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Lapsiperheiden määrä kaupunkien keskustoissa 
kasvaa. Tämä kansainvälisestikin yllättänyt ilmiö 
on levinnyt paitsi Helsinkiin, myös muihin Suomen 
isoihin kaupunkeihin. Lapsiperheiden kaupunkimai-
nen asuminen asettaa uusia haasteita suunnittelulle, 
joka perinteisesti on kiinnittynyt huomiota perhei-
den tarpeisiin esikaupunki- ja omakotitaloalueilla.  
Kaupunkimainen asuminen tarkoittaakin monin 
tavoin perheille haastavia ratkaisuja. Taloissa ei ole 
hissiä, lastenvaunut eivät mahdu asuntoihin eikä ta-
loissa ole vaunuvarastoja. Lisäksi huoneita on vaikea 
jakaa siten että saataisiin riittävästi yksityisyyttä, tai 
niitä ei ole riittävästi, on ahdasta eikä tavaroille ole 
riittävästi säilytystilaa (Westerman & Öhrfelt, 2011).

Tämä raportti on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä 
kerrostalohanketta ja se tarkastelee kohtuuhintaista 
urbaania asumista lapsiperheille asuntosuunnittelun 
näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
urbaanien pienperheiden asumista Kalasatamassa 
toteutettavassa Ara-vuokratalossa. Helsingin kan-
takaupunkiin suunnitellaan tai rakennetaan tällä 
hetkellä asuntoja lähes 40 0000 uudelle asukkaalle. 
Alueille odotetaan myös paljon perheitä (Vuori & 
Laakso, 2005, 22). Siitä huolimatta keskustassa asu-
vien perheiden asumis- ja asuntotarpeista tiedetään 
varsin vähän. 

Selvitysosan tavoitteena on ollut tuottaa konkreettis-
ta tietoa suunnittelulle ja sitä on johdatellut seuraavat 
tutkimuskysymykset: 

Millaisia asumisen tarpeita urbaanilla pienperheellä 
on?

Minkälaisia urbaaneille perheille suunnattuja uusia 
asumisratkaisuja on toteutettu ja millaisia kokemuk-
sia niistä on? 
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Perheet eivät ole enää 

yhtenäinen asukasryhmä

Perheet ovat jo yli 100 vuoden ajan olleet kaupun-
kisuunnittelun ytimessä. Monet tutkijat (Karsten, 
2003; Forsberg, 2011; Lilius, 2014) ovat esittäneet, 
että lapsiperheiden tarpeet yhdistetään edelleen 
esikaupunkien suunnitteluun. Tämä ei ole yllättävää, 
kun asiaa tarkastelee kaupunkisuunnittelun historian 
näkökulmasta. Sotien jälkeinen esikaupunkiraken-
taminen perustui paitsi toimintojen eriyttämiseen ja 
liikennevälineiden kehittymiseen myös niin kutsut-
tuun patriarkaaliseen sukupuolten väliseen työnja-
koon (esim. Saarikangas, 1997). Se tarkoittaa, että 
suunnittelu perustui ydinperhemalliin. Koti ja sen 
lähiympäristö määriteltiin naisten ja lasten alueeksi 
ja äitien ajateltiin olevan pääasiassa vastuussa koti-
työstä. Miesten puolestaan oletettiin olevan perheen 

Miksi urbaanien pienperheiden 
kohtuuhintainen asuminen on 
valittu selvityskohteeksi?

elättäjiä ja käyvän asuinalueen ulkopuolella töissä 
(Saarikangas, 1997; 2002; Larsson, 2005).  
 
Nykyään lapsiperhe käsitteenä ei pidä sisällään 
pelkästään ydinperheitä ja esimerkiksi Suomessa 
kaupungissa asuva lapsiperhe on useammin yksi-
huoltajaperhe kuin muualla maassa. Erot yksinhuol-
tajaperheiden määrissä Helsingin (28,3 %) ja muun 
maan (20,4 %), Espoo (19,9 %) ja Vantaa (23,5 %) 
mukaan lukien, ovat merkittävät. Toisaalta Hel-
singissä lapsiperheistä isompi osuus kuin muualla 
Suomessa on myös pienperheitä, joissa on alle 
seitsenvuotiaita lapsia. Helsinkiläislapset viettävät 
ainakin arkisin vähemmän aikaa kotona kuin lapset 
muualla Suomessa, sillä perheet käyttävät Helsingis-
sä päivähoitopalveluja eteenkin pienten lasten hoi-
dossa enemmän. Kotona hoidettujen lasten kanssa 
viettää aikaansa hieman useammin isä kuin muualla 
Suomessa (Aalto, 2016).
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Perheiden arki helpottuu kaupungeissa

2000-luvun alussa lasten määrä alkoi vähitellen 
kasvaa länsimaalaisissa suurkaupungeissa kuten 
New Yorkissa, Kööpenhaminassa, Amsterdamissa 
ja Tukholmassa. Ilmiötä on tutkittu jonkin verran 
kansainvälisesti. Työn ja perheen yhteensovittaminen 
helpottuminen on osoittautunut tärkeäksi keskusta-
asumista selittäväksi tekijäksi. Lähellä työpaikkaa 
asuminen helpottaa arkielämää (Karsten, 2003; 
Berlin, 2005; Saracco & Strandlund, 2007; Boter-
man ja muut, 2010). Kööpenhaminassa on toisaalta 
viime vuosina valmistunut merkittävästi isoja, eli yli 
kolmen huoneen asuntoja. Tämän arvellaan vaikut-
taneen siihen, että pienten lasten määrä kaupungissa 
on kasvanut (Urban life account, 2014). Keskustassa 
asuvia lapsiperheitä on tutkittu myös Helsingissä. 
Asumisvalinnassa korostuu julkisen liikenteen mer-
kitys sekä se, että kaikki on lähellä (Lilius 2008; 2014; 
2015). Keskusta-asuminen on perheille selkeä valinta 
(Akkila 2011). 

Kaupungissa asuvat vanhemmat korostavat asumis-
valinnassaan usein samoja asioita, jotka olivat heille 
merkityksellisiä jo ennen lasten saamista. Vanhempi-
en arkielämässä eri elämänvaiheet sulautuvat toi-
siinsa. He käyttävät edelleen aktiivisesti kaupungin 
tarjontaa kuten ravintoloita ja erilaisia kulttuuri-
palveluita, mutta leikkipuistojen merkitys korostuu 
myös. Kadun merkitys on suuri. Vanhemmat pitävät 
tärkeänä että naapurustossa liikkuu ihmisiä ja arvos-
tavat kivijalkaliikkeiden olemassa oloa (Lilius, 2008; 
2014; 2015).

Perheiden kiinnostus kaupunkia 

kohtaan näkyy jo suunnittelussa

Pientaloasuminen ja suuntautuminen pois kaupun-
gista on perinteisesti ollut lapsiperheiden suosios-
sa. Luonnonläheisten asuinympäristöjen on myös 
pitkään ajateltu soveltuvan parhaiten lasten kasvu-
ympäristöiksi (von Hertzen 1946; Saarikangas, 2002). 
Perheiden keskusta-asuminen onkin suunnittelussa 
jäänyt vähemmälle huomiolle (Karsten, 2003; Lilius, 

2014). Vasta viime vuosina ilmiöön on herätty, myös 
Helsingissä. Esimerkiksi uuden yleiskaavan, kau-
punkikaavan, yhtenä lähtökohtana on, että kaupun-
kimaista asuinympäristöä suosivia perheitä asuu 
Helsingissä myös tulevaisuudessa. Muun muassa 
Amsterdamin, Rotterdamin, Kööpenhaminan ja 
Tukholman uudet asuinalueet vetävät lapsiperheitä 
puoleensa. Helsingin keskustan tutumassa olevat 
uudet alueet Arabianranta, Jätkäsaari ja Kalasatama 
ovat myös houkutelleet lapsiperheitä.

Kantakaupungissa asuvien lapsiperheiden määrä on 
noussut länsimaisissa suurkaupungeissa 2000-luvun 
alusta lähtien. Tarpeet heijastuvat kaupunki- ja asun-
tosuunnitteluun.  Kuva Amsterdamista.
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Helsingissä ei ole julkisesti saatavilla yhtä tarkkaa 
tietoa lapsiperheistä kuin Tukholmassa. Tukholmassa 
keskustassa asuu kuitenkin paremmin koulutettuja 
ja parempituloisia vanhempia kuin kaupungeissa 
keskimäärin. Kaupungissa asuvat vanhemmat saavat 
ensimmäisen lapsensa huomattavasti myöhemmin 
kuin muualla kaupungissa ja maassa. Eniten lapsia 
syntyi esimerkiksi vuonna 2014 keskustassa asuville 
30–39-vuotiaille naisille. Huomattava määrä oli yli 
35-vuotiaita, kun taas esikaupungeissa useimmat 
synnyttäjät olivat vuonna 2014 25–34-vuotiaita (Sta-
tistik om Stockholm, 2014). Lähes kaikki Tukholman 
keskustan äidit ovat myös ruotsalaistaustaisia (Berlin, 
2005,61). 

Lapsiperheiden muutot tapahtuvat tavallisesti ennen 
kun lapset ovat ehtineet kouluikään (Andersen 2011; 
Nivalainen 2004). Näin voitaisiin olettaa, että perheet 
muuttavat keskustasta lasten kasvaessa. Kokemukset 
Tukholmassa ovat kuitenkin osoittaneet, että aiem-
min oli tavallista että ensimmäinen syntyi keskus-
tassa, sitten muutettiin pois. Tällaisia perheitä on 
vieläkin, mutta moni myös jää nykyään keskustaan. 
Ne, jotka jäävät ovat yleensä taloudellisesti parem-
massa asemassa (Lilius, 2008).

Millaisia keskustan 
perheet ovat?
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Monia syitä kehittää 
lapsiperheiden 
keskusta-asumista

Esimerkkejä Hollannista, 

Ruotsista ja Tanskasta

Vaikka perheiden keskusta-asuminen on alkuun 
hämmentänyt suunnittelijoita ja tutkijoita, perheitä 
on alettu yhä suurenemassa määrissä huomiomaan 
kaupunkien suunnittelussa 2010-luvulla. 

Lapsiperheisiin keskittyminen voi liittyä konkreet-
tisesti kaupungin tarpeeseen uudistua ja houkutella 
uudenlaisia asukkaita. Tästä esimerkkinä on Rot-
terdam, vanha teollisuuskaupunki, joka on viime 
vuosikymmenen pyrkinyt uudentamaan taloudel-
lista pohjaansa ja imagoaan. Yhdeksi tavoitteeksi on 
noussut keskiluokkaisten lapsiperheiden houkuttele-
minen kaupunkiin (van den Berg, 2013). Kaupunki 
käyttää suunnittelussa Building Blocks for a Child 
Friendly Rotterdam-metodia. Sen avulla kaavoittajan 
ja suunnittelijan on mahdollista tarkastella miten 
oman suunnittelukohteen asunnot, julkiset tilat, 
liikenne ja liikkumisjärjestelyt ja palvelut soveltuvat 
lapsille ja lapsiperheille. 

Kööpenhaminan uuden yleiskaavan yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on parantaa kaupunkimaisen elämänta-
van edellytyksiä. Vuosittain suoritetuissa Urban Life 
account-selvityksessä (kaupunkielämän selonteossa) 
keskityttiin erityisesti lapsiin vuonna 2013, sillä on 
tunnistettu että lapsiperheiden keskuudessa Köö-
penhaminan keskustasta on tullut suosittu. Selvitys 
painottaa julkisten tilojen tärkeyttä myös lasten 
näkökulmasta. 

Ruotsissa uusien alueiden suunnittelussa on puoles-
taan tavallista että tehdään niin kutsuttu lapsivaiku-
tusten arviointi (barnkonsekvevensanalys). Tukhol-
man uusilla asuinalueilla analyysit ovat esimerkiksi 
osoittaneet, ettei pihojen kokoihin ja varjoisuuteen 

ole kiinnitetty riittävästi huomiota (Magnusson & 
Matson, 2008). Göteborgissa taas on vastikään tehty 
lapsivaikutusten arviointi, jonka tarkoituksen on oh-
jata uuden keskustassa sijaitsevan Frihamnenin koko 
kaavaprosessia. Arvioinnissa todetaan että asuntojen 
tulee olla esteettömiä ja eri tulotasoisten perheiden 
saavutettavissa. Yhteisten tilojen merkitystä koros-
tetaan muun muassa lasten turvallisuuden näkö-
kulmasta. Riittävien viheralueiden saavutettavuutta 
painotetaan myös (Windh, 2014). Käytännössä eri 
rakennuttajien kanssa on myös keskusteltu muun 
muassa korttelipihojen ratkaisuista ja niiden sovel-
tumisesta lasten monipuoliseen oleskeluun (Windh, 
2015).

Illustraatio Göteborgin Frihamnenin alueesta, jonka on 
tarkoitus rakentua vuoteen 2021 mennessä. Kaavoitus- ja 
rakentamisprosessissa on tarkoitus kiinnittää erityistä 
huomiota mm. julkisen tilan turvallisuuteen lasten näkö-
kulmasta.
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Toimivat ja riittävät tilat

Keskustassa asuvien perheiden asumiseen on pyritty 
löytämään ratkaisuja niin tutkimuksen kuin käytän-
nön suunnittelun kautta. Viestintätoimisto Augur 
(Westman & Öhrfelt, 2011) toteutti vuonna 2011 
markkinatutkimuksen lapsiperheiden kaupunkiasu-
misesta. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä 
lapsiperhettä sekä kuutta fokusryhmää. Selvityksessä 
käy ilmi, että kaupunkiasunnoissa vanhemmat tun-
sivat herkästi olevansa nomadeja omissa kodeissaan. 
Asunnot ovat kalliita, eikä erityisesti yksinhuoltajilla 
välttämättä ole varaa asuntoon, jossa olisi erillinen 
makuuhuone myös vanhemmalle. Toisaalta asunnot 
ovat usein tilanjaoltaan sellaisia, etteivät ne mah-
dollista tilallista erillisyyttä. Perheiden keskuudessa 
havaittiin myös ”säilytysvaikeuksia”, mikä liittyi 
toisaalta huonoihin sälytysratkaisuihin, mutta myös 
siihen että perheillä yksinkertaisesti oli erittäin pal-
jon tavaraa. 

Tutkimuksen mukaan asunnoissa tulisi siksi kiinnit-
tää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Uusia asumisratkaisuja 
urbaaneille pienperheille 

Eteinen: arjen logistiikan ”hub”

•  Paljon toimintoja, vähän tilaa (myös 
siksi, ettei eteistilasta haluta maksaa)

Keittiö:  yhteisöllisyyden ”hub”

•  Iso pöytä, jonka ääressä voi 
tehdä monia eri asioista

•  Riittävästi säilytystilaa

•  Avoin vai suljettu?

Olohuone: sosiaalinen tila

•  Tilaa myös lasten leikeille

Kylpyhuone: tarpeiden ”hub”

•  Toiminnot, logistiikka, rentoutuminen

•  Pyykeille riittävästi tilaa

•  Kaksi vessaa eduksi perheessä

Makuuhuoneet: yksityisyyttä varten

•  Pienille makuuhuoneille on 
kysyntää, erityisesti perheissä jossa 
lapset asuvat vuoroviikoin

•  Aikuisten makuuhuonetta 
käytetään tavallisesti vähiten

Parveke

•  Riittävän iso, jotta siellä voi syödä

•  Näkösuojaa, aurinkoa, tyyntä

•  Turvalliset ovet ja kaiteet

Edellisten lisäksi perheet toivovat vaihtelevaa arkki-
tehtuuria ja yhteistiloja, joissa voi tutustua naapurei-
hin, sekä hyvää valaistusta, isoa hissiä, autotallia ja 
isoja, helposti saavutettavissa olevia säilytystiloja. 

Markkinatutkimustietoa hyödyntäen ja arkkitehte-
ja ja perheitä haastatellen Petter Larsson (2012) on 
laatinut opinnäytetyön, jossa hän pohti keskustassa 

kuva leluista yms. lattialla
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RESULTAT 

76 

 
Figur 4.11: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-2 personer. 

 
Figur 4.12: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-3 personer. 

 
Figur 4.13: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

 
Figur 4.14: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

RESULTAT 

76 

 
Figur 4.11: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-2 personer. 

 
Figur 4.12: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-3 personer. 

 
Figur 4.13: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

 
Figur 4.14: 2-3 RoK Alternativ 1. Bostad för 1-4 personer. 

asuvien perheille soveltuvaa asunto. Tuloksena on 
sopeutuvainen asunto (anpassningsbar lägenhet), jo-
hon on mahdollista tehdä niin pitkäaikaisia muutok-
sia, kuten siirtää seiniä ja muodostaa uusia huoneita, 
kuin lyhytaikaisia joustavia muutoksia, kuten eriyt-
tää tilaa liukuovilla, liukuseinillä tai verhoilla. Hän 
esittää työssään kahta asuntopohjaratkaisua, jossa on 
esimerkiksi otettu huomioon mahdollisuus eriliseen 
keittiöön, tupakeittiöön tai isoon avoimeen avokeitti-
öön. Larsson ehdottaa, että asuntoihin pitäisi harkita 
erillistä pyykinpesuhuonetta.

Building Blocks for a Child Friendly Rotterdam-pro-
jektissa suunnittelijat ovat määritelleet lapsiystävällis-
ten asuntojen vähimmäisvaatimukset asuntorakenta-
jien ja aluekehittäjien kanssa seuraavasti: 

•  Asuntokoko vähintään 85m2

•  Suora yhteys sisäänkäynnin ja kadun 
välillä sekä riittävästi säilytystilaa

•  Oma huone jokaiselle lapselle

•  Julkinen leikkipuisto asuintalon yhteydessä 
jos rakennuksessa on yli neljä kerrosta

•  Hissi

•  Yksityinen ulkoilualue johon 
mahtuu ainakin pöytä

•  Hyvät ulkoilualueet ja julkisia 
ulkoalueita kaiken ikäisille 

Näitä ohjeistuksia pyritään noudattamaan suunnitte-
lussa (City of Rotterdam 2010).

Petter Larsson pohti perheiden tarpeisiin mukautuvaa 
asuntoa ja lapsiperheiden prioriteetteja asumisessa 
tutkimuksessaan Barnfamiljens boende i staden. 
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Kohtuuhintaista asumista

Asumisen kalleutta on Kööpenhaminassa pyritty 
ratkaisemaan tarjoamalla erityisesti lapsiperheille 
AlmenBolig+ konseptia. AlmenBolig + vuokra-
asunnoissa asukkaat valitsevat (luettelotuotteista) 
itselleen sopivat kalusteet mm. keittiöön ja säilytyk-
seen ja päättävät miten väliseinät sijoitetaan. Pois 
muuttaessa heille tarjotaan jopa 240 000 kruunun 
(n. 30 000 euroa) kompensaation tehdyistä hankin-
noista. AlmenBolig+: issä asuvat asukkaat hoitavat 
itse pihojen ja rappukäytävien siivouksen ja myös 
tämä näkyy edullisemmissa vuokrissa. Toteutuneita 
kohteita arvioidaan vuoden 2016 aikana (Facts om 
AlmenBolig+, 2015). 

Urbaanit perheet suunnittelukohteena

Malmössä Hauschild + Siegelarchitecture suunnitteli, 
rakennutti ja myi asuntoja, joiden tavoitteena vehre-
än urbaanin asumisen tarjoaminen nuorille perheil-
le. Kohteessa on kaksi kaksikerroksista rivitaloa (viisi 
asuntoa) päällekkäin (128m2 sekä 85m2) ja tavoit-
teena on ollut mahdollistaa muuntojoustavuus muun 
muassa siten, että asunnoissa olisi mahdollisuus mo-
neen makuuhuoneeseen pienellä alalla. Suunnittelun 
lähtökohtana on myös ollut ulko- ja sisätilojen yhteys 
ja helppokulkuisuus urbaaniin tilaan. Asukkailla on 
omien pihojen lisäksi käytössään yhteispiha.

Arkkitehtitoimisto Hauschild + Siegelarchitecture suun-
nitteli ja rakennutti urbaaneille pienperheille suunni-
tellun pienkerrostalon Malmöön 2012-14. Suunnitelma 
yhdistää kerrostalon ja rivitalon ominaisuuksia.
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Malmössä suurin vuokra-asuntorakentaja Malmö 
kommunala lägenheter MKL on myös päättänyt 
panostaa perheiden keskusta-asumiseen. Esimerkik-
si Greenhouse Augustenborg-nimisen kerrostalon 
tavoitteena on nimenomaan houkutella kaupun-
gista pois muuttamista suunnittelevia lapsiperheitä 
jäämään kaupunkiin. Talon erikoisuus on erilaisissa 
teknologisissa innovaatioissa sekä mahdollisuudessa 
viljellä sekä asunnossa että talon yhteistiloissa. Sen 
lisäksi asunnoissa tarjotaan pientä joustoa. Asukas 
voi pieneen asuntoon hakiessa valita haluaako hän 
kaksion isolla olohuoneella vai kolmion pienemmällä 
olohuoneella (Greenhouse Augustenborg, 2015). 

Yhteisöllisyys suunnittelun ytimessä

Malmö kommunala Bostäderin toisessa uudis-
kohteessa perheitä houkutellaan yhteisöllisyydellä. 
Trevnaden-nimiseeen taloon rakennettiin koko 
korttelin olohuone katutasoon ja sinne sijoitettiin 
sisäleikkipaikka, tavaranvaihtohylly ja mukavia 
istumapaikkoja. Olohuonetta on myös mahdollista 
varata yksityiskäyttöön. Rakennukseen tehtiin myös 
pesutupa sekä niin kutsuttu övernattningslägenhet, 
eli pieni asunto johon talon asukkaat voivat majoittaa 
yövieraitaan (Kvarteret trevnaden, 2014). Tällaiset 
”yöpymisasunnot” ovat kohtuullisen tavallisia Ruot-
sissa sekä uusissa että vanhoissa kohteissa. 

Uudenlaiset asumisen tarpeet perheissä

Amsterdamin keskustan läheisyydessä sijaitsevalla 
IJ-Burgissa on toteutettu talo erovanhempien tarpei-
siin. Vuokranantaja totesi, että erojen yhteydessä on 
tavallista että toisella vanhemmalla on aluksi vaikea 
järjestää asumisensa, etenkin siten että hän voisi 
edelleen ottaa luontevasti osaa lapsen arkeen. Niinpä 
toinen vanhempi voi vuokrata ”avioerotalosta” itsel-
leen huoneen ja jäädä asumaan toistaiseksi alueelle 
osallistuen esimerkiksi lasten kouluun viemiseen ja 
hakemiseen. Lapset voivat myös vierailla vanhem-
man luona (ParentsHouse Ijburg, 2015). 

Greenhouse Augustenborg- korttelissa yhdistyvät 
tornimainen kerrostalo ja matalampaan osaan sijoit-
tuvat rivitalomaiset asunnot. Oleskelutila on asunnon 
keskeinen kokoava tila, joka liittyy parvekkeeseen ja 
sen osana olevaan  viherhuoneeseen.

Malmön Trevnaden-talossa tavoitellaan yhteisölli-
syyttä sijoittamalla yhteistiloja hyvin saavutettavaan 
katutasoon.
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Perheiden uudenlaisia tarpeita on myös tutkittu 
useammassa opinnäytetyössä Ruotsissa. Esimerkiksi 
Veronica Sundqvist (2010) on suunnitellut ker-
rostaloasuntoja yksinhuoltajalle, uusioperheelle ja 
eroperheelle, jossa lapset asuvat vuoroviikoin. Vuo-
roviikkoperheiden asunto on toteutettu siten, että 
lapset asuvat asunnon keskiosassa ja vanhemmilla 
on asunnon molemmilta puolilta oma sisäänkäynti 
eri rappukäytävästä. Näin lapset voivat asua omassa 
huoneessaan koko ajan, mutta käyttävät keittiötä 
ja olohuonetta sen mukaan kenen luona minäkin 
viikkona asuu. Hanna Roos (2010) on puolestaan 
pyrkinyt opinnäytetyössään huomiomaan perheiden 
muuttuvat tarpeet suunnittelemalla asuntoja, joissa 
on helppo lisätä ja poistaa seiniä muuttuvan perheti-
lanteen mukaan.

ParentsHouse Ijburg, Amsterdam. 
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Mitä urbaanit pienperheet 
Helsingissä ajattelevat 
uusista vuokra-
asunnoistaan Jätkäsaaressa 
ja Kalasatamassa?

Keitä haastateltiin?

Selvitystä varten haastateltiin 11 perhettä viidessä eri 
ARA-vuokrakohteessa Kalasatamassa ja Jätkäsaares-
sa. Osa haastatteluista suoritettiin samassa kohteessa 
talon kerhohuoneella ja toiset asukkaiden kodeissa. 
Haastattelut olivat luonteeltaan strukturoituja ja 
niiden aikana keskusteltiin ennen kaikkea asunnon 
hyvistä ja huonoista puolista. Kaikissa paitsi yhdessä 
haastattelussa asuntojen pohjapiirroksiin piirrettiin 
myös kalustus ja siitä keskusteltiin. Tavallisin haas-
tateltu talous oli sellainen, jossa asuu kaksi aikuista 
ja yksi lapsi. Monessa perheessä oli koira. Valtaosalla 
haastatelluista oli auto. 

Miten perheet päätyivät asuntoihinsa?

Haastatellut olivat hakeneet lisäneliöitä nykyisistä 
asunnoistaan pienistä (vuokra, mutta myös omis-
tus) kaupunkiasunnoista. Asuntojen sijainti oli ollut 
olennainen valintakriteeri. Suurin osa haastatelluista 
olivat hakeneet tiettyjä asuntoja tietystä vuokratalos-
ta. Kriteereinä olivat olleet koko ja huonejako, suun-
tautuminen sekä asunnon sijainti tietyssä kerrokses-
sa. Valtaosa haastatelluista olivat jäämässä ainakin 
toistaiseksi asumaan asuntoon. 

Mitä perheet pitivät uusista asunnoistaan?

Haastateltujen mielestä uudet talot olivat monella 
tapaa jo itsessään lapsiystävällisiä: Niissä on esimer-
kiksi esteetön kulku, riittävän iso hissi lastenvaunuil-
le sekä lastenvaunuvarastot, vaikka vaunut mahtuvat 
usein myös asuntoihin. Keskustan vanhoista raken-
nuksista muuttaville tällainen oli uutta. 

Jokainen asunto ja sen sisustus on yksityiskohtai-
semmin esitetty myöhemmin tässä selvityksessä. 
Haastatteluista voidaan kuitenkin johtaa joitain 
johtopäätöksiä. Yleisesti voidaan todeta että per-
heet olivat tyytyväisiä asuntoihinsa. Niissä miellytti 
etenkin avaruus, asuntopohjasta riippumatta. Isoista 
ikkunoista ja ranskalaisista parvekkeista pidettiin. 
Joissain asunnoissa näkyvyys sisälle naapuritalosta 
koettiin kuitenkin ongelmalliseksi, eteenkin Jätkäsaa-
ren kuja-kaduilla. Asuntojen kokoihin oltiin tyyty-
väisiä ja keittiöiden mitoitusta pidettiin pääsääntöi-
sesti toimivina. Joissain asunnoissa oli alkovi. Niitä 
käytettiin hyvin monipuolisesti mm. vierashuoneena, 
varastona, pyykkien kuivaushuoneena ja työhuonee-
na. Isoista kylpyhuoneista pidettiin paljon ja niiden 
todettiin vähentävän pesutuvan käyttöä. Toisaalta 
niissä taloissa, joissa ei ollut erillistä pesutupamaksua 
pesutupaa käytettiin paljon. Joissain taloissa oli rap-
pukohtaiset kuivaushuoneet, joita käytettiin vaihte-
levasti. Haastateltavat pitivät olennaisena että kuiva-
ushuoneet ovat rappukohtaisia. Ne, joilla oli kahdet 
vessat pitivät niitä täysin tarpeellisena. Ne joilla niitä 
ei ollut, eivät kaivanneet niitä.  Osassa asunnoista oli 
integroidut kaapit. Tätä ratkaisua pidettiin yleensä 
parempana kuin sitä, että asunnossa on pelkkä vaa-
tehuone. Kerros- ja asuntokohtaisista säilytystiloista 
pidettiin pääsääntöisesti sekä ideatasolla että toteu-
tettuna ratkaisuna. 

Huoneista eteiset koettiin lähes kaikissa asunnoissa 
huonosti suunnitelluiksi. Myös äänieristystä pidettiin 
asiana, johon suunnittelussa tulisi kiinnittää enem-
män huomiota. Se, oliko huoneessa ovi vai liukuovi, 
vaikutti huoneiden käyttötarkoitukseen. Pidettiin 
tärkeänä että joko aikuisilla oli suljettava ovi, tai että 
lapsilla oli suljettava ovi muun muassa äänierityksel-
lisistä syistä. Vauvat nukkuvat yleensä vanhempiensa 
kanssa (eli makuuhuoneissa oli tilaa pinnasängylle), 
mutta lähes kaikilla tavoitteena oli että vauva/lapsi 
siirtyy omaan huoneeseen. Huonejakoon vaikutti 
myös huoneen koko ja sijainti asunnossa. Lastenhuo-
neet haluttiin yleisemmin olohuoneen läheisyyteen. 
Pienin makuuhuone haluttiin vanhempien makuu-
huoneeksi.
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Talojen pihat

Perheet olivat tavallisesti hieman pettyneitä piharat-
kaisuihin. Pihoille toivottiin tai niissä arvostettiin 
seuraavia asioita

•  Riittävästi tilaa

•  Nurmialueet juoksemiseen ja 
jalkapallon pelaamiseen

•  Suljettua tai jollain tavalla 
suojattua käyntiä kaduille

•  Kiipeily- ja muita leikkitelineitä kuten 
keinuja kaiken ikäisille lapsille

•  Pinnanmuotoja

•  Sellaiset ulko-ovet, jotka lapsetkin 
jaksavat itsenäisesti avata

Talojen yhteistilat

Talojen yhteistiloja pidettiin tärkeinä. Ylimmässä 
kerroksessa sijaitseva kerhohuonetta pidettiin ylel-
lisempänä ja erityisesti aikuisten juhliin sopivana. 
Toisaalta esimerkiksi esikoululaisen syntymäpäivä-
juhlien järjestämiseen sitä ei pidetty hyvänä. Ajatus 
pihatasossa sijaitsevasta kerhohuoneesta tuntui 
perheistä toimivalta eteenkin syntymäpäiväjuhlien 
järjestämiseen. Kerhohuoneita käytettiin pääsääntöi-
sesti juhliin, etätöiden tekemiseen sekä vauvakerhoi-
hin. Kerhohuoneet olivat joissain kohteissa selkeästi 
tärkeä paikka naapureiden tutustumiseen. Yhtä taloa 
lukuun ottamatta kerhotilojen varaaminen sujui hel-
posti ja kaikilla asukkailla on avain kerhohuoneelle. 
Yhdessä kohteessa avain oli vain yhdellä asukkaalla, 
mikä vähensi kerhohuoneiden käyttöä.

Pihoja Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa.

Yhteistila ja siihen liittyvä ulkoterassi. 
Asunto Oy Kalasataman Fiskari, Junon-
katu 8.
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Asunnot

CITY-TALO, KALASATAMA

• Antareksenkatu 3 

• valmistui 2012

• Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT 

• suunnittelija: Arkkitehtitoimisto HMV Oy

JUUTINRAUMANKATU 3, JÄTKÄSAARI

• valmistui 2013

• Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT 

• suunnittelija: Arkkitehtitoimisto HMV Oy

PREESENS, JÄTKÄSAARI

• valmistui 2013

• VVO Rakennuttaja Oy

• suunnittelija:  Arkkitehtitoimisto HMV Oy

KAP HORNIN KATU 3, JÄTKÄSAARI

• valmistui 2013

• Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT 

• Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

• suunnittelija: Kirsti Sivén & Asko 
Takala Arkkitehdit Oy
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A B

Makuuhuone A on vanhempien makuuhuoneena 
koska se on pienempi huone. B on lapsen huone. 
Liukuoviratkaisua pidetään huonona ratkaisuna, 
koska se ei eristä ääniä vanhempien makuuhuo-
neesta. Alkovista äiti pitää, mutta se on tällä hetkellä 
vajaakäytössä. Siellä kuivataan pyykit ja Britanniassa 
asuva anoppi yöpyy siellä Suomessa vieraillessaan. 
Olohuoneen kalustettavuus on äidistä haaste, sillä 
ovia on joka puolella. Erillinen keittiö koettiin aluksi 
positiiviseksi, kun keittiön sotkut sai hetkeksi pois 
silmistä. Nyt äiti kaipasi hieman avokeittiön tuomaa 
sosiaalisuutta. Äiti ei pidä kiinteää kaappitilaa riittä-
vänä. Näkyvyys sisälle ei häiritse, eikä verhoja pidetä 
edessä. Terassipiha on aktiivisessa käytössä kesäisin 
ja perheellä on siinä grilli. Terassi helpottaa lapsen 
päiväunille nukuttamista. Terasseilla on kuitenkin 
hyvin pölyistä. Katua päin suuntautuvaa pientä 
terassia käytetään kun mennään koiran kanssa ulos. 
Päästääkseen kadulle vanhemmat joutuvat hyppää-
mään istutusten yli, koska terassiovia ei varsinaisesti 
ole suunniteltu käytettäviksi ulko-ovina.

Asunto: Kolmio, 75m2, pohjakerros

Asukkaat: kaksi aikuista, kaksivuotias lapsi ja koira

Asumishistoria: Asuneet ulkomailla ja sen jäl-

keen väliaikaisesti Arabianrannassa. Suunnit-

televat jäävänsä taloon ainakin toistaiseksi.

Taloon tulo: Hakivat talosta kaksiota ja oli-

vat erityisen tyytyväisiä asuntoon poh-

jakerroksessa. Vaihtoivat lapsen myötä 

isompaan asuntoon samassa talossa

Haastateltavana: Perheen äiti
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Asunto: kaksio, 52 m2 pohjakerros

Asukkaat: kaksi aikuista, kaksivuotias lapsi ja koira

Asumishistoria: Asuneet ulkomailla ja sen jäl-

keen väliaikaisesti Arabianrannassa. Suunnit-

televat jäävänsä taloon ainakin toistaiseksi.

Taloon tulo: Hakivat talosta kaksiota ja olivat erityi-

sen tyytyväisiä asuntoon pohjakerroksessa. Vaih-

toivat lapsen myötä isompaan samassa talossa.

Haastateltavana: Perheen äiti

Tämä asunto oli edellä haastatellun perheen ensim-
mäinen asunto Antareksenkadulla, jonne he muut-
tivat ilman lasta. Asunto tuntui myös avoimelta ja 
valoisalta. Lasiovet olohuoneen ja makuuhuoneen 
välillä viehätti, sekä se, että makuuhuoneesta ”pääsi 
läpi”. Asunnon varastotila sijaitsi pihalla ja se oli läm-
mitetty, tätä äiti piti hyvänä ratkaisuna. Asunnossa 
oli muutenkin riittävästi säilytystilaa. Keittiön taakse 
jäävää nurkkausta, ”harraste-eteistä”, pidettiin riittä-
vän valoisana ja sitä käytettiin vauvanhoitohuoneena. 
Äidin mukaan se olisi voinut muuntua myös työhuo-
neeksi, koska se koettiin riittävän valoisaksi.
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A B

Asunto:  Kolmio, 75 m2

Asukkaat:  Kaksi aikuista, kolmivuotias lapsi, koira 

Asumishistoria: Muuttivat 39 neli-

ön asunnosta Arabianrannasta

Taloon tulo: Perhe haki useampaa kol-

miota kohteesta, asettaen etusijalle länsi/

etelä ja itään suuntautuvat asunnot sekä 

asunnot toisesta kerroksesta lähtien. 

Haastateltavana:  Perheen äiti

Äiti on tyytyväinen että perhe sai juuri tämän asun-
non talosta, vaikka he hakivat myös muita asuntoja. 
Asunnossa puhuttelee ennen kaikkea sen avaruus.
Huone A on lastenhuoneena ja B makuuhuoneena, 
mutta äiti pitäisi kuitenkin toimivampana että isompi 
huone olisi lastenhuoneena. Järjestystä ei kuiten-
kaan haluta muuttaa. Syynä on ensinnäkin se, että 
naapuritalosta näkee parvekkeelta suoraan asuntoon 
ja koska vaatehuone sijaitsee siten että huoneesta A 
joutuisi kulkemaan suoraan naapureiden näkökentän 
läpi, makuuhuoneeksi valikoitu huone B. Toiseksi äiti 
pitää tärkeänä, että lastenhuoneesta on selkeä yhteys 
olohuoneeseen. Makuuhuone on paikka vetäytymi-
selle ja on hyvä että se sijaitsee hieman etäämmällä. 
Asunnon alkovi on valokuvaajaäidin työhuoneena. 
Keittiötä äiti pitää ihan täydellisenä ja perhe ruokai-
lee usein kesällä parvekkeella. Eteisessä ongelmana 
on mihin ripustaa takit kun tilaa ei ole riittävästi.
Vaatehuoneen kokoa äiti moittii pieneksi, vaikka 
hän toisaalta pitää hyvänä että se rajoittaa vaatteiden 
hankkimista. Olohuonetta hän pitää hankalana ka-
lustaa. Omasta ulkovarastosta äiti pitää, koska siellä 
voi säilyttää myös ruokatuotteita.
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Asunto: kolmio, 75 m2

Asukkaat:  Kaksi aikuista, lapsi, 

Asumishistoria:  Pääkaupunkiseudulta

Taloon tulo:  Muuttivat Meilahdesta 

45m² asunnosta, hakivat kyseistä asun-

toa useammasta kerroksesta.

Haastateltavana:  Perheen äiti

Tässä asunnossa makuuhuone A on lastenhuoneena 
ja B makuuhuoneena. Tähän järjestykseen vaikut-
ti se, että makuuhuone B:ssä on ovi. Vanhemmat 
kokivat, että he haluavat mahdollisuuden halutessaan 
sulkea ovi makuuhuoneeseen. Asunnon alkovi toimii 
kirjastona ja lp-levyjen säilytyshuoneena ja se on 
vuorattu Lundia-hyllyillä. Siihen on tarkoitus tehdä 
myös pieni työpiste. Perheen akvaario on sijoitettu 
alkoviin, koska se on pimeä. Kylpyhuoneen sijainti 
eteisessä on hyvä etenkin koiran pesemiseen. Äiti 
pitää asunnon hyvänä puolena sitä, että siinä on 
paljon seiniä taiteelle (perheen mies on taitelija ja 
perheellä on paljon taitelijaystäviä). Sen sijaan äiti 
moittii eteistä siitä, ettei siellä ole riittävästi tilaa 
vaatteille ja lattialla on usein kenkämeri, koska ken-
gille ei ole tilaa hyllyssä. Parvekkeella ovet haittaavat 
kalustettavuutta. Parvekkeella on hyvät mahdollisuu-
det viljelyyn. Tuuletusparvekkeen eteen äiti nostaa 
joskus tuolin ja nauttii auringosta (siihen paistaa 
päivisin aurinko). Ongelmana on kuitenkin että ovet 
aukeavat ulospäin, jolloin tuuli herkästi tempaisee ne 
mukanaan. Asukkaat pitävät parvekkeelta käytävää 
ulkovarastoratkaisua hyvänä.

A B
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A B

Asunto:  kolmio, 74m2

Asukkaat: Kaksi aikuista, alle vuo-

den ikäinen lapsi, kaksi koiraa

Asumishistoria: Ei pääkaupunkiseudulta. Asui-

vat aiemmin Länsi-Pasilassa ja hakivat isompaa 

asuntoa. Kaupunki tarjosi heille tätä. Ovat aikeissa 

siirtyä omistusasuntoon lähivuosina kun työti-

lanne ja sijoittuminen alueellisesti selkenee.

Taloon tulo: Olivat kaupungin asuntojo-

nossa ja heille tarjottiin tätä asuntoa

Haastateltavana:  Perheen isä ja äiti

Asunto on asukkaiden mielestä valoisa ja isoja ik-
kunoita ja ranskalaista parveketta kiitetään. Makuu-
huone A on vanhempien makuuhuoneena ja siellä 
pidetään myös toistaiseksi vauvasänkyä. Huoneen 
kalustettavuus on isän mukaan hieman huono epä-
symmetrisen nurkan takia.  Asukkaat pitävät siitä, 
että makuuhuone B on hieman erillään. Siellä majoi-
tetaan noin kerran kuukaudessa vierailevia sukulai-
sia. Vanhemmista tuntuu, että vieraat eivät häiriinny 
vauvan äänistä yöllä kun huone on hieman erillään. 
Asunnon alkovi toimii työhuoneena ja varastona. Va-
rastohyllyjä sinne ei tosin ole vielä hankittu. Parveke 
on vajaakäytöllä, koska sinne ei mahdu pöytää. Asuk-
kaat olisivat toivoneet asuntoon isompaa parveketta. 
Asukkaat ovat sen sijaan tyytyväisiä samassa kerrok-
sessa olevaan varastotilaan. 
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Asunto: Kolmio, 74m2

Asukkaat:  Kaksi aikuista, kolme vuotias lapsi

Asumishistoria: Pääkaupunkiseudulta. Muutti-

vat pienemmästä asunnosta Hermannista, koska 

talosta tarjottiin asunto. Haaveilevat omistusasun-

nosta, mutta ovat toistaiseksi jäämässä asu-

maan taloon. Ovat asuneet talossa pian vuoden.

Taloon tulo: Kaupunki tarjosi heille asuntoa 

Haastateltavana: Perheen isä

Asuntoa pidettiin tilavana ja isoa olohuonetta arvos-
tettiin. Makuuhuone B, joka sijaitsee hieman erillään 
on lapsen huone ja aikuisten makuuhuone on A. Liu-
kuoviratkaisua pidettiin perinteistä ovea huonompa-
na ratkaisuna, koska se ei vaimenna ääniä. Asukkaat 
olisivat toivoneet isompaa parveketta, mutta isä 
kuitenkin nostaa välillä pienen tuolin parvekkeen 
eteen ja lukee siinä kirjaa. 
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Asunto: Kolmio, 68 m²

Asukkaat: Kaksi aikuista ja alle 2-vuotias lapsi

Asumishistoria: Muuttaneet Sörnäisestä/

Alppilasta pienemmästä asunnosta, eivät ha-

keneet erityisesti taloon, tykkäsivät pohjas-

ta, ja päättivät siksi ottaa vastaan tarjottua 

asunto. Aikovat jäädä asumaan toistaiseksi.

Haastateltavana: Perheen äiti

Äiti pitää asunnon pohjaa toimivana ja erillisiä ma-
kuuhuoneita sopivan kokoisina. Olohuone on äidistä 
avara ja avoin. Asukkaat sisustivat alkuun erillisen 
tv-huoneen (makuuhuone A, vasemmalla), jota 
pitivät luksuksena. Tämä huone on nyt vanhempien 
makuuhuoneena ja makuuhuone B lapsen huoneena. 
Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta vanhempien äänet 
eivät häiritsisi lasta. Asunnon parveke on vähällä 
käytöllä. Parvekelaseja kaivattaisiin, varsinkin lapsen 
turvallisuuden näkökulmasta. Nyt parveke koetaan 
myös liian pölyiseksi. Parveketta äiti pitää myös suh-
teellisen pienenä ja vaikeasti kalustettavana johtuen 
ovien avautumissuunnista. Perhe ei ole saanut kaik-
kia vaatteitaan mahtumaan vaatehuoneeseen, mutta 
toisaalta äidin mielestä on ollut mukavaa valita omat 
täydentävät kaapit asuntoon.  Parvekkeelle sijoitet-
tuun varastoratkaisuun oltiin tyytyväisiä, vaikka äitiä 
hieman mietityttää se, että varasto on kylmä. Siitä 
johtuen rappukäytävässä olevaa varastoa arvioidaan 
ehkä hieman paremmaksi ratkaisuksi. 

A

B
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Asunto: 89,5 m², 4 krs

Asukkaat: Kaksi aikuista, kolme- ja 

kaksivuotiaat lapset, koira

Asumishistoria: Vanhemmat pääkaupunkiseu-

dulta. Asuneet Kalliossa pienessä kaksiossa, 

hakeneet Hitas-asuntoa Kalasatamasta sekä 

Hekan vuokra-asuntoa kohdennetusti Jätkäsaa-

resta. Saivat vuokrakolmion Arabianrannasta, 

jossa ehtivät asua vain lyhyen ajan ennen kuin 

heille tarjottiin nykyistä asuntoa. Päättivät ot-

taa asunnon pohjan ja hinnan perusteella.

Ei muuttoaikeita

Haastateltavana:  Perheen äiti ja isä

Vanhemmat pitävät pohjaratkaisua erittäin toimiva-
na. Olohuone on avara ja antaa tilaa lasten leikeille 
ja lapset ovat koko ajan vanhempien nähtävissä. 
Keittokomero on piilossa, mutta integroituu kuiten-
kin ruokailutilaan ja olohuoneeseen. Makuuhuoneet 
ovat riittävän isoja. Makuuhuone A on vanhempien 
makuuhuone. Huoneeseen ei olisi voinut asuttaa las-
ta ranskalaisen parvekkeen takia. Huonetta pidetään 
sopivana myös aikuisille, koska se sijaitsee hieman 
erillään muusta asunnosta. Makuuhuone C:n huo-
nona puolena on ikkunan suuntautuminen parvek-
keelle. Vanhemmat miettivät kuinka hyvin huone 
palvelee lasta teini-ikäisenä, jos vanhemmat istuvat 
illalla parvekkeella. Toisaalta isoa parveketta pidettiin 
”tosi luksuksena”, jota naapuritalon Hitas-asukkaat 
lähes kadehtivat. Vessa ja erillinen kylpyhuone ovat 
vanhempien mielestä luksusta. Erillisessä vessassa 
äiti saa pidettyä meikkinsä kosteudelta suojassa ja 
isoon kylpyhuoneeseen, johon myös pyykit mahtu-
vat kuivumaan, perhe on asentanut kylpyammeen. 
Pyykkien säilytykseen toivottiin parempaa säilytys-
ratkaisua, nykyinen kaapisto ei  ole riittävä. Keittiössä 
on aivan liian vähän säilytystilaa perheen tarpeisiin. 

Eteistilan avonaista vaaterekiä pidetään hieman epä-
siistinä ja sen yläpuolella olevaa korkeaa hattuhyllyä 
epäkäytännöllisenä. 
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Asunto: 77,5 m² 5 krs

Asukkaat: Kaksi aikuista, kak-

si ja kuusivuotiaat lapset

Asumishistoria: Pienemmästä ja kal-

liimmasta kolmiosta Kalliosta. Muutta-

neet aikuisina pääkaupunkiseudulle. 

Taloon tulo:   Hakeneet muitakin Hekan vuok-

ra-asuntoja. Hakivat nykyisestä talosta ylim-

män kerroksen asuntoja. Ei muuttoaikeita.

Haastateltavana:  perheen äiti 

Asunnon parhaimmistona pidetään isoa ruokailuti-
laa, joka on valoisa ja riittävän iso. Aurinko kiertää 
asunnon ja parvekkeella paistaa aurinko monta tun-
tia päivässä, joka on parvekekasveille eduksi kesäisin. 
Makuuhuoneiden jakoon päädyttiin sen perustella, 
että toisessa on ranskalainen parveke, eikä se siten 
sovellu lasten käyttöön vaikka kaide on korkea. 
Ranskalainen parveke on kätevä tuuletuksen näkö-
kulmasta, mutta olisi hyödyllisempää jos siinä olisi 
edes hieman lattiatilaa. Hölmönä pidettiin kuitenkin 
sitä, että lastenhuoneeseen sijoittuu tällaisessa huo-
nejaossa valtaosa kaapeista.  Säilytystilaa asunnossa 
on tarpeeksi, mutta eteiseen olisi kaivattu parempaa 
säilytystä. Olohuoneessa huonekorkeutta on nostettu. 
Tätä äiti ei tiennyt asuntoa valitessaan, mutta piti sitä 
mukavana kuten myös olohuoneen isoja ikkunoita. 
Ikkunoiden eteen naapuriin on kuitenkin nyt valmis-
tunut talo erittäin lähelle ja tämä saattaa koitua on-
gelmaksi kun siihen muuttaa asukkaita. Erilliswc:tä 
pidettiin hyvänä ja isoa kylpyhuonetta, jossa voi 
kuivattaa pyykit. 
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Asunto: 59,5 m², 5 krs

Asukkaat: Kaksi aikuista, vuoden ikäinen lapsi

Asumishistoria:  Muuttaneet aikuisina pää-

kaupunkiseudulle. Muuttaneet yksiöstä Alppi-

lasta. Hakivat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 

keskustan tuntumasta sekä Viikistä että Hert-

toniemestä, läheltä työpaikkojaan (Arabian-

ranta/Vallila), kuitenkin ensisijaisesti Ara-vuokra-

asuntoja. Suunnittelevat jäävänsä toistaiseksi 

asuntoon.  Ovat molemmat alalla jossa on pää-

osin pätkätöitä tarjolla. Ostaisivat mielellään 

oman asunnon jos se olisi mahdollista.   

Haastateltavana:  Perheen äiti ja isä

Haastateltavat päättivät ottaa asunnon näkemättä 
sitä, mutta kävivät katsomassa myös muita asuntoja 
talossa muuton yhteydessä ja pitivät omaa asuntoaan 
parhaana. Asunnon keittiössä on tiskikone, mikä 
äidistä tuntuu varsin mukavalta. Sen sijaan tiskipöy-
tä, jossa on vain yksi allas saa moitteita sekä se, ettei 
keittiössä ole lainkaan laatikoita. Avokeittiö vaatisi 
vanhempien mielestä erityisen hyviä säilytysratkaisu-
ja, jotta se ei näyttäisi koko ajan epäsiistiltä. 

Avokeittiötä pidetään kuitenkin miellyttävänä ratkai-
suna. Asunto tuntuu tilavalta koska siinä on yksi iso 
huone. Sen yhteydessä oleva parveke on olohuoneen 
jatkeena. Kesäisin perhe viljelee ja talvisin vauva 
nukkuu siellä päiväunet. Asukkaat pitävät siitä, että 
asunnossa on ikkunoita moneen suuntaan. Pieniä 
ikkunoita ei kuitenkaan pidetty tarpeellisina, varsin-
kin kun kahta kolmesta ei voi avata. 

Huoneiden jako tapahtui vaatekaappien sijainnin pe-
rusteella. Toisessa makuuhuoneessa on viisi kaappia, 
toisessa vain kaksi. Toinen huone toimii toistaiseksi 
työhuoneena, mutta on muuttumassa lastenhuo-
neeksi. On epäselvää, jääkö asuntoon vielä erillistä 
työpöytää. Työhuone olisi kuitenkin ollut perheen 
mielestä luonnollinen myös makuuhuoneena, koska 
huoneeseen paistaa aamuaurinko. 

Perhe olisi kaivannut kaappien suhteen muunnelta-
vuutta. Heillä ei ole tarvetta kaikille kaapeille. Asun-
nossa olevaa varastoa pidetään sinällään hyvänä, 
vaikka sen koko ja sisustus oli hieman haastava.
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Asunto: 77 m², 2 krs, ei autoa

Asukkaat: Kaksi aikuista, 3- ja 5-vuotiaat lapset

Asumishistoria: Muuttaneet 38m2 asunnos-

ta Kannelmäestä. Hakivat kaupungin asun-

toa keskustasta ja Kannelmäestä. Tarkoitus 

jäädä asuntoon toistaiseksi asumaan. 

Taloon tulo:  Hakivat talosta 20 kolmio-

ta, eli sen määrän joka oli mahdollis-

ta saatu asunto mukaan lukien. 

Haastateltavana:  Perheen isä

Asunnon erikoisuus talossa on se, ettei siinä ole par-
veketta. Perhe valitsi makuuhuoneekseen B-huoneen, 
koska toiseen huoneeseen ei mahtunut parisänkyä. 
Lapsille vanhemmat olisivat kuitenkin mielellään 
suoneet isomman huoneen. B-makuuhuoneen ikku-
nasta on suora näkymä toimistoon ja välissä on pelk-
kä kapea kuja. Siitä syystä makuuhuoneen ikkunan 
edessä on aina verhot vedettynä. Tässä asunnossa 
asukkaat olisivat kaivanneet sälekaihtimia vakiova-
rusteena. Niiden puute tekee yksityisyyden ylläpitä-
misestä haastavamman, mutta toisaalta niiden asen-
taminen itse on kallista eikä ole varmuutta siitä saako 
niistä mitään korvausta seuraavalta vuokralaiselta. 

Avokeittiöratkaisusta pidetään paljon erityisesti, 
koska perheellä käy paljon vieraita. Avokeittiö mah-
dollistaa sen, että perheen äiti voi osallistua seurus-
teluun. Keittiössä on riittävästi kaappitilaa. Siinä on 
kuitenkin tilaa pelkälle 65 cm tiskikoneelle, mikä on 
liian pieni lapsiperheelle. Iso avoin olohuone antaa 
myös asunnolle isomman asunnon tuntua. Patterei-
den sijoittelua moitittiin asunnossa. Ne vaikeuttavat 
sisustamista. 

Kahden vessan ratkaisua perhe pitää hyvänä sekä 
perheen että vieraiden näkökulmasta. Erillis-wc on 
äidin tilaa, eikä suihkusta tulevat höyryt häiritse 
meikkaamista jne. Kylpyhuone on riittävän tilava, 
tosin sinne kaivattaisiin lisää säilytystilaa. Perhe käyt-
tää myös talon maksullista pesutupaa.

Eteisessä on riittävästi säilytystilaa. Perheen isä säi-
lyttää omia vaatteitaan osittain siellä, koska ne eivät 
mahdu muualle. Perheen äiti olisi toivonut pienem-
pää vessaa ja kylpyhuonetta ja enemmän tilaa eteis-
käytävään. Isän mielestä nykyinen ratkaisu on hyvä. 
Eteiseen mahtuu tuplavaunut, mitä pidettiin erittäin 
hyvänä. Ulkosisäoven taakse oli pohjapiirroksen pe-
rusteella kuviteltu tilaa kenkäkaapille, mutta sellaisen 
asentaminen on mahdotonta vesijohtojen takia.
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Asunto: 76,4 m², 4 krs, ei autoa

Asukkaat: Kaksi aikuista, 6-vuotias lapsi

Asumishistoria: Lapsi ja toinen vanhempi muut-

taneet kaksiosta Helsingin keskustassa. Tarkoitus 

jäädä asuntoon toistaiseksi asumaan. Alun perin 

pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Taloon tulo:  Hakivat talosta kolmioita, ei maan-

tasolta tai ylimmistä kerroksista joissa vuokra 

nousee. 

Haastateltavana:  Perheen äiti

Asunnon parhaimpia ominaisuuksia on sen valoi-
suus ja iso parveke. Myös se, että piha on näköyh-
teyden (parvekkeelta) päässä pidetään hyvänä. 
Makuuhuone A on lasten makuuhuone koska se 
sijaitsee syrjemmällä. Näin lapsi ei illalla häiriinnyt 
kun aikuiset liikkuvat asunnossa. Siinä on myös ovi, 
”liukuovi ei ole lastenovi” jonka voi paiskata kiinni. 
Makuuhuone B:n liukuovea pidettiin onnistunee-
na. Ranskalainen parveke tuo valoa olohuoneeseen 
saakka. 

Makuuhuoneita pidetään vähän liian isoina, mikä 
hankaloittaa sisustamista. Niiden väliin olisi äidin 
mukaan voinut suunnitella kolmannen huoneen tai 
vaatehuoneen. Asunnon säilytystilat koetaan puut-
teellisiksi. Säilytys lämpimässä kellarissa toimii sen 
sijaan hyvin. Keittiö toimii asunnossa hyvin ja siinä 
on hyvät työskentelytilat, joskin äiti kaipaa keittiötä 
johon saisi ruokapöydän ja jossa voisi sulkea oven.

Asunnon huono puoli on, että niin suuri osa neliöis-
tä on käytävätilana ja että käytävät jakavat asunnon 
kummallisesti. Ihanneasunnossa olisi isompi eteinen, 
josta eri huoneet avautuisivat. Äitiä häiritsee hie-
man keskikohdan puuttuminen asunnosta. Toinen 
wc olisi hyvä lisä asunnossa. Mukava yksityiskoh-
ta asunnossa on ikkunalaudat. TV-pistorasia on 
sijoitettu niin, että televisiota joutuu katsomaan selin 
ikkunaan. 
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Tavoite 

Konseptoinnin kautta haettiin konkreettisia suunnit-
teluratkaisuja Kalasataman Sompasaaren kaupungin-
osaan 2016-18 rakennettavalle Ara-vuokratalolle. 

Konseptoinnin tavoitteena oli kuvata ja selkiyttää 
varsinaisen tuotteen, tässä tapauksessa rakennuksen, 
ydinominaisuudet. Suunnitteluprosessissa konsepti 
määriteltiin siten, että se sisältää tarpeiden ja tavoit-
teiden kuvauksen ja alustavat luonnokset varsinai-
sesta tuotteesta. Asukkaat nähtiin kuluttajina, joiden 
tarpeisiin tuote pyrkii vastaamaan. 

Viitekehys

Konseptin kehittelyn apuna voidaan käyttää ”ajurei-
ta” eli konseptoinnin tavoitteita selkeyttäviä lyhyi-
tä kuvauksia. Tuotteelle tai palvelulle asetettavat 
asiakkaiden odotukset ja tutkimustieto voivat toimia 
ajureina (Keinonen 2004). Urbaanit lapsiperheet-
konseptin ajurit perustuvat raportin ensimmäisen 
kappaleen kirjallisuustutkimukseen asukashaastatte-
luineen sekä tässä kappaleessa esitettävään, arkkiteh-
tisuunnittelun lähtökohdista läpikäytyyn tutkimus-
tietoon.

Konseptiointia ei rajattu alkuvaiheessa pelkästään ra-
kennusta koskeviin seikkoihin, vaan tarpeita kartoi-
tettiin myös palveluiden ja asunnon lähiympäristön 
suhteen. Myös sijainti ja liikenneyhteydet liittyvät 
kiinteästi urbaanin lapsiperheen toiveisiin. Aihe-
piiri jätettiin kuitenkin tarkoituksella pienemmälle 
painoarvolle, sillä tontin sijainti Sompasaaressa oli 
tässä vaiheessa jo tiedossa. Haastattelut ja työpajat oli 
tarkoituksenmukaista kohdistaa sijainniltaan vastaa-
vassa paikassa jo asuviin perheisiin.

Konseptoinnin kannalta haasteena oli valita kirjal-
lisuustutkimuksesta ja haastatteluaineistosta esiin 
nousseista tarpeista tärkeimmät. Mitkä seikat ovat 
sellaisia, joihin vastaaminen tuottaa aikaa kestäviä 
ja panos-hyötysuhteeltaan hyviä ratkaisuja? Alku-
vaiheessa päätettiin hakea erilaisia ratkaisuja laajalla 
säteellä. Näitä puolestaan punnittiin suunnittelija- ja 
tutkimusryhmän ja rakennuttajan muodostamassa 
työryhmässä sekä testattiin työpajoissa. 

 

Tavoitteet ja viitekehys

Tutkimustiedosta ja raportin ensimmäisestä kappa-
leesta johdetut, asumistarpeisiin perustuvat ajurit 
ohjaavat konseptia. Esimerkiksi erilaiset perhemuo-
dot (grafiikka ylh.) ohjaavat tekemään keskenään 
erilaisia asuntotyyppejä ja joustavia asuntopohjia.
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Konseptin ajurit Mikrotason tarpeita pyrittiin raportissa kartoitta-
maan paitsi kirjallisuuslähteiden, myös toteutettu-
jen, kansainvälisten esimerkkien läpikäymisen sekä 
haastattelututkimuksen ja asukastyöpajojen keinoin. 
Mikrotason tieto on konseptoinnin kannalta erityi-
sen hyödyllistä, sillä siinä käsitellään varsin konk-
reettisesti asunnon ominaisuuksia ja siihen liittyviä 
toiveita. Työpajoissa ja haastatteluissa tuli ilmi, että ei 
ole mielekästä pyrkiä yhdenlaisen ”ideaaliasunnon” 
suunnitteluun, vaan pikemminkin tavoitella tarjon-
nan monipuolisuutta jopa yhden talon sisällä. Näin 
asunto voi vastata juuri kyseisen perheen tarpei-
siin paremmin. Samalla saadaan hankkeessa tietoa 
rakennuksen elinkaaren aikana siitä, miten erilaiset 
suunnitteluratkaisut ovat käytännössä toimineet. 
Suunnittelua siis ohjaa asuntotyyppien monipuoli-
suus.

2. Kohtuulliset asumiskustannukset

Asumispreferenssit eivät aina korreloi valintojen 
kanssa. Tutkimuksessa onkin pyritty myös selittä-
mään havaintoja siitä, miksi ihmiset käytännössä 
tekevät toiveasumismuodostaan poikkeavia valintoja 
ja millaiset tekijät ovat päätöksenteon takana. On 
havaittu, että unelmien vastapainona korostuvat mm. 
taloudellisten realiteetit suhteessa asunnon sijain-
tiin. Vaikka unelmoi omakotitalosta, asuinkunta voi 
päätyä asumaan kerrostaloon sijainniltaan parem-
paan paikkaan. Tällöin varallisuuden mahdollistama 
sijainti koetaan valinnan hetkellä tärkeämmäksi kuin 
ideaali asumismuoto. 

Taloudellisten realiteettien merkitys näkyi haastatte-
luissa ja työpajoissa. Esimerkiksi asunnon kokoa ja 
huoneiden lukumäärää peilattiin hyvinkin nopeasti 
siihen, mikä olisi taloudellisesti järkevää tai realistis-
ta. Konseptin ratkaisuja pitää punnita tarkasti talo-
udellisten realiteettien ja tilan käytön tehokkuuden 
kannalta. Asumistoiveiden täyttymisestä ei saa muo-
dostua niin kallista, että ne myös jäävät unelmiksi. 
Suunnittelussa pyritään kustannustehokkaisiin 
ratkaisuihin, joilla toisaalta saavutetaan asumisen 
laatutekijöitä.

1. Erityyppisiä asuntoja erilaisille perheille

Konseptin ensimmäinen ajuri perustuu asumispre-
ferensseihin. Niiden ymmärretään kuvaavan asumi-
seen liitettyjä toiveita, tarpeita ja mieltymyksiä. Ne 
kuvaavat yksilön tai asuntokunnan ensisijaisia toivei-
ta ja toteutuneita valintoja.  (esim. Kyttä, Pahkasalo 
& Vaattovaara 2010, 98).  Asumispreferenssit voidaan 
jakaa yhteiskunnan mittakaavan makrotasoon ja yk-
silöiden tarpeiden ja toiveiden mikrotasoon (Kotilai-
nen & Hedman 2015, 48).  

Asumispreferenssejä koskevassa tutkimuksessa on 
havaittu, että asumisen toiveet näyttäytyvät saman-
aikaisesti yhtenäisenä ja moninaisena. Tulos riippuu 
kysymyksenasettelun tarkkuudesta ja siitä, miten 
haavetta peilataan päätöksenteossa esimerkiksi talou- 
dellisiin resursseihin (Hasu 2010, 72-80). Omakoti-
taloasuminen ja siihen liittyvä luonnoläheisyys ovat 
suosiossa (Strandell 2011, 12). Samalla on havaittu 
tarpeiden hajautumista ja yksilöllistymistä, joihin 
nykyinen, melko homogeeninen kerrostalojen asun-
tokanta ei vastaa kovinkaan hyvin. Taustalla nähdään 
mm. perhemuotojen muutoksia ja kulutuskäyttäyty-
misen laajenemista asumisen piiriin (Ilmonen 2010, 
10-11). Asumisen muutos koskee myös ei-fyysisiä 
ulottuvuuksia, kuten asunnon rahoittamisen ja ra-
kennuttamisen malleja (Juntto 2010, 41).  

Raportin ensimmäisessä kappaleessa Johanna Lilius 
taustoittaa havaintoja urbaanien lapsiperheiden 
valinnoista mm. elämänvaiheiden limittymisen, työn 
ja perheen yhteensovittamisen ja palveluiden kautta. 
Makrotasolla korostuvat asunnon sijannin kautta 
määrittyvät seikat, kuten esimerkiksi kulkuyhteydet, 
rauhallisuus, palvelut ja virkistysyhteydet. 
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3. Asuntopohjien joustavuus 

Asuntosuunnittelun tutkimuksessa on käsitelty 
usean vuosikymmenen ajan asunnon joustavuuden 
merkitystä ja erilaisia ratkaisumalleja. Jyrki Tarpio 
esittää väitöskirjassaan (2015) joustavuuden tarpeen 
syntyvän mm. rakennusten ekologisen kestävyyden, 
ihmisen elämänkulun, työelämän, ja asumiseen 
liittyvien odotusten ja tottumusten sekä teknisen 
kehityksen myötä. Joustavuudella on erityinen pai-
noarvo lapsiperheiden päivähoito- ja kouluvalintojen 
näkökulmasta. Ihmiset pyrkivät asumaan samalla 
alueella ja muuttamaan lähelle. Lapsiperheillä ilmiötä 
vahvistaa toive samoina pysyvistä päivähoitopaikois-
ta ja kouluista. Pohjaratkaisun joustavuus voi puo-
lestaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, onko asuntoa 
tarve vaihtaa vai ei. 

perheenjäsenten yhdessäolon 
ja yksinolon vuorottelu

arkielämän ja perheen 
erityistilanteiden vuorottelu 
(syntymäpäivät, perhejuhlat, 
vieraiden yöpymiset)

perhekoon muuttuminen

kotitalouden muuttuminen 
(perhe - uusperhe)

leikkiin ja harrastuksiin 
liittyvät tilatarpeet

tarvittavan säilytystilan määrän kasvu

kalustuksen vaihtamishalu

tarpeiden muutokset lasten 
kasvaessa (leikki, lasten valvottavuus, 
ulko-oleskelu, huonejärjestys)

SYKLINEN TAPAHTUMA

EI-SYKLINEN TAPAHTUMA

Jyrki Tarpio jakaa muutostekijät Hugo Priemuksen 
jakoa käyttäen asuntokunnan ulkoisiin ja sisäisiin 
tapahtumiin (Tarpio 2015, 25). Ulkoiset muutokset 
ovat pitkän aikavälin yhteiskunnallisia ja kulttuu-
risia muutoksia. Asuntokunnan sisäiset muutokset 
ovat lähempänä arkea ja perheen asumispolkua. 
Lapsiperheessa tapahtuvia sisäisiä muutoksia ovat 
mm. perhekoon muuttuminen, vapaa-ajan tarpeet, 
työnteko ja kalustamisen tarpeet. 

Syklisyydellä tarkoitetaan arjen rytmistä, kuten työn 
ja vapaa-ajan vaihtelusta tai perheen yhdessäolos-
ta, syntyvää muutostarvetta. Ei-sykliset muutokset 
tapahtuvat pidemmän aikavälin kuluessa. Lapsiper-
heiden syklisiä tarpeita ovat mm. lasten leikki ja sen 
valvottavuus, vieraiden yöpyminen ja uusperheiden 
vuorotteleva vanhemmuus. Asuntoon vaikuttavista 
ei-syklisistä tarpeista merkittävin on perhekoon 
muuttuminen, joka aiheuttaa tarpeen lisätilalle -tai 
huoneelle.

Erikoistunut asuntotarjonta, siis räätälöidyt ratkaisut, 
tarkoittaa asukkaan tarpeita vastaavaksi suunniteltua 
asuntoa. Malli on pitkään nähty tavoiteltavana ratkai-
sumallina, esimerkiksi avoimen rakentamisen kautta. 
Avoimessa rakentamisessa rakennus on tyypillisesti 
jaettu muuntumattomana pysyvään tukiosaan ja 
muunto-osaan. Vaikka muutokset on tehty periaat-
teessa helpoiksi, toteutettujen esimerkkien valossa 
räätälöinti toimii parhaiten ensimmäisen asukkaan 
kohdalla ja myöhemmät muutokset ovat vaikeampia 
mm. teknisistä ratkaisuista johtuen (Tarpio 2015, 
240). Vuokra-asumisessa räätälöintiin tulee omat 
haasteensa asumisurien lyhyydestä ja vaikeasta enna-
koitavuudesta. Muutosten tekeminen ei ole useimmi-
ten taloudellisesti järkevää. 

Joustavuuteen vaikuttavia sisäisiä muutoksia Jyrki 
Tarpiota (2015, 25) mukaillen ja lapsiperheiden sisäi-
siin tekijöihin rajautuen.
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3. Toimivat yksityiskohdat

Jos asuntoa ajattelee tuotteena, ”arjen käyttöliittymä-
nä”, samaan tapaan kuin muita tuotteita, sen toimi-
vuudessa ja helppokäyttöisyydessä on lapsiperheiden 
näkökulmasta kehitettävää. Asunnoissa on muihin 
kuluttajatuotteisiin verrattuna huono palautejärjes-
telmä; suunnittelijat eivät juurikaan saa tietoa tehty-
jen ratkaisujen toimivuudesta. 

Raportin kyselytutkimuksessa ja työpajoissa asukkaat 
nostivat esille kalustettavuuteen, huoneiden mitoi-
tukseen ja asunnon näkymiin (yksityisyys) liittyviä 
puutteita. Samalla on huomiotava, että negatiivisten 
kokemusten ohella myös hyvin toimivia ominaisuus-
ksia tuotiin esiin verrattain paljon.  

Nopeatahtisessa ja tiukkoja reunaehtoja noudatta-
vassa suunnitteluprosessissa ei välttämättä ehditä 
kiinnittää huomioita seikkohin, joilla voi olla suuri 
vaikutus asuntojen käyttettävyyteen. Esimerkiksi las-
tenhuoneessa turvattomaksi koettu lasittamaton par-
veke tai reilumman säilytystilan sijoittuminen vain 
toiseen makuuhuoneeseen ohjasivat haastatteluissa 
tilojen käyttötarkoitusta, vaikka huoneiden sijainti ja 
mitoitus olisivat palvelleet kenties paremmin toisen-
laista käyttöä. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä 
huomioita yksityiskohtien toimivuuteen.

Jyrki Tarpion jäsentämistä joustavuuden kategori-
oista monikäyttöisyys, eli asunnon toiminnallinen 
muunneltavuus yksinkertaisin ja kevyin toimenpi-
tein, on toimivin lähtökohta. Monikäyttöisessä asun-
nossa tilojen yhteydet ja toiminnat voivat säädeltä-
vissä esimerkiksi tarkoin harkitun huonejärjestyksen 
ja -mitoituksen sekä kulkureittien keinoin. Ovien 
avaaminen ja sulkeminen mahdollistaa muuntelun 
ilman, että huoneiden välisiä seiniä tarvitsee siir-
tää tai purkaa. Logiikoista halli- ja huoneet sekä 
monireittilogiikka ovat erityisen mielenkiintoisia 
lapsiperheen tarpeiden näkökulmasta (Tarpio 2015, 
s.173, kuvat alla).

Halli ja huoneet- (Wintherthurstrasse 464, Sveitsi 
2009, ylh.) ja monireittilogiikkaa (Villa Emo, Italia 
1565, alh.)noudattavat pohjat. Kuvat Jyrki Tarpio 
(2015).
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Konseptin suunnitteluratkaisut

Alustavia pohjatutkielmia perustuen monikäyttöisten 
asuntopohjien logiikkaan ja selvityksessä esiin noussei-
siin asumistarpeisiin.

Millaisiin suunnitteluratkaisuihin edellisen kappa-
leen ajurit (monipuoliset asuntotyypit, kohtuuhintai-
suus ja toimivat yksityiskohdat) ohjaavat? 

Oleskelutila ja keittiö

Oleskelutila ja keittiö on perheen kannalta tärkeä. 
Tämä on nähtävissä selvityksen kaikissa osissa; kir-
jallisuustutkimuksessa, haastatteluissa ja asukastyö-
pajoissa. On varsin yhtenäinen toive, että oleskelu ja 
ruoan valmistus ovat asunnossa keskeisessä paikassa; 
asuntoon kaivataan ”sydäntä”. Yhden tason asunnot 
koetaan usein paremmiksi väljyyden tunteen ja lei-
kin valvottavuuden vuoksi.

  ≥ Keskeistila, perheen yhteinen tekeminen

  ≥ Väljä ja helposti valvottava asunto

Makuuhuoneet

Haastatteluissa kävi ilmi, että asuntojen käyttötapaan 
ja kalustukseen vaikuttavat ratkaisevasti huoneiden 
koko, suhde oleskelutilaan (näkö- ja kuuloyhteys) 
sekä säilytystilan määrä kussakin tilassa. Yksittäiset 
ominaisuudet voivat ”lukita” huoneiden käytön. 
Tämä huonontaa merkittävästi asunnon joustavuut-
ta. Johtopäätöksenä on, että pelkkä neutraalimitoitus, 
eli riittävän väljyyden tuomaa kalustettavuutta pitää 
tukea myös säilytystilojen määrällä ja huolellisesti 
pohdituilla yksityiskohdilla.

  ≥ Neutraalimitoitetut makuuhuoneet 

  ≥ Neutraalimitoituksen ulottaminen 
myös säilytystilan määrään 

  ≥ Alkovit tuovat joustavuutta

Monikäyttöisyys sopii vuokra-asumisen kontekstiin, 
sillä joustavuus ei perustu rakenteiden muuttamiseen. 
Kuva Jyrki Tarpio (2015): Joustavan asunnon tilalliset 
logiikat. 
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Asumista helpottavat tilat 

Konseptoinnissa esitettyjä ideoita ja asukkaiden 
toiveita.

  ≥ Toimiva eteistila ”kuisti”

  ≥ Asunnon yhteydessä erillinen säilytystila

  ≥ Riittävät ja hyvin suunnitellut säilytystilat

  ≥ Mahdollisuus käyttää palvelueteisenä 

  ≥ Reilun kokoiset parvekkeet

Joustavuus ja erilaiset asuntotyypit

Saman asunnon (toistensa päällä sijaitsevien asun-
tojen) jotkut ominaisuudet koettiin sekä hyviksi että 
huonoiksi. Johtopäätöksenä todettiin, että yleispä-
tevien ratkaisujen tekeminen kaikissa asunnoissa ei 
välttämättä ole paras ratkaisu. Sen sijaan erityyppi-
sistä asunnoista on mahdollista löytää juuri perhei-
den tarpeisiin ja identiteetin rakentamiseen sopiva 
asunto.

  ≥ Monipuoliset asuntotyypit

  ≥ Asuntopohjien ominaisuuksien 
(huonejärjestys, koko) vaihtelu 

  ≥ Asuntojen joustavuus (monikäyttöisyys)

Piha

Kerrostalon ensimmäinen asuinkerros on tyypilli-
sesti vähemmän haluttu, joka käy ilmi esimerkiksi 
maantasossa olevien asuntojen halvemmissa hinnois-
sa. Toisaalta esiin nousi oman pihan ja vaivattoman 
ulko-oleskelun edut. Eri-ikäisten lasten leikkiin 
pitäisi kiinnittää huomiota.

  ≥ Sujuva pihayhteys, pientalon ominaisuuksia 
kerrostalossa (esim.  ”rivitalot”)   

  ≥ Eri ikäisten lasten leikki- ja pihakalusteet

Yhteistilat  

Yhteistilojen käyttö koettiin joissain tapauksissa 
hankalaksi ja siinä nähtiin parantamisen mahdolli-
suuksia.

  ≥ Yhteistilojen, kuten pesulan tai 
kerhohuoneen sijoittaminen pihatasoon, 
palvelee lasten leikin valvontaa

  ≥ Varastojen ja polkupyöräsäilytyksen 
helppo käytettävyys

  ≥ Tilojen monipuolinen ja helppo käytettävyys: 
varausjärjestelmien käyttö mm. asukkaiden 
omien tilaisuuksien (syntymäpäivät, 
juhlat) järjestämiseen ja etätyöhön

  ≥ Tilojen käytön helppous; toimivat 
yhteistilojen varausjärjestelmät

  ≥ Mahdollisuus etätyöhön taloyhtiön tiloissa

  ≥ Vuokrahuone-konsepti, eli vuokrattava 
pienasunto tuntui useasta asukkaasta 
toimivalta ajatukselta

Asumiskustannukset

Asunnon kustannusten, pinta-alan ja huoneiden suh-
de on tärkeä taloudellisesti tiukassa elämänvaiheessa. 

  ≥ Rakennuksen vaippa ja porrashuone

  ≥ Asuntopohjien tehokkuus
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MONIPUOLISET  ASUNTOTYYPIT

ASUMISKUSTANNUKSET

JOUSTAVUUS

TOIMIVAT YKSITYISKOHDAT

AJURIT TARPEET SUUNNITTELURATKAISUT 

MONIPUOLISET ASUNTOTYYPIT

PIENTALO KERROSTALOSSA

ASUNTOPOHJIEN TEHOKKUUS 

RAKENNE- JA JULKISIVURATKAISUT

ASUNNON ETEISKALUSTEET

KURAETEINEN PORRASHUONEESEEN

REILUN KOKOISET PARVEKKEET

ERI-IKÄISTEN LASTEN LEIKKI-
JA PIHAKALUSTEET

YHTEISTILOJEN VARAUSJÄRJESTELMÄ, 
SIJAINTI PIHATASOSSA

IRTAIMISTOVARASTOT 
ASUNTOJEN YHTEYDESSÄ

MONIKÄYTTÖISYYS (HALLI JA 
HUONEET-LOGIIKKA)

”KUISTI”

NEUTRAALIMITOITETUT 
ASUINHUONEET JA SÄILYTYSTILA

ALKOVIT

HUONEIDEN MONIPUOLINEN KÄYTTÖ

JUHLAT

ETÄTYÖ

ISOVANHEMPIEN YÖPYMINEN

VUOROTTELEVA VANHEMMUUS

PALVELUT (VERKKOKAUPPA)

PERHEEN ELÄMÄNTYYLIIN  
SOPIVA ASUNTO

TURVALLISUUS

ERI IKÄISTEN LASTEN 
ULKO-OLESKELU 
(NUKUTTAMINEN, LEIKKI)

KALUSTETTAVUUS

Konsepti on jaettu neljään pääteemaan, l. ajuriin, joi-
hin kytkeytyvistä lapsiperheiden tarpeista on johdettu 
konkreettiset suunnitteluratkaisut.

KOHTUUHINTAISUUS
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3. URBAANIEN LAPSIPERHEIDEN KERROSTALO 

Sompasaaren Helsingin Fregatti Dygdenin kuja

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija

Antti Lehto, arkkitehti SAFA

Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA

Emilia Ellilä, arkkitehti SAFA

Hanna Mattila, ark.kand.

Lassi Luotonen, ark.kand.
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Sijainti

Konseptin pohjalta laadittiin alustava suunnitelma 
Sompasaareen kehittyvä kerrostalo-hankkeen kautta 
myönnetylle tontille. 

Rakennus sijaitsee korttelissa 10632 Fregatti Dyg-
denin kujan ja Fortunanpolun kulmauksessa. Kort-
telin kerroskorkeus vaihtelee kahdentoista ja neljän 
kerroksen välillä. Alueen keskeinen puisto sijaiitsee 
tontin vieressä. Korttelin keskellä on yhteispiha. 

Talotyyppi on lamellitalon ja sivukäytävätalon yhdis-
telmä. Korkeampi lamellitalo sijoittuu korttelin kul-
maan, josta on hyvät näkymät puiistoon ja pienelle 
kaupunkiaukiolle. 

Asuntotyypit syntyvät kahdesta perustyypistä ja 
niiden muunnelmista, jotka syntyvät asunnon koosta 
ja sijainnista talossa. 

Ylemmissä kerroksisssa pohjaratkaisu perustuu 
kuistiin ja keskeistilaan. Alempana hyödynnetään 
maantasoyhteyttä ensimmäisessä kahdessa kerrok-
sessa sijaitsevina ”rivitaloina”.
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Alustavat asuntopohjat

Konseptin mukaisesti suunnittelussa tavoiteltiin 
keskenään erilaisia asuntotyyppejä, jotka vastaisivat 
erilaisiin asumispreferensseihin. 

Asuntotyyppejä päätettin testata työpajoissa. Työpa-
joja järjestettiin kaksi maaliskuussa 2016 Jätkäsaaren 
kirjastolla sekä Kalasataman Fiskarin kerhohuoneel-
la.. Tavoitteena oli kerätä palautetta suunnitelluista 
asunnoista tarkentavan suunnittelun ja toteutuksen 
pohjaksi.

1. KERROKSESSA 
RIVITALOJA

• PUOLILÄMMIN KUISTI, JOSTA LASIOVI 
PORRASHUONEESEEN JA ASUNTOON

• LISÄSÄILYTYSTILAA ETEISEEN

• KUISTIN YHTEYDESSÄ ASUNNON 
IRTAIMISTOVARASTO

• KERROSALA 3250 K-M ²  (KUISTIT JA 
VARASTOT EI MUKANA KERROSALASSA)

ASUNNOT

KUISTI

VARASTO

RIVITALO



44

KEHITTYVÄ KERROSTALO   |   A-Kruunu Oy  |    Urbaanit lapsiperheet

Serum arkkitehdit Oy | Nilsiänkatu 11-13 F 6 |  FIN-00510 Helsinki Finland | www.serum.fi

3
H
+
K
T
+
A
L
K

7
1
,0K
U
IS
T
I

6
,5

2H+KT
+ALK 52,0

KUISTI
4,0

2H+KT
+ALK 52,0

KUISTI
4,0

Esimerkkejä työpajoissa läpikäydyistä asuntopoh-
jista. Asunnot perustuivat ’kuistiin’ ja keskeisti-
laan, josta avautuvat yleiskäyttöiset makuuhuo-
neet.

ASUKASTYÖPAJAT

Työpajoista tiedotettiin aiemmin haastateltaville, 

alueiden lapsiperheille suunnatuilla facebook-

ryhmissä, Serum arkkitehtien kotisivuilla sekä 

Jätkäsaaren kirjaston facebookryhmässä.   

Työpajojen aikana osallistujille annettiin 

mahdollisuus valita kolmesta eri kokoises-

ta asuntopohjasta (56m², 70,5m² sekä 97m²) 

tarpeisiinsa sopivimman. Projektin arkkiteh-

dit kyselivät sen jälkeen asunnon ominai-

suuksista ja pyysi osallistujaa sisustamaan 

asunnon. Lisäksi kysyttiin rivitaloasuntorat-

kaisusta, piharatkaisusta ja yhteistiloista.  

Työpajoihin osallistui yhteensä 11 henkilöä, kaksi 

pariskuntaa, kolme isää, kolme äitiä ja yksi lap-

seeton mies. Perheissä oli 1-3 lasta ja kaikissa 

talouksissa asui kaksi aikuista. Valtaosa tarkas-

teli 97 neliön neljän huoneen asuntoa. Työpajo-

jen aikana tehdyt haastattelut olivat kestoltaan 

45-90 minuuttisia, keskimäärin noin tunnin 

pituisia. Haastattelijat pyrkivät joustavuuteen. 

Jos osallistujille oli enemmän aikaa, heidän 

kanssaan testattiin useampaa pohjaa ja käytiin 

läpi myös piharatkaisuja ja yhteistiloja. Kiirei-

sempiä haastateltavien kohdalla haastattelijat 

keskittyivät ensisijaisesti valittuun asuntoon
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TYÖPAJOJEN KESKEISIÄ TULOKSIA: 

•  Alkoviratkaisuille löytyi käyttöä, useammat 
osallistujat pohtivat sen käyttöönottoa 
vanhempien makuuhuoneeksi tai 
säilytystilaksi ja vaatehuoneeksi

•   Kalustettavuus olohuoneratkaisussa 
mietitytti

•   Vaikka talo sijaitsee puiston vieressä, 
omaa taloyhtiön pihaa pidettiin tärkeänä

•   Äidit näyttivät haluavan useammin 
avokeittiön kuin isät 

•   Rivitaloasunnot kiinnostivat, erityisesti 
ajatuksella että lapset ja aikuiset 
saisivat selkeämmin erillistä tilaa

•   Kuisteja pidettiin toimivina ratkaisuna. 
Niitä arvostettiin ennen kaikkea 
säilytyksen näkökulmasta. Valoisuudellekin 
annettiin arvoa, mutta monet ajattelivat 
käyttävänsä niissä verhoja

•   Haastattelussa ei keskitytty erityisesti 
yhteistiloihin, mutta niitä sivuttiin joidenkin 
haastateltavien kohdalla. Vastauksissa oli 
nähtävissä hajontaa. Osa piti niitä hyvinkin 
tarpeellisina ja mahdollisuuksia tarjoavana 
tekijänä. Toisaalta moni koki asunnon 
ominaisuudet, kuten oman saunan tai 
riittävän väljyyden, yhteistiloja tärkeämpinä

Kuvia Jätkäsaaren asukastyöpajasta.
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2. kerros 
Toiseen kerrokseen sijoittuvat rivitalojen yläkerrat ja korkeammalle 
osalle kerrostaloasunnot.
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Esimerkkejä asuntotyypeistä

Esimerkkejä asuntotyypeistä. Maantasossa sijait-
sevat rivitalomaiset asunnot (pun. ja sin.). Ylem-
piin kerroksiin sijoittuu kuistiin ja keskeistilaan 
perustuva asuntotyyppi.
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Kerrostaloasunto 3h+k+alk 66,5m² 

”Kuisti ja keskeistila”

Keskeistila-tyypissä olohuoneen, ruokailutila ja 
keittö muodostaa asunnon sydämen. Oleskelutilaan 
liittyy saman kokoiset makuuhuoneet ja alkovi, jota 
voidaan käyttää mm. työtilana, lisävarastona tai har-
rastustilana. Perusratkaisu tekee asunnoista tilankäy-
töltään hyvin tehokkaita, jolloin kuukausivuokra jää 
huoneiden ja tilojen määrään nähden hyvin kohtuul-
liseksi.

Asuntoon käydään sisään ”kuistin” kautta. Kuisti on  
reilun kokoinen eteistila, johon mahtuu esimerkiksi 
lastenvaunut. Kuisti on erotettavissa erilliseksi, jol-
loin se voi toimia verkkokaupan tai ruokien kotiin-
kuljetuksen palvelueteisenä. Lähes kaikkiin talon 
eteisistä liittyy asunnon irtaimistovarasto, jolloin se 
on helposti käytettävissä.
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Kerrostaloasunto 3h+k+alk 68,0m² Kerrostaloasunto 2h+k+alk 47,0m² 
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Kerrostaloasunto 4h+k+alk 77,5m² 
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”Rivari”

Lomittuvat rivitalot sijoittuvat talon ma-
talamman siiven ensimmäiseen kahteen 
kerrokseen. Kussakin asunnossa on yksi leveä 
pääkerros oleskeluun ja kapeampi osa eri 
tasossa.

Leveän pääkerroksen kautta lapsiperheen ar-
kioleskelu, leikki ja ruoan valmistus tapahtuu 
samassa tasossa. Näin vältetään tyypillisen 
rivitalon kaksitasoisuuden ongelmat lasten 
leikin valvottavuuden ja tilalliselle väljyyden 
näkökulmista. Kapea osa voi toimia erillisenä 
asuinhuoneena, aikuisten makuuhuoneena 
tai työtilana.

Asuntoihin on oma suora sisäänkäynti ulkoa 
ja pieni oma eduspiha. Kerrostaloasumi-
seen syntyy pientalojen piirteitä; ”ovi ulos ja 
pihalle!” 

Näkymä ”rivarin” 2.kerroksesta.

1.KRS

2.KRS
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Näkymä ”rivarin” 2.kerroksesta.

1.KRS

2.KRS

Rivitalo 4h+k 86,0m² 
1. kerros

2. kerros
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Parvellinen asunto 3h+k+parvi 74,0m²

”Parvi”

Parvi tuo napakkaan perheasuntoon lisää tilallista 
ja toiminnallista väljyyttä. Asuntoon on oma sisään-
käynti suoraan kadulta. 




