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 This Master’s Thesis is a part of Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut 
(Changing society – changing services) project coordinated by The Research Institute 
for Health Care Facilities (Sotera) of the Department of Architecture in Aalto University. 
The project aims to create frames for a happy, healthy and functional old age. In the core 
of the project is the rehabilitation of the older population. A functional person has a good 
quality of life and they don’t have a big need for social and healthcare services.
 Hulvela service centre for elderly people in the town of Raisio is a 6400 square 
metre building complex built in many phases during the 1990s and the 2000s. Within 
those buildings there are spaces for different types of assisted living, rental apartments 
for senior citizens, and spaces for different services including a restaurant, a gym, a pool 
and guidance for the elderly. Hulvela Centre is open to any Raisio citizens who in more 
than 65 years of age.
 This thesis consists of a development plan and a theoretical part. The thesis 
examines how to make Hulvela Centre an active and attractive part of Raisio town centre. 
It also enables Hulvela Centre to provide a wide array of service for the elderly in Raisio. 
Included in this thesis are a development plan of the Hulvela Centre and a description of 
the planning process. There is also a chapter on how to create rehabilitating environments 
for the older people. The framing of the plan and the program of the building have evolved 
during the planning process. The plan has been evaluated in meetings held in Raisio with 
the client and also in meetings at Aalto University. The theoretical part of the thesis is 
based greatly on the materials produced by Sotera and The Finnish National Institute for 
Health and Welfare.
 The aim of the plan is to make Hulvela Centre more accessible from the 
direction of Raisio town centre. The plan includes changes in the existing buildings, 
small extensions to the existing buildings and a whole new annex. The total area of the 
extensions is approximately 500 square metres.
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1.1 Johdanto

 Tässä diplomityössä tutkitaan, 

miten Raisiossa sijaitsevasta Hulvelan 

palvelukeskuksesta luodaan keskus, joka 

on vetovoimainen osa Raision keskustaa 

ja joka tarjoaa monipuolisia palveluita 

raisiolaisille ikäihmisille. Diplomityö 

esittelee suunnitelman Hulvelan palve-

lukeskuksen kehittämisestä sekä kuvaa 

prosessia, jolla suunnitelmaan päädyttiin. 

Diplomityössä keinoja toimintakykyä 

ylläpitävän ja kuntouttavan lähiympäristön 

luomiseksi. Diplomityö on tehty Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen 

instituutin (Sotera) Muuttuva yhteiskunta 

– Muuttuvat palvelut -hankkeeseen.

 Suunnitelman rajaus ja tilaohjelma 

on syntynyt ja kehittynyt suunnittelupro-

sessin myötä. Suunnitelmaa on käsitelty  

kokouksissa tilaajan luona Raisiossa sekä 

hankkeen diplomityöpajoissa. Diplomityön 

kirjallinen osa pohjaa pääasiassa Soteran 

sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

tuottamiin materiaaleihin.

 Diplomityön ohjaajana ja 

valvojana on toiminut professori Hannu 

Huttunen. Kommentteja työstä prosessin 

kuluessa ovat antaneet myös Soteran 

edustajat Erkki Vauramo, Ira Verma, Jarmo 

Suominen sekä Jonna Taegen, joka on 

myös toiminut hankkeen koordinaattorina. 

Raision kaupungilta hankkeessa mukana 

ovat olleet sosiaali- ja terveysjohtaja Juha 

Sandberg, johtava hoitaja Sari Tanninen, 

Hulvelan palvelukeskuksen osastonhoitaja 

Satu Jätinvuori ja kaupunginarkkitehti Olli 

Arvola sekä Hulvelan palvelutalosäätiön 

hallituksen jäseniä. 



Hulvela – palvelukeskuksesta aktiivisen lähiympäristön keskipisteeksi

14

1.2 Sanastoa

PaLveLukeskus

Palvelukeskus on paikka, josta löytyy sa-
nanmukaisesti erilaisia tiloja ja palveluita. 
Nämä palvelut pitävät usein sisällään 
kahvila- ja ravintolatoimintaa, erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia, liikuntatiloja 
sekä kaupallisia palveluita kuten hoito- 
ja kauneuspalveluita. Palvelukeskuksen 
yhteydessä voi olla myös palveluasuntoja 
ja ryhmäkoteja sekä näiden yhteistiloja.¹ 
Palvelukeskus voi olla avoin kaikille tai 
vaihtoehtoisesti tarjota palveluitaan 
rajatulle ihmisjoukolle. Raisiossa Hulvelan 
palvelukeskuksen palvelut on suunnattu 
ensisijaisesti raisiolaisille ikäihmisille².

1  rTs 2013

2 raision kaupunki. hulvelan palvelukeskus.

ikäihminen

Harva juuri eläkkeelle jäänyt ihminen 
tuntee itseään vielä vanhukseksi. Siksi 
vanhuksen sijasta käytetään usein 
ikäihminen, ikääntynyt henkilö tai seniori. 
Niin kutsuttu vanhuspalvelulaki määrittää 
ikääntyneen väestön siksi kansanosaksi, 
joka on oikeutettu vanhuseläkkeeseen¹. 
Tämä tarkoittaa syntymävuodesta 
riippuen yli 62–68 vuotiaita². Tilastollisesti 
ikääntyneiksi luokitellaan yli 65-vuotiaat³.

1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista 2012/980 § 3

2 Suomi.fi 2017

3 verneri.net 2014

PaLveLukorTTeLi

Palvelukortteli on kokonaisuus, joka 
sisältää asumista ja erilaisia palveluita. 
Asuminen voi olla esimerkiksi palveluasu-
mista tai vuokra-asuntoja ikäihmisille.¹ 
Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat 
palvelut -hankkeen Palvelukortteli-ra-
portissa todetaan seuraavasti: “Palve-
lukorttelin avulla ikääntyvät asukkaat 
saavat lähiympäristöstään tarvitsemiaan 
palveluja ja palveluntuottajat pystyvät 
tuottamaan palvelut kustannustehokkaas-
ti suurelle joukolle asiakkaita.” Korttelin 
palveluita voivat tuottaa julkiset, yksityiset 
ja kolmannen sektorin toimijat.²

1 verma 2017: 13

2 rakennustietosäätiö rTs 2013

vanhus

Sanalle ei ole selkeää määritelmää. 
Toimintakykyyn perustuvan ikäluokituksen 
mukaan vanhuus alkaa 75 vuodesta¹. Ikää 
enemmän vanhusstatukseen vaikuttaa 
henkilön terveydentila ja oma käsitys 
itsestään.

1 verneri.net 2014
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ToiminTakyky

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä 
selviytyä arkisesta elämästä ja itselleen 
merkityksellisistä toimista itseään 
tyydyttävällä tavalla omassa elinym-
päristössään. Toimintakyky ei ole vain 
yksilön ominaisuus, vaan se riippuu myös 
ympäristön myönteisistä tai kielteisistä 
vaikutuksista.¹ Toimintakyky jaetaan usein 
fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkisen 
toimintakykyyn, joista viimeisestä 
erotetaan toisinaan vielä kognitiivinen 
toimintakyky omaksi alueekseen².

1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. mitä 
toimintakyky on? 2016

2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Toimintakyvyn ulottuvuudet 2015

Psyykkinen ToiminTakyky

Psyykkinen toimintakyvyllä tarkoitetaan 
yksilön kykyä tuntea tunteita ja kerryttää 
kokemuksia sekä muodostaa käsitys 
omasta itsestään ja ympäristöstään. 
Psyykkisesti toimintakykyinen henkilö 
osaa suunnitella elämäänsä ja tehdä 
sitä koskevia päätöksiä.¹ Heikentynyt 
psyykkinen toimintakyky saattaa ilmentyä 
esimerkiksi elämänlaadun heikkenemisen 
kokemuksena².

1 aalto 2011:1

2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psyykkinen 

toimintakyky 2016

fyysinen ToiminTakyky

Fyysinen toimintakyky kuvaa henkilön 
kykyä liikkua ja suoriutua arkisista 
tehtävistä. Fyysisen toimintakyvyn 
mittarina voidaan käyttää muun muassa 
henkilön lihas- ja kestävyyskuntoa. 
Fyysiseen toimintakykyyn lasketaan 
toisinaan mukaan myös aistien, lähinnä 
näön ja kuulon, toiminta.¹ Fyysisen 
toimintakyvyn heikentyminen saattaa 
aiheuttaa lisääntynyttä tarvetta palveluille 
ja sosiaalisen elämän rajoittumista².

1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Toimintakyvyn ulottuvuudet 2015

2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. fyysinen 
toimintakyky 2015

sosiaaLinen ToiminTakyky

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa yksilön 
suoriutumista niin koko yhteiskunnan kuin 
oman lähiyhteisönsä jäsenenä. Se ilmenee 
mm. osallistumisena yhteisön toimintaan, 
vuorovaikutuksena muiden ihmisten 
kanssa sekä osallisuuden kokemuksena. 
Heikentynyt sosiaalinen toimintakyky 
ilmenee esimerkiksi yksinäisyytenä, jonka 
kokeminen on ikääntyneillä ihmisillä nuoria 
yleisempää. Sosiaalinen toimintakyky 
on osittain riippuvainen fyysisestä ja 
psyykkisestä toimintakyvystä, ja siihen 
vaikuttaa myös ympäristö.¹

1 koskinen, Lundquist & ristiluoma 2012: 137
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kunTouTus

Kuntoutus tarkoittaa väestön toimintakyvyn 
ylläpitoa ja palauttamista lääketieteellisin, 
terapeuttisin ja ravinto-opillisten keinoin. 
Myös sosiaaliset ja kulttuuriset keinot ovat 
mukana kuntoutuksessa. Usein kuntoutus 
ja toimintakyvyn ylläpitäminen tarkoittavat 
samaa asiaa.¹ Tämä on perusteltua, sillä 
koska toimintakyky usein ikääntymisen 
myötä heikkenee elimistön toimintojen 
heikkenemisen myötä, vaatii toimintakyvyn 
pysyminen ennallaan sen jatkuvaa 
edistämistä – eli kuntoutusta. 

1 hussi, mäkinen & vauramo 2017: 5, 7

ToiminTakyvyn yLLäPiTäminen

Ks. Kuntoutus. Tässä diplomityössä 
puhutaan kuntoutuksen sijaan 
toimintakyvyn ylläpitämisestä, sillä se on 
terminä laaja-alaisempi kuin kuntoutus, 
joka saatetaan mieltää esimerkiksi 
sairauden jälkeiseksi määräaikaisek-
si jaksoksi. Toimintakyvyn ylläpitämisen 
tulisi olla osa jokapäiväistä elämää sen 
monella osa-alueella.

LähiymPärisTö

Lähiympäristö koostuu yksilön arkipäi-
väisestä ympäristöstä. Se pitää sisällään 
kodin ja muut arkipäivän ympäristöt 
sekä näiden väliset reitit. Lähiympäristö 
käsitteenä pitää sisällään myös arjen 
paikkoihin liittyvät sosiaaliset suhteet.¹ 

1 kokkonen 2013: 28
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kuva 2
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raum
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naantali

Turku

Hulvela

kuva 3
raision kartta

1.3 Raisio

 Raisio sijaitsee Varsinais-Suo-

messa Turun naapurissa. Kaupungin 

pinta-ala on noin 50 neliökilometriä¹, ja 

asukkaita siellä on 24 300², mikä tekee 

Raisiosta Suomen mittakaavassa melko 

tiheästi asutun paikkakunnan. Raision 

keskusta, ja samalla myös Hulvelan 

palvelukeskus sijaitsevat lähes kompaktin 

kunnan keskipisteessä.

 Kuten Suomessa yleisestikin, 

tulee Raision ikärakenne tulevina 

vuosikymmeninä muuttumaan. Tilasto-

keskuksen ennusteen mukaan Raision 

väkiluku tulee pysymään tasaisena, mutta 

vanhusten osuus väestöstä kasvaa. 

Vuonna 2014 raisiolaisista 11 % oli iältään 
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Hulvela

raisiontie

h
ul

ve
la

nk
at

u

kuva 4
hulvelan 

palvelukeskuksen sijainti

65–74 vuotiaita ja 9 % yli 75 vuotiaita. 

Ennusteen mukaan vuonna 2040 tulevat 

vastaavat luvut olemaan 12 % ja 18 %.3

1 maanmittauslaitos 2016

2 suomen virallinen tilasto (svT): väestön 
ennakkotilasto 2017

3 suomen virallinen tilasto (svT): 
väestöennuste 2015
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1.4 Kaavatilanne

1.4.1 yLeiskaava

 Koko kaupungin alueen kattava 

Raision yleiskaava 2020 on saanut lain-

voimaisuuden vuonna 20041. Yleiskaavan 

sijaan uudemman suunnan Hulvelan 

alueen kehitykselle antaa vuonna 2015 

lainvoimaisuuden saanut Raision 

keskikaupungin osayleiskaava.

1.4.2 osayLeiskaava

 Osayleiskaava perustuu vuonna 

2010 suunnittelukilpailun voittaneeseen 

ehdotukseen Vihreä nauha. Ehdotuksen 

takana oli Kirsti Sivén ja Asko Takala 

Arkkitehdit Oy työryhmineen. Ehdotuksen 

kantavana ideana on puistonauha, joka 

alkaa pohjoisesta urheilupuistosta ja 

ulottuu etelässä aina merelle asti. Nauhan 

varrelle suunnitellaan asutusta, joka on 

saavutettavissa kevyen liikenteen väyliä 

pitkin sekä julkisella liikenteellä.2 Osaksi 

tätä ”vihreään nauhaan” nivoutuu Raision 

Keskuspuisto, jonka varrella Hulvelan 

palvelukeskus sijaitsee. Tulevaisuudessa 

Hulvela saattaa siis olla yhä useamman 

raisiolaisen saavutettavissa.

 Raision keskikaupungin osayleis-

kaavassa Hulvelan palvelukeskuksen 

alue on merkitty Klemettilänkadulta 

pohjoiseen aina Hulvelankadun loppuun 

asti merkinnällä PY-2, joka tarkoittaa 

julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta. 

Merkinnän mukaan “alueelle saa sijoittaa 

julkisia opetus-, terveys- ja tutkimustoi-

mintoja sekä sosiaali- ja terveydenhuol-

toon kuuluvia laitoksia tai palveluita”. 

Alue Klemettilänkadusta etelään päin on 

merkitty merkinnällä AC-1, joka puolestaan 

tarkoittaa ydinkeskustan asuin- ja 

liikealuetta. Tarkemmin kaavamääräyk-

sessä sanotaan näin: “Keskustatoiminto-

jen laajenemisalue. Alueelle saa sijoittaa 

julkisia ja yksityisiä palveluja, keskustaan 

sopivaa asumista, keskustaan soveltuvia 

ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työ-

paikkatoimintoja sekä virkistys- ja yh-

dyskuntateknisen huollon alueita”. Kle-

mettilänkatua ei ole merkitty katualueeksi 

osayleiskaavassa, mutta sen kohdalle on 

merkitty ulkoilureitin linja. Vaaleansiniset 

neliöt merkinnöillä sm-5 ja sm-6 ovat mui-

naismuistokohteita.3

1.4.3 asemakaava

 Hulvelan palvelukeskuksen 

rakennuksien alueen asemakaava on 

vuodelta 1997. Palvelukeskuksen etelä-

puolisella pientaloalueella on toistaiseksi 

voimassa rakennuskaava vuodelta 1964. 

Alue on kuitenkin rakennuskiellossa, ja 
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uuden asemakaavan laatiminen alueelle 

on laitettu vireille vuonna 2016 nimellä 

Hulvelankulma4.

kuva 5
ote kirsti sivén ja asko 
Takala arkkitehdit oy:n 

vihreä nauha 
-kilpailuehdotuksesta

1 raision kaupunki 2004

2 voittanut kilpailutyö: vihreä nauha

3 raision kaupunki 2015

4 hulvelankulma
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kuva 7
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1.5 Hulvela

1.5.1 huLveLan PaLveLukeskuksen 

sijainTi

 Hulvelan palvelukeskus 

sijaitsee Raision keskustan tuntumassa 

Hulvelankadun varrella. Palvelukeskus 

rajautuu idästä Raision keskuspuistoon, 

jota pitkin kulkee kevyen liikenteen reittejä 

Raision keskustaan. Ajoneuvoliikenne 

Hulvelaan kulkee Hulvelankatua pitkin.

 Hulvelan palvelukeskuksen 

lähellä on paljon asutusta pientaloalueis-

ta tornitaloihin. Noin kilometrin säteellä 

Hulvelasta asuu karkeasti arvioituna reilu 

6000 raisiolaista, joista yli 65-vuotiaita on 

noin 2000¹.

 Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat 

Raisiontiellä noin 300 metrin etäisyydellä 

Hulvelasta. Merkittävä osa kaupallisista 

palveluista on keskittynyt Raisiontien 

eteläpuolelle Raision torin ympärille. 

Matkaan Hulvelasta keskustan palveluihin 

kuluu kävellen arviolta 5-15 minuuttia.

kuva 8
hulvelan 
palvelukeskuksen 
ympäristö
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Hulvela
pientaloja

kerrostaloja

raision keskus-
puisto

kerrostaloja

liikekeskusta

pientaloja
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palvelukeskuksen 
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1.5.2 asuminen ja PaLveLuT 

ikäihmisiLLe huLveLassa

 Hulvelan palvelukeskus sijaitsee 

Hulvelankadun varrella osoitteessa 

Hulvelankatu 16–20. Palvelukeskuksen 

rakennukset omistaa Raision palveluta-

losäätiö. Hulvelankadun varrella sijaitsee 

myös muuta senioriasumista palvelukes-

kuksen lisäksi. Osoitteessa Hulvelankatu 

22 sijaitsee kerrostalo, josta palveluta-

losäätiö omistaa kolme asuntoa, joita 

Raision kaupunki vuokraa senioreille. 

Hulvelankadun päässä osoitteessa 

Hulvelankatu 24 on Raision palveluta-

losäätiön omistama seniorivuokrata-

lo. Palvelutalosäätiö suunnittelee uuden 

vuokratalon rakentamista Hulvelankatu 

24:n viereen. Uuteen taloon tulisi noin 30 

senioriasuntoa.

 Hulvelan palvelukeskukses-

sa on erilaisia palveluasumisyksiköi-

tä sekä seniorivuokra-asuntoja. Lisäksi 

palvelukeskus tarjoaa erilaisia palveluita 

asukkailleen sekä muille raisiolaisille 

ikäihmisille. Palveluihin kuuluvat lou-

nasravintola, kuntosali ja uima-allas 

saunoineen, ikäneuvola sekä Hulvelan 

Helmi – ikäihmisille suunnattu neuvonta- 

ja palvelupiste. Palvelukeskuksella on 

mahdollisuus myös saada jalkahoitajan 

ja parturi-kampaajan palveluita. Raision 

ikäihmisten palvelut – ja siten Hulvelan 

palvelukeskuksen toiminnan – tuottaa 

Raision sosiaali- ja terveyskeskus. Keittiön 

ja lounasravintolan toiminnan hoitaa tällä 

hetkellä Raision tekninen keskus.

 Hulvelan palvelukeskuksen 

kuntosali uusittiin vuonna 2016. Tila 

maalattiin ja sinne hankittiin laitteet 

Hur Oy:ltä. Laitteet toimivat henkilö-

kohtaisella rannekkeella, jonka tiedot 

säätävät laitteiden asetukset automaat-

tisesti kullekin käyttäjälle sopiviksi sekä 

tallentavat tiedon laitteiden käytöstä, jolloin 

esimerkiksi fysioterapeutti voi seurata 

asiakkaidensa kuntotasoa. Kuntosalin 

suosio koki huikean kasvun uudistuksen 

myötä. Kuntosalitila on kuitenkin 

pieni ja on pohdittu uuden kuntosalin 

rakentamista tulevaan asuinrakennukseen 

Hulvelankadun päähän.

 Raision Keskuspuistossa, noin 

150 metrin päässä palvelukeskukses-

ta, sijaitsee Kuntokeidas eli ikääntyneille 

raisiolaisille suunnattu ulkokuntoilupaikka.  
kuva 15 
hulvelan 
palvelukeskuksen 
lähiympäristö
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Hulvelankatu 22

Hulvelan palvelukeskus

Kuntokeidas

nykyinen pientaloalue

mahdollisten tulevien 
senioriasuntojen alue

Hulvelankatu 24

uuden rakennuksen sijainti
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ympyrän säde 500 m

5 min kävelyetäisyys 

(nopeudella 4,5 km/h)

Hulvela

rakennus, jossa palvelu

bussipysäkki

liikenteen pääväylä

moottori- ja kevyt liikenne

kevyt liikenne

kuva 16 
hulvelan 
palvelukeskuksen 
lähiympäristö
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A elintarvikkeet
B kahvila tai ravintola
C apteekki
D posti
E pankki
F KELA 
G terveyspalvelu (yksityinen)
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H liikuntapalvelu (julkinen)
J liikuntapalvelu (yksityinen)
K harrastus-/kerhotila
L kauneus- tai hyvinvointipalvelu
M vaateliike
N tori
O muu myymälä tai palvelu

kuva 17 
Palveluiden sijainnit
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NYKYTILANTEEN ANALYYSI

kohteen nimi Hulvelan palvelukeskus, Raisio

tekijän nimi Annimaija Tarkkanen

sisältö fyysinen etäisyys (metriä) ajallinen etäisyys (minuuttia, kun kävelynopeus 4,5 km/h) saavutettavuus (episodien määrä)

resurssin nimi kuinka kaukana resurssi on käyttäjistään käytettävyys suhteessa aikaan saavutettavuus

matka kävelyhteydellä aika kävellen tunnistettuja reittejä pitkin kävelyhteyden epäjatkuvuuskohdat

 (esim. aulatila, piha, tien ylitys)

1. ruokailu 50 1 1

2. kahvio 430 6 2

3. kuntosali 50 1 1

4. kasvimaa 2750 37 6

5. harrastetilat 50 1 1

6. koulu 800 11 2
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kuva 18 
analyysi palveluverkosta

 Tällä sivulla on esitetty 

Hulvelan palveluverkon analyysia. 

Tutkimushankkeen kaikista kohteista on 

tehty vastaavaa analyysi. Taulukkopohja 

palvelujen etäisyydestä suhteessa 

matkaan, aikaan ja episodeihin on 

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat 

palvelut -hankkeessa toimivan professori 

Jarmo Suomisen tekemä. Tämän 

diplomityön yhteydessä Hulvelaa koskevat 

tiedot on täydennetty taulukkoon.

 Edellisellä aukeamalla on karttaan 

merkitty Hulvelan lähistöllä sijaitsevia 

palveluita sekä se, millaiselle etäisyydelle 

Hulvelan palvelukeskuksesta pääseen 

kävellen viidessä minuutissa.
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1.5.3 PaLveLukeskuksen 

rakennukseT

 Hulvelan palvelukeskus on 

rakennettu kolmessa osassa, jotka ovat 

saaneet rakennusluvat vuosina 1991, 

1995 ja 2004. Palvelukeskukselle on 

haettu rakennuslupaa sisätilamuutok-

siin vielä vuonna 2005, jolloin Ruskakoti 

yhdistettiin neljästä soluasunnosta 

yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Kerrosneliöitä rakennuskokonaisuudessa 

on yhteensä lähes 6400 k-m2.

 Ensimmäiseen vaiheeseen, jolle 

on haettu rakennuslupaa vuonna 1991, 

kuuluu palvelukeskusosa allasosas-

toineen, keittiöineen ja ruokasaleineen 

sekä nelikerroksinen asuinrakennus. 

Rakennukset on suunnitellut Arkkiteh-

tuuritoimisto Hannu Kuusela Ky. Asuin-

rakennuksessa oli alun perin yksiöitä ja 

kaksioita, mutta asuntoja on myöhemmin 

yhdistetty niin, että kerroksissa 2 ja 3 on 

nykyisin kussakin kaksi ryhmäkotia neljälle 

asukkaalle.

 Toisessa vaiheessa, vuonna 1995, 

rakennettiin palvelukeskuksen viereen 

rakennus, joka koostuu yksikerroksi-

sesta asuinsiivestä sekä kerrostalosta, 

jossa on maanpäällisen kellarin lisäksi 

neljä asuinkerrosta. Rakennuksen 

suunnittelusta vastasi Optiplan Oy. Palve-

lukeskuksella ja uudella asuinrakennuksel-

la ei ollut sisäyhteyttä.

 Kolmannessa rakennusvaihees-

sa aiemmin rakennetut osat yhdistettiin 

toisiinsa käytäväosalla, ja kokonaisuutta 

täydennettiin uudella yksikerroksisella 

asuinsiivellä. Rakennuslupa tälle vaiheelle 

haettiin vuonna 2004 ja suunnittelusta 

vastasi tällä kertaa Arkkitehtitoimisto 

Jarmo Saarinen Oy.

 Pa l ve l u ke s k u s r a ke n n u k s e l -

la on paikoin maanalaisia kellariosia, 

joissa on muun muassa huoltotiloja sekä 

väestönsuoja. Ilmastointikonehuoneita on 

sijoitettu yksikerroksisten osien ullakkoti-

loihin.

 Hulvelan palvelukeskuksen eri 

osia yhdistää visuaalisesti julkisivujen ma-

teriaalimaailma. Rakennusten ulkoasua 

hallitsee vaalea keltainen tiili, josta suuri 

osa rakennusten julkisivuista on muurattu. 

Keltaisen vastapainona on rakennusten 

julkisivuissa käytetty valkoiseksi 

maalattuja betonipintoja. Ensimmäisen ja 

kolmannen vaiheen osien katemateriaali-

na on punainen betonitiili, kun taas vuoden 

1995 rakennusten katemateriaalina on 

harmaa konesaumattu pelti.
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a
b

c
D e

A   PALVELUKESKUS
rakennusvuosi 1991
1349 k-m2

B   PÄIVÄNPAISTEYKSIKÖT
JA SENIORIASUNNOT
rakennusvuosi 1991
1994 k-m2

C   RUSKAKOTI
rakennusvuosi 1995

D   AS. OY KESKUSPUISTO
SENIORIASUNTOJA
rakennusvuosi 1995
1992 k-m2 (sis. Ruskakodin)

E   KANERVAKOTI
rakennusvuosi 2004
1036 k-m2

kuvaT 19 ja 20
hulvelan 
palvelukeskuksen 
rakennukset
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kuva 21 
hulvelan 

palvelukeskuksen 
maantasokerroksen 

toimintojen 
jakautuminen

julkinen kulkureitti tai 

aula

puolijulkinen kulkureitti, 

aula tai oleskelutila

asuntoja

harrastustiloja

henkilökunnan tiloja
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kuvaT 22 ja 23
hulvelan palvelukeskus 

nykytilanne, 2. kerroksen 
pohjapiirros

hulvelan palvelukeskus 
nykytilanne, 2. kerroksen 

pohjapiirros



Hulvela – palvelukeskuksesta aktiivisen lähiympäristön keskipisteeksi

38



Lähtökohdat

39

kuvaT 24-26
hulvelan palvelukeskus 

nykytilanne, julkisivut 
itään, länteen ja etelään
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1

1

2

3

2

3

kuvaT 27-32
valokuvia hulvelan 
palvelukeskuksesta



Lähtökohdat

41

1

2

3

12
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1

2

3

1
2
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kuvaT 32-37 
valokuvia hulvelan 
palvelukeskuksen 
sisätiloista
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1.5.4 PysäköinTi

Palvelukeskuksen pysäköinti on järjestetty 

Hulvelankadun varrelle, palvelukeskuksen 

Hulvelankadun puoleiselle pihalle sekä 

Klemeläntiellä As. Oy Hulvelankatu 16 

edustalla olevalle piha-alueelle. Lisäksi 

Hulvelankadun ja Klemeläntien kulmassa 

on pieni hiekkakenttä, jota käytetään 

pysäköintiin. Tällä hetkellä pysäköinti-

paikkojen määrä riittää henkilökunnan 

ajoneuvoille, mutta vieraspaikkoja ei ole 

riittävästi².

Palvelukeskuksen alueen asemakaavassa 

vaaditaan autopaikkoja 1/100 m², mikä 

tarkoittaisi, että palvelukeskuksella tulisi 

olla 64 pysäköintipaikkaa. Todellisuudes-

sa paikkoja on vähemmän palvelukeskuk-

sen tontilla, vain noin puolet vaaditusta 

määrästä.

1 Paikkatietoikkuna

2 kokous 6.9.2016
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kuvaT 38-40 
suuri osa 

pysäköintipaikoista 
sijaitsee 

palvelukeskuksen 
hulvelankadun 

puoleisella pihalla. 
hulvelankadun 

varrella on myös 
kadunvarsipysäköintiä.

autoja pysäköidään 
myös klemeläntien 

varrella olevalle 
hiekkakentälle.





2. Toimintakykyä ylläpitävä ympäristö
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2.1 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja ikääntyvä väestö

 Väestö ikääntyy, kun ihmiset 

elävät yhä pidempään. Tilastokeskuk-

sen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaita 

on vuonna 2030 yli neljännes Suomen 

väestöstä. Raisiossa on vuonna 2040 

yli 75 vuotiaita ennusteen mukaan 

noin 4400, mikä on kaksinkertai-

nen määrä nykyhetkeen verrattuna.¹ 

Väestön ikääntyessä vanhuspalvelui-

hin käytettävissä olevat resurssit eivät 

kuitenkaan kasva vanhusten määrän 

mukana. 

 Ikääntyminen tuo mukanaan 

toimintakyvyn heikkenemistä. Ulko- ja 

sisäympäristön suunnittelulla voidaan 

osaltaan edesauttaa ikäihmisen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 

säilymistä ja paranemista. Toimintakyvyn 

ylläpito parantaa sekä elämisen laatua että 

pienentää kustannuksia vanhuspalveluis-

sa. Yleisenä tavoitteena niin elämänlaadun 

kuin kustannustenkin takia pidetään sitä, 

että ikäihmiset asuisivat mahdollisimman 

pitkään omassa kodissaan2.

 Tässä toimintakykyä ylläpitävän 

ja kuntouttavan ympäristön tarkastelussa 

keskitytään pääasiassa ulkoympäristöihin, 

sisäharrastustiloihin ja sisätilojen kul-

kureitteihin, sillä ne nousivat Hulvelan 

kehittämisen kannalta keskeisiksi 

teemoiksi.

1 suomen virallinen tilasto (svT): 
väestöennuste 2015

2 verma 2017: 11
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2.2 Sisätilat

 Sisätilojen suunnittelulla voidaan 

vaikuttaa toimintakyvyn säilymiseen 

ja kuntoutumiseen. Hyvin suunnitellut 

sisätilat rohkaisevat liikkumiseen sekä ajan-

viettämiseen oman huoneen tai asunnon 

ulkopuolella ja tukevat näin toimintakyvyn 

eri alueita. Suomen ilmastossa on 

sisällä liikkumisen tarve korostunut, 

sillä huonot sääolosuhteet voivat estää 

ikäihmisen ulkoilun. Toimintakykyä 

ylläpitävästä liikunnasta ikäihmisillä suuri 

osa on arkiliikuntaa ja arkisten toimien 

suorittamista1. Sisätilojen esteettömyys ja 

turvallisuus tukevat itsenäistä liikkumista 

ja arjesta selviytymistä1.

kuva 41
helkilökunnan työtilat 

ovat asukkaiden 
oleskelutilojen 

yhteydessä,, mikä 
mahdollistaa paremman 

vuorovaikutuksen.

Palvelutalo andritz 
grazissa, suunnittelija 

Dietger wissounig 
architekten.
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Muiden puheesta voi olla hankala saada 

selvää, mikä vaikeuttaa sosiaalista 

kanssakäymistä. Siksi tilojen akustiikkaan 

tulee kiinnittää huomiota siten, että 

niissä on vain vähän jälkikaiuntaa. Tilojen 

välisestä äänierityksestä tulee myös 

huolehtia ja yleiset tilat kuten aulat, 

harrastus- ja liikuntatilat ja televisiotilat 

tulee varustaa induktiosilmukalla. 

1 Lehmuspuisto & Åkerblom 2007: 45

2 Lehmuspuisto & Åkerblom 2007: 62-65

3 Lehmuspuisto & Åkerblom 2007: 48

 

 Tilojen esteettömyys pitää 

sisällään paljon muutakin kuin luiskien 

riittävän loivuuden ja kynnysten 

mataluuden. Jotta sisätilat olisivat 

esteettömiä, tulee niissä kiinnittää 

huomioita myös mm. valaistukseen, 

akustiikkaan, selkeään opastukseen 

ja riittäviin tummuuskontrasteihin eri 

rakennusosien välillä.2 

 Käytävien tulee olla vähintään 

1800 mm leveitä, jotta kaksi pyörätuolia tai 

rollaattoria mahtuvat ohittamaan toisensa. 

Käytävät voivat olla vielä leveämpiä, 

mikäli niillä on myös huoltoliikennet-

tä. Käsijohteet käytävän ja portaiden 

molemmin puolin auttavat heikkokuntoi-

sia ja epävarmasti käveleviä henkilöitä 

ja myös levähdyspaikat kulkureittien 

varrella tuovat turvaa.3 Lattian tulisi erota 

tummuudeltaan seinistä, jotta kulkureitit 

hahmottaa selkeämmin. Voimakkaat 

kuviot lattiassa ja seinissä sekä suuret 

lasipinnat voivat kuitenkin aiheuttaa hah-

motusongelmia muistisairaille ja heik-

konäköisille.2 Kulkureittien varrelle voi 

tehdä matkamerkintöjä, joita seuraamalla 

ikäihminen voi hahmottaa liikkumisensa 

määrää ja kuntonsa paranemista sekä 

asettaa itselleen liikkumistavoitteita3.

 Hälyisä ympäristö voi olla hankala 

henkilölle, jonka kuulo on heikentynyt. 
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2.3 Pihat ja muut ulkoalueet

 Ulkoalueilla on tärkeä rooli 

toimintakykyä ylläpitävän ympäristön 

osana. Ulkotila tarjoaa mahdollisuuden 

liikkumiseen, aistielämyksiin sekä muiden 

ihmisten kohtaamiseen. 

 Ihmisen ikääntyessä aistit usein 

heikkenevät, jolloin yhteys ympäröivään 

maailmaan heikkenee myös. Ulkotilat 

tarjoavat voimakkaampia aistiärsykkeitä 

kuin sisätilat. Erityisesti tunto-, tuoksu- 

ja kuuloaistimukset eroavat sisällä 

koettavista aistimuksista.¹ Korotetut 

kukkapenkit ja kasvimaat tuovat tunto- ja 

tuoksuaistimukset kasvojen lähelle ilman, 

että täytyy kyykistyä.

kuva 42
Pihalle on rajattu tiloja 
erikorkuisilla kasveilla. 

reittien varrella on 
levähdyspaikkoja.

De bouwmeester 
-palvelutalo utrectissa, 

suunnittelija Levs 
architecten.
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 Muistisairauksista kärsiviä ulkoilu 

auttaa monin tavoin. Se muun muassa 

vähentää stressiä ja auttaa vuorokauden- ja 

vuodenaikojen vaihtelun havaitsemisessa. 

Ulkoilualue, joka on muistisairaan vapaasti 

käytettävissä, saattaa lisätä itsenäisyyden 

tunnetta.2 Turvallisuussyistä muistisai-

raiden asukkaiden ulkoilu halutaan pal-

veluasunnoissa järjestää usein suljetulla 

pihalla. Suljetun tunnelman välttämiseksi 

mahdollisten aitarakenteiden tulee olla 

mahdollisimman huomaamattomia tai ne 

voi esimerkiksi peittää kasvillisuudella3.

 Kun ulkoilumahdollisuus on 

helposti saavutettavissa, lisääntyy 

liikkuminen lähes huomaamatta. Jotta 

ulkoilu on mahdollista heille, joiden liikunta- 

tai näkökyky on heikentynyt, tulee huolehtia 

sopivien ulkoilureittien suunnittelusta. 

Tärkeää on esteettömyys, levähdyspaik-

kojen määrä, valaistus, suunnistettavuus 

sekä sisä- ja ulkotilojen välinen visuaalinen 

yhteys. Jotta pihat houkuttelisivat palvelu-

keskuksen asukkaita ulkoilemaan, tulee 

niiden olla nähtävissä sisätiloista¹.

 Invalidiliiton Rakennetun 

ympäristön esteettömyyskartoitus 

-oppaassa annetaan ohjeita esteettömän 

ympäristön rakentamiseen. Kulkureitin 

pinnan tulee olla tasainen – epätasaisuudet 

saavat olla korkeintaan 20 mm – ja 

luistamaton. Sopivia pintamateriaaleja ovat 

mm. asfaltti, betoni, kivituhka ja tyypistä 

riippuen myös laatat. Jotta kulkureitillä 

voi liikkua apuvälineiden kanssa, tulee sen 

leveyden oppaan mukaan olla vähintään 

1500 mm ja kaltevuuden enintään 8 

% pituus- ja 3 % leveyssuunnassa.4 

Oppaassa suositellaan myös ulkoreittejä 

valaistavan yleisesti voimakkuudella 10 

luksia ja risteyskohtia voimakkuudella 15 

luksia. Valaistus ei saa häikäistä.5 Suun-

nistettavuutta voidaan parantaa avoimilla 

näkymillä, maamerkeillä sekä opasteilla. 

1 wulf 2009: 51

2 wulf 2009: 52

3 wulf 2009: 53

4 ruskovaara 2009: 42

5 ruskovaara 2009: 28
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2.4 Liikuntatilat

 Palvelukeskuksen sisäliikuntatilat 

voivat pitää sisällään liikuntasaleja, pien-

ryhmätiloja, vesiliikuntatiloja, kuntosaleja 

sekä kulkureittien varrelle ripoteltuja 

kuntopisteitä. Liikuntatilojen yhteydessä 

tulee olla pukeutumis- ja wc-tiloja sekä 

varastotilaa.1

 Ohjattu liikunta tapahtuu usein 

korkeintaan 10-12 hengen pienryhmissä. 

Tilaa tarvitaan noin 4,4-5,5m2 per 

voimistelija eli sopiva liikuntatilan koko on 

noin 44-66 m2. Liikuntatilankin seiniin on 

hyvä kiinnittää käsijohteita.2

1 Lehmuspuisto & Åkerblom 2007: 54-59

2 Lehmuspuisto & Åkerblom 2007: 51, 54

kuva 43
valoisa kuntosalitila.

fysioterapia- ja 
kuntoutuskeskus 

Pur freistadtissa,  
suunnittelija schneider & 

Lengauer.
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  D i p l o m i t y ö p r o s e s -

si lähti käyntiin vuoden 2016 alussa. 

Ensimmäinen tapaaminen tilaajan kanssa 

pidettiin saman vuoden huhtikuussa, jolloin 

käytiin läpi perustietoja palvelukeskukses-

ta ja sen toiminnasta sekä kartoitettiin 

palvelukeskuksen ongelmakohtia ja 

alueen tulevaisuutta. Suunnittelutyön 

välietappeina toimivat tilaajan kanssa 

pidetyt kokoukset, joita oli kolme syksyn 

2016 aikana. 

 Tehtävänanto suunnitelmaan oli 

hyvin suurpiirteinen: vahvistaa Hulvelan 

palvelukeskuksen ja Raision keskustan 

yhteyttä. Valmista tilaohjelmaa tai 

listaa palvelukeskukseen sijoitettavista 

toiminnoista ei ole missään vaiheessa ollut, 

vaan tilaajan toiveet ja omat ajatukseni 

tarkentuivat suunnitteluprosessin aikana 

pidettyjen kokousten myötä. Alussa 

sain suuren vapauden tehdä ehdotuksia 

Hulvelan kehittämisestä. Prosessin 

myötä ideoinnin taso kaventui sellaisiin 

ehdotuksiin, jotka ovat taloudellisesti to-

teuttamiskelpoisia ja joiden toteuttaminen 

voisi tapahtua nopealla aikataululla eli 

muutaman vuoden aikajänteellä.

 Syksyn kokoukset pidettiin 

syyskuun alussa, lokakuun puolivälissä ja 

joulukuun alussa. Joulukuun kokouksen 

yhteydessä oli myös Raision kaupungin 

järjestämä tiedotustilaisuus Hulvelan pal-

velukeskuksen kehittämisestä. Jokaisessa 

kokouksessa tuli esille tärkeää tietoa 

palvelukeskuksen toiminnasta sekä 

uusia ideoita, joten suunnitelma muuttui 

merkittävästi vielä viimeisenkin kokouksen 

jälkeen, mikä johti suunnitelman jäämiseen 

yleispiirteiselle tasolle. Raisiossa pidettyjen 

kokousten lisäksi Muuttuva yhteiskunta 

– Muuttuvat palvelut -hankkeen diplomi-

työntekijät ovat tavanneet diplomityöpa-

joissa, joissa töitä ovat kommentoineet 

Soteran professorit ja tutkijat.

 Haasteita laajentamiseen ja lisä-

rakentamiseen toi se, että palvelukeskuk-

sen tontti on rakennettu jo hyvin täytteen. 

Tontin rajoja sai kuitenkin ehdottaa 

ylitettäväksi, mutta palvelukeskuksen 

itäpuolella oleva puisto, jossa vapaata 

tilaa olisi, todettiin “pyhäksi”, jolloin lisära-

kentaminen puistoon ei ollut mahdollista. 

Tilaajataho toivoi suunnitelmilta 

realistisuutta ja toteutettavuutta.

3.1. Yleistä suunnitteluprosessista
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3.2. Suunnittelualueen rajaus

 Esitin 6.9.2016  Raisiossa 

pidetyssä kokouksessa kaksi 

vaihtoehtoista sisältöä diplomityöni suun-

nitelmaosiolle. Vaihtoehtoiset rajaukset 

olivat seuraavat: 

1) työssä keskitytään olemassa oleviin 

rakennuksiin ja niiden sisätilojen 

parantamiseen sekä mahdollisesti pieneen 

lisärakentamiseen tai 

2) työssä ei juurikaan mietitä olevia 

rakennuksia, vaan suunnitellaan uusia 

rakennuksia nykyisen palvelukeskuksen 

eteläpuoliselle alueelle. Näistä päädyttiin 

valitsemaan toinen muokkaamalla sitä 

vielä hieman. 

 Suunnitelman aiheeksi rajattiin 

Hulvelan palvelukeskuksen olemassa 

olevien rakennusten tarkastelu ja 

kehittäminen, pieni lisärakentaminen pal-

velukeskuksen yhteyteen sekä Raision 

Keskuspuiston ottaminen osaksi palvelu-

keskuksen ympäristöä teemalla “Raision 

kuntopuisto”.
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suunniTeLman rajausehDoTus 1   6.9.2016

1. siirretään rakennuksen pääsisäänkäyntiä ja “keskikohtaa” keskustan suuntaan
2. mietitään intervallihoidon ja lyhytaikaisen asumisen tuomista nykyisen Ruskakodin 

tai Kanervakodin tiloihin
3. liikunta- ja kerhotilat
4.  valmistuskeittiö voi mahdollisesti jäädä paikoilleen, vaikka ruokasalin paikka 

muuttuisi
5. rakennuksen sisäisten kulkureittien selkeyttäminen
6. kulkureitit Hulvelankadun muihin asuinrakennuksiin
7. yhteyksien avaaminen puistoon ja kohti keskustaa

2

7

7

6

2

1

3

5

4

kuva 44
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yhteistiloja
asuntoja
liiketiloja

piha, jonka 
kautta yhteys 
vanhoihin
rakennuksiin

rivitaloja

perhehoito-
asuntoja

keskustamaista
kerrostalo-
rakentamista

suunniTeLman rajausehDoTus 2   6.9.2016

1. rakennuksia, joissa yhteistiloja, palveluita, liiketiloja sekä asuntoja
2. rivitaloja
3. paritaloja tai erillistaloja
4. kerrostaloja, joissa asuntoja ja liiketiloja, jatkavat Raisiontien linjaa
5. piha, joka yhdistää uudet ja vanhat rakennukset toisiinsa

2 5
1

3

4

kuva 45
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3.3 Hulvelan palvelukeskuksen kehityskohtien 
kartoittaminen

yhteys puistosta 
rakennukseen ja 
rakennuksesta puistoon

Ruskakodin 
ulkoilumahdollisuudet

pääsisään-
käynnin
syrjäisyys

rakennuksen 
sisäreittien
selkeys

yhteys 
kaupunkiin

yhteys 
kaupunkiin

kuva 46
hulvelan 
palvelukeskuksen 
ongelmakohdat
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yhteys 
kaupunkiin

yhteys 
kaupunkiin

kuva 47
etelästä palvelukeskusta 

lähestyttäessä 
nähdään ensimmäisenä 

pysäköintialue ja 
jäteastiat

kuva 48
sama pysäköintialue 

sekä rakennusten 
umpinaiset päädyt 

näkyvät myös idästä 
palvelukeskusta 
lähestyttäessä.

kuva 49
rakennusten julkisivut 
ovat hyvin umpinaisia 

puiston puolella. kesällä 
kasvillisuus piilottaa 

rakennuksia entisestään.
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kuva 50
näkymä 
pääsisäänkäynniltä  
puiston suuntaan törmää 
umpiseinään.

kuva 51
ikkunat puiston 
suuntaan ovat pieniä.

kuva 52
ahdas jumppatila.



Suunnitteluprosessi

63

kuva 53
reitti ravintolaan kulkee 

ulkoiluvälinevaraston 
läpi.

kuva 54
kanervakodin ruokailu- 

ja oleskelutila on rajattu 
käytävästä vain sermeillä 

ja naulakoilla.

kuva 55
ruskakodin toimisto 

aukeaa käytävälle, mutta 
sulkeutuu asukkaille.
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3.4 Suunnitelman välivaiheet

 Suunnitelman aiherajauksesta 

6.9.2016 päättäneen kokouksen 

jälkeen pidettiin Raisiossa kokoukset 

vielä 19.10.2016 ja 8.12.2016. Lisäksi 

tutkimushankkeen puitteissa pidettiin Aalto-

yliopistolla diplomityöpajatilaisuuksia 

29.9.2016, 24.10.2016 ja 17.3.2017.

väLivaihe 1

 19.10.2016 esitetyissä 

suunnitelmavaihtoehdoissa painopiste 

oli palvelukeskuksen eteläpuolella. 

Ajatuksena oli suunnitella kokonaan uusi 

ravintolarakennus, joka palvelisi myös 

tulevaisuudessa Hulvelan eteläpuolelle 

rakentuvaa palvelukorttelialuetta ja 

päivä-
toiminta

info 
ja

intervalli-
hoito

ruokailu 
(lisärakennus)

sisä-
piha

kuva 56
suunnitelman konseptin 
hahmottelua 19.10.2016
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olisi lähempänä keskustaa. Uuden 

rakennuksen yhteyteen olisi tullut 

myös lisää senioriasuntoja ja tilat 

intervallihoidolle. Kanervakodin ruokailutila 

olisi siirretty uuden ravintolan yhteyteen. 

Nykyisen palvelukeskuksen tilat 

pohjoisosassa olisivat jääneet liikunta- 

ja päivätoimintakäyttöön. Kokouksessa 

todettiin kuitenkin, että parasta olisi 

pitää ruokailu lähellä päivätoimintaa ja 

liikuntatiloja. Keskuspuiston puolelle 

suunniteltu uusi sisäänkäynti haki 

paikkaansa.

 Tässä vaiheessa tutkittavana 

oli myös suuremman monikerroksisen 

laajennusosan rakentaminen puiston 

puolelle, jonka alta osa Kanervakodin 

tiloista purettaisiin. Laajennusosa olisi 

yhdistänyt palvelukeskuksen eteläiset 

ja pohjoiset osat toisiinsa paremmin. 

Purkaminen ei kuitenkaan lopulta tuntunut 

järkevältä vaihtoehdolta.

väLivaihe 2

 8.12.2016 pidetyssä kokouksessa 

esitettiin suunnitelma, jossa ravintola oli 

palautettu vanhalle paikalleen. Kuntosali 

oli siirretty nykyisen Hulvelan Helmen eli 

kerhotilan paikalle ja kaupalliset palvelut oli 

sijoitettu käytävän varrelle Hulvelankadun 

puolelle. Lisärakennukseen etelään 

sijoitettiin asuntoja sekä puutyöverstas. 

Kokouksessa käydyn keskustelun 

perusteella päätettiin kuntosali pitää 

nykyisellä paikallaan, laajennettuna 

tosin, jolloin se voisi hyödyntää pesu- ja 

pukuhuonetiloja.

 Kokouksessa kävi ilmi, että 

nykyiset pesutilat ovat aivan liian ahtaat, 

joten niiden uudistaminen päätettiin 

sisällyttää suunnitelmaan. Kaupalliset 

palvelut siirrettiin lisärakennukseen, joka 

on helposti saavutettavissa monesta eri 

suunnasta.

 

väLivaihe 3

 Aalto-yliopistolla 17.3.2017 

esitetty suunnitelma oli pohjapiirrosten 

osalta hioutunut lähelle lopullista 

muotoaan. Liikunta- ja peseytymistilat 

olivat omana pakettinaan. Osa palveluista 

oli siirretty uudisrakennukseen.

 Lukuisten sisätilamuutosten 

johdosta puistoalueen tarkempi 

suunnittelu karsiutui pois 

suunnitelmakokonaisuudesta. 
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väLivaihe 1  19.10.2016

keittiö
aputiloja

sisäyhteys

ruokasali

muutos

kuntosali ja 
pukuhuoneet

uusi
sisäänkäynti

“palvelukatu”

kokous-
ja kerhotiloja

sali

intervallihoito pyykki

piha

tsto

hlökunta

hlökunta

aula
kirjasto
ATK-piste
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väLivaihe 2   8.12.2016

laajennusmuutos
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suunniTeLma rakennuksen saavuTeTTavuuDen ja näkyvyyDen ParanTamiseksi   8.12.2016

Lisärakennus
toimii “majakkana” keskustan suunnasta 
tultaessa

voi sisältää mm.
- asuntoja
- harrastetiloja
- asukastiloja

nykyTiLanne

suunniTeLma
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uusi sisäänkäynTi
mahdollistaa kulun 
rakennukseen puiston kautta

mahdollistaa terassin puiston 
puolelle

juLkisivun muokkaus
suuret ikkunat tuovat rakennukseen valoa
ja avaavat rakennusta puistoon

isTuTukseT
korkeat pensaat poistetaan 
ikkunoiden edestä ja korvataan 
matalammilla istutuksilla

osa varjostavista puista 
kaadetaan
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LisärakenTamisen massoiTTeLuvaihToehToja



Suunnitteluprosessi

71

PeriaaTekuva PuisTon kunTorasTiverkosTosTa   19.10.2016
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3.5 Suunnitelman tavoitteet ja sitä ohjaavat periaatteet

 Tärkein suunnittelun tavoite on 

toimintakykyä ylläpitävän ympäristön 

luominen sekä palvelukeskuksen 

asukkaille että muille raisiolaisille 

ikäihmisille. Toimintakyvyn ylläpitoon 

pyritään luomalla tilat ja mahdollisuudet 

liikkumiseen, yhdessäoloon ja erilaisiin 

kokemuksiin. Suunnitelmassa pyritään 

myös hyödyntämään olemassa olevia 

rakenteita sekä välttämään runsasta 

purkamista. 

 Hulvelasta pyritään tekemään 

vetovoimainen keskus raisiolaisille 

ikäihmisille parantamalla sen saavu-

tettavuutta. Helpon lähestyttävyyden ja 

viihtyisien harrastus- ja oleskelutilojen 

toivotaan houkuttelevan kotonaan asuvia 

ikäihmisiä pistäytymään Hulvelassa, millä 

saattaa olla suotuisia vaikutuksia heidän 

toimintakykynsä eri osa-alueisiin. 

 Palvelukeskuksen sisäyhteyksiä 

asuinsiivistä ravintola- ja harrastus-

tiloihin selkeytetään. Ulkotilojen saa-

vutettavuuteen ja käytettävyyteen 

kiinnitetään huomiota. Kanervakodin 

oleskelutiloja parannetaan niin, että ne 

ovat rauhallisempia ja yksityisempiä – 

ja siten kodinomaisempia – kuin ennen. 

Yhteistilojen ja kulkureittien parantamisella 

rohkaistaan asukkaita poistumaan 

asunnoistaan, mikä lisää liikkumista ja 

sosiaalista kanssakäymistä.

 Hulvelan palvelukeskusta 

halutaan viedä palvelukorttelimaiseen 

suuntaan ja sen kehittämisessä tulee ottaa 

huomioon sen eteläpuoleiselle alueelle tu-

levaisuudessa mahdollisesti rakennettavat 

senioriasunnot.
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3.6 Lopullinen suunnitelma

 Suunnitelma hioutui prosessin 

myötä lopulliseen muotoonsa kokouksissa 

saadun palautteen ja täydentyvien 

lähtötietojen myötä. Suunnitelma on to-

teutettavissa  kerralla tai osissa.

 Suunnitelma sisältää kaksi 

pientä laajennusta olemassa olevaan 

rakennukseen, sisätilojen uudelleenjär-

jestelyä, uuden pihan rajauksen sekä 

pienen lisärakennuksen. Lisärakentamisen 

laajuus on yhteensä noin 500 kerrosneliö-

metriä. Suunnitelma esitellään tarkemmin 

luvussa 4.

kuva 62
aksonometria hulvelan 
alueesta. suunnitelman 

laajennusosat on 
piirretty oranssilla,
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3.7 Ajatuksia suunnitteluprosessista

 Suunnittelun aloittaminen ilman 

tarkkaa tehtävänantoa tai tilaohjelmaa 

oli haastavaa, sillä aluksi tuntui, että 

työn rajaus voisi pitää sisällään mitä 

vain. Toisaalta vapaus tehdä ehdotuksia 

tilaajalle oli haastavuuden lisäksi antoisaa. 

Tilaajapuolen toiveet selkeytyivät 

prosessin myötä samoin kuin omat 

ajatukseni. Yhteinen ideointi kokouksissa 

tilaajan kanssa muodostui suunnittelupro-

sessin mukavimmaksi osuudeksi.

 Koska suunnitelman painopisteet 

muuttuivat monta kertaa prosessin aikana, 

veivät muutokset suuren osa suunnittelu-

työhön käytetystä ajasta. Puiston tarkempi 

suunnittelu Raision kuntopuistoksi jäi 

lopulta tilasuunnittelun jalkoihin.

 Esitin suunnitelmani kokouksissa 

pääosin kaavioin ja pohjapiirroksin. Myös 

ideoiden muunlaiset visualisoinnit olisivat 

tulleet tarpeeseen, sillä pohjapiirrosten 

lukeminen ei välttämättä ole kaikille yhtä 

helppoa kuin rakennusalalla toimiville. 

Tämä asia arkkitehtuurin alalla saatetaan 

joskus unohtaa.

 Energiaa diplomityön tekemiseen 

antoi innostunut ilmapiiri, joka kokouksissa 

vallitsi. Diplomityön teema ja Muuttuva 

yhteiskunta – Muuttuvat palvelut -hanke 

olivat haasteellisuudessaan ja ajankohtai-

suudessaan kiinnostavia. 

 Väestön ikääntymiseen liittyvien 

haasteiden mittakaava aiheutti välillä 

riittämättömyyden tunteita. Pitää 

kuitenkin muistaa, ettei arkkitehtuuri 

yksinään ratkaise ongelmia tai kuntouta 

ikäihmistä, vaan se tarjoaa puitteet, joissa 

kuntoutuminen on mahdollista ja helppoa.

 



Suunnitteluprosessi

75





4. Suunnitelma
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kuva 63
näkymä 

palvelukeskukselle 
puistosta.

Pieni kuva 
nykytilanteesta.
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4.1 Muutokset olemassa olevissa rakennuksissa

 Suurin osa muutoksista tapahtuu 

palvelukeskuksen pohjois- ja keskiosissa. 

Asuinsiivet säilyvät pääosin ennallaan. 

Suunnitelma sisältää olemassa olevien 

rakennusten laajentamista sekä erillisen, 

vanhoihin rakennuksiin yhdistettävissä 

olevan lisärakennuksen.

 Laajennukset on suunniteltu pal-

velukeskuksen vanhimpaan osaan. Ne 

vetävät vanhan rakennuksen ulkolinjoja 

suoriksi, jolloin saadaan lisäneliöitä 

sisätiloihin. 

kuva 64
asemapiirros 1:1000, 
laajennusosat on 
merkitty tummemmalla 
oranssilla.

kuva 65
1. kerroksen pohjapiirros.

Laajennus
39 k-m2

Laajennus
115 k-m2

Lisärakennus
351 k-m2
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4.1.1 Pohjoisosa eLi PaLveLukeskus

 Rakennusta laajennetaan kahdesta 

kohdasta vetämällä vanhan rakennuksen 

seinälinjoja suoraksi. Lisäneliöt tulevat 

kuntosalin sekä uuden sisäänkäynnin 

ja oleskelutilan käyttöön. Laajennusten 

yhteydessä saadaan ulkoseinien ikkuna-

pinta-alaa kasvatettua ja näin enemmän 

luonnonvaloa sisätiloihin. Muutoksilla 

pyritään luomaan yhteys palvelukeskuk-

sen sisätiloista sen vieressä sijaitsevaan 

puistoon. Muutosten on tarkoitus sekä 

avata näkymiä ulos sisätiloista että 

tehdä palvelukeskus houkuttelevammak-

si ja helpommin löydettäväksi puistossa 

kulkijalle. 

 Kirjasto siirretään ruokasalin 

yhteyteen, jolloin se voi toimia myös 

kahvilamaisena lehdenlukunurkkauksena. 

Vaatesäilytys siirretään tuulikaapin toiselle 

puolelle wc-tilojen yhteyteen. Uima-altaan 

yhteydessä olevat puku- ja peseytymistilat 

uusitaan, jolloin niitä voi hyödyntää myös 

muiden liikuntatilojen käyttäjät. Kummatkin 

pukuhuoneet saavat omat esteettömät 

wc-tilansa. Aikaisemmin pesutilojen 

yhteydessä oli vain yksi yhteiskäytössä 

oleva wc. Hulvelan Helmen (pohjapiir-

roksessa tila nimeltä ”kerhohuone”) tilaa 

avataan aulaan sisäikkunoilla ja lasiovella. 

Ruokasaliin rakennetaan uusi ovi, jolta on 

käynti suoraan Hulvelankadun puoleisella 

pihalla olevalle terassille.

 Liikuntatilojen käytäväseiniä 

aukotetaan sisäikkunoin. Ikkunat voivat 

olla suuria, mutta niitä ei uloteta kuitenkaan 

lattiaan asti, jotta seinän seinämäinen 

olemus säilyy. Sisäikkunoiden kautta 

tuodaan luonnonvaloa myös käytävä- ja 

aulatiloihin. Ikkunat myös helpottavat eri 

tilojen löytämistä.

kuva 66
Leikkaus b-b ruokasalin 
läpi.

kuva 67
Pohjapiirros, 
palvelukeskuksen 
pohjoisosa. 1:250.

oLohuone ruokasaLi
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kuva 68
näkymä 

palvelukeskuksen 
pääsisäänkäynniltä 
kohti puistoa, uutta 

sisäänkäyntiä ja 
oleskelutilaa.

Pieni kuva 
nykytilanteesta.
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4.1.2 keskiosa

 Rakennuksen keskiosaa, eri ra-

kennusvaiheiden liitoskohtaa, selkeytetään 

suunnitelmassa. Keskiosassa sijaitsee 

vaatehuollon tiloja, ja sen kautta kuljetaan 

eri asumisyksiköihin. Reitti lounasra-

vintolaan ja palvelukeskuksen muihin 

palveluihin on mutkikas ja kulkee tällä 

hetkellä mm. ulkoiluvälinevaraston läpi. 

Kanervakodin ruokailu- ja oleskelutila 

on erotettu yleisestä käytävästä nyt vain 

kalustein ja sermein. 

 Vaatehuollon tilat puretaan ja 

rakennetaan uudestaan nykyisen liikunta-

välinevaraston paikalle. Tällöin käytävän 

reitti selkeytyy ja Kanervakodin oleskelutila 

saadaan erotettua siitä.

 Suunnitelmassa oleskelutilaa 

rajaamaan rakennetaan seinät, jolloin 

Kanervakodin oleskelutiloista saadaan 

yksityisemmät. Seiniin tehdään ikkunoita, 

joista voi halutessaan tarkkailla ”kadun” eli 

käytävän liikennettä. Laajaa yhtenäistä tilaa 

jaetaan vielä pienempiin osiin – ruokasali, 

televisiohuone, sohvanurkkaus – jolloin 

äänimaailmasta saadaan vähemmän 

hälyisä. Työntekijöiden toimiston seiniä 

poistetaan ja työpisteitä sijoitetaan 

asukkaiden oleskelutilan yhteyteen, 

mikä lisää asukkaiden ja työntekijöiden 

kontaktia.

kahviLa
väesTönsuoja

kanervakoTi
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kuva 69
Pohjapiirros 
palvelukeskuksen 
keskiosasta, jossa on 
mm. kanervakodin 
ruokailu- ja oleskelutilat. 
1:250.

kuva 70
Pitkittäisleikkaus a-a 
palvelukeskuksesta. 
keskellä näkyy 
kanervakodin 
ruokailutila.

huLveLan
heLmi

oLohuone
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kuva 71
ruskakodin pohjapiirros. 
1:250.
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4.1.3 ruskakoTi

 Palvelukeskuksen eteläpäässä 

olevalle Ruskakodille järjestetään 

ulkoilupiha. Uloskäyntiä varten tehdään 

uusi ulko-ovi. Uusi ulko-ovi mahdollistaa 

Ruskakodin asukkaisen omatoimisen 

ulkoilun, sillä päästäkseen ulos heidän ei 

tarvitse kulkea yleisten tilojen kautta. 

 Ruskakodin toimistosta on 

avautunut ikkuna yleiseen käytävään, 

mutta Ruskakodin suuntaan toimisto on 

ollut sulkeutunut. Toimisto ja sen viereinen 

varasto vaihtavat paikkaa, jolloin toimiston 

sijainnista tulee keskeisempi. Toimis-

tohuoneen sijaan suunnitelmassa on 

esitetty avoin työtila, jossa on lukittavia 

kaappeja mahdollisille asiakirjoille ja 

lääkkeille. Toimistotilan uusimisella 

tuodaan henkilökunnan läsnäolon tuntua 

Ruskakodin käytäville.
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4.2 LisärakenTaminen

 Lisärakennus sijoittuu palvelukes-

kuksen kaakkoiskulmaan Kanervakodin 

ja kerrostalon väliin. Lisärakennuksen 

paikalla on tällä hetkellä pysäköintipaikko-

ja sekä istutuksia. Lisärakennus asettuu 

kulmastaan Klemeläntien nykylinjan päälle. 

Palvelukeskuksen eteläpuolisen alueen 

muuttuessa tien – tai tulevaisuuden ke-

vyenliikenteenväylän – linjakin voi hyvin 

muuttua. Lisärakennus on yksikerroksinen 

ja jatkaa näin palvelukeskuksen puistoon 

suuntautuvaa julkisivua. Lisärakennuksen 

laajuus on 351 kerrosneliömetriä.

 Lisärakennuksesta löytyvät tilat 

ulkopuolisten tuottajien palveluille, kuten 

kampaajalle, hierojalle ja jalkahoitajal-

le. Puiston varrelta nämä palvelut ovat 

helposti myös muiden kuin palvelukeskuk-

sen asukkaiden löydettävissä. Lisäraken-

nuksessa oleva kahvila on julkisimpana 

toimintona sijoitettu rakennuksen 

näkyvimpään kohtaan. Lisärakennukseen 

on ehdotettu tilaa myös puutyöverstaalle 

tai askarteluhuoneelle, joka vaatii erityistä 

ilmastointia ja äänieristystä, eikä siten ole 

välttämättä helposti rakennettavissa jo 

olemassa olevaan rakennukseen.

 Lisärakennuksen kohdalla 

kysymykseksi nousi, yhdistetäänkö se 

sisäyhteydellä muuhun palvelukes-

kukseen. Kanervakodin läpi yhteyttä ei 

voi järjestää häiritsemättä asukkaiden 

rauhaa, jolloin luontevin reitti palvelukes-

kukseen kulkisi lisärakennuksen viereisen 

kerrostalon kautta. Suunnitelmassa 

on sisäyhteys korvattu rakennukset 

yhdistävällä katoksella, joka muodostaa 

samalla portin sisäpihalle. Lisärakennuk-

sen rajaama sisäpiha suljetaan avoimista 

kohdistaan aidoin, jolloin se toimii 

turvallisena ulkoilualueena.

kuva 72
Lisärakennuksen 
pohjapiirros. 1:250.
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kuvaT 73 ja 74
vertailu erilaisten 
toimintojen 
sijoittumisesta 
palvelukeskuksessa.
vasemmalla nykytilanne, 
oikealla suunnitelma.

julkinen kulkureitti tai 

aula

puolijulkinen kulkureitti, 

aula tai oleskelutila

asuntoja

harrastustiloja

henkilökunnan tiloja

(kaupallinen) palvelu,

terveyspalvelu
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4.3 Julkisivut

 Suunnitelmassa esitetyt 

laajennukset ja lisärakennus sijaitsevat 

sisäänkäyntien läheisyydessä. 

Korostamalla niitä muusta rakennuksesta 

poikkeavalla julkisivumateriaalilla luodaan 

samalla rakennuksen sisäänkäynneil-

le uusi, erottuva ilme. Hulvelan nykyisten 

rakennusten hallitsevana julkisivuma-

teriaalina on keltainen tiili. Uusien osien 

julkisivumateriaalina on suunnitelmassa 

esitetty sininen pystylaudoitus.

 Hulvelan palvelukeskus on 

rakentunut monesta eri aikakauden 

palasesta. Suunnitelman eli uusimman 

kerrostuman osat sidotaan yhteen omalla 

julkisivumateriaalillaan, joka tuo palvelu-

keskuksen rakennuksiin oman ajallisen 

kerroksensa.

 Vaalea sininen raikastaa keltaista 

kokonaisuutta ja kumartaa myös palve-

lukeskuksen vanhimpien osien rakennus-

ajankohdalle pastellisuudellaan.

 Palvelukeskuksen itäistä eli 

puiston puoleista julkisivua varjostavat 

tällä hetkellä puut ja pensaat, jotka 

eivät vain piilota rakennusta taakseen 

vaan peittävät myös näkymiä puistoon 

rakennuksen sisältä. Kasvillisuutta olisi 

hyvä karsia siten, ettei se muodosta 

muuria palvelukeskuksen ja puiston kevy-

enliikenteen reittien välille.
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kuva 75
vaaleansiniseksi 

maalattu lomalaudoitus 
toisi uuden 

materiaalikerroksen 
hulvelan 

palvelukeskuksen 
julkisivuihin.
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kuvaT 76-78
julkisivu  itään.

julkisivu länteen.
julkisivu etelään.

muutosalueet näkyvät 
tummempina ja vanhat 
julkisivut vaaleampina.

uusi
sisäänkäynti

laajennus

uusi sisäpiha

lisärakennus
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4.3 Ulkoalueet

4.3.1 PihaT

 Hulvelankadun puoleisen 

kerrostalon ja yksikerroksisen Ruskakodin 

välinen alue suljetaan palvelukeskuk-

sen asukkaisen yksityiseksi sisäpihaksi. 

Piha palvelee erityisesti Ruskakodin 

asukkaita, sillä Ruskakodista järjestetään 

käynti pihalle uuden ulko-oven kautta. 

Uusi ovi mahdollistaa muistisairaiden-

kin asukkaiden omatoimisen ulkoilun, 

sillä tarvetta kulkea ulos yleisten 

käytävien kautta ei enää ole. Pihalle on 

suunnitelmassa esitetty polku, jonka toista 

reunaa kulkee kaide, johon voi ulkoillessaan 

tukeutua. Pihalle voidaan tuoda viljelylaati-

koita ja huvimaja tai grillikatos.

 Puiston puoleinen sisäpiha säilyy 

entisellään, mutta rajautuu nyt eteläreu-

nastaan aidan sijaan suunnitelman lisära-

kennukseen. Pelastustie sisäpihalle kulkee 

tällä hetkellä seniorivuokrakerrostalon 

vieritse. Lisärakennuksen ja kerrostalon 

välinen katos katkaisee tämän reitin, jolloin 

pelastustie siirretään kulkemaan lisära-

kennuksen ja Kanervakodin välistä.

4.3.2 PuisTo

 Raision Keskuspuisto toimii 

ensisijaisena kevyen liikenteen väylänä 

Hulvelan ja Raision keskustan välillä. Siksi 

puisto onkin luontevaa ottaa osaksi pal-

velukeskuksen toimintakykyä ylläpitävän 

lähiympäristön tarkastelua. Puiston 

pohjoisosan urheilualue yleisurheilukent-

tineen ja jäähalleineen vahvistaa puiston 

luonnetta kaikenikäisten raisiolaisten lii-

kuntaympäristönä.

 Puiston toisella laidalla Hulvelasta 

katsottuna tornitaloalueen vieressä 

on jo erityisesti ikäihmisille suunnattu 

kuntopuisto Kuntokeidas, joka tarjoaa 

erityisesti ikääntyneille matalan kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia. Kuntokeitaasta 

löytyy erilaisia laitteita, joilla harjoittaa 

lihaskuntoa ja koordinaatiota.

 Pidempien kulkureittien lisäksi 

puistoon tulee järjestää rollaattorille 

sopivia kulkureittejä, joita pitkin voi tehdä 

lenkin palvelukeskuksesta käsin. Oleellista 

on järjestää levähdyspaikkoja sopivin 

välimatkoin. Seuraavan levähdyspaikan 

tulisi olla nähtävissä edelliseltä.
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kuva 79
uusi sisäpiha. 1:250.
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kuva 80
näkymä uudelle 

sisäpihalle. ruskakoti  
on kuvan vasemmassa 

reunassa.

Pieni kuva 
nykytilanteesta.
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4.4 Pysäköinti ja liikenne

 Suunnitelmassa poistetaan 

nykyisen As. Oy Hulvelankatu 16:n py-

säköintipaikat. Koska suunnitelman 

tarkoituksena on tuoda enemmän 

asiakkaita ja vieraita Hulvelan palvelu-

keskukseen, täytyy pysäköintipaikkojen 

määrään kiinnittää erityistä huomiota. 

Autoliikenne suuntautuu palvelukeskuk-

sen nykyisen pääoven ympäristöön sekä 

Klemeläntielle uuden lisärakennuksen 

ympäristöön.

 Suunnitelmassa pysäköintiä 

esitetään palvelukeskuksen Hulvelankadun 

puoleiselle pihalle pääsisäänkäynnin 

yhteyteen sekä Hulvelankadun varrelle, 

mikä vastaa pääosin nykytilannetta. Lisäksi 

pysäköintiä esitetään Klemelänkadun 

varrelle palvelukeskuksen eteläpuolelle.

 Klemeläntien pysäköintiratkaisu 

on luonteeltaan väliaikainen. Mikäli pal-

velukeskuksen eteläpuolinen pientaloalue 

rakennetaan tiiviimmin tulevaisuudes-

sa, tulee pysäköinti järjestää uusien 

rakennuksien mukaan. Tulevaisuu-

dessa pysäköinti saattaa siis tapahtua 

parkkihallissa tai -talossa.

 Palvelukeskuksen pihaan on 

suunnitelmassa esitetty 24 autopaikkaa 

ja Klemeläntien varrelle 20 autopaikkaa. 

Molempien sisäänkäyntien läheisyydessä 

on liikuntaesteisille mitoitetut pysäköin-

tipaikat. Suunnitelmassa esitettyjen 

paikkojen lisäksi Hulvelankadun varrella 

on mahdollisuus tienvarsipysäköintiin. 

Suunnitelmassa on esitetty pääsisään-

käynnin pihan grillikatos purettavaksi. 

Mikäli se halutaan säilyttää, on pysäköin-

tipaikkoja 2-3 vähemmän.

 Polkupyörien pysäköintipaikat 

sijaitsevat lisärakennuksen sisäänkäynnin 

ja pääsisäänkäynnin luona. Myös puiston-

puoleisella uudella sisäänkäynnillä on tilaa 

polkupyörille ja rollaattoreille.

 Autolla Hulvelaan saavutaan 

edelleen Raisiontieltä Hulvelankatua pitkin. 

Kevyt liikenne kulkee Keskuspuiston reittejä 

tai Hulvelankatua pitkin. Huoltoliikenne 

ohjataan palvelukeskuksen pohjoispään 

lastauslaiturille sekä vähäisessä määrin 

Klemeläntielle.

 

kuva 81
asemapiirros, 
ajoneuvoliikenne ja 
pysäköinti. 1:1000.
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 Diplomityön valmistuminen ei 

ole ollut suoraviivainen projekti. Ensin piti 

löytää vastaus siihen, mitä diplomityöltä 

odotetaan ja mikä sen rajoissa on 

mahdollista. Työhön liittyi suuri vapaus, 

mutta samalla tiukat reunaehdot. 

Toisaalta piti miettiä pitkän aikavälin 

suunnitelmaa, toisaalta suunnitella 

muutoksia, jotka voi toteuttaa välittömästi. 

Yhteisen kielen löytyminen ja tilaajan 

tarpeiden hahmottaminen vei paljon 

aikaa, mutta oli myös antoisaa. Jokaisen 

kokouksen myötä syntyi ahaa-elämyksiä, 

jotka veivät suunnitelmaa eteenpäin. 

Oli mielenkiintoinen haaste kehittää jo 

olemassa olevaa rakennusta –  parantaa 

sen ongelmakohtia ja korostaa  parhaita 

puolia.

 Lopullinen suunnitelma koostuu 

useasta eri palasta, jolloin se on helppo 

toteuttaa osissa. Pirstaleisuus vaikeuttaa 

kuitenkin arkkitehtonisen kokonaiskuvan 

muodostumista. Vaikuttaa siltä, ettei 

Hulvelan palvelukeskuksen rakentamista 

ole hallinnut ajatus kokonaisuuden 

kehittämisestä. Diplomityösuunnitelmassa 

kokonaisuutta selkeytetään, mutta oleviin 

rakennuksiin tuodaan uusi kerros lisää.

 Punaisena lankana 

suunnitelmassa toimii palvelukeskuksen 

ja sen viereisen puiston yhteyden 

vahvistaminen, sillä juuri sijainti 

puiston laidalla lähellä keskustaa 

on palvelukeskuksen suuri vahvuus. 

Aikaisemmin puiston ja rakennuksen 

yhteys on ollut minimaalinen. 

Puistoyhteyden parantaminen tuo 

Hulvelan palvelukeskuksen  kirjaimellisesti 

lähemmäs jalan ja polkupyörällä liikkuvia 

raisiolaisia. Hulvelan palvelukeskuksella on  

kaikki mahdollisuudet kehittyä raisiolaisten 

eläväksi kohtaamispaikaksi – aktiivisen 

elämän keskipisteeksi. 

 Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat 

palvelut -hanke tarjosi mielenkiintoisen 

ikkunan vanhuspalveluiden nykytilaan ja 

tulevaisuuteen sekä avasi silmiä olemassa 

olevan rakennuskannan suhteen. Kuten 

Hulvelan tapauksessa huomataan, on 

olevien rakennusten parantaminen 

mahdollista ja myös suotavaa.
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