä lähes 1,5 miljoonaan. Elämme yhä vanhemmiksi, ja 
vanhuudesta on tullut entistä suurempi osa elämää. Hyvän ja arvokkaan vanhuuden edellytysten 
turvaaminen jokaiselle on väestön ikääntyessä luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää.1

mUiStiSAiRAUdEt

Väestön ikääntyminen tuo väistämättä mukanaan myös muistisairaiden määrän kasvun. Etenevät 
muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairauden muistisairaus, ovat merkittävä 
kansanterveydellinen ja taloudellinen taakka. Suomessa muistisairauksia sairastaa arviolta 130 000 
ihmistä, ja sairastuneiden määrä kasvaa nopeasti.2

Eteneviä muistisairauksia sairastavat tarvitsevat ja käyttävät runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluja. 
muistisairaat muodostavat erittäin merkittävän osan ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa 
tarvitsevista. Noin 80 prosentilla ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista on muistioireita tai diagnosoitu 
muistisairaus.3

tulevaisuudessa tarvitaankin runsaasti lisää muistisairaille soveltuvia palveluasumisratkaisuja. tässä 
työssä on perehdytty erityisesti muistisairaille tarkoitetun palveluasumisen suunnitteluun.

pAlVElURAKENtAmiSEN tUlEVAiSUUS

Rakentamisen ja rakennussuunnittelun on kyettävä tulevaisuudessa vastaamaan väestön ikääntymisen 
aiheuttamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. ikääntyneille on pyrittävä luomaan mielekäs, toimiva 
ja turvallinen asuinympäristö ja takaamaan monipuolinen, helposti saavutettava palvelutarjonta 
sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Suunnittelussa on myös konkreettisesti huomioitava ikääntymisen 
mukanaan tuomat fyysisen toimintakyvyn rajoitteet sekä erilaisten erityisryhmien, kuten esimerkiksi 
juuri muistisairaiden tarpeet.

1 ARA, palveluasumisen opas, 2015, 4.
2 Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012, 7-8.
3 ibid.

4 Verma ym. 2017, 13.
5 Helsingin SotE, kehittämisohjelma 2015, 6.
6 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 4.

Rakennussuunnittelussa tarvitaankin uusia ja uudenlaisia asumisen ja palveluiden ratkaisuja. tällaisia 
ovat esimerkiksi erilaiset asumista ja palveluita sekoittavat palvelukorttelimallit. tulevaisuuden 
palvelukortteli pyrkii sijoittumaan keskustamaiseen ympäristöön, jo olemassa olevien palveluiden 
yhteyteen. Näin palvelukortteli on laajan käyttäjäkunnan helposti saavutettavissa. toisaalta 
palvelukorttelin asukkaat ja asiakkaat voivat hyödyntää jo olemassa olevia palveluita. tämä mahdollistaa 
tehokkaan resurssien optimoinnin, joka tulevaisuudessa, palvelutarpeen kasvaessa, tulee olemaan 
entistä tärkeämpää. tässä työssä on tutkittu tiiviiseen, urbaaniin kaupunkirakenteeseen soveltuvaa 
palvelukortteliratkaisua, joka yhdistää palveluasumista sekä muita ikääntyneiden palveluita.4

HElSiNKi JA VUoSAARi

myös Helsingin väestö tulee ikääntymään voimakkaasti seuraavien vuosikymmenien aikana. 
65-74-vuotiaiden määrä on ollut jyrkässä kasvussa jo useita vuosia ja heidän kasvunsa tulee 
lisääntymään vuoteen 2020 saakka. yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan yli 80 prosenttia 
nykyisestä 2020 loppuun mennessä. myös yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2040 asti. Heidän 
määränsä tulee ennusteen mukaan kolminkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä.5

Vuosaaressa ikääntyneiden määrän lisääntyminen aiheuttaa alueella merkittävän palvelutarpeen 
kasvun. Nykyisellään alueella on hyvin vähän ikääntyneiden palveluja. Vuosaaresta puuttuu 
ikääntyneiden palvelukeskustoiminta. myöskään päivätoiminnan ja palveluasumisen kapasiteetit 
alueella ei ole riittäviä.6
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1 Sotera, 2017.
2 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, 2016.
3 Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016.
4 ARA, 2013.

5 Helsingin kaupunki, Helsingin sote-palvelut uudistuvat, 2016.
6 Helsingin SotE, tarvekuvaus, 2015, 5.
7 Helsingin SotE, tarvekuvaus, 2015, 2.
8 Helsingin SotE, tarvekuvaus, 2015, 7.

9 ARA, Suunnitteluopas, 2015, 20.
10 Helsingin SotE, tarvekuvaus, 2015, 7.

2.2 ToimiJaT 

Seuraavassa on käyty läpi tämän diplomityön tekemiseen liittyviä rakennusalan sekä sosiaali- ja 
terveysalan toimijoita. diplomityö on tehty osana Sotera-instituutin muuttuva yhteiskunta - muuttuvat 
palvelut -tutkimushanketta ja yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sekä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Suunnittelutyössä on pyritty huomioimaan Helsingin kaupungin ja 
ARAn palvelurakentamiseen liittyvät ohjeet ja vaatimukset.

SotERA-iNStitUUtti

Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti, Sotera, on Aalto-yliopiston 
Arkkitehtuurin laitoksen yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö. Sotera tutkii ja kehittää sosiaali- ja 
terveysalan rakentamista, työympäristön toimivuutta, alaan liittyvää teknologiaa, tietoliikennetekniikkaa, 
tietotekniikkaa ja apuvälineteknologiaa. Sotera tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta, julkaisee ja toimii 
asiantuntijatehtävissä.1

HElSiNGiN SoSiAAli- JA tERVEySViRASto

Sosiaali- ja terveysvirasto on Helsingin kaupungin yksikkö, joka vastaa kaupunkilaisille tuotettavista 
sosiaali- ja terveyspalveluista, esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluista, terveys- ja päihdepalveluista 
sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista. Virasto toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan valvonnassa 
ja ohjauksessa.2

HElSiNGiN KAUpUNKiSUUNNittElUViRASto

Kaupunkisuunnitteluvirasto on Helsingin kaupungin yksikkö, joka vastaa kaavoituksesta ja liikenteen 
suunnittelusta. Virasto toimii kaupunkisuunnittelulautakunnan valvonnassa ja ohjauksessa.3

ARA

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA, vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan 
toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia 
sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja 
asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. ARA toimii 
ympäristöministeriön alaisuudessa.4

2.3 käsiTTeeT

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut on tulevaisuudessa tarkoitus koota kolmenlaisiin keskuksiin: 
perhekeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä monipuolisiin palvelukeskuksiin. Vuosaareen 
on tarkoitus muodostaa uudenlainen monipalvelukeskus, joka sisältää kaikki kolme edellä mainittua 
keskusta. tämän diplomityön suunnittelutehtävä, monipuolinen palvelukeskus, on osa tätä 
kokonaisuutta. Seuraavassa on selitetty lyhyesti tämän työn suunnittelutehtävään liittyviä käsitteitä.5

moNipAlVElUKESKUS

monipalvelukeskus on uudenlainen palvelukeskittymä, jonka muodostavat perhekeskus, terveys- 
ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus. perhekeskuksessa tarjotaan lapsiperheiden 
peruspalveluita, terveys- ja hyvinvointikeskuksessa työikäisten terveys- ja sosiaalipalveluita. 
Vuosaareen suunniteltu monipalvelukeskus on ensimmäinen laatuaan.6

moNipUoliNEN pAlVElUKESKUS

monipuolisissa palvelukeskuksissa tarjotaan ikäihmisten ja monisairaiden palveluita. Keskuksissa 
asiakkaat saavat apua toimintakykynsä heikentyessä. tässä työssä käsiteltävä Vuosaaren 
monipuolinen palvelukeskus koostuu palvelukeskusyksiköstä, ryhmäkotimuotoisesta asumisyksiköstä 
sekä pienestä päivätoimintayksiköstä.7

pAlVElUKESKUS

palvelukeskuksissa järjestetään toimintaa eläkeläisille ja työttömille. palvelukeskustoiminnan 
tavoitteena on kotona asumisen tukeminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja yksinäisyyden 
lievittäminen. palvelukeskukset ovat matalan kynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja.8

RyHmäKoti

Ryhmäkoti muodostuu ryhmästä asuntoja, jotka yhteistilojen välityksellä liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
Ryhmäkodeissa järjestetään palveluasumista henkilöille, jotka eivät kykene asumaan kotona. tässä 
työssä käsitellään erityisesti muistisairaille asukkaille suunnattuja ryhmäkoteja.9

päiVätoimiNtA

päivätoiminta on suunnattu kotona asuville omaishoidossa oleville ikäihmisille sekä omaishoitajille. 
Se on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, jossa edistetään ikääntyneiden henkilöiden 
toimintakykyä ja tarjotaan virkistäytymis- ja lepomahdollisuuksia omaishoitajille.10
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Suunnitelma sijoittuu keskeiselle paikalle Vuosaareen keskustaan, tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja 
kattavan palvelutarjonnan ääreen. pyrkimyksenä on ollut löytää urbaaniin ympäristöön ratkaisu, joka 
sopii kaupunkikuvallisesti keskustamaiseen rakenteeseen ja toiminnallisesti muodostuu luontevaksi 
osaksi ympäristön palveluverkostoa.

Suunnittelutyössä on pyritty toteuttamaan Soteran palvelukorttelikonseptin ajatuksia, joissa 
palvelukokonaisuuden sijoittuminen keskeiselle paikalle, lähelle muita palveluita, hyödyttää sekä 
kohteen asukkaita ja asiakkaita että ympäristön palveluntarjoajia. toisaalta tavoitteena on ollut 
ympäristön palvelutarjonnan täydentäminen, toisaalta lähiympäristön muiden julkisten palveluiden 
hyödyntäminen.3

työssä on pyritty käyttämään hyväksi hybridirakennusratkaisun sekä monipalvelukeskuskonseptin 
tarjoamia mahdollisuuksia. tavoitteena on ollut sujuvan yhteistyön mahdollistaminen niin monipuolisen 
palvelukeskuksen kuin monipalvelukeskuskokonaisuuden eri yksiköiden välillä. tilajärjestelyitä ja 
tilojen käyttöä on pyritty optimoimaan jo olemassa olevia tiloja hyödyntäen.

myös rakennustekniset, ekologiset ja taloudelliset seikat sekä tilojen ylläpito ja huollettavuus on 
pyritty huomioimaan. tavoitteena on ollut rakenteellisesti selkeä ja yksinkertainen sekä taloudellisesti 
toteutettavissa oleva suunnitelma.

Suunnittelutyössä on pyritty siihen, että esitettyjä suunnitteluratkaisuja voitaisiin käyttää sekä kyseisen 
kohteen jatkosuunnittelussa että vastaavankaltaisissa hankkeissa myös muualla.

2.4 TehTäVä Ja TaVoiTTeeT

tämä diplomityö on tehty toimeksiantona Sotera-instituutille. työ on osa Soteran muuttuva yhteiskunta 
- muuttuvat palvelut -tutkimushanketta ja tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Varsinainen suunnittelutehtävä on saatu sosiaali- ja terveysvirastolta. diplomityö on tehty Vuosaaren 
monipuolisen palvelukeskuksen hankesuunnittelun tueksi. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa vuonna 2018, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2019.1

työn lähtötietoina on käytetty sosiaali- ja terveysvirastolta saatuja Vuosaaren monipuolisen 
palvelukeskuksen alustavaa tilaohjelmaa ja tarvekuvausta sekä kaupunkisuunnitteluvirastolta saatua 
Vuosaaren Delfiinikortteleiden alueen kaavamuutoksen pohjaksi laadittua viitesuunnitelmaa.

työn ohjaajana ja valvojana on toiminut professori pirjo Sanaksenaho Aalto-yliopistosta. Sosiaali- ja 
terveysvirastossa yhteyshenkilönä on toiminut Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja 
maritta Haavisto ja kaupunkisuunnitteluvirastossa arkkitehti petri leppälä.

SUUNNittElUtEHtäVä

tässä diplomityössä tehtävänä on ollut suunnitella Vuosaaren keskustaan, Albatrossin toimitalon 
yhteyteen, uudisrakennus Vuosaaren monipuoliselle palvelukeskukselle.

monipuolinen palvelukeskus on hybridirakennus, joka koostuu kahdesta pääyksiköstä: julkisesta 
palvelukeskusyksiköstä sekä yksityisestä, ryhmäkotimuotoisesta asumisyksiköstä. palvelukeskuksessa 
tarjotaan palveluita eläkeläisille, monisairaille ja työttömille. Ryhmäkodit puolestaan tarjoavat 140 
paikkaa tehostettua palveluasumista pääasiassa muistisairaille asiakkaille. lisäksi rakennukseen 
kuuluu muita edellä mainittuja toimintoja tukevia tiloja. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 15 000 brm2.2

Uudisrakennus muodostaa yhdessä Albatrossiin sijoitettavien perhekeskuksen sekä terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen kanssa uudenlaisen monipalvelukeskuksen, jossa samassa paikassa tarjotaan 
useita eri terveys- ja sosiaalipalveluita. tässä diplomityössä on käsitelty monipuolisen palvelukeskuksen 
uudisrakennusta. Albatrossiin sijoitettavien tilojen järjestelyihin ei ole otettu kantaa.

tAVoittEEt

Suunnittelutyössä tavoitteena on ollut tilallisesti, toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen, toteutettavuudeltaan realistinen kokonaisuus, joka on sekä sosiaalisesti, ekologisesti 
että taloudellisesti kestävä. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään tilaratkaisuiden selkeyteen.

1 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 2-3.
2 ibid.

3 Verma ym. 2017, 13.
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3 SUUNNittElUN läHtöKoHdAt
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3.1 suunniTTelun lähTökohdaT

tässä diplomityössä suunnittelun lähtötietoina on käytetty Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolta 
saatuja Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen alustavaa tilaohjelmaa ja 
tarvekuvausta sekä kaupunkisuunnitteluvirastolta saatua alueen asemakaavamuutoksen tueksi 
laadittua viitesuunnitelmaa.

Seuraavassa on käyty läpi suunnittelun lähtökohtia. Ensin on tutkittu Vuosaarta laajemmassa 
mittakaavassa, sitten on perehdytty suunnittelualueen lähiympäristöön, sen kaupunkirakenteeseen ja 
toiminnallisiin ominaisuuksiin. 

itse suunnittelualue on ensin esitetty nykytilassaan, pääosin rakentamattomana ja käyttämättömänä 
joutomaana. myös suunnittelualueen välittömässä yhteydessä sijaitseva toimitilarakennus Albatrossi 
on esitelty lyhyesti. Seuraavaksi on esitetty suunnittelualueelle vireillä ole kaavamuutos ja sen 
tueksi laadittu viitesuunnitelma, joka toteutuessaan tulee vaikuttamaan erittäin merkittävästi alueen 
ominaisuuksiin. 

lopuksi on käyty läpi rakennuksen tilaohjelma sekä palvelukeskus- ja palveluasumisympäristön 
suunnitteluun liittyviä erityisvaatimuksia.
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Vuosaari mereltä. Alkuperäinen kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&m. Kuvaa on muokattu.
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3.2 suunniTTelualue, Vuosaari

tämän diplomityön suunnittelualue sijaitsee itä-Helsingissä, Vuosaaren kaupunginosassa. Vuosaari on 
toinen Helsingin metrolinjan itäisistä pääteasemista, noin 15 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. 
metromatka keskustaan kestää noin 20 minuuttia. Vuosaari sijaitsee meren rannalla, ja alueella toimii 
myös tavarasatama. Asukkaita Vuosaaressa on noin 37 000 ja työpaikkoja yli 5000.1

VUoSAAREN oSA-AlUEEt

Vuosaari on kaupunkirakenteeltaan monimuotoinen. Sen pohjoisosassa on Viljo Revellin ja Heikki 
Castrenin suunnittelema, 1960-luvulla rakennettu, kulttuurihistoriallisestikin arvokkaaksi todettu 
metsäkaupunkialue. Vuotien eteläpuolella taas sijaitsevat suuret, vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin rakennetut Kallahden ja Aurinkolahden asuinalueet, joissa kaupunkimaiset kerrostalokorttelit 
ulottuvat rantaan saakka. lisäksi alueella on useita pienehköjä kerros- ja pientaloalueita, kuten 
Rastilankallio, porslahdentien alue ja puurakentamiseen erikoistunut omenamäki. Vuosaari on 
1990-luvun alusta kuulunut Helsingin merkittävimpiin asuntotuotantoalueisiin, ja erityisesti keskustan 
tuntumassa rakentaminen jatkuu edelleen.2 

1990-luvun lopulla metroaseman ympärille rakentunut Vuosaaren keskusta yhdistää pohjoisen vanhat 
ja etelän uudet asuinalueet toisiinsa. Keskustan kansirakenne sekä siltamainen kauppakeskus 
Columbus tarjoavat yhteyden kaupunginosaa itä-länsisuunnassa halkovien Vuotien ja metroradan yli.

pAlVElUt

Vuosaaren peruspalvelut ovat kattavat. Ne ovat keskittyneet pitkälti Vuosaaren keskustaan, jossa 
kauppakeskus Columbus palvelee noin 8 miljoonaa asiakasta vuosittain. Keskustassa sijaitsevat  myös 
Vuosaaren urheilutalo, kulttuurikeskus Vuotalo, tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio sekä useita 
päiväkoteja. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, Albatrossin rakennuksessa, toimivat Kelan 
aluetoimisto sekä Vuosaaren sosiaalikeskus ja terveysasema.3

liiKENNE

Vuosaari sijaitsee hyvien tie- ja joukkoliikenneyhteyksien varrella. Vuosaaressa on metroasema. 
Alueella liikennöi myös useita bussilinjoja, jotka palvelevat liityntäliikennettä metroon. Helsingin 
keskustan suunnalta Vuosaareen saavutaan metron lisäksi Vuotietä pitkin. Alueen sisäisen liikenteen 
runko koostuu Vuotien, Kallvikintien, Niinisaarentien ja laivanrakentajantien muodostamasta kehästä, 
johon asuinalueet liittyvät. Vuosaaressa on myös kattava kevyen liikenteen verkosto. yhtenäinen 
kevyen liikenteen reitti kulkee Vuotien pohjoispuolen asuinalueilta Kallahteen ja Aurinkolahteen, 
yhdistäen alueet Vuosaaren keskustaan, meren rantaan ja virkistysalueisiin.4

1 Ahokas ym. 2014, 4. 
2 tikkanen ym. 2013, 182.
3 Ahokas ym. 2014, 24. 
4 Ahokas ym. 2014, 6.

mERi JA lUoNto

Vuosaaren ehkä merkittävin imagotekijä on merellisyys. Alueella on monipuolinen merenrantaympäristö, 
joka koostuu luonnonrannoista, pienvenesatamista, rantaraiteista sekä Aurinkolahden urbaanista 
rantabulevardista ja hiekkarannasta. Vuosaaressa on useita Helsingin kaupungin ulkoilu- ja 
luontoalueita, muiden muassa Uutela ja mustavuori. Suuri osa Vuosaaren ulkoilualueista on luokiteltu 
maisemakulttuurillisesti arvokkaiksi.5

SAtAmA

Vuonna 2008 Vuosaaressa otettiin käyttöön Helsingin tavarasatama. Satamakeskus ja meriportin 
yritysalue muodostavat alueelle merkittävän työpaikkakeskittymän. Sataman liikenne ohjautuu pitkän 
tunnelin kautta Kehä iii:lle.6

VäEStöRAKENNE

Vuosaaren alueen asukasluku on kasvanut vuodesta 1966. Viime vuosina väestönlisäys on ollut noin 
1000 asukasta vuodessa. Vuonna 2013 Vuosaaressa oli noin 36 700 asukasta. Asukkaista yli 18% on 
vieraskielisiä ja ulkomaalaisten osuus on n. 11%. Eniten Vuosaaressa asuu 40 - 64 -vuotiaita, 34,1%. 
yli 65-vuotiaita asukkaita on 15,8%, ja ikääntyvien määrä on voimassa olevien väestöennusteiden 
mukaan nousussa. yli 65-vuotiaiden osuus tulee nousemaan 20,8% vuoteen 2023 mennessä.7

tUlEVAiSUUS

Helsingin uudessa yleiskaavassa Vuosaaren keskusta määritellään liike- ja palvelukeskustaksi. Se 
on väestöpohjaltaan suuri ja palvelutarjonnaltaan itsenäinen keskusta-alue. Kaavassa Vuosaaren 
keskustaa on tarkoitus kehittää kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, jossa monipuoliset palvelut 
vastaavat kasvavan väestön päivittäisiin asiointitarpeisiin. tavoitteena on yhä monipuolisempi 
palvelutarjonta sekä sekoittunut kaupunkirakenne asumisen, palveluiden, toimitilojen ja liiketilojen 
muodossa.8

Asukasluvun kasvaessa on tulevaisuudessa tärkeää huolehtia, että asumisen rinnalla myös palvelut 
kehittyvät, ja että lisääntyvälle ja ikääntyvälle asukaskunnalle voidaan taata peruspalvelut sekä riittävät 
harrastemahdollisuudet.9

5 Ahokas ym. 2014, 19-21.
6 Ahokas ym. 2014, 28.
7 Ahokas ym. 2014, 14.
8 Ahokas ym. 2014, 16.
9 ibid.
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Näkymä Vuosaaren metroaseman sisäänkäynniltä etelään, kohti tornitalo Cirrusta. Kuvassa vasemmalla on kauppakeskus Columbus, jonka takaa pilkottaa toimitilarakennus Albatrossi.  Suunnittelualue, Albatrossin itäpuolella puolella, jää kuvassa kauppakeskuksen taakse.
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Näkymä rannasta kohti pohjoista ja Vuosaaren keskustaa. tien päätteenä näkyvät Cirrus, Columbus ja Albatrossi. Suunnittelualue jää kuvassa oikealle, asuinrakennusten taakse.
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3.3 lähiympärisTö

tämän diplomityön suunnittelualue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sen lähiympäristön 
kaupunkirakenne ja palvelutarjonta ovat monipuolisia. lukuisat kaupalliset palvelut, liikunta- ja 
kulttuuripalvelut sekä merenranta ja laajat ulkoilualueet ovat kävelyetäisyydellä. Seuraavassa on 
esitelty suunnittelualueen lähiympäristön merkittävimpiä elementtejä.

1. SUUNNittElUAlUE JA toimitilARAKENNUS AlBAtRoSSi

toimitilarakennus Albatrossi sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Rakennuksessa 
toimivat Vuosaaren sosiaalikeskus ja terveysasema. Albatrossilla on tämän suunnitelman yhteydessä 
erittäin merkittävä rooli, ja rakennusta analysoidaan tarkemmin luvussa 3.5 toimitilarakennus Albatrossi. 

2. KAUppAKESKUS ColUmBUS

Vuonna 1996 valmistunut kauppakeskus Columbus sijaitsee Vuosaaren keskeisimmällä paikalla, aivan 
metroaseman vieressä. Rakennus ylittää sillan tavoin Vuotien ja metroradan yhdistäen Vuosaaren 
pohjois- ja eteläosan toisiinsa. Kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat suuret 
päivittäistavarakaupat. pienemmät liiketilat ovat toisen kerroksen lasikatteisen kauppakadun varrella.1

3. toRNitAlo CiRRUS

Vuonna 2006 valmistunut tornitalo Cirrus on Vuosaaren hallitseva maamerkki ja Suomen korkein 
asuinrakennus. Rakennuksessa on 26 kerrosta ja se on 92 metriä korkea.2

4. KAHViKoRttElit

Kahvikorttelit on rakenteilla oleva (2017), neljä suurehkoa umpikorttelia käsittävä uusi asuinalue.

5. mEtRoASEmA

Vuosaaren metroasema on toinen Helsingin metron itäisistä pääteasemista. Asema on maanpäällinen. 
Sitä käyttää arkipäivisin noin 28 800 ihmistä (2013). metroaseman yhteydessä sijaitsevat myös usean 
bussilinjan pysäkit.3

6. moSAiiKKitoRi

mosaiikkitori on kauppakeskus Columbuksen pohjoispäädyssä sijaitseva aukio, jolla järjestetään 
toritoimintaa.

7. VUotAlo

mosaiikkitorin pohjoislaidalla sijaitseva Vuotalo on 2001 valmistunut, arkkitehtitoimisto Heikkinen-Komonen 
suunnittelema kulttuurikeskus. Kaksikerroksisessa, puoliympyrän muotoisessa rakennuksessa toimivat myös 
kaupungin kirjasto ja työväenopisto. Rakennuksessa järjestetään teatteri- ja elokuvaesityksiä, konsertteja ja 
näyttelyitä sekä annetaan taidekasvatusta.4

8. VUoSAAREN URHEilUtAlo

Vuosaaren urheilutalossa sijaitsevat uimahalli, palloiluhalli sekä kuntosali. Rakennuksessa tarjotaan monenlaisia 
liikuntapalveluita.

9. tEHtAANpUiStoN yläAStE JA VUoSAAREN lUKio

Vuotalon itäpuolella sijaitsevassa rakennuksessa toimivat tehtaanpuiston yläaste sekä Vuosaaren lukio.

10. VUotiE JA mEtRoRAtA

Vuotie ja metrorata halkaisevat Vuosaaren itä-länsisuunnassa. Vuotie on vilkkaasti liikennöity ja metrorata kulkee 
Vuosaaressa maan päällä.

11. AURiNKolAHti

Aurinkolahti on 2000-luvulla rakennuttu noin 7000 asukkaan asuinalue. Alue pohjautuu Gullichsen-Kairamo-Vormala 
arkkitehtien laatimaan kaavaan. Rakennukset edustavat tyypillistä 2000-luvun suomalaista asuntotuotantoa. 
Etelässä alue rajautuu rantabulevardiin ja uimarantaan, idässä arkkitehtuuritoimisto B&m:n suunnittelemaan 
Uutelan kanavaan.5

12. KAllAHti

Kallahti on 1990-luvulla rakennuttu noin 7000 asukkaan asuinalue. Se on tiiviisti rakennettu kerrostaloalue, jonka 
sydän on laaja mustankivenpuisto. Alueen julkiset palvelut, koulu, päiväkoti, nuorisotalo ja monitoimikeskus 
ryhmittyvät puiston laidalle.6

13. AURiNKoRANtA

Aurinkoranta on 600 metriä pitkä uimaranta. Rannan molemmin puolin sijaitsevat venesatamat.

1 Jyrkänne ym. 2009
2 ibid.
3 Ahokas ym. 2014, 6.

4 Jyrkänne ym. 2009
5 ibid.
6 ibid.
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ilmakuva Vuosaaren keskustasta. Kuvan oikeassa laidassa ovat Vuosaaren urheilutalo, kulttuurikeskus Vuotalo sekä tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio. Keskellä on kauppakeskus Columbus, jonka ali kulkevat Vuotie ja metrorata. Vasemmassa laidassa ovat tornitalo Cirrus sekä toimitilarakennus Albatrossi. 

Suunnittelualue on kuvan vasemmassa alanurkassa, Albatrossin edessä.
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Näkymä etelästä kohti Vuosaaren keskustaa. tornitalo Cirruksen ja toimitalo Albatrossin takaa pilkittaa kauppakeskus Columbus. Suunnittelualue sijaitsee kuvassa Albatrossin oikealla puolella. oikealla etualalla näkyy rakenteilla olevien Kahvikortteleiden työmaan aita.
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3.4 suunniTTelualueen nykyTila

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennukselle osoitetut tontit sijaitsevat Vuosaaren 
keskustassa, toimitilarakennus Albatrossin itäpuolella. tällä hetkellä pääasiassa käyttämättömät tontit 
ovat osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta, ja alueelle on vireillä kaavamuutos. Seuraavassa 
on kuitenkin analysoitu suunnittelualueen ominaisuuksia sen nykytilassa.

VoimASSA olEVA ASEmAKAAVA

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on liike- ja toimistorakentamisen korttelialuetta. 
monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennukselle esitetty alue on asemakaavassa jaettu kolmeen 
tonttiin. tämä suunnittelualueen rajaus on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta.

Uudisrakennukselle varatun alueen kokonaispinta-ala on noin 5500 m2. Asemakaavassa alueen 
tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 17 970 kerrosneliömetriä. tonttien suurin sallittu kerrosluku 
on 7. lisäksi kaavassa mainitaan, että tonteille on osoitettu läpikulkuliikenteelle tarkoitettu katettu ja 
lämmitetty reitti sekä itä-länsi-, että pohjois-eteläsuunnassa. Kaupunkisuunnitteluviraston ohjeiden 
mukaan kerroslukuvaatimus ei ole enää ajankohtainen.

Alueelle on vireillä kaavamuutos, jonka tueksi on laadittu viitesuunnitelma. Voimassa olevan 
asemakaavan sijaan tässä diplomityössä onkin suunnittelutyön lähtötilanteena käytetty uutta 
viitesuunnitelmaa. Se on esitelty luvussa 3.6 Viitesuunnitelma.

SUUNNittElUAlUEEN NyKytilA

Suunnittelualue on nykytilassaan (2017) pääasiassa hoitamatonta niittyä. Alueen pohjois- sekä 
länsireunassa sijaitsevat pysäköintialueet. maastonmuodoiltaan tontti on melko tasainen. Sen 
länsireunalla, Albatrossin itäjulkisivun keskikohdalla, on pieni, matalahko avokallio. länsireunassa 
kasvaa myös muutama puu. Alue saa etelästä runsaasti auringon valoa. lännessä Albatrossi varjostaa 
ilta-aurinkoa. Alueen läpi ei tällä hetkellä kulje merkittäviä kulkureittejä. Albatrossin koilliskulmassa 
on rakennuksen kellarissa sijaitsevan pysäköintilaitoksen sisäänajo, jolle tulee säilyttää ajoyhteys. 
Kiteyttäen voidaan sanoa, että suunnittelualue on tällä hetkellä joutomaata, eikä alueella ole arvokkaita 
tai säilytettäviä kohteita.

ympäRiStö JA ympäRöiVät RAKENNUKSEt

Suunnittelualueen välittömässä yhteydessä tontin länsireunalla sijaitsee toimitilarakennus Albatrossi. 
Rakennusta analysoidaan tarkemmin luvussa 3.5 toimitilarakennus Albatrossi.

Albatrossin länsipuolella sijaitsee tornitalo Cirrus. Se kohoaa korkealle Albatrossin taustalla ja luo 
kaupunkikuvaan voimakkaan vertikaalin elementin.

Suunnittelualueen luoteiskulmassa sijaitsee kauppakeskus Columbus, jonka itäinen sisäänkäynti on 
lähellä suunnittelualuetta. Aivan suunnittelualueen pohjoisreunassa on kauppakeskuksen huoltopiha ja 
tavaran vastaanottoalue. Näiden pohjoispuolella kulkevat Vuotie ja metrorata.

Etelässä suunnittelualuetta rajaa Bertha pauligin katu. Sen eteläpuolelle on parhaillaan rakentumassa 
uusi asuinalue, Kahvikorttelit. Kahvikorttelit käsittävät neljä suurehkoa umpikorttelia, joiden kerrosluku 
vaihtelee pääasiassa välillä 4-8. Kortteleiden katutason kerroksiin on suunniteltu kivijalkatyyppisiä 
liiketiloja. Uusista Kahvikortteleista voidaan tulevaisuudessa ajatella kulkevan jalankulkuliikennettä 
suunnittelualueen halki kohti kauppakeskus Columbuksen itäistä sisäänkäyntiä. 

Suunnittelualueen itäpuoli on hoitamatonta niittymaata. itäpuolelle ollaan suunnittelemassa uutta 
asuintornien korttelialuetta, joka esitellään luvussa 3.6 Viitesuunnitelma.

läHEStymiSSUUNNAt JA NäKymäliNJAt

Henkilömäärällisesti suunnittelualueen merkittävin lähestymissuunta lienee luoteesta. Siellä 
sijaitsevat metroasema sekä useiden bussilinjojen pysäkit. luoteesta lähestyttäessä suunnittelualue 
jää toimitilarakennus Albatrossin taakse. Alueelle voidaankin saapua Albatrossin kautta, sillä 
rakennuksen läpi on mahdollista kulkea. Albatrossista on myös yhteys kauppakeskus Columbukseen. 
Suunnittelualueelta on mahdollista järjestää sisäyhteys Albatrossin ja Columbuksen kautta lähelle 
metron sisäänkäyntiä ja aina pohjoisen mosaiikkitorille saakka. 

Autolla saapuminen tontille tapahtuu tällä hetkellä pohjoisesta Vuotieltä. Ajoyhteys on kuitenkin 
mahdollista järjestää myös etelästä Bertha pauligin kadulta.

Kaupunkikuvallisesti merkittävimmät näkymät suunnittelualueelle avautuvat etelästä ja lounaasta Bertha 
pauligin kadulta ja Kahvikadulta. tällä hetkellä tontilta avautuu pitkiä näkymiä myös itään ja pohjoiseen. 
tilanne tulee kuitenkin muuttumaan merkittävästi, mikäli alueelle laadittu uusi viitesuunnitelma toteutuu.
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Suunnittelualue 1:1000
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Näkymä idästä kohti suunnittelualuetta. taustalla näkyvät toimitilarakennus albatrossi, tornitalo Cirrus sekä kauppakeskus Columbus.
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3.5 ToimiTilarakennus albaTrossi

toimitilarakennus Albatrossi sijaitsee diplomityön suunnittelualueen itälaidalla, sen välittömässä 
yhteydessä. tällä hetkellä rakennuksessa toimivat Vuosaaren sosiaalikeskus ja terveysasema. 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ohjeistuksen mukaan uuden monipuolisen palvelukeskuksen 
uudisrakennuksen tulisi liittyä kiinteästi osaksi olemassa olevaa toimitilarakennusta. Albatrossiin on 
tarkoitus sijoittaa lisää terveys- sosiaalipalveluita, ja yhdessä uudisrakennuksen kanssa Albatrossin on 
tarkoitus muodostaa yhtenäinen palvelukokonaisuus, uudenlainen monipalvelukeskus.

UlKoARKKitEHtUURi

Albatrossi valmistui vuonna 1998, ja sen on suunnitellut Frank Schauman. Seitsemänkerroksinen 
rakennus koostuu kaksikerroksisesta jalustaosasta, jonka lasikatteisen valopihan ympärille ylemmät 
kerrokset kiertyvät.1

Rakennus edustaa metallikasetti- ja kaksoislasijulkisivuineen vahvasti aikansa toimitila-arkkitehtuuria. 
Väritykseltään vihertävä länsijulkisivu näyttäytyy tumman lasisena. muita, pääosin valkoisia 
julkisivuja kiertää nauhaikkuna. pyöreät poistumistieporrastornit ovat voimakas aihe rakennuksen 
ulkoarkkitehtuurissa. Katolla ilmavaihdon konehuoneet kohoavat laatikoina perusmassasta. 

Albatrossia oli alun perin tarkoitus myöhemmin täydentää etelään sijoittuvalla lisäsiivellä. Rakennuksen 
oli myös tarkoitus muodostaa kokonaisuus sen itäpuolelle suunniteltujen Delfiinikortteleiden kanssa. 
Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan koskaan toteutuneet, ja Albatrossi näyttäytyykin kaupunkikuvassa 
ehkä hieman yksinäisenä ja eriskummallisena.

tilAt JA toimiNNot

Albatrossin ensimmäinen ja toinen kerros ovat luonteeltaan julkisia. Rakennuksen länsisivun tasoerojen 
johdosta sekä ensimmäiseen että toiseen kerrokseen on sisäänkäynti maantasosta. Kerroksissa 
sijaitsevat rakennuksen aulatilat, Kelan aluetoimisto, Vuosaaren seurakunnan tiloja, parturikampaamo, 
kahvila sekä tyhjillään olevia liiketiloja. toisen kerroksen pohjoissivulta on sisäyhteys kauppakeskus 
Columbukseen.

Albatrossin sydän on kaksi kerrosta korkea, itään avautuva lasikatteinen valopiha. Sen on ollut tarkoitus 
toimia kulkureittinä rakennuksen halki. Nyt se ei kuitenkaan johda rakennuksen itäpuolella mihinkään ja 
onkin suljettu läpikulkuliikenteeltä. 

Kerroksissa 3-7 toimivat Vuosaaren sosiaalikeskus ja terveysasema. F-kirjaimen muotoisissa 
kerroksissa on keskikäytävä, jonka molemmin puolin kerrosten tilat, pääasiassa vastaanottohuoneet, 
on ryhmitelty. terveyskeskuksen palveluita ovat Vuosaaren alueelliset terveysasemat, laboratorio, 
hammashoito, fysioterapia, ehkäisyneuvonta, psykologi sekä puheterapeutti. Sosiaaliviraston tiloissa 
toimivat sosiaaliasema, perhekeskus ja A-klinikka. Rakennuksen kellarissa sijaitsee pysäköintilaitos, 
johon on ajoyhteys rakennuksen koilliskulmasta.

2 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 11.1 Vuosaari.fi 2015.

UUSi moNipAlVElUKESKUS

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on monipuolisen palvelukeskuksen 
uudisrakennushankkeen yhteydessä kehittää myös Albatrossin toimintoja. Näin on tarkoitus muodostaa 
uusi yhtenäinen kokonaisuus, uudenlainen monipalvelukeskus. monipalvelukeskussuunnitelmassa 
Albatrossiin sijoittuvat lapsiperheiden palveluita tarjoava perhekeskus sekä työikäisten terveys- 
ja sosiaalipalveluita tarjoava terveys- ja hyvinvointikeskus. Uudisrakennuksen monipuolisessa 
palvelukeskuksessa puolestaan tarjotaan ikääntyneiden palveluita. Näin samaan paikkaan on koottu 
laaja kirjo erilaisia terveys- ja sosiaalipalveluita.2

tässä diplomityössä on esitetty Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus. Albatrossin 
uusia tilajärjestelyitä ei ole esitetty.



31

Kuvia Albatrossista. ylhäällä rakennus luoteesta, valopiha sekä itäjulkisivun sisäänkäynti. Alhaalla leikkaus, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus sekä tyyppikerroksen pohjapiirustus. leikkaus ja pohjapiirustukset: Helsingin SotE.
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3.6 ViiTesuunniTelma

Helsingin uudessa yleiskaavassa Vuosaaren keskustaa on tarkoitus kehittää kaupunkimaisemmaksi 
ympäristöksi. Nykyisten asemakaavojen käyttötarkoituksia tarkistetaan, ja tyhjiä toimitilatontteja 
muutetaan hybridirakentamisen tonteiksi, jotka mahdollistavat sekä toimitila- että asuinrakentamista.

tämän diplomityön suunnittelualueelle ollaan parhaillaan laatimassa uutta asemakaavaa. Nykyisessä 
kaavassa alue on varattu toimisto- ja liiketiloille. Niille ei kuitenkaan ole ollut kysyntää, ja alue on jäänyt 
rakentamatta. Uudessa asemakaavassa Vuosaaren keskustan rakentamaton osa on tarkoitus kehittää 
viihtyisäksi ja keskustamaisen tehokkaaksi asuinalueeksi. Arkkitehtuuritoimisto B&m on yhteistyössä 
alueen maanomistajien, paulig Groupin ja Citycon oyj:n sekä Helsingin kaupungin kanssa laatinut 
kaavamuutostyön tueksi viitesuunnitelman suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevista Delfiinikortteleista. 
Viitesuunnitelmaa on käytetty tämän diplomityön lähtötietona.1

UUdEt dElFiiNiKoRttElit

Delfiinikorttelit käsittävät kolme korkeiden asuintornien muodostamaa korttelikokonaisuutta diplomityön 
suunnittelualueen itäpuolella sekä lisäksi yhden itsenäisen tornitalon suunnittelualueen pohjoislaidalla. 
Kortteleita rajaavat matalammat kaksi- ja kolmikerroksiset rakennusmassat, jotka muodostavat jalustan 
kortteleiden kulmista kohoaville korkeammille tornimaisille massoille. Keskellä kortteleita sijaitsevat 
kannen päälle nostetut pihat. Kansien alla ovat pysäköintilaitokset. Asuntoja suunnitelmassa on noin 
1400 asukkaalle.

Delfiinikortteleiden rakennusmassojen korkeus vaihtelee matalien osien kahdesta ja kolmesta  
kerroksesta korkeimmillaan yli kolmeenkymmeneen kerrokseen. Korkeammat rakennukset sijaitsevat 
kortteleiden pohjoislaidalla, Vuotien varrella. Etelälaidalla, Bertha pauligin kadun varrella on pääosin 
matalampaa 3–8-kerroksista rakentamista. Rakennukset muodostavat itä- ja länsilaidoiltaan keskelle 
madaltuvan, porrastuvan tornien sarjan.

Katutason kerroksiin on suunniteltu kivijalkatyyppisiä liiketiloja. Kortteleiden läpi on tarkoitus 
avata kulkureittejä, joiden varsille on suunniteltu liike- ja toimitilaa. Henkilöautoliikenne on ohjattu 
pysäköintilaitoksiin Bertha pauligin kadulta ja huoltoliikenne alueelle keskitetysti Vuotieltä.

Arkkitehtuuritoimisto B&m:n mukaan rakennusten arkkitehtonisessa ilmeessä on tarkoitus hyödyntää 
alueella ennen sijainneiden teollisten toimintojen mielikuvaa, esimerkiksi käyttäen rakennusten 
julkisivuissa teollisia materiaaleja. pihojen ilmeen puolestaan on tarkoitus luoda muistuma Vuosaaren 
vanhan huvilayhdyskunnan puutarhoista. Jokaisella korttelilla on oma materiaali- ja värimaailmansa ja 
sisäpihoilla yksilölliset puutarhapihat.2

1 Ahokas ym. 2014, 22.
2 Arkkitehtuuritoimisto B&m  2016, 4.

moNipUoliNEN pAlVElUKESKUS ViitESUUNNitElmASSA

Viitesuunnitelmassa on esitetty myös monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus. 
Viitesuunnitelmassa rakennus muodostuu laajasta yksikerroksisesta jalustaosasta sekä sen päällä 
seisovista kolmesta erillisestä, kuusikerroksisesta, noppamaisesta massasta. tässä diplomityössä on 
pohdittu vaihtoehtoisia ratkaisuja viitesuunnitelmassa esitetylle mallille. tästä johtuen monipuolisen 
palvelukeskuksen uudisrakennusta ei ole esitetty osana suunnitteluprosessin lähtötilannetta. 
Viitesuunnitelmassa esitettyä mallia on kuitenkin lyhyesti tutkittu luvussa 4.4 Rakennuksen muodonanto.

VAiKUtUS SUUNNittElUAlUEESEEN

Viitesuunnitelman vaikutus suunnittelualueen olosuhteisiin on luonnollisesti erittäin merkittävä. 
Nykytilassaan avaran niittyaukean laidalla sijaitseva alue muodostuukin osaksi erittäin tiivistä 
kaupunkirakennetta. Kaupunkikuvassa monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus toimii 
välikappaleena länsipuolen asuinalueiden ja Albatrossin sekä uusien tornikortteleiden keskellä. 
idässä ja pohjoisessa tornikorttelit peittävät pitkät näkymälinjat rakennukselle. Etelästä katsottaessa 
monipuolinen palvelukeskus muodostuu osaksi Delfiinikorttelien eteläjulkisivun tornien sarjaa.

HUomAUtUS

tätä diplomityötä työtä tehtäessä oli viitesuunnitelman laatiminen vielä kesken (2016). Rakennusten 
tarkemmasta muotoilusta oli esitetty useita eri vaihtoehtoja. tässä työssä rakennukset on esitetty 
yksinkertaistettuina massoina. yksityiskohtien sijaan huomio on pyritty keskittämään kokonaisuuteen 
ja  diplomityön suunnitteluprosessin kannalta olennaisiin seikkoihin. tätä työtä ei tule käyttää 
Delfiinikorttelien viitesuunnitelman tarkasteluun.

diplomityössä on pyritty siihen, että esitetty suunnitelma monipuolisen palvelukeskuksen 
uudisrakennukseksi toimii Delfiinikortteleiden suunnitelman toteutumista tai toteutuksen yksityiskohdista 
riippumatta.
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Viitesuunnitelma 1:1000
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Aksonometria, viitesuunnitelma
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Havainnekuva viitesuunnitelmasta. Kuva: Arkkitehruuritoimisto B&m.
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Kuvia viitesuunnitelmasta. Vasemmalla aluejulkisivut etelään ja pohjoiseen, oikealla julkisivututkielmia. Kuvat: Arkkitehtuuritoimisto B&m.
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Referenssikuvia viitesuunnitelmasta. Kuvat: Arkkitehruuritoimisto B&m.



38

3.7 TilaohJelma

Seuraavassa on esitetty Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolta saatu tilaohjelma, jota on käytetty 
suunnittelutyön lähtötietona. tilaohjelma on luonnos, ja se tarkentui suunnittelutyön edetessä, 
rakennuspaikan ja rakennuksen konseptin tarjoamien mahdollisuuksien ja asettamien reunaehtojen 
mukaan. tässä tilaohjelma on kuitenkin esitetty tiivistetysti alkuperäisessä muodossaan. tilaohjelmaa 
tutkitaan tarkemmin luvussa  4.3 tilaohjelman ryhmittely.

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen merkittävimmät osat ovat palvelukeskus 
sekä muistisairaiden ryhmäkodit. lisäksi rakennukseen kuuluu päivätoimintayksikkö, henkilökunnan 
työtiloja ja muita aputiloja.

pAlVElUKESKUS

palvelukeskuksessa järjestetään toimintaa eläkeläisille ja työttömille. palvelukeskus on luonteeltaan 
julkista tilaa. Se koostuu laajasta aulatilasta, jonka yhteyteen on sijoitettu pienimittakaavaisia toimintoja. 
Aulan yhteydessä toimivat myös kahvila ja ravintola. palvelukeskuksen varsinainen toiminta tapahtuu 
liikunta-, kokoontumis- ja ryhmätiloissa.1

RyHmäKodit

Ryhmäkodit tarjoavat asuinpaikan pääasiassa ikääntyneille, muistisairaille asukkaille, jotka eivät 
kykene asumaan itsenäisesti. Ryhmäkodit on tilaohjelmassa esitetty 14 asukkaan yksikköinä, joita on 
yhteensä 10 kappaletta. yksiköt koostuvat asukkaiden henkilökohtaisista asuinhuoneista, yhteisistä 
oleskelu-, ruokailu-, toiminta- ja saunatiloista sekä henkilökunnan tiloista.2

mUUt tilAt

Rakennuksessa toimii pieni myös päivätoimintayksikkö, jossa järjestetään toimintaa omaishoidettaville 
sekä tarjotaan tukea omaishoitajille. Henkilökunnan tilat muodostuvat suuresta monitilatoimistosta sekä 
sosiaalitiloista. Rakennukseen kuuluu myös lukuisia apu- ja huoltotiloja sekä teknisiä tiloja. lisäksi 
tilaohjelmassa on esitetty toive ryhmäkotien asukkaiden omasta ulkoilupihasta.3

tilAoHJElmAlUoNNoKSEN tiiViStElmä

pAlVElUKESKUS
sisääntuloaula   429 hym2 772 brm2

kahvila ja ravintola   600 hym2 1080 brm2

liikunta-, kokoontumis- ja ryhmätilat   660 hym2 1188 brm2

yhteensä   1689 hym2 3040 brm2

päiVätoimiNtAyKSiKKö   
yhteensä   145 hym2  261 brm2

RyHmäKodit
ryhmäkoti 1   536 hym2 964 brm2

ryhmäkoti 2   536 hym2 964 brm2

      - - -
yhteensä 10 kpl   5360 hym2 9640 brm2

HENKilöKUNNAN tilAt
yhteensä   300 hym2 540 brm2

ApU-, HUolto-, JA VARAStotilAt 
yhteensä   180 hym2 324 brm2

yHtEENSä   7674 13 805 brm2

1 Helsingin SotE, tilaohjelmaluonnos 2016, 1-9.
2 ibid.
3 ibid.
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3.8 eriTyisVaaTimukseT

Suunnittelutyössä on pyritty huomioimaan palvelukeskus- ja palveluasumisympäristön suunnitteluun 
liittyvät erityistarpeet. Rakennusvirasto on määritellyt monipuoliset palvelukeskukset esteettömyyden 
erikoistason alueiksi, joiden tulee täyttää tavallista tiukemmat esteettömyysmääräykset. 
Rakennusviraston ohjeiden lisäksi suunnittelutyössä on käytetty apuna Asumisen rahoitus ja 
kehittämiskeskus ARAn suunnitteluohjeita sekä Helsingin kaupungin ohjeita liittyen vanhusten 
palvelukeskuksiin.

Edellä mainitut ohjeet sisältävät paljon hyvin yksityiskohtaisiakin suunnitteluohjeita, jotka on kaikki pyritty 
huomioimaan suunnittelutyössä. Seuraavaan on tiivistetty suunnittelutyötä ohjanneita yleisluontoisia 
periaatteita.

EStEEttömyyS

Rakennus lähiympäristöineen on suunniteltava kauttaaltaan esteettömäksi. Esteettömyyden 
suunnittelussa on huomioitava liikkumisen lisäksi myös muut esteettömyyden osa-alueet. Näitä ovat 
näkemisen, kuulemisen, hahmottamisen ja ymmärtämisen esteettömyys sekä viihtyisyys ja turvallisuus. 
mitoituksessa on otettava huomioon liikkumisen apuvälineiden käyttämisen lisäksi toisen ihmisen apu, 
fyysinen avustaminen ja ohjaus sekä neuvonta.1 

tilAJäRJEStElyt

tilat on suunniteltava viihtyisiksi, turvallisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. tilajärjestelyiden selkeyteen 
ja hahmotettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Selkeäpiirteisyys helpottaa aistirajoitteisten 
henkilöiden toimintaa tiloissa ja toisaalta luo turvallisuuden tunnetta.

Asumisympäristön on tarjottava eriluonteisia tiloja. tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden, mutta toisaalta 
tarjoavat myös yksityisyyttä. Henkilökunnan tilat on pyrittävä sijoittamaan erilleen asumistoiminnoista.2

KEStäVyyS JA HUollEttAVUUS

tilat ja materiaalit on suunniteltava ja valittava siten, että ne ovat helposti huollettavissa ja 
puhdistettavissa. pintamateriaalit ovat helppohoitoisia ja kestäviä.3

tAloUdElliSUUS

Rakennuspaikan olosuhteet ja kaavoituksen vaatimukset huomioon ottaen tavoitteena on 
tarkoituksenmukainen, toimiva ja kohtuuhintainen rakennus. Rakennus on suunniteltava myös 
ylläpitokustannuksiltaan kohtuulliseksi.4

1 ARA 2015, 13.
2 ARA 2015, 12.
3  Helsingin SotE, erityisvaatimukset 2015, 2.

EKoloGiSUUS

Suunnittelussa pyritään energiatehokkaaseen kokonaisratkaisuun. materiaalit ovat ekologisia ja myös 
asuinympäristön terveellisyys on otettava huomioon. Rakentamisella pyritään edistämään ympäristön 
ekologista kestävyyttä.5

EliNKAARiAJAttElU

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, rakennuksen elinkaaren pituudeksi on mitoitettava 
vähintään 100 vuotta. tilojen muuntojoustavuus pidentää rakennuksen elinkaarta. pitkäjänteistä 
muuntojoustavuutta tukevat parhaiten sellaisten rakenneratkaisujen käyttäminen, joilla tiloja voidaan 
yhdistellä ja muuttaa kantaviin rakenteisiin puuttumatta.6

moNiKUlttUURiSUUS

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskusta tulevat käyttämään myös maahanmuuttajataustaiset 
asiakkaat. Eri kulttuuritaustan omaavien asiakkaiden erityistarpeet on huomioitava suunnittelussa. 
Esimerkiksi musliminaisasiakkaille olisi voitava tarjota mahdollisimman suojaisat ja intiimit kuntosali- ja 
pukeutumistilat.7

4 ARA 2015, 5.
5 ARA 2015, 4.
6 ARA 2015, 7.
7 Koivisto ym. 2016, 1.
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4 SUUNNittElUpRoSESSi
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4.2 lähiympärisTön Toiminnallinen rakenne

Suunnittelualueen ympäristö, Vuosaaren keskusta, on palvelutarjonnaltaan kattava. pohjoisessa, 
mosaiikkitorin äärellä, sijaitsevat kulttuuripalveluita tarjoava Vuotalo sekä liikuntapalveluita tarjoava 
Urheilutalo. Kauppakeskus Columbuksessa toimii kymmenittäin erilaisia kaupallisia palveluita. 
Uudisrakennuksen yhteydessä sijaitsevan toimitilarakennus Albatrossin sosiaali- ja terveyspalveluita 
ollaan uudistamassa. Uusien asuinalueiden, Delfiinikortteleiden ja Kahvikortteleiden, katutasoon on 
kaavailtu liike- ja toimitiloja. lisäksi kävelyetäisyydellä on monipuolinen merenrantaympäristö sekä 
useita Helsingin kaupungin ulkoilu- ja luontoalueita.

liittymiNEN ympäRiStöN pAlVElUVERKoStooN

Suunnittelutyössä tavoitteena on ollut suunnitelman toimintojen luonteva liittäminen osaksi Vuosaaren 
keskustan toiminnallista rakennetta. monipuolinen palvelukeskus pyrkii toisaalta täydentämään 
ympäristön palveluverkostoa, toisaalta hyödyntämään jo olemassa olevia palveluita.

Uudisrakennuksen kiinteä liittyminen toimitilarakennus Albatrossiin ja sisäyhteys kauppakeskus 
Columbuksen kautta metroasemalle ja aina pohjoisen mosaiikkitorille saakka liittää uuden 
palvelukeskuksen kiinteäksi osaksi Vuosaaren keskustan palveluakselia. Columbuksen 
kaupalliset palvelut, Vuotalon kulttuuripalvelut sekä Urheilutalon liikuntamahdollisuudet ovat 
uudisrakennuksen asukkaiden ja muiden käyttäjien helposti saavutettavissa. Niitä voidaan hyödyntää 
palvelukeskustoiminnassa esimerkiksi järjestämällä retkiä vaikkapa Vuotalon teatteriesityksiin. toisaalta  
sujuva kulkuyhteys julkisen liikenteen solmukohtaan tekee palvelukeskuksesta helposti saavutettavan 
myös laajemmalla alueella ja luo oivalliset puitteet kattavan palvelukeskittymän muodostamiselle.

monipalvelukeskuskonsepti, jossa monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus liittyy Albatrossiin 
sijoitettaviin perhekeskukseen sekä terveys- ja hyvinvointikeskukseen mahdollistaa tehokkaan 
tilankäytön ja jo olemassa olvien tilojen hyödyntämisen. lisäksi ratkaisu luo mahdollisuuksia esimerkiksi 
kiinteistönhuollon ja henkilökunnan resurssien optimointiin.

4.1 suunniTTeluprosessi

Rakennussuunnittelu on monitahoinen haaste. Suunnittelutyö alkaa, kun on havaittu tarve toiminnoille, 
joille ei ole olemassa sopivia tiloja. Suunnitelman kehittymiseen vaikuttavat lukuisat tekijät. 
Suunnitteluprosessissa toiminnot ja tilat muovataan rakennuksen muotoon hankkeen eri osapuolten 
toiveiden, rakennuspaikan ja sen ympäristön ominaisuuksien sekä suunnittelijan omien arkkitehtonisten 
tavoitteiden mukaan.

Seuraavassa on esitelty suunnitteluprosessia, pohdittu suunnittelutyöhön vaikuttaneita tekijöitä ja 
tutkittu eri suunnitteluratkaisuita. Ensin on analysoitu suunnittelutehtävän lähtötietoja, rakennuksen 
tilaohjelmaa ja suunnittelualueen sekä sen lähiympäristön kaupunkikuvallisia ominaisuuksia ja 
toiminnallista rakennetta. Analyysin pohjalta on pyritty muodostamaan rakennuksen kaupunkikuvallinen 
kokonaishahmo sekä toiminnallinen konsepti.

Rakennuksen suurmuodon ja pääpiirteisen tilahierarkian hahmotuttua on pohdittu tarkemmin 
tilaratkaisuja. Eri käyttäjäryhmien tarpeita analysoiden on rakennuksen tilat pyritty järjestämään 
mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi.

lopuksi on tarkasteltu vielä rakennuksen arkkitehtuurin nyansseja, julkisivun aukotusta ja 
materiaalivalintoja.



43

monipuolisen palvelukeskuksen liittyminen Vuosaaren keskustan palveluakseliin.
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4.3 TilaohJelman ryhmiTTely

Seuraavassa on analysoitu Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolta saatua rakennuksen alustavaa 
tilaohjelmaa ja sen toimintoja. tilaohjelma on luonnos. Sen yksityiskohtaisen noudattamisen sijaan 
tässä työssä onkin pyritty luomaan toimivat puitteet tilaohjelmassa esitetyille toiminnoille.

pAlVElUKESKUS

palvelukeskus on luonteeltaan julkista tilaa. Sen kaikille avoimessa aulatilassa on pienimittakaavaisia 
toimintoja kuten AtK-pisteitä ja lehtienlukupaikkoja. Aulatilaan liittyvät myös julkiset ravintola- 
ja kahvilatilat. palvelukeskuksen sydän on suuri monitoimisali, jossa voidaan järjestää erilaisia 
yleisötapahtumia. Varsinainen palvelukeskustoiminta tapahtuu puolijulkisissa, suljettavissa olevissa, 
ryhmätiloissa. lisäksi palvelukeskukseen liittyy liikuntatiloja.1

tilaohjelmassa palvelukeskuksen yhteyteen esitetyt kaupalliset tilat on korvattu pop up -luonteisilla 
palvelutiloilla. pop up -palvelutilat eivät kilpaile ympäristön palvelutarjonnan kanssa, vaan tarjoavat 
ympäristön yrittäjille mahdollisuuden tuoda toimintansa lyhyeksi määräajaksi palvelukeskukseen. 
tämä mahdollistaa joustavan tilankäytön sekä monipuolisen palvelutarjonnan, kun samassa tilassa voi 
välillä toimia esimerkiksi kampaamo, välillä hieroja.

RyHmäKotiEN tilAt

Ryhmäkodit koostuvat asukkaiden yksityisistä huoneista sekä yhteisestä ruokailu- ja oleskelutilasta 
ja keittiöstä. Ryhmäkodit on tässä työssä jaettu Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alun perin 
ehdottamien 14 hengen yksiköiden sijaan 8 hengen yksiköihin, jotka muodostavat ryhmäkotipareja. 
Jakaminen pienkoteihin säilyttää tunnelman rauhallisena ja turvallisena. Jokaiseen ryhmäkotipariin 
liittyy yhteinen toimintatila, saunatila sekä henkilökunnan tila.2

Ryhmäkotipaikkoja on yhteensä 140. pienessä osassa ryhmäkoteja asuu lyhytaikaishoidon asiakkaita, 
suurimassa osassa pysyviä asukkaita. pysyvän asumisen ja lyhytaikaishoidon tilat on suunniteltu 
sosiaali- ja terveysviraston ohjeistuksen mukaan samanlaisiksi, jolloin toiminta voi muuttua tarpeen 
vaatiessa.3

yHtEiStoimiNtAtilAt

Vaikka palvelukeskus ja ryhmäkodit sijaitsevat samassa rakennuksessa, etenkin rakennuksen 
suurten käyttäjäryhmien, palvelukeskuksen asiakkaiden sekä ryhmäkotien asukkaiden, 
hybridirakennusratkaisusta saavuttama konkreettinen hyöty on alkuperäisen tilaohjelman mukaisessa 
ratkaisussa kovin vaatimaton. Ryhmäkotien muistisairaiden asukkaiden itsenäinen liikkuminen 
palvelukeskukseen ja osallistuminen palvelukeskuksen toimintaan on haasteellista.

1 Helsingin SotE, tilaohjelmaluonnos 2016, 1-9.
2 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 8.
3 Helsingin SotE, tilaohjelmaluonnos 2016, 1-9.
4 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 7.

tässä suunnitelmassa on alkuperäisestä tilaohjelmaa hieman muokaten jokaiseen ryhmäkotikerrokseen  
muodostettu reilun kokoinen toimintatila, jota voidaan käyttää ryhmäkotien oman toiminnan lisäksi myös 
palvelukeskustoiminnan järjestämiseen. Näissä ryhmäkotien ja palvelukeskuksen yhteistoimintatiloissa 
ryhmäkotien asukkaat voivat itsenäisesti osallistua palvelukeskustoimintaan. myös palvelukeskuksen 
asiakkaat, syrjäytymisvaarassa olevat eläkeläiset ja työttömät, voivat halutessaan järjestää 
yhteistoimintatiloissa toimintaa ryhmäkotien asukkaille ja saada näin uudenlaista sisältöä elämäänsä.

päiVätoimiNtAyKSiKKö

päivätoimintayksikön muodostavat ryhmätila ja lepotila sekä niihin liittyvät aputilat. päivätoiminta-
yksikössä järjestetään toimintaa omaishoidettaville ja omaishoitajille.4

HENKilöKUNNAN tilAt

Henkilökunnan tiloja käyttää palvelukeskuksen ja ryhmäkotien henkilökunnan lisäksi muu monipuolisen 
palvelukeskuksen toimintaan liittyvä henkilöstö, esimerkiksi kotihoidon henkilökunta. Henkilökunnan 
työtila on monitilatoimisto, johon tarpeen mukaan järjestetään työpisteitä, hiljaisen työn tiloja sekä 
kokoustiloja. lisäksi henkilökunnan tilat käsittävät pukuhuoneet ja taukotilan.5

RyHmäKotiEN UlKoilUpiHA

Ryhmäkotien ulkoilupiha on piha-alue, jolla muistisairaat asukkaat voivat turvallisesti itsenäisesti 
ulkoilla. pihalla on liikuntaa tukevia kulkureittejä, puita, muita istutuksia ja mahdollisuus pienimuotoiseen 
viljelyyn. Siellä on myös sopivia kiinteitä liikuntavälineitä, lepopaikkoja ja oleskelualueita.6

mUUt tilAt

Edellä mainittujen tilojen lisäksi rakennukseen liittyy lukuisia apu- ja huoltotiloja ja teknisiä tiloja. 
Aputiloista ehkä merkittävin on keittiö, jossa hoidetaan sekä palvelukeskuksen ravintolan että 
ryhmäkotien ruokahuolto.

pAlVElUASUNNot

Alkuperäisessä tilaohjelmassa esitettyjen tilojen lisäksi, tässä työssä on tutkittu myös palveluasuntojen 
sijoittamista monipuolisen palvelukeskuksen yhteyteen.

5 Helsingin SotE, tilaohjelmaluonnos 2016, 1-9.
6 Helsingin SotE, tarvekuvaus 2015, 13.
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tilaohjelma  1:1000
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tilaohjelma  1:1000
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tilaohjelma, yhteenveto  1:1000
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tilaohjelma suhteessa suunnittelualueeseen
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4.4 rakennuksen muodonanTo

monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti haastava. 
Se sijaitsee aivan erittäin korkeiden tornikortteleiden vieressä, tiiviissä kaupunkiympäristössä. 
Rakennukselle osoitettu tontti on tilaohjelmaan nähden ahdas. lisäksi liittyminen olemassa olevaan 
Albatrossin rakennukseen tuo mukanaan omat toiminnalliset ja arkkitehtoniset haasteensa. 
Seuraavassa on käyty läpi rakennuksen muodonantoon vaikuttaneita seikkoja.

Rakennuksen muodonannon tavoitteena on ollut ratkaisu, joka yhdistää toiminnallisilta vaatimuksiltaan 
erilaiset yksiköt, julkisen palvelukeskuksen sekä yksityisen ryhmäkotiosan, toimivasti toisiinsa. 
pyrkimyksenä on ollut kokonaisuus, joka yhdistyy luontevasti olemassa olevaan toimitilarakennus 
Albatrossiin sekä muodostuu eheäksi osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta.

Rakennuksen muodonantoa ovat ohjanneet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston sekä sosiaali- ja 
terveysviraston toiveet. Kaupunkisuunnitteluvirastossa toivottiin urbaania, korkeaakin rakentamista. 
Sosiaali- ja terveysvirastossa puolestaan pidettiin tärkeänä riittävän laajoja yhtenäisiä kerroksia.

lAAJA KoRttElimAlli

Arkkitehtuuritoimisto B&M:n laatimassa Delfiinikortteleiden viitesuunnitelmassa on esitetty myös tämän 
diplomityön kohteena oleva uuden monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus. Viitesuunnitelmassa 
esitetyssä ehdotuksessa uudisrakennus pyrkii täydentämään olemassa olevan Albatrossin rakennuksen 
umpikorttelimaiseksi kokonaisuudeksi ja täten ehkä liittämään sen kaupunkirakenteessa osaksi etelän 
umpikortteleita. Ehdotus on esitetty kuvassa A. Se on toiminut rakennuksen muodonantoprosessin 
lähtökohtana.

Viitesuunnitelman ehdotus koostuu kolmesta erillisestä noppamaisesta ryhmäkotimassasta, jotka 
seisovat matalan palvelukeskusjalustan päällä. Erilliset ryhmäkotinopat olivat kuitenkin sosiaali- 
ja terveysviraston mielestä haasteellisia. Erityisesti henkilökunnan liikkuminen toisistaan erillisten 
rakennusmassojen välillä koettiin hankalaksi. 

Kuvassa B esitetyssä vaihtoehdossa on tutkittu umpikorttelimallia yhtenäisillä kerroksilla. Ratkaisu on 
kuitenkin monin tavoin tehoton ja käytävätilan määrä suhteettoman suuri.

KompAKti RAKENNUS

Sen lisäksi, että umpikorttelimainen ratkaisu on toiminnallisesti haastava, ei se mielestäni myöskään 
ole kaupunkikuvallisesti perusteltu. laajan umpikorttelin sijaan tässä työssä onkin päädytty kompaktiin 
ratkaisuun, jossa uudisrakennus jatkaa Albatrossin eteläistä ja pohjoista julkisivulinjaa. Eteläinen 
julkisivu yhdistyy viitesuunnitelman Delfiinikortteleiden julkisivulinjaan, ja rakennuksen eteläpuolelle 
muodostuu aukio, joka tuo kaupunkirakenteeseen väljyyttä korkeiden rakennusten lomaan.

Erilaisten kapearunkoisten vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen, massoitteluprosesissa on päädytty 
lopulta yhtenäiseen suorakulmaiseen ryhmäkotimassaan, joka mahdollistaa huoneiden sijoittamisen 
rungon molemmille puolille. Se on mielestäni arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti sekä varmasti myös 
taloudellisesti ja energiataloudellisesti hyvä vaihtoehto.

Vaihtoehdossa E on tutkittu ratkaisua, jossa uudisrakennus ei liity kiinteästi olemassa olevaan 
Albatrossin rakennukseen. liittyminen Albatrossiin on kuitenkin rakennuksen ja erityisesti 
monipalvelukeskuskokonaisuuden toiminnallisuuden kannalta tärkeää. lisäksi palvelukeskuksen 
on mielestäni edullista sijoittua kokonaisuudessaan yhteen kerrokseen maan tasoon, mikä ei tontin 
ahtauden takia erillisrakennusvaihtoehdossa ole järkevästi mahdollista.

Rakennuksen muodonannossa on päädytty kuvassa F esitettyyn ratkaisuun, jossa yksikerroksinen 
pohjamuodoltaan neliömäinen palvelukeskus muodostaa jalustan yhtenäiselle suorakaiteen muotoiselle 
ryhmäkotimassalle. Rakennus on massoittelultaan yksinkertainen ja selkeä. toisaalta se hahmottuu 
yhtenäisenä suurmuotona, toisaalta muodonannosta on myös luettavissa rakennuksen toiminnalliset 
pääyksiköt. Rakennus on kompakti, urbaani kaupunkipalvelukeskus, joka asettuu napakasti ympäristön 
korkeaan korttelirakenteeseen.
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4.5 käyTTäJäryhmäT

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus on käyttäjäkunnaltaan moninainen rakennus. Suunnittelutyössä 
pyrkimyksenä on ollut järjestellä rakennuksen tilat siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella 
tavalla jokaista eri käyttäjäryhmää. Seuraavassa on tutkittu rakennuksen eri käyttäjäryhmiä, niiden 
tilantarpeita sekä liikkumista rakennuksessa.

SAtUNNAiSEt KäViJät

Satunnaiset kävijät poikkeavat rakennukseen ohikulkumatkalla. He voivat hyödyntää palvelukeskuksen 
kaikille avoimien aulatilojen palveluita ja nauttia kahvilan ja ravintolan tarjonnasta. Aulatilojen läpi on 
myös mahdollista kulkea Albatrossiin.

tApAHtUmAViERAAt

tapahtumavieraat osallistuvat palvelukeskuksessa järjestettäviin yleisötapahtumiin. He käyttävät 
palvelukeskuksen julkisia tiloja ja kahvilan ja ravintolan palveluita.

pAlVElUKESKUKSEN ASiAKKAAt

palvelukeskuksen asiakkaat ovat helsinkiläisiä eläkeläisiä ja työttömiä. Asiakkaat osallistuvat 
palvelukeskuksessa järjestettyyn toimintaan sekä käyttävät itsenäisesti palvelukeskuksen tarjoamia 
palveluita. palvelukeskuksen asiakkailla tulee olla luonteva pääsy julkisten aulatilojen lisäksi myös 
palvelukeskuksen liikunta-, kokoontumis- ja ryhmätiloihin.

päiVätoimiNtAyKSiKöN ASiAKKAAt

päivätoimintayksikön asiakkaat ovat kotona asuvia omaishoidettavia sekä omaishoitajia. 
päivätoimintayksikön tulee olla helposti saavutettavissa. Se ei kuitenkaan ole luonteeltaan yhtä julkinen 
kuin palvelukeskuksen tilat.

RyHmäKotiEN ASUKKAAt

Suurin osa ryhmäkotien asukkaista on muistisairaita, lisäksi useat ovat liikuntarajoitteisia. Ryhmäkotien 
asukkaille pyritään luomaan mahdollisimman helposti hahmotettavissa oleva turvallinen ympäristö, 
jossa heillä on mahdollisuus liikkua, harrastaa ja elää oman näköistä elämäänsä. Ruokailu järjestetään 
ryhmäkodeissa.

muistisairaiden asukkaiden kulkua on voitava valvoa. Asukkaat käyttävät itsenäisesti oman ryhmäkotinsa 
tiloja, ryhmäkotien yhteistiloja ja ulkoilupihaa. pihaa lukuun ottamatta ryhmäkotien asukkaat eivät voi 
omatoimisesti liikkua ulos rakennuksesta.

RyHmäKotiEN ViERAiliJAt 

Ryhmäkotien vierailijat tulevat tapaamaan ryhmäkodissa asuvaa omaistaan tai ystäväänsä. 
Ryhmäkotien asukkaat voivat myös omaisen seurassa liikkua palvelukeskuksen tiloissa tai poistua 
rakennuksesta. Vierailijoiden tulisi voida mahdollisimman itsenäisesti kulkea ryhmäkoteihin ja niistä 
ulos.

HENKilöKUNtA

palvelukeskuksessa ja ryhmäkodeissa sekä näiden aputiloissa työskentelee paljon henkilökuntaa sekä 
vapaaehtoisia. Henkilökunnalla tulee pääasiallisesti olla pääsy kaikkiin tiloihin.

yHtEENVEto

palvelukeskus ja ryhmäkodit muodostavat kaksi selvästi erillistä toiminnallista yksikköä. palvelukeskus 
on luonteeltaan julkinen, kaikille avoin kaupunkilaisten olohuone, jonka yksityisempienkin tilojen tulee 
olla helposti saavutettavissa. Ryhmäkodit puolestaan ovat pääosin asukkaiden yksityisiä tiloja. 

muistisairaiden ryhmäkotien asukkaiden kulunvalvonnan ratkaiseminen on mielenkiintoinen haaste. 
muistisairaat asukkaat eivät käytännössä voi omatoimisesti poistua rakennuksesta. Heidän tulee 
kuitenkin voida itsenäisesti toimia ja liikkua oman ryhmäkotinsa tiloissa sekä päästä ulkoilemaan 
ryhmäkotien ulkoilupihalle. lisäksi ryhmäkotien vierailijoiden tulee päästä kulkemaan ryhmäkoteihin ja 
niistä pois.

Henkilökunnan on voitava luontevasti liikkua kaikkialla rakennuksessa. Suunnittelutyössä tavoitteena on 
ollut henkilökunnan liikenteen ja huoltoliikenteen eriyttäminen rakennuksen asukkaiden ja asiakkaiden 
liikenteestä.

luontevien tilajärjestelyiden lisäksi eri käyttäjäryhmien kulkua rakennuksessa voidaan ohjata 
erilaisin teknisin ratkaisuin. Eri käyttäjäryhmille voidaan avata pääsy tiettyihin tiloihin esimerkiksi 
magneettiavaimella tai rannekkeella. Suunnittelutyössä tavoitteena on ollut ratkaisu, jossa kerrokset 
ovat pääasiassa vapaasti kuljettavissa, ja kulunvalvonta tapahtuu vertikaaliyhteyksissä.
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Rakennuksen tilallinen ja toiminnallinen konsepti . tilat eivät ole mittakaavassa.
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4.6 rakennuksen Tilallinen Ja Toiminnallinen konsepTi

Seuraavassa on tutkittu tarkemmin rakennuksen tilaratkaisuita ja analysoitu eri vaihtoehtoja  
maantasokerroksen palvelukeskuksen sekä tyypillisen ryhmäkotikerroksen tilajärjestelyistä.

palvelukeskuskerroksessa on pohdittu julkisen, kaikille avoimen tilan sekä yksityisemmän, suljettavissa 
olevan tilan suhdetta. tavoitteena on ollut helposti lähestyttävä kokonaisuus, jossa palvelukeskuksen 
kaikille avoin aulatila toimii julkisen katutilan jatkeena. Suunnitelmassa on pyritty toteuttamaan 
voimassaolevan asemakaavan ajatusta rakennuksen läpikuljettavuudesta.

Ryhmäkotikerroksen tilat puolestaan muodostuvat kahdesta 8 asukkaan ryhmäkodista sekä niiden 
yhteisestä toimintatilasta, saunatilasta ja henkilökunnan tilasta. tavoitteena on ollut tilallisesti selkeä 
ratkaisu, joka luo asukkaille helposti hahmotettavan ja turvallisen asuin- ja toimintaympäristön.

Vaikka palvelukeskus ja ryhmäkodit ovat toiminnallisesti pääosin erillisiä yksiköitä, ovat ne kuitenkin 
kiinteästi osa samaa rakennusta ja rakennusteknisesti, etenkin vertikaalielementtien sijainnin osalta, 
erittäin riippuvaisia toisistaan. Rakennuksen vertikaalielementit on mitoitettu Rakennustiedon ohjeiden 
mukaan. Ne muodostuvat neljästä henkilöhissistä, kahdesta tavarahissistä, ilmanvaihtokuilusta sekä 
vähintään kahdesta osastoidusta poistumistieportaasta.

VAiHtoEHto A

Vaihtoehdossa A palvelukeskuskerroksen julkinen aulatila kiertää keskelle sijoitettua, yhtenäistä 
yksityisempien tilojen ryhmittymää. Ryhmäkotikerroksessa asuintilat sijaitsevat rakennusmassan 
päädyissä. Keskellä on yhteistilojen, saunatilojen, terassin ja henkilökunnan tilojen muodostama 
modulaarinen kokonaisuus, jossa tilojen paikkoja voidaan vaihdella kerroksittain.

Vertikaaliyhteydet sijaitsevat ryhmäkotimassan länsijulkisivulla, palvelukeskuskerroksen keskellä. 
yhteyksien sijainti maantasokerroksessa syvällä rakennusrungon sisällä on kuitenkin poistumisteiden 
ja palo-osastoinnin suhteen ongelmallista.

VAiHtoEHto B

Vaihtoehdossa B palvelukeskuksen tilajärjestely on vaihtoehtoon A nähden käänteinen; yksityiset 
tilat reunustavat suurta julkista keskeistilaa. tällainen tilajärjestely on luonnonvalon saannin kannalta 
haasteellinen, ja keskeistilasta tulee helposti tunnelmaltaan umpinainen. Ryhmäkotikerroksen periaate 
on sama kuin vaihtoehdossa A, mutta asuintilat ja yhteistilat on järjestelty eri tavalla.

Vaihtoehdossa B vertikaaliyhteydet sijaitsevat rakennuksen itäjulkisivulla, jolloin poistumistieongelmia 
ei maantasokerroksessa ole. Sen sijaan ryhmäkotien ulkoilupihalta poistumisen järjestäminen on 
vaikeaa.

VAiHtoEHto C

Vaihtoehdossa C palvelukeskuksen julkinen aulatila kiertää kerroksen julkisivuja, ja kulkuakselien 
halkomat yksityiset tilablokit on koottu kerroksen keskelle. tilarakenne muistuttaa ruutukaavamaista 
korttelirakennetta pienoiskaupungin mittakaavassa. Ryhmäkotikerroksissa rakennuksen vertikaaliydin 
sijaitsee rakennusrungon keskellä, ja kaikki käyttötilat julkisivuilla. Ryhmäkotien asuinhuoneet 
reunustavat yhteistiloja, jotka aukeavat terasseille rakennuksen molemmissa päädyissä.

Sekä vaihtoehdossa A että B rakennuksen vertikaaliytimessä on kaksi tasa-arvoista porrasta. 
poistumistieportaiden sijainti rakennusrungon sisällä aiheuttaa kuitenkin väistämättä ongelmia. 
Vaihtoehdossa C poistumistieportaat on sijoitettu ryhmäkotimassan päätyihin. Kerrosten lisäksi 
niihin on pääsy myös ryhmäkotien ulkoilupihalta. Vertikaaliytimessä on vain yksi käyttöporras. tämä 
mahdollistaa huoltoliikenteen eriyttämisen asukas- ja asiakasliikenteestä, kun tavarahisseille on 
mahduttu järjestämään oma aulatila.

Vaihtoehto C:n tilajärjestelyt ovat toimineet suunnitelman jatkokehittämisen pohjana.
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RAKENNUSAlUE

Rakennusalue sijaitsee toimitilarakennus Albatrossin itäpuolella, sen välittömässä läheisyydessä. 

Uudisrakennuksen pohjamuoto on neliö, joka jatkaa Albatrossin julkisivulinjoja. 

liiKENNE JA pySäKöiNti

Rakennuksen kellarikerrokseen sijoittuva pysäköintilaitos yhdistyy Albatrossin kellarin pysäköintiin. 

Ajoyhteys on rakennuksen pohjoispuolelta, Albatrossin pysäköintilaitoksen kautta. Saattoliikenne 

järjestetään rakennuksen eteläpuolelta. muuten rakennuksen lähiympäristö on huoltoajoa lukuun 

ottamatta rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä.

pAlVElUKESKUS

maantasokerrokseen sijoittuu matala, koko rakennusalueen kattava, julkinen palvelukeskus. 
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RyHmäKodit

yksityiset ryhmäkodit sijaitsevat kapeassa, korkeassa massassa palvelukeskuksen muodostaman 

jalustan päällä.

yHtEiStoimiNtAtilAt

Ryhmäkotikerroksiin on muodostettu yhteistoimintatiloja, joissa voidaan järjestää myös 

palvelukeskustoimintaa. Näin ryhmäkotien muistisairaat asukkaat, joiden itsenäinen liikkuminen 

palvelukeskukseen on haasteellista, voivat omatoimisesti osallistua palvelukeskustoimintaan. myös 

palvelukeskuksen käyttäjät voivat halutessaan järjestää toimintaa ryhmäkotien asukkaille.

pUiSto- JA piHA-AlUEEt

Rakennuksen eteen muodostuu puistoaukio, johon järjestetään oleskelu- ja liikuntapaikkoja. 

Ryhmäkotien ulkoilupiha sijoittuu palvelukeskuksen päälle. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa on 

näköalaterassi.
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4.7 ulkoarkkiTehTuuri

Ulkoarkkitehtuurilliset seikat ovat usein mielipideasioita, ja objektiivisesti hyviä tai huonoja ratkaisuita ei 
välttämättä aina ole. onnistuneet julkisivuaiheet ja materiaalivalinnat viimeistelevät hyvän suunnitelman, 
mutta tarpeeksi vahva suunnitelma toimii usein niistä riippumatta. Seuraavassa on analysoitu eri 
julkisivuvaihtoehtoja, pohdittu niiden suhdetta lähiympäristön rakennuksiin, ja tutkittu niiden vaikutusta 
rakennuksen sisätilaan.

Vuosituhannen vaihteen toimitila-arkkitehtuuria edustava Albatrossi kaksoislasi- ja metallikasetti-
julkisivuineen muodostaa haastavan lähtökohdan monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennuksen 
ulkoarkkitehtuurille. Suunnittelutyössä tavoitteena on ollut rakennuksen tilaratkaisuihin luontevasti 
sopiva, niin esteettisesti kuin myös toiminnallisesti hyvä julkisivu. pyrkimyksenä on ollut yhtenäinen 
aukotusratkaisu, joka saa rakennuksen hahmottumaan kaupunkikuvassa vaikuttavana suurmuotona.

VAiHtoEHto A

Vaihtoehdossa A esitetty nauhaikkuna sulauttaa uudisrakennuksen osaksi Albatrossia. Vaikka 
uudisrakennus geometrialtaan melko saumattomasti liittyykin Albatrossiin, on se kuitenkin selkeästi 
uusi, itsenäinen kokonaisuus. mielestäni uudisrakennuksen julkisivujen ei olekaan tarpeen imitoida 
Albatrossin ulkoasua.

VAiHtoEHto B

Vaihtoehdossa B on esitetty tiukka, yhtenäinen vertikaaliaukotus, jonka inspiraationa ovat toimineet 
viitesuunnitelmassa esitellyt referenssikuvat. mielestäni täysin yhtenäinen vertikaaliaukotus aikaansaa 
kuitenkin liian virallisen ja vakavan yleisilmeen. lisäksi ratkaisussa syntyy hyvin vähän yhtenäistä, 
umpinaista seinäalaa, minkä voi kokea haittaavan sisätilan kalustettavuutta.

VAiHtoEHto C

Vaihtoehdossa C säännölliseen ruudukkoon on asetettu erikokoisia neliöikkunoita. Korkeat 
yhteistoimintatilat näyttäytyvät julkisivussa suurina leikkisän muotoisina aukkoina.

VAiHtoEHto d

Vaihtoehdossa d on julkisivuun esitetty varsinaisten ikkuna-aukkojen lisäksi myös pienempiä 
reliefimäisiä syvennyksiä. 

VAiHtoEHto E

Vaihtoehdossa E julkisivu on jaettu pieneen yhtenäiseen aukotusverkkoon. Huonetilojen kohdalle 
osuvat aukot ovat ikkunoita, välipohjien ja -seinien kohdalle osuvat syvennyksiä. miltei pitsimäinen, 
täysin yhtenäinen julkisivuverhous on omiaan korostamaan rakennuksen kappalemaisuutta ja toimii 
mielestäni hyvin rakennusta ulkoapäin katseltaessa. Sisätilan kannalta tiheää jakoa on kuitenkin vaikea 
perustella.

VAiHtoEHto F

Vaihtoehdossa F julkisivuja verhoaa tasainen neliöaukotus. Se on rauhallinen ja konstailematon. 
Rationaalista neliöverkkoa on rikottu yhteistoimintatilojen suurilla, leikkisän muotoisilla ikkuna-aukoilla. 
Ensimmäisen ja ylimmän kerroksen julkiset tilat näyttäytyvät julkisivussa hienovaraisesti suurempina 
aukkoina, kuitenkaan rikkomatta kokonaisvaikutelmaa. yhtenäinen, suuri neliöaukotus on sisätilan 
kannalta toimiva ja tasa-arvoinen. Jokaisessa tilassa on vähintään yksi suuri valoa tuova ikkuna. 

Vaihtoehto F on toiminut suunnitelman julkisivujen jatkokehittämisen pohjana.
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5 SUUNNitElmA
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5.2 kaupunkikuValiseT raTkaisuT

Suunnittelualueen ympäristö on kaupunkirakenteeltaan monipuolista. pohjoisessa sijaitsevat keskustan 
palvelurakennukset, itäpuolella Delfiinikortteleiden korkeat tornit, etelässä laajat umpikorttelit ja 
lännessä puistomaiset, keskikorkeat asuinalueet. lisäksi uudisrakennuksen välittömässä yhteydessä 
sijaitseva toimitilarakennus Albatrossi on muodonannoltaan varsin erikoinen. 

monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus puolestaan on massoittelultaan yksinkertainen ja selkeä. 
Se on pohjamuodoltaan neliö ja ääreismitoiltaan kuutio. yksikerroksinen palvelukeskus muodostaa 
rakennuksen horisontaalin jalustaosan, jonka päälle asettuu suorakaiteinen vertikaali ryhmäkotiosa. 
pohjois- ja etelä julkisivuiltaan rakennus on l-kirjaimen muotoinen. itä- ja länsi julkisivuiltaan se on 
lähes täydellinen neliö. Rakennuksen kolmiulotteisen suurmuodon voi käsittää kuutiona, josta on 
lohkaistu pala.

Vahvan geometrinen rakennus on kaupunkirakenteessa osa Vuosaaren keskustan maamerkkimäisten 
eritysrakennusten sarjaa, joka käsittää puoliympyrän muotoisen Vuotalon, pitkänomaisen 
kauppakeskus Columbuksen ja pohjamuodoltaan neliömäisen asuintorni Cirruksen. Etenkin Vuotalo 
ja Cirrus ovat selkeine perusmuotoineen toimineet innoittajina rakennuksen kaupunkikuvallisen ilmeen 
muotoilemisessa.

Uudisrakennus jatkaa Albatrossin etelä- ja pohjoisjulkisivujen linjoja. Rakennuksen eteläinen 
julkisivulinja yhdistyy viitesuunnitelman Delfiinikortteleiden julkisivulinjaan, ja rakennuksen eteläpuolelle 
muodostuu puistoaukio, joka toimii palvelukeskusosan piha-alueena. itäpuolelle muodostuva 
kiilamainen kaupunkitila taas luo vastaparin Albatrossin  länsipuolen sisäänkäyntiaukiolle.

Rakennuksen horisontaaliosan muodostaman jalustan päällä sijaitseva ryhmäkotien ulkoilupiha 
jatkaa Delfiinikortteleiden nostettujen pihojen teemaa. Pihakannen rakenne mahdollistaa suurten 
puiden istuttamisen, ja korkealla maanpinnasta sijaitseva puistomainen piha on mielenkiintoinen 
kaupunkikuvallinen yksityiskohta.

Eri suunnista ja eri etäisyyksiltä katsottuna rakennus hahmottuu eri luonteisena. lännessä Albatrossi 
ja idässä uudet Delfiinikorttelit peittävät pääosin pitkät näkymälinjat rakennukselle. Pohjoisessa 
Columbuksen huoltopiha, Vuotie ja metrorata puolestaan eivät juurikaan tarjoa katselupaikkoja 
kohti rakennusta. Kaupunkikuvallisesti rakennuksen tärkein katselusuunta onkin etelästä. Sieltä 
katsottaessa rakennuksen vertikaaliosa jatkaa Delfiinikorttelien porrastuvaa tornien sarjaa. Se 
muodostuu luontevaksi osaksi keskustan korkeaa hahmoa myös kauempaa katseltaessa. lännestä 
ja idästä nähtynä rakennuksen laaja neliömäinen julkisivu puolestaan erottaa sen asuintorneista, ja 
korostaa rakennuksen toiminnallista erityisluonnetta.

Rakennuksen eteläpuolen puiston puut tuovat maantasoon intimiteettiä ja suojaa. Horisontaali 
palvelukeskusosa avautuu latvustojen alla välittömänä ympäristöönsä. Vertikaali ryhmäkotiosa 
puolestaan katselee puiston yli etäämmälle.

5.1 suunniTelma

Seuraavassa on esitelty tämän diplomityön tuloksena syntynyt suunnitelma Vuosaaren monipuolisen 
palvelukeskuksen uudisrakennukseksi.

Ensin on käyty läpi rakennuksen kaupunkikuvallisia ominaisuuksia ja suhdetta ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen. Kaupunkikuvallisessa tarkastelussa rakennus on esitetty yhtenäisenä 
massana, ja huomio on pyritty kiinnittämään sen kokonaismuotoon.

Seuraavaksi on esitetty rakennuksen tilaratkaisut pohjapiirustusten ja leikkausten avulla. tilaratkaisuiden 
esitysmittakaava on 1:400. Esityksessä on keskitytty rakennuskokonaisuuden toimivuuteen. yksittäiset 
tilat ja kalustus on esitetty viitteellisenä.

lopuksi on pohdittu lyhyesti rakennuksen muuntojoustavuutta ja rakennusteknisiä ratkaisuita sekä 
esitelty rakennuksen ulkoarkkitehtuuria, julkisivuja sekä materiaalivalintoja.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eikä niiden yksityiskohtiin tule kiinnittää liikaa huomiota.
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Havainnekuva etelästä, Bertha pauligin kadulta, kohti palvelukeskuksen sisäänkäyntiä
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Kaupunkirakenne 1:5000
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Asemapiirustus 1:1000
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Aksonometria
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Alueleikkaus B  1:1000

Alueleikkaus A  1:1000
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5.3 TilaraTkaisuT

KEllARiKERRoS: pySäKöiNtilAitoS JA ApUtilAt

Rakennuksen kellarissa sijaitsee pysäköintilaitos. Se yhdistyy Albatrossin olemassa olevaan 
pysäköintiin. Sisäänajo pysäköintilaitokseen tapahtuu rakennuksen pohjoissivulta, Albatrossin 
pysäköintilaitoksen kautta. Sisäänajon yhteydessä on myös tavaran vastaanotto. Kellarissa sijaitsevat 
lisäksi palvelukeskuksen bänditila, kuntosali pukuhuoneineen, palvelukeskuksen ravintolan ja 
ryhmäkotien ruokahuollon hoitava keittiö, muita aputiloja ja teknisiä tiloja sekä väestönsuojat.

1. KERRoS: pAlVElUKESKUS

Rakennuksen maantasokerroksessa sijaitsee palvelukeskus. Se muistuttaa tilarakenteeltaan 
pienoiskaupunkia. yksityisemmät tilat on ryhmitelty neljään korttelimaiseen blokkiin. Julkiset toiminnot 
sijoittuvat niiden ympärille jäävään vapaasti kuljettavaan tilaan. 

palvelukeskus aukeaa ympäristöönsä kaikilta neljältä julkisivultaan. Kerrosta halkovat sekä pohjois-
etelä- että itä-länsisuuntaiset kulkuakselit. Useat sisäänkäynnit mahdollistavat tilojen eriaikaisen, 
toisistaan riippumattoman käytön. palvelukeskuksen keskellä on suuri yhtenäinen monitoimitila, joka 
on tarpeen mukaan rajattavissa siirtoseinin pienemmiksi yksiköiksi. Keskeistila saa luonnonvaloa 
kahdesta suuresta kattoikkunasta. Ravintolatilat sijaitsevat palvelukeskuksen itälaidalla. Ravintola 
aukeaa eteläpäädystään pihan terassille ja ulkoruokailualueelle.

2. KERRoS: HENKilöKUNNAN tilAt

toisessa kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan tilat. Ne palvelevat sekä palvelukeskusta että 
ryhmäkoteja. Henkilökunnan työtila on laaja monitilatoimisto, johon järjestetään tarpeen mukaan 
työpisteitä, hiljaisen työn tiloja sekä neuvottelutiloja. työtilojen yhteydessä sijaitsevat myös henkilökunnan 
sosiaali- ja taukotilat. Henkilökunnan tilat ovat helposti saavutettavissa myös Albatrossista käsin.

3.-11. KERRoS: RyHmäKodit

Kerroksissa 3-11 sijaitsevat muistisairaiden ryhmäkodit. Ensimmäinen ryhmäkotikerros on varattu 
lyhytaikaishoidon asiakkaille. Kerroksessa sijaitsee myös pieni päivätoimintayksikkö.

Jokaisessa ryhmäkotikerroksessa on kaksi 8 hengen ryhmäkotia, jotka muodostavat ryhmäkotiparin. 
Ryhmäkotien yksityiset tilat sijaitsevat pitkänomaisen kerroksen päädyissä. Keskellä, lähellä 
vertikaaliyhteyksiä, sijaitsevat julkisemmat tilat: ryhmäkotiparien yhteiset toimintatilat, saunatilat sekä 
henkilökunnan tilat. Vertikaaliliikenteen aulat ovat tarpeen mukaan suljettavissa, kuitenkin niin että 
kerroksen kaikki tilat ovat aina saavutettavissa.

Ryhmäkodeissa pyritään toteuttamaan muistikylämallin ajatusta, jossa samankaltaisen taustan sekä 
samanlaiset mieltymykset omaavat asukkaat sijoitetaan samaan ryhmäkotiin. Näin asukkaat voivat 
viettää aikaa mieluisassa seurassa, ja kunkin kerroksen tilaratkaisuita ja toimintamahdollisuuksia 
voidaan muokata asukaskunnan toiveiden mukaan.

yHtEiStoimiNtAtilAt

Jokaiseen ryhmäkotikerrokseen on muodostettu reilun kokoinen toimintatila, jota voidaan käyttää 
myös palvelukeskustoiminnan järjestämiseen. Kun palvelukeskustoiminta tuodaan osittain 
ryhmäkotikerroksiin, voivat muistisairaat asukkaat, joiden itsenäinen liikkuminen palvelukeskukseen on 
haasteellista, omatoimisesti osallistua palvelukeskustoimintaan. 

palvelukeskuksen henkilöstön lisäksi myös palvelukeskuksen asiakkaat, syrjäytymisvaarassa olevat, 
sosiaalista kanssakäymistä elämäänsä kaipaavat eläkeläiset ja työttömät, voivat halutessaan järjestää 
toimintaa ryhmäkotien asukkaille ja saada näin uudenlaista sisältöä elämäänsä.

UlKoilUpiHA:

Rakennuksen kolmannessa kerroksessa, palvelukeskuksen muodostaman jalustan päällä sijaitsee 
ryhmäkotien ulkoilupiha. pihaa kiertää ulkoilureitti, jonka varrella on oleskelualueita ja liikunta pisteitä. 
lisäksi pihalla on grillikatos, kasvihuone ja viljelypalstoja. pihakannen koko kerroksen korkuinen 
rakenne mahdollistaa sekä palvelukeskuksen pitkät pilarivapaat jännevälit että suurten puiden 
istutuksen ulkoilupihalle.

12. KERRoS: pAlVElUASUNNot

Rakennuksen 12. kerroksessa sijaitsee palveluasuntoja. Rationaalinen pohjaratkaisu mahdollistaa 
kerrosten jakamisen usealla eri tavalla. Kerroksessa 11. on tutkittu myös vaihtoehtoa, jossa osa 
kerroksen yhteistiloista on korvattu asunnoilla.  

13. KERRoS: 

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsevat hiljentymistila ja omaisten muistohuone, 
palvelukeskuksen kabinettitilat ja saunatilat sekä näköalaterassi.

Rakennuksen lopullinen kokonaislaajuus on noin 15 000 m2.
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Havainnekuva palvelukeskuksen keskiakselilta etelästä pohjoiseen. oikealla monitoimitila, vasemmalla palvelu- ja pienryhmätiloja.
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Aksonometria, kellarikerros ja 1. kerros
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Aksonometria, 2. kerros ja ryhmäkotien ulkoilupiha sekä ryhmäkotikerrokset ja puolijulkinen ylin kerros.
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pojapiirustus, kellarikerros, pysäköintilaitos, kuntosali, bänditila ja aputiloja  1:400
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pohjapiirustus, 1. kerros, palvelukeskus  1:400
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Havainnekuva palvelukeskukseta, Albatrossin sisäänkäynniltä kohti itää. osa keskeistilasta on erotettu siirtolasiseinällä liikuntatilaksi.



Aksonometria, palvelukeskus
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Havainnekuva palvelukeskuksen pohjoislaidalta lehtienluku- ja kohtaamispaikasta
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pojapiirustus, 2. kerros, henkilökunnan tilat  1:400



pohjapiirustus, 3. kerros, lyhytaikaishoidon ryhmäkodit, päivätoimintayksikkö ja ryhmäkotien ulkoilupiha  1:400
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Havainnekuva ryhmäkotien ulkoilupihan länsilaidalta, kohti sisäänkäyntiä
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pojapiirustus, 4.-7. kerros, ryhmäkodit  1:400
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pohjapiirustus, 8.-11. kerros, ryhmäkodit  1:400
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pojapiirustus, 12. ja 13. kerros, palveluasunnot sekä kabinetti ja saunatilat, muistohuone ja näköalaterassi  1:400
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Havainnekuva ryhmäkodin yhteistilasta
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leikkaus A 1:400
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leikkaus C  1:400
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Havainnekuva yhteistoimintatilasta
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Ryhmäkodeissa pyritään toteuttamaan muistikylämallin ajatusta, jossa samankaltaisen taustan 

sekä samanlaiset mieltymykset omaavat asukkaat sijoitetaan samaan ryhmäkotiin. Näin toimintatilat 

voidaan muokata vastaamaan kunkin ryhmäkodin asukaskunnan toiveita. Esimerkiksi musiikin ystävien 

toimintatila voi olla akustoitu musiikkitila ja taiteesta pitävien puolestaan kuvataideateljee.
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5.4 muunToJousTaVuus

Rationaalinen rakenne tekee rakennuksesta erittäin muuntojoustavan. Kantavat julkisivut sekä 
vertikaaliydin mahdollistavat väliseinien vapaan sommittelun ja tilojen muokkaamisen kantaviin 
rakenteisiin puuttumatta. muuntojoustavuus pidentää rakennuksen elinkaarta, kun tilat voidaan helposti 
järjestellä uudelleen vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Rakennuksen ryhmäkotiosan kerroksia voidaan muokata käyttötarpeiden mahdollisesti muuttuessa. 
myös rakennuksen sisäänkäynti- ja pysäköintijärjestelyt on suunniteltu siten, että ryhmäkotikerroksia 
voidaan tarpeen tullen muuttaa vaikkapa asunnoiksi tai toimistotilaksi.

5.5 rakennusTekniseT raTkaisuT

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus on rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan erittäin 
rationaalinen. Selkeä moduuliverkko tekee rakennuksesta toteutettavuudeltaan yksinkertaisen. 
Rakennuksessa on kantavat julkisivut sekä vertikaaliydin, jonka betoniset kuilurakenteet myös 
jäykistävät rakennuksen.

palvelukeskuksen kattorakenteita ja pihakantta kannatta teräspalkisto, joka tukeutuu rakennuksen 
julkisivuihin ja rungon keskellä monitoimitilan pohjois- ja eteläreunalla sijaitseviin pilaririvistöihin. 
pihakannen päälle tehdään paksu istutuskerros, joka mahdollistaa suurten puiden istuttamisen. 

Rakennus on tilallisesti tehokas ja kompakti. Sen ulkovaipan suhde pinta-alaan on pieni ja energia 
tehokkuus hyvä. Etelä- ja pohjoisjulkisivun lasitetut terassit muodostavat kuumimman ja kylmimmän 
ilmansuunnan suojaksi eristävän kerroksen. pihakannen paksu istutuskerros suojaa palvelukeskuksen 
kattoa lämmönhukalta.

ilmanvaihtokonehuoneita on kaksi, ja rakennuksen ilmanvaihtoa voidaan säätää eri käyttöalueiden 
tarpeiden mukaan. palvelukeskuksen tiloja palveleva konehuone sijaitsee rakennuksen toisessa 
kerroksessa palvelukeskuksen yläpuolella. Ryhmäkotien konehuone sijaitsee rakennuksen ylimmässä 
kerroksessa.

Rationaalinen, taloudellinen ja helposti toteutettava perusrakenne mahdollistaa korkean detaljitason 
rakennustyössä.
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Aksonometriat tyyppikerrosesta ryhmäkotina sekä ilman väliseiniä
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5.6 JulkisiVuT Ja maTeriaaliValinnaT

JUlKiSiVUt

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on rauhallista ja harkittua. Julkisivuja verhoaa yhtenäinen 
neliöikkunaverkko, johon yhteistoimintatilojen suuret, leikkisän muotoiset ikkunat tuovat mielenkiintoisen 
lisän. Harvat umpiosat rikkovat ikkunaverkkoa luoden julkisivuihin hieman variaatiota.

Julkisivujen pintamateriaali on taustamaalattu valkoinen lasi. Se on luonteeltaan samaan aikaa sekä 
arvokas ja elegantti, että keveä. Valkeaa kokonaisuutta piristävät yhteistoimintatilojen suurista ikkuna-
aukoista kajastavat sisätilojen värit. Rakennuksen päätyjen terassijulkisivujen valkoiset lasiosat 
läpäisevät valoa.

yhtenäinen, konstailematon julkisivuratkaisu korostaa rakennuksen kaupunkikuvallista suurmuotoa.  
ikkunoiden uloin lasipinta pyritään tuomaan aivan julkisivupinnan tasaan. Karmeja pyritään välttämään, 
ja saumat tehdään mahdollisimman huomaamattomiksi. Kulmassa katsottuna julkisivupinta heijastaa 
ympäristöään niin ikkunoiden kuin umpiosienkin osalta, ja rakennus näyttäytyy homogeenisenä 
kappaleena.

SiSätilAN piNtAmAtERiAAlit

Rakennuksen sisätiloissa värien käytöllä parannetaan tilojen hahmotettavuutta. palvelukeskuksen 
tilablokit ovat kuultomaalattua Clt:tä. yhteistoimintatilat ovat kunkin tilan käyttötarkoitus huomioon 
ottaen sopivan värisiä. Ryhmäkodeissa jokaisella asukkaalla on oma tunnusvärinsä, joka helpottaa 
orientoitumista. Havainnekuvat ovat sisätilan materiaalien ja värityksen suhteen viitteellisiä.



Julkisivuote 1:200

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas

1 2
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Julkisivu etelään  1:400

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas
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 Julkisivu itään  1:400
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Julkisivu pohjoiseen 1:400

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas

3. teräsritilä, maalattu, valkoinen
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 Julkisivu länteen / leikkaus B  1:400
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6 lopUKSi
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6.1 lopuksi

tämä diplomityö on rakennussuunnitelma. Rakennussuunnittelutyössä halutut tilat ja toiminnot 
muovataan rakennuksen muotoon, eikä prosessissa välttämättä samalla tavalla päädytä teoreettisiin 
johtopäätöksiin kuin kirjallisessa työssä. Seuraavassa on kuitenkin lyhyesti käyty läpi suunnittelutyön 
tuloksia.

SUUNNittElUpRoSESSi

Suunnitteluprosessi oli mielestäni onnistunut. Se eteni johdonmukaisesti suurista kokonaisuuksista 
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. toki matkan varrella oli useaan kertaan otettava myös 
askel taaksepäin, kun joku suunnitteluratkaisu osoittautui yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa 
toimimattomaksi.

työskentelin pääasiassa itsenäisesti, kuten diplomityön luonteeseen usein kuuluu. Henkilökohtaisen 
ohjaksen lisäksi sain työni etenemisestä palautetta myös Soteran järjestämissä diplomityöpajoissa, joihin 
osallistui muita muuttuva yhteiskunta - muuttuvat palvelut -tutkimushankkeen parissa työskennelleitä 
diplomityön tekijöitä sekä palvelurakentamisen asiantuntijoita. Vastaavan kaltaiset työpajat olisivat 
varmasti hyödyllisiä muillekin diplomityötään tekeville, aiheesta riippumatta.

SUUNNitElmA

työn lopputulos on mielestäni selkeä ja ehjä kokonaisuus. onnistuin mielestäni saavuttamaan omat 
tavoitteeni saaden aikaan arkkitehtonisesti korkeatasoisen, toimivan ja toteutettavuudeltaan realistisen 
lopputulokseen.

Suunnitelma tarjoaa palvelukeskus- ja -asumisratkaisun tiiviiseen, urbaaniin ympäristöön. Se toteuttaa 
Soteran palvelukorttelikonseptin ajatuksia, sijoittuen keskeiselle paikalle, lähelle muita palveluita, 
tuoden lisäarvoa sekä kohteen asukkaille ja käyttäjille että ympäristön palveluntarjoajille. Uudisrakennus 
liittyy luontevasti osaksi Vuosaaren keskustan palvelukokonaisuutta sekä olemassa olevaa Albatrossin 
rakennusta ja mahdollistaa monipalvelukeskuskonseptin toteuttamisen.

pAlVElURAKENNUSSUUNNittElU

palvelurakennussuunnittelu on ajankohtainen aihe ja varmasti tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi 
suunnittelun ala. Uudenlaisten rakennusratkaisuiden etsiminen ikääntyvän väestön kasvavaan 
palvelutarpeeseen on tärkeää. palvelurakennussuunnittelussa voi arkkitehtuurin keinoin osallistua 
hyvän ja arvokkaan vanhuuden edellytysten luomiseen.

palvelurakennuksen suunnitteleminen oli toisaalta haastavaa, toisaalta palkitsevaa. Suunnittelutyö 
oli usein tasapainottelua palvelurakennussuunnittelun tavallista tiukempien reunaehtojen sekä omien 
arkkitehtonisten tavoitteideni välillä. tasapainon löytyessä, pelkän itsensä toteuttamisen sijaan, saattoi 
kuitenkin kokea saavansa aikaan jotain ehkä oikeasti merkityksellistä.

HANKKEEN tUlEVAiSUUS

monipuolisen palvelukeskuksen tarve Vuosaaressa on ilmeinen, ja kohde tullaan erittäin todennäköisesti 
toteuttamaan lähitulevaisuudessa. Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen tarvekuvaus hyväksyttiin 
sosiaali- ja terveysviraston tilahankeryhmässä 29.11.2016.

toivon että tässä työssä esitetyistä ajatuksista ja suunnitteluratkaisuista on hyötyä hankkeen 
jatkosuunnittelussa ja ehkä laajemminkin vastaavan kaltaisia kohteita suunniteltaessa.
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Havainnekuva kaakosta
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Havainnekuva etelästä, Bertha Pauligin kadulta, kohti monipuolisen palvelukeskuksen sisäänkäyntiä

RYHMÄKODIT

Yksityiset ryhmäkodit sijaitsevat kapeassa, 

korkeassa massassa palvelukeskuksen 

muodostaman jalustan päällä.

YHTEISTOIMINTATILAT

Ryhmäkotikerroksiin on muodostettu yhteis-

toimintatiloja, joissa voidaan järjestää  

myös palvelukeskustoimintaa. Näin ryhmä-

kotien muistisairaat asukkaat, joiden itse-

näinen liikkuminen palvelukeskukseen on 

haasteellista, voivat omatoimisesti osallistua 

palvelukeskustoimintaan.

RAKENNUSALUE

Rakennusalue sijaitsee toimitilarakennus 

Albatrossin itäpuolella, sen välittömässä 

läheisyydessä. Uudisrakennuksen pohja-

muoto on neliö, joka jatkaa Albatrossin 

julkisivulinjoja. 

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Rakennuksen kellarikerrokseen sijoittuva 

pysäköintilaitos yhdistyy Albatrossin kellarin 

pysäköintiin. Ajoyhteys pysäköintiin ja 

huoltoliikenne sijoittuvat rakennuksen pohjois-

puolelle, saattoliikenne eteläpuolelle.

PALVELUKESKUS

Maantasokerrokseen sijoittuu matala, koko 

rakennusalueen kattava, julkinen palvelu-

keskus. 

PUISTO- JA PIHA-ALUEET

Rakennuksen eteen muodostuu puistoaukio, 

johon järjestetään oleskelu- ja liikuntapaikkoja. 

Ryhmäkotien ulkoilupiha sijoittuu palvelu-

keskuksen päälle. Rakennuksen ylimmässä 

kerroksessa on näköalaterassi.

Tämä diplomityö on suunnitelma Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennukseksi. Työssä on 
perehdytty vanhuspalvelurakentamiseen ja erityisesti muistisairaille suunnatun rakennuksen suunnitteluun 
sekä tutkittu urbaaniin kaupunkiympäristöön soveltuvaa asuin- ja palvelurakennusratkaisua.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus on hybridirakennus, joka koostuu julkisesta palvelukeskusosasta sekä 
yksityisestä, ryhmäkotimuotoisesta asunto-osasta. Palvelukeskuksessa järjestetään toimintaa eläkeläisille ja 
työttömille. Ryhmäkodit puolestaan tarjoavat tehostettua palveluasumista pääasiassa muistisairaille asukkaille. 
Rakennuksen kokonaislaajuus on noin 15 000 m2.

Monipuolinen palvelukeskus sijoittuu Vuosaaren keskustaan, tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja kattavan 
palvelutarjonnan ääreen. Uudisrakennus asettuu olemassa olevan toimitilarakennus Albatrossin yhteyteen. 

Monipuolinen palvelukeskus muodostaa osan laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi Albatrossin 
rakennukseen sijoitettavat lapsiperheiden palveluita tarjoava perhekeskus sekä terveys- ja sosiaalipalveluita 
tarjoava terveys- ja hyvinvointikeskus. Albatrossin rakennuksen uusia tilajärjestelyitä ei tässä työssä ole esitetty.

Suunnittelutyössä on pohdittu, minkälaisia mahdollisuuksia palveluasumista sekä muita palvelutoimintoja 
yhdistävä kokonaisuus tarjoaa, ja tutkittu, minkälainen on tulevaisuuden kaupunkipalvelukeskus. Pyrkimyksenä 
on ollut löytää keskustamaiseen kaupunkirakenteeseen ratkaisu, joka sopii kaupunkikuvallisesti urbaaniin 
ympäristöön ja toiminnallisesti muodostuu luontevaksi osaksi Vuosaaren keskustan palveluverkostoa.

VUOSAAREN MONIPUOLINEN PALVELUKESKUS
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Alueleikkaus A 1:1000

Asemapiitustus 1:1000
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Suunnittelualueen ympäristö on kaupunkirakenteeltaan monipuolista. Pohjoisessa sijaitsevat keskustan 
palvelurakennukset, itäpuolella Delfiinikortteleiden korkeat tornit, etelässä laajat umpikorttelit ja lännessä 
puistomaiset, keskikorkeat asuinalueet. Lisäksi uudisrakennuksen välittömässä yhteydessä sijaitseva 
toimitilarakennus Albatrossi on muodonannoltaan varsin erikoinen.

Monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus puolestaan on massoittelultaan yksinkertainen ja selkeä. Se 
on pohjamuodoltaan neliö ja ääreismitoiltaan kuutio. Yksikerroksinen palvelukeskus muodostaa rakennuksen 
horisontaalin jalustaosan, jonka päälle asettuu suorakaiteinen vertikaali ryhmäkotiosa. Pohjois- ja etelä 
julkisivuiltaan rakennus on L-kirjaimen muotoinen. Itä- ja länsi julkisivuiltaan se on lähes täydellinen neliö. 
Rakennuksen kolmiulotteisen suurmuodon voi käsittää kuutiona, josta on lohkaistu pala.

Vahvan geometrinen rakennus on kaupunkirakenteessa osa Vuosaaren keskustan maamerkkimäisten 
eritysrakennusten sarjaa, joka käsittää puoliympyrän muotoisen Vuotalon, pitkänomaisen kauppakeskus 
Columbuksen ja pohjamuodoltaan neliömäisen asuintorni Cirruksen. Etenkin Vuotalo ja Cirrus ovat selkeine 
perusmuotoineen toimineet innoittajina rakennuksen kaupunkikuvallisen ilmeen muotoilemisessa.

Uudisrakennus jatkaa Albatrossin etelä- ja pohjoisjulkisivujen linjoja. Rakennuksen eteläinen julkisivulinja 
yhdistyy Delfiinikortteleiden julkisivulinjaan, ja rakennuksen eteläpuolelle muodostuu puistoaukio, joka 
toimii palvelukeskusosan piha-alueena. Itäpuolelle muodostuva kiilamainen kaupunkitila taas luo vastaparin 
Albatrossin länsipuolen sisäänkäyntiaukiolle.

Rakennuksen horisontaaliosan muodostaman jalustan päällä sijaitseva ryhmäkotien ulkoilupiha jatkaa 
Delfiinikortteleiden nostettujen pihojen teemaa. Pihakannen rakenne mahdollistaa suurten puiden istuttamisen, 
ja korkealla maanpinnasta sijaitseva puistomainen piha on mielenkiintoinen kaupunkikuvallinen yksityiskohta.

Eri suunnista ja eri etäisyyksiltä katsottuna rakennus hahmottuu eri luonteisena. Lännessä Albatrossi ja idässä 
uudet Delfiinikorttelit peittävät pääosin pitkät näkymälinjat rakennukselle. Pohjoisessa Columbuksen huoltopiha, 
Vuotie ja metrorata puolestaan eivät juurikaan tarjoa katselupaikkoja kohti rakennusta. Kaupunkikuvallisesti 
rakennuksen tärkein katselusuunta onkin etelästä. Sieltä katsottaessa rakennuksen vertikaaliosa jatkaa 
Delfiinikorttelien porrastuvaa tornien sarjaa. Se muodostuu luontevaksi osaksi keskustan korkeaa hahmoa 
myös kauempaa katseltaessa. Lännestä ja idästä nähtynä rakennuksen laaja neliömäinen julkisivu puolestaan 
erottaa sen asuintorneista, ja korostaa rakennuksen toiminnallista erityisluonnetta.

Rakennuksen eteläpuolen puiston puut tuovat maantasoon intimiteettiä ja suojaa. Horisontaali palvelukeskusosa 
avautuu latvustojen alla välittömänä ympäristöönsä. Vertikaali ryhmäkotiosa puolestaan katselee puiston yli 
etäämmälle.

Havainnekuva kaakosta
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Maantasokerros 1:400, palvelukeskus

Kellarikerros 1:400, pysäköintilaitos, kuntosali, bänditila ja aputiloja
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3. Kerros 1:400, lyhytaikaishoidon ryhmäkodit, päivätoimintayksikkö ja ryhmäkotien ulkoilupiha

2. kerros 1:400, henkilökunnan tilat
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Havainnekuva palvelukeskuksen keskiakselilta etelästä pohjoiseen. Oikealla monitoimitila, vasemmalla palvelu- ja pienryhmätiloja

4.-11. kerros 1:400, ryhmäkodit 12. kerros 1:400, palveluasunnot 13. kerros 1:400, kabinetti ja saunatilat, muistohuone ja 

näköalaterassi
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Havainnekuva palvelukeskukseta, Albatrossin sisäänkäynniltä kohti itää. Osa keskeistilasta on erotettu siirtolasiseinällä liikuntatilaksi.

Aksonometria, palvelukeskus
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Havainnekuva ryhmäkodin yhteistilasta

Aksonometria, tyyppikerros ryhmäkotina sekä ilman väliseiniä

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Diplomityö - Kuisma Rasilainen - Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin koulutusohjelma - 2.5.2017 

10/16

5



Leikkaus A 1:400

Leikkaus C 1:400
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Havainnekuva yhteistoimintatilasta

KELLARIKERROS: PYSÄKÖINTILAITOS JA APUTILAT

Rakennuksen kellarissa sijaitsee pysäköintilaitos. Se yhdistyy Albatrossin olemassa olevaan pysäköintiin. 
Sisäänajo pysäköintilaitokseen tapahtuu rakennuksen pohjoissivulta, Albatrossin pysäköintilaitoksen kautta. 
Sisäänajon yhteydessä on myös tavaran vastaanotto. Kellarissa sijaitsevat lisäksi, palvelukeskuksen bänditila, 
kuntosali pukuhuoneineen, palvelukeskuksen ravintolan ja ryhmäkotien ruokahuollon hoitava keittiö, muita 
aputiloja ja teknisiä tiloja sekä väestönsuojat.

1. KERROS: PALVELUKESKUS

Rakennuksen maantasokerroksessa sijaitsee palvelukeskus. Se muistuttaa tilarakenteeltaan pienoiskaupunkia. 
Yksityisemmät tilat on ryhmitelty neljään korttelimaiseen blokkiin. Julkiset toiminnot sijoittuvat niiden ympärille 
jäävään vapaasti kuljettavaan tilaan. Palvelukeskus aukeaa ympäristöönsä kaikilta neljältä julkisivultaan. Useat 
sisäänkäynnit mahdollistavat tilojen eriaikaisen, toisistaan riippumattoman käytön. Palvelukeskuksen keskellä 
on suuri yhtenäinen monitoimitila, joka on tarpeen mukaan rajattavissa siirtoseinin pienemmiksi yksiköiksi. 
Keskeistila saa luonnonvaloa kahdesta suuresta kattoikkunasta. Ravintolatilat sijaitsevat palvelukeskuksen 
itälaidalla. Ravintola aukeaa eteläpäädystään pihan terassille ja ulkoruokailualueelle.
  

2. KERROS: HENKILÖKUNNAN TILAT

Toisessa kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan tilat. Ne palvelevat sekä palvelukeskusta että ryhmäkoteja. 
Henkilökunnan työtila on laaja monitilatoimisto, johon järjestetään tarpeen mukaan työpisteitä, hiljaisen 
työn tiloja sekä neuvottelutiloja. Työtilojen yhteydessä sijaitsevat myös henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat. 
Henkilökunnan tilat ovat helposti saavutettavissa myös Albatrossista käsin.

3.-12. KERROS: RYHMÄKODIT JA PALVELUASUNNOT

Jokaisessa ryhmäkotikerroksessa on kaksi 8 hengen ryhmäkotia, jotka muodostavat ryhmäkotiparin. 
Ryhmäkotien yksityiset tilat sijaitsevat pitkänomaisen kerroksen päädyissä. Keskellä, lähellä vertikaaliyhteyksiä, 
sijaitsevat julkisemmat tilat: ryhmäkotiparien yhteiset toimintatilat, saunatilat sekä henkilökunnan tilat. 
Vertikaaliliikenteen aulat ovat tarpeen mukaan suljettavissa, kuitenkin niin että kerroksen kaikki tilat ovat aina 
saavutettavissa. 

Rakennuksen rationaalinen pohjaratkaisu mahdollistaa kerrosten jakamisen usealla eri tavalla. 
Ryhmäkotikerroksiin voidaan tarpeen mukaan järjestää esimerkiksi palveluasuntoja, kuten kerroksen 12. 
kohdalla on esitetty. Ensimmäisessä, lyhytaikaishoidolle varatussa ryhmäkotikerroksessa sijaitsee pieni 
päivätoimintayksikkö.

Ryhmäkodeissa pyritään toteuttamaan muistikylämallin ajatusta, jossa samankaltaisen taustan sekä 
samanlaiset mieltymykset omaavat asukkaat sijoitetaan samaan ryhmäkotiin. Näin asukkaat voivat viettää 
aikaa mieluisassa seurassa, ja kunkin kerroksen tilaratkaisuita ja toimintamahdollisuuksia voidaan muokata 
asukaskunnan toiveiden mukaan.

YHTEISTOIMINTATILAT

Jokaiseen ryhmäkotikerrokseen on muodostettu reilun kokoinen toimintatila, jota voidaan käyttää myös 
palvelukeskustoiminnan järjestämiseen. Kun palvelukeskustoiminta tuodaan osittain ryhmäkotikerroksiin, 
voivat muistisairaat asukkaat, joiden itsenäinen liikkuminen palvelukeskukseen on haasteellista, omatoimisesti 
osallistua palvelukeskustoimintaan. 

Palvelukeskuksen henkilöstön lisäksi myös palvelukeskuksen asiakkaat, syrjäytymisvaarassa olevat, 
sosiaalista kanssakäymistä elämäänsä kaipaavat eläkeläiset ja työttömät, voivat halutessaan järjestää 
toimintaa ryhmäkotien asukkaille ja saada näin uudenlaista sisältöä elämäänsä.

ULKOILUPIHA:

Rakennuksen kolmannessa kerroksessa, palvelukeskuksen muodostaman jalustan päällä sijaitsee ryhmäkotien 
ulkoilupiha. Pihaa kiertää ulkoilureitti, jonka varrella on oleskelualueita ja liikunta pisteitä. Lisäksi pihalla on 
grillikatos, kasvihuone ja viljelypalstoja. Pihakannen koko kerroksen korkuinen rakenne mahdollistaa sekä 
palvelukeskuksen pitkät pilarivapaat jännevälit että suurten puiden istutuksen ulkoilupihalle.

13. KERROS: 

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsevat hiljentymistila ja omaisten muistohuone, palvelukeskuksen 
kabinettitilat ja saunatilat sekä näköalaterassi.

TILARATKAISUT
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Julkisivuote 1:200

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas
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Ryhmäkodeissa pyritään toteuttamaan muistikylämallin ajatusta, jossa samankaltaisen taustan 

sekä samanlaiset mieltymykset omaavat asukkaat sijoitetaan samaan ryhmäkotiin. Näin toimintatilat 

voidaan muokata vastaamaan kunkin ryhmäkodin asukaskunnan toiveita. Esimerkiksi musiikin ystävien 

toimintatila voi olla akustoitu musiikkitila ja taiteesta pitävien puolestaan kuvataideateljee.

Julkisivu etelään 1:400

Julkisivu länteen / leikkaus B 1:400

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas
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Julkisivu pohjoiseen 1:400

Julkisivu itään 1:400

Julkisivumateriaalit

1. taustamaalattu julkisivulasi, valkoinen

2. lasi, kirkas

3. teräsritilä, maalattu, valkoinen
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Havainnekuva kaakosta

JULKISIVUT JA MATERIAALIVALINNAT

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on rauhallista ja harkittua. Julkisivuja verhoaa yhtenäinen neliöikkunaverkko, 
johon yhteistoimintatilojen suuret, leikkisän muotoiset ikkunat tuovat mielenkiintoisen lisän. Harvat umpiosat 
rikkovat ikkunaverkkoa luoden julkisivuihin hieman variaatiota.

Julkisivujen pintamateriaali on taustamaalattu valkoinen lasi. Se on luonteeltaan samaan aikaa sekä arvokas ja 
elegantti, että keveä. Valkeaa kokonaisuutta piristävät yhteistoimintatilojen suurista ikkuna-aukoista kajastavat 
sisätilojen värit. Rakennuksen päätyjen terassijulkisivujen valkoiset lasiosat läpäisevät valoa.

Yhtenäinen, konstailematon julkisivuratkaisu korostaa rakennuksen kaupunkikuvallista suurmuotoa. Ikkunoiden 
uloin lasipinta pyritään tuomaan aivan julkisivupinnan tasaan. Karmeja pyritään välttämään ja saumat tehdään 
mahdollisimman huomaamattomiksi. Kulmassa katsottuna julkisivupinta heijastaa ympäristöään niin ikkunoiden 
kuin umpiosienkin osalta, ja rakennus näyttäytyy homogeenisenä kappaleena. 

Rakennuksen sisätiloissa värienkäytöllä parannetaan tilojen hahmotettavuutta. Palvelukeskuksen tilablokit ovat 
kuultomaalattua CLT:tä. Yhteistoimintatilat ovat kunkin tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen sopivan värisiä. 
Ryhmäkodeissa jokaisella asukkaalla on oma tunnusvärinsä, joka helpottaa orientoitumista. Havainnekuvat 
ovat materiaalien ja värityksen suhteen viitteellisiä.

RAKENNUSTEKNISET RATKAISUT

Vuosaaren monipuolisen palvelukeskuksen uudisrakennus on rakennusteknisiltä ratkaisuiltaan erittäin 
rationaalinen. Selkeä moduuliverkko tekee rakennuksesta toteutettavuudeltaan yksinkertaisen. Rakennuksessa 
on kantavat julkisivut sekä vertikaaliydin, jonka betoniset kuilurakenteet myös jäykistävät rakennuksen. 
Rationaalinen, taloudellinen ja helposti toteutettava perusrakenne mahdollistaa korkean detaljitason 
rakennustyössä.

Palvelukeskuksen kattorakenteita ja pihakantta kannatta teräspalkisto, joka tukeutuu julkisivuihin ja rungon 
keskellä monitoimitilan pohjois- ja eteläreunalla sijaitseviin pilaririvistöihin. Pihakannen päälle tehdään paksu 
istutuskerros, joka mahdollistaa suurten puiden istuttamisen. 

Rakennus on tilallisesti tehokas ja kompakti. Sen ulkovaipan suhde pinta-alaan on pieni ja energia tehokkuus 
hyvä. Etelä- ja pohjoisjulkisivun lasitetut terassit muodostavat kuumimman ja kylmimmän ilmansuunnan 
suojaksi eristävän kerroksen. Pihakannen paksu istutuskerros suojaa palvelukeskuksen kattoa lämmönhukalta.

Ilmanvaihtokonehuoneita on kaksi, ja rakennuksen ilmanvaihtoa voidaan säätää eri käyttöalueiden tarpeiden 
mukaan. Palvelukeskuksen tiloja palveleva konehuone sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa 
palvelukeskuksen yläpuolella. Ryhmäkotien konehuone sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Rationaalinen rakenne tekee rakennuksesta myös erittäin muuntojoustavan. Kantavat julkisivut sekä 
vertikaaliydin mahdollistavat väliseinien vapaan sommittelun ja tilojen muokkaamisen kantaviin rakenteisiin 
puuttumatta. Muuntojoustavuus pidentää rakennuksen elinkaarta, kun tilat voidaan helposti järjestellä uudelleen 
vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Rakennuksen ryhmäkotiosan kerroksia voidaan muokata käyttötarpeiden mahdollisesti muuttuessa. Myös 
rakennuksen sisäänkäynti- ja pysäköintijärjestelyt on suunniteltu siten, että ryhmäkotikerroksia voidaan tarpeen 
tullen muuttaa vaikkapa asunnoiksi tai toimitilaksi.
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