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Äihevalinnan takana on  huoli yksin asuvista ika a ntyvista  ja heida n asemastaan suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Äihevalintaan vaikutti myo s aiheen ajankohtaisuus seka  sen merkitys yksilo lle ja sita  kautta koko yhteiskunnalle.  

I 
deatasolla innostuin aiheesta myo s omasta na ko kulmastani; oma la hestyva  ika a ntyminen  

toimi hyva na  moottorina konseptin ideatasolla ja pystyin samaistumaan tilaan. Moni meista   

ei valmistaudu ika a ntymisen tuomiin muutoksiin ela ma ssa a n, ja usealle ia n tuomat muutokset aukeavat ta ysin 

tuntemattomana ja valitettavan usein pelottavan yksin. Tyo ni tarkoituksena on hera tella  yhteiskuntaa ja sita  ylla pita via  

tekijo ita  panostamaan sosiaalista hyvinvointia tukevaan asuntosuunnitteluun ja rakentamiseen seka  huomioimaan 

kaupunkien ja kyla keskusten tyhjien tilojen resurssit ika a ntyvien asuntorakentamisessa. Toivon myo s tyo ni toimivan 

hyva na  pilottina ja inspiraation la hteena   seudullisia  innovaatioita suunniteltaessa. 

1. JÖHDÄNTÖ 
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2.  

TYÖ N TÄUSTÄT JÄ TÄVÖITTEET 

 

 

 

T 
utkimukset osoittavat, etta  Suomessa yksin-

asuvien huolestuttavimpaan ryhma a n kuuluvat 55-64– 

vuotiaat miehet ja naiset, joilla on todettu yksina isyydesta  

johtuvia psyykkisia  ja fyysisia , seka  taloudellisia ongelmia. Viimeai-

kaisessa yksin asumisen kehityksessa  ia n ja sukupuolen mukaan 

korostuu yksin asumisen yleistyminen miehilla  ja erityisesti ela ke-

ika a  la hestyvilla  miehilla . Suurinta kasvu oli 55–64-vuotiailla mie-

hilla , ja myo s naisilla  kasvu oli suurinta ta ssa  ika ryhma ssa , joista 

runsas kolmannes yksin asuvista on yli 54- vuotiaita naisia (THL 

2014,10). Vuonna 2014 Suomessa asui yksin hieman alle 1,1 mil-

joonaa ihmista . Tulevaisuudessa heita  on viela  enemma n. Ärvioi-

den mukaan vuonna 2040 yksin asuvia on la hes 1,4 miljoonaa 

(Taloussanomat 12.11.2014 ). 

M 
onen ika a ntyva n yksina isyys johtuu siita , etta  suku-

laisista ja ysta vista  koostuva oma turvaverkosto 

syysta  tai toisesta puuttuu. Huolenaiheenani onkin, 

miten yksina isyys vaikuttaa  yleiseen hyvinvointiin ja ela ma nlaatuun? 

Yksin asuvien joukko on hyvin monimuotoinen ja siihen pa a dyta a n eri 

tavoin.  Ävo- tai avioliiton purkautuminen, puolison kuolema tai muun 

yhteisasumisen  pa a ttyminen johtaa yksinasumiseen ja sita  kautta mo-

nelle myo s koettuun yksina isyyteen. Ne, jotka ovat joskus tunteneet 

yksina isyyden tunteen samaistuvat aiheeseen ehka  peremmin, mutta 

se on tunne hylka a misesta , ja tetyksi tulemisesta, se on pohjaton  suru, 

jota ihminen tuntee syda messa a n, ettei kelpaa kenelleka a n, eika  ole 

minka a n arvoinen. Dementialiiton tutkimusten mukaan erityisen yksi-

na isia  ovat palvelutaloissa asuvat vanhukset, mika  vahvistaa ka sitysta -

ni myo s ia kka a mpien ihmisten laitosasumisen huonosta kunnosta Suo-

messa. Tyo lla ni haluan osoitteet, etta  on myo s vaihtoehtoisia tapoja 

ratkaista ika a ntyvien ela ma a n liittyvia  ongelmia vastakohtana laitos-

asumiselle. Tutkimukset ovat myo s osoittaneet etta  ympa risto t, joissa 

ihminen ela a , ovat keskeisessa  asemassa  mielenterveyden ja hyvin-

voinnin ylla pidossa seka  mielenterveyden ongelmien ehka isemisessa  

(THL Öpas 27/2013,12.). Hyvinvointia tarkastelen raportissa elinolo-

jen, terveyden ja elintapojen seka  sosiaalisten suhteiden ja ela ma nlaa-

dun kannalta.  
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R 
aportissa teen tilastoihin perustuen yleiskatsauksen 

yksin asuvien yleisesta  hyvinvoinnista ja koetusta 

ela ma nlaadusta. Tarkastelen yksina isyyden aiheutta-

mia terveysriskeja  myo s yhteiskunnan na ko kulmasta.  Tuon 

esille pa a piirteita ,  siita  minka laisia tekijo ita   tulisi ottaa huo-

mioon sosiaalista hyvinvointia tukevia tiloja suunniteltaessa. 

Syventa a kseni teoriapohjaa ja ymma rrysta ni hyvinvointia edis-

ta vista  tiloista, havainnoin  empiirisesti erilasia tiloja ympa ris-

to n toimivuuden  ja viihtyvyyden na ko kulmasta ja ka yta n niita  

la hinna  taustatietona siihen, miten ei pida  suunnitella hyvin-

vointia tukevia tiloja. Teen havaintoja siita ,  miten ta lla  hetkella  

panostetaan hyvinvointiin rakentamisessa. Raportissa esiin 

tulevien tutkimusaineistojen  ja havaintojeni pohjalta pohdin 

tyo ni kannalta olennaisia  tekijo ita , miten tilasuunnittelulla ja 

uusien toimintamallien luomisella voisi tulevaisuudessa edis-

ta a  ika a ntyvien ela ma nlaatua ja sosiaalista yhdessa oloa. Teori-

assa esille tulleiden faktojen perusteella aihealueeni rajautui 

ka sittelema a n ika a ntyvien kokemaan yksina isyyteen ja siita  

aiheutuvien ongelmien ennaltaehka isyyn.   

 

T 
yo ssa ni ka yta n palvelumuotoilun keinona kaikille sopivan 

suunnittelun konseptia, Design for Äll -suunnittelua, jossa 

otetaan huomioon ihmisten erilaisuus, sosiaalinen osalli-

suus ja tasa-arvoisuus. Suunnitteluprosessin tuloksena ei ole tarkoi-

tus olla yksi ehdoton malli, vaan siina  tuodaan esille suunnitelman 

pa a elementit, jossa on mahdollisuus vaihtoehtoihin eri ka ytta ja ryh-

missa . Tavoitteena suunnitella kaikkia ika ryhmia  tasavertaisesti koh-

televa sosiaalinen toimintaympa risto , joka  edista a  seka  ka ytetta -

vyytta , esteetto myytta  etta  saavutettavuutta. Tyo ssa  huomioin myo s 

yhteiskunnallisen sosiaalisen kesta vyyden. Tarkoituksena on kehit-

ta a  asuinympa risto , joka kannustaa omatoimisuuteen ja sosiaaliseen 

aktiivisuuteen. Äsuinympa risto a  ei suunnitella pelka sta a n ika a nty-

ville, vaan sen asukasrakenteesta on tarkoitus tulla monipuolinen. 

Painopisteena  on luvun alussa esiin tullut yksinasuvien ika ryhma .  

K 
onseptin perusarvoja ovat kesta va  kehitys, ekologisuus, 

sosiaalinen kesta vyys ja taloudellisuus ajattelu. Tyo ssa  

huomioin myo s tulevaisuuden na kymia . Tulevaisuuden 

vaikean ennustamisen vuoksi,  en na e tyo ni kannalta ehdottoman 

tarpeellisena teetta a  ka ytta ja kyselya  tutkittavassa kohderyhma ssa , 

koska harva meista  osaa kertoa, mita   haluamme tulevaisuudessa, 

enka  todenna ko isesti saisi lisa arvoa tyo lleni sita  kautta. Sivuan kui-

tenkin tulevaisuuden ennakoinnissa Sitran ja VTT:n julkaisemia tut-

kimuksia tulevaisuuden muuttuvasta yhteiskunnasta, ihmiskuvasta 

ja ympa risto tekijo ista . 



 9 

T 
avoitteenani on todentaa, kuinka eheytta villa  ja kohdenne-

tuilla asumisratkaisuilla voidaan vaikuttaa sosiaalisiin suh-

teisiin, terveyteen ja sairauksien ennaltaehka isyyn. Ideaa-

lisena tavoitteena on osaltani halu olla vaikuttamassa myo s sii-

hen, miten toteutetaan uudenlainen, sosiaalisesti oikeudenmu-

kainen, tasa-arvoinen  ja hyvinvoiva yhteiskunta, jossa ihmisen 

ika vuodet na hda a n potentiaalina ja yksilo n kannalta rikkautena 

ela a  pidempa a n ja paremmin? Lisa ksi la hio iden tyhja t tilat, rap-

peutuneet ostoskeskukset, kylpyla t, teollisuusrakennukset, auti-

oituneet maaseudut, niiden ela vo itta minen tehokkaaseen seudul-

liseen hyo tyka ytto o n toimii inspiraation la hteena  ja toivon sen 

antavan tyo lleni lisa arvoa ka ytta ja la hto isen palvelumuotoilun 

lisa ksi. 

 

Konseptin tarkoituksena on toimia ideatasolla, eika  tarkkana kor-

jausrakentamisen ohjeistuksena. Tilojen mukautuminen eri koh-

teisiin on rakennuskohtaista, joten tyo ssa ni keskityn tilan perus-

rakenteisiin ja ja sentelyyn esteetto myyden ja sosiaalisen kanssa-

ka ynnin na ko kulmasta. Selvita n va itteita  miten rakennettu 

elinympa risto  vaikuttavaa ihmisen terveyteen ja koettuun ela -

ma nlaatuun psykologisesta ja sosiaalisesta na ko kulmasta.  Saa-

dakseni tutkimukselleni tarpeeksi painoarvoa, haen monipuoli-

sesti aiheeseen liittyva a  taustatietoa hyvinvoinnin na ko kulmasta, 

kuten yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympa risto o n liittyvista  aineis-

toista. La hto kohtanani on todentaa jo aiemmin tiedettyja  faktoja 

ika a ntyvien ihmisten ela ma nlaatua parantavista tekijo ista , seka  

korostaa sosiaalisten kontaktien merkitysta  ja yhteiso llisyytta  

ela ma nlaatua parantavana tekija na .  

 

 

S 
elvitykseni  perustuu siis toisen ka den la hteisiin ja jo ole-

massa olevan tiedon yhteen kokoamiseen. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen tuottaman materiaalin ohella suu-

ri osa la hteista  on VTT:n, Ympa risto ministerio n ja Suomen kunta-

liiton tuottamaa tietoa. 

 

Raportin lopuksi teen yhteenvedon havainnoista ja pohdin niista  

tehta via  johtopa a to ksia  muun muassa tarvittavan jatkotutkimuk-

sen ja ammatillisen kehittymiseni kannalta. 
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KUVÄ 1. (Va esto tilastot, Tilastokeskus 2012). Kaavio esitta a  yksinasumisen 

kehitysta  kohderyhma ssa  vuodesta 1990 vuoteen 2012. Yksin asuminen  
lisa a ntyy ia n myo ta  ja ennustaa myo hemma ssa  ia ssa  laitosasumiseen 
pa a tymisen riskia , seka  terveys– ja kotipalvelujen lisa a ntyva a  ka ytto a .  

2.1 SUUNNITTELUN LÄ HTÖ KÖHDÄT JÄ HÄÄSTEET 

TERVE JÄ LÄÄDUKÄS ELÄ MÄ  VÄ HENTÄ Ä  MERKITTa -

VÄ STI YHTEISKUNNÄLLE ÄIHEUTUVIÄ KULUJÄ 

 

Esimerkiksi masennusta potevien ika a ntyneiden tervey-

denhuoltokulut saattavat olla jopa 50 % korkeammat 

kuin ika a ntyneiden, joilla ei ole masennusta. Yhtena  kei-

nona torjua yksina isyyden tuomia terveyshaittoja on 

edista a  sosiaalista kanssaka yntia , kehitta a  erilaisia yhtei-

so llisyytta  tukevia asumismuotoja, jotka tukevat omatoi-

misuutta ja sosiaalista aktiivisuutta. (THL) 

1,1 miljoonaa yksin asuvaa suomalaista vuonna 2014. 
Huolestuttavin ryhma  ta sta  ovat 55-64 miehet ja naiset, joilla on  todettu yksina isyydesta  johtuvia psyykkisia  ja fyysisia , seka  taloudellisia 
ongelmia. 

 
Haetaan vaihtoehtoista tapaa ratkaista ika a ntyvien ela ma a n liittyvia  ongelmia vastakohtana laitosasumiselle.   
Tutkimukset ovat osoittaneet etta  ympa risto t, joissa ihminen ela a , ovat keskeisessa  asemassa  mielenterveyden ja hyvinvoinnin ylla -
pidossa ongelmien ehka isemisessa  ja ela ma nlaatua parantavana.  
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KUVÄ 2. Prosessin runkona 

toimivat ika a ntyvien yksin-

asujien hyvinvointiin negatii-

visesti vaikuttavat tekija t. 

(Viinanen 2014) 

YKSIN ÄSUMISEN TERVEYSRIS-
KIT KÖÖTTUNÄ 

1. Terveyden ja elintapojen osalta yksin asuminen on terveysriski varsinkin miehille.   

2. Yksin asuvien kuolleisuus on suurempi ja koettu terveys on huonompi.  

3. Psyykkinen kuormittuneisuus ja masennus ovat yleisempa a .   

4. Toiminta- ja tyo kyky huonompi suhteessa parisuhteessa ela viin. 

5. Tupakointi, runsas alkoholin ka ytto  ja huono ruokavalio seka  va ha inen liikunta.   

6. Yksin asuvat ovat myo s keskima a rin yksina isempia , heilla  on va hemma n sosiaalista pa a omaa, ja heida n ela ma nlaatunsa on ainakin joiltain osin 
heikompi kuin muilla.  

7. Julkisissa palveluissa yksin asuvat ovat yliedustettuina ainakin toimeentulotuen, kuntouttavan tyo toiminnan ja pa ihdepalvelujen asiakkaissa.  

8. Yksin asuminen ennustaa myo hemma ssa  ia ssa  laitosasumiseen pa a tymisen riskia  seka   kotipalvelujen ka ytto a .  
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KUVÄ 3:  Konseptin tavoitteet  yksina isyytta  ehka iseva ssa  ongelmaratkaisussa. (Viinanen 2014) 

2.2 KÖNSEPTIN ÄRVÖT JÄ VISIÖ  
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K 
onseptini tilarunkona toimivat tyhja t tilat kaupunkien ja kylien keskustoissa, jonka la hto kohdan kerroin luvussa 2. Tyo n taustat ja tavoit-

teet. Raporttini ja sennys la htee etenema a n kronologisesti kohti hyvinvointia tukevaa tilaratkaisua esteetto ma n tilaja sentelyn kautta. Ra-

portti etenee ka sitelta vien taustamateriaalin kautta johdonmukaisiesti ja esittelen kussakin luvussa esiin tulevat havainnot visualisesti 

la pi raportin ja lopussa esittelen lyhyen yhteenvedon kokoamastani materiaalista seka  konseptin perusrungon.  

 

Listasin alla olevan luettelon  mukaisesti konseptin arvot ja vision luomaan pohjaa tutkimustyo lle, seka  konkreettisen mallinnustyo n ja visualisoin-

nin toteutukselle. Ärvot ja visiot toimivat suuntaa antavina kompassina  tehta va n tyo n etenemisessa  ja  runkona tilasuunnittelulle (Kuva 3).   

1. Sosiaalisesti kesta va n kehityksen arvot: asuinympa risto n tulee tarjota turvallista ja yhteiso llista  asumista 

keskella  keskustaa palvelujen la hella .  

2. Kesta va n kehityksen arvot: korjausrakentamisen on todettu olevan ekologisempaa kuin uuden rakentami-

nen perusteettomasti. Tyhjien tilojen hyo tyka ytto  kaupunki ympa risto ssa .   

3. Hyvinvointia edustavat arvot: tilat suunnitellaan hyvinvoinnin na ko kulmasta meluttomiksi, hajuttomiksi, 

visuaalisesti selkeiksi ja viihdytta viksi, helppolukuisiksi ja esteetto miksi luotoyhteys huomioiden. 

4. Ka ytetta vyys ja helppolukuisuus: a lytaloteknologialla turvalliseksi.  Tilaorientoitumista helpottavat selkea t 

opasteet, va rikoodit, osoitteet, symbolit. Sosiaalista aktiivisuutta edista va sti: luonnollisen kohtaamisen tilat.  

5. Östopalveluina pop up –hyvinvointipalvelut: terveyskioski, kylpyla tilat, hieronta –ja kampaamopalvelut se-

ka  yleinen pyykkitupa.  

6. Laitosasumisen  vastakohta: unohdetaan laitosasumisen malli ja kankeat suunnittelun periaatteet, uuden-

lainen life style –asumismuoto, jossa korostetaan omatoimisuutta ja sosiaalisia toimintoja.   

7. Taloudellisuutta tukeva: terveys– ja hoivapalvelujen menoja  pienenta va .  

8. Design for all ka ytta ja la hto isen suunnittelun. Äsuinympa risto a  ei suunnitella pelka sta a n ika a ntyville, vaan 

sen asukasrakenteesta on tarkoitus tulla monipuolinen, kaikkia ika ryhmia  tasavertaisesti kohteleva sosiaa-

linen toimintaympa risto , joka  edista a  seka  ka ytetta vyytta , esteetto myytta  etta  saavutettavuutta.  
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2.2 TEKSTISSÄ  ESIINTYVÄ T KÄ SITTEET  

KRONOLOGINEN IKÄ  

Sanojen ”vanha”, ”ia ka s”, ”ika ihminen” ja ”ika a ntynyt” ma a ritelma t vaihtele-

vat kulttuureittain, ma a ritelma a n vaikuttavat myo s yksilo n olosuhteet. Kro-

nologista eli kalenteri-ika a  ka yteta a n yleisesti la hto kohtana, ja monet maat 

ovatkin valinneet 60 tai 65 vuoden ia n ”ika a ntyneen henkilo n” ma a ritelma ksi, 

mika  vastaa yleista  ela keika a  useimmissa teollistuneissa maissa. Tarkempi 

ia n mittari saadaan kuitenkin, kun tarkastellaan yksilo n todellisten ika vuo-

sien lisa ksi ha nen toimintaansa tai terveyteensa  liittyva a  ika a . 

 
AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN 

Äktiivinen ika a ntyminen on prosessi, jossa otetaan irti kaikki mahdollinen 

terveyden, osallistumisen ja turvallisuuden osatekijo ista  ela ma nlaadun pa-

rantamiseksi ihmisen ika a ntyessa . Äktiivinen ika a ntyminen koskee seka  yksi-

lo ita  etta  va esto ryhmia . Sen avulla ihmiset voivat toteuttaa fyysisen, sosiaali-

sen ja henkisen hyvinvointinsa edellytyksia  koko ela ma nsa  ajan, osallistua 

yhteiskunnan toimintaan tarpeittensa, halujensa ja kykyjensa  mukaan ja saa-

da tarvittaessa riitta va sti turvaa ja hoitoa. Äktiivisen ika a ntymisen tarkoituk-

sena on pidenta a  terveen elinia n odotetta ja kaikkien ika a ntyneiden ela ma n-

laatua, myo s niiden, jotka ovat fyysisesti heikkoja tai liikkumisrajoitteisia tai 

tarvitsevat hoitoa. 

 
VANHUUSIKÄ/IKÄÄNTYNYT/IKÄIHMINEN 

Ika a ntymisen ka site on muuttunut monimutkaiseksi, silla  elinajan odote on 

kasvanut ja ja ljella  olevien elinvuosien ma a ra  lisa a ntynyt ela ma n joka vaihees-

sa. ”Ika a ntyminen” ka sitteena  ma a ritella a n eri tavoin eri kulttuureissa, ja ihmi-

sen olosuhteista riippuu, pideta a nko  ha nta  ika a ntyneena . Kronologista ika a  

ka yteta a n usein la hto kohtana. Useimmissa maissa ”ika a ntynyt” on ma a ritel-

ma n mukaan ihminen, joka on ta ytta nyt 60 tai 65 vuotta, mika  vastaa yleista  

ela keika a  useimmissa teollistuneissa maissa. Kehitysmaissa kronologinen ika  

ei kuitenkaan ole luotettava ika a ntymisen mittari. Yksilo n toimintakyky tai 

terveydentila voi ilmaista ha nen suhteellisen ika kautensa paremmin kuin ha -

nen ika nsa  vuosina, jopa yhden kulttuurin sisa lla  ika a ntyvien va esto ryhma  on 

hyvin monimuotoinen ja etta  ika a ntyneiden va lilla  on sosiaalisia, koulutuksel-

lisia, taloudellisia ja terveydellisia  eroja. 

ELÄMÄNLAATU 

Ela ma nlaatu voidaan ma a ritella  ihmisen kyvyksi nauttia ela ma nsa  keskeisista  

mahdollisuuksista. Ela ma nlaatua arvioidaan yleensa  subjektiivisesti, ja siina  

huomioidaan ela ma n hyva t ja huonot puolet. Terveytta  pideta a n ta rkea na  ela -

ma nlaadun osatekija na . Muita tekijo ita  ovat asuminen, tyo , asuinalue ja kult-

tuuri. 
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KOGNITIIVINEN TOIMINTAKYKY 

Kognitiivinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykya  ka sitella  omia ajatuk-

siaan. Kognitio liittyy mm. muistiin, kykyyn oppia uutta, puheeseen ja lue-

tun ymma rta miseen.  

ESTEETTÖMYYS  

Tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympa risto n toteuttamista 

siten, etta  jokainen yksilo  voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhden-

vertaisesti muiden kanssa.  

ASENNETRENDIT  

Kertovat syita  pinnalla oleviin ilmio ihin ja ela ma ntyyleihin.  

MEGATRENDIT  

Övat nykyhetkessa  tunnistettavia hitaita ja pitka kestoisia trendeja . 

FYYSINEN YMPÄRISTÖ 

Ihminen on fysiologisten toimintojensa kautta sidoksissa fyysiseen ympa -

risto o nsa . Tila ja sen muodot vaikuttavat esim. motoriseen suoriutumiseen. 

Siten fyysiset puitteet ja materiaaliset tekija t joko edista va t tai esta va t kehi-

tysta  ja sita  tukevaa ka ytta ytymista . (Harinen-Karkela, 1990,21). http://

www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=2725&kieli=246 

PALVELUMUOTOILU 

palvelujen innovointia, kehitta mista  ja suunnittelua muotoilun menetel-

min. 

DESIGN FOR ALL (TÄSSÄ AIHEPIIRISSA) 

(DfÄ), kaikille soveltuva ympa risto  suunnittelu, pyrkimysta  suunnitella kaik-

kia ika ryhmia  tasavertaisesti kohtelevia tuotteita, ympa risto ja  ja palveluita 

seka  edista a  ka ytetta vyytta , esteetto myytta  ja saavutettavuutta. Kaikille so-

veltuvuuteen liittyy la heisesti myo s yhdyskuntien sosiaalisen kesta vyyden 

tukeminen. Tarkoituksena on kehitta a  asuinympa risto ja , joissa ela minen tun-

tuu mielekka a lta  ja jonka asukkaat voivat kokea omikseen. Sosiaaliseen kes-

ta vyyteen sisa ltyy ajatus monipuolisesta asukasrakenteesta ja asukkaiden 

omasta aktiivisuudesta asuinalueensa ja toistensa hyva ksi (Stakes). 

HYPOTALAMUS  

muodostaa aivolisa kkeen kanssa hormonaalisen sa a telyja rjestelma n.  

(Wikipedia) 

ÄLYTALOTEKNOLOGIA 

 Ä lyka s koti (eng. smart / intelligent home)  

'Ä lykkyys' asumisen ja ympa risto n yhteydessa  voidaan ymma rta a  ja rjestel-

ma na , joka pystyy itsena isesti reagoimaan ka ytta ja a nsa  ka ytta ja n toivomalla 

tavalla (TKK-tietoverkkolaboratio, www.netlab.tkk/opetus, 2013) siten, etta  

ja rjestelma  tuottaa yksilo llista , automaattista tukea integroituna niin, etta  se 

'katoaa' taustalle . Painopistealueena ovat ennen kaikkea asukkaan arkiela -

ma a  helpottavat sa hko iset tieto-, viestinta - ja ohjausja rjestelma t (Heiskanen, 

2013). 

http://www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=2725&kieli=246
http://www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=2725&kieli=246
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3. 

IKÄ Ä NTYVÄ T KÄ SITTEENÄ   

 

 

Tässä luvussa tarkastelen  ika a ntyva n yhteiskunnan mahdollisuuksia.  Haen vastauksia 

kysymykseen: keita  ovat ika a ntyneet ja voiko sosiaaliset innovoinnit  olla osaltaan pa-

rantamassa ika a ntyva n yhteiskunnan kilpailukykya ? 

 

V 
uonna 2000 suomalaisista 15 prosenttia oli ta ytta nyt 65 vuotta, vuonna 2030 ta ha n 

ika ryhma a n ennustetaan kuuluvan jo yli 26 prosenttia va esto sta  eli useampi kuin 

joka nelja s suomalainen. Ta ma  tarkoittaa 65 vuotta ta ytta neiden ma a ra n kasvua 

noin 800 000:sta pera ti 1,4 miljoonaan eli noin 600 000 ika ihmisen lisa ysta . Kehitys on sa-

mansuuntaista muuallakin Euroopassa, mutta Suomessa va esto n ika rakenteen muutos on Eu-

roopan nopeimpia (Sitra 2013). Jo muuttuva ika rakenteen muutos pakottaa meita  ajattele-

maan uudenlaisia ratkaisuja ika a ntyvia  koskevassa asuntopolitiikassa ja rakentamisessa. Tut-

kimuksissa on osoitettu odotetun elinia n piteneva n entisesta a n, mika  lisa a  taas osaltaan muu-

tospaineita ja vastauksia kysymykseen, kuinka saadaan ihmiset pysyma a n pidempa a n tervei-

na  ja omatoimisina?  
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S 
itran Ita -Äasian johtavan asiantuntijan, Teppo Turkin 

(2013) kirjoittaman tulevaisuuden ika ihmisia  koskevan 

artikkelin mukaan ihmisen keskima a ra inen elinika  jatkaa 

pitenemista a n. Ärtikkeli mukaan joka viides vuosi saamme 12 

kuukautta lisa a  elinaikaa. Lisa vuosien ma a ra  on kasvanut viimei-

set sata vuotta ajasta jolloin eurooppalaisten keski-ika  oli 40 

vuotta. Turkin mielesta   ”Ika a ntyva a  yhteiskuntaa” parempi ma a -

ritelma  ja ka site voisi olla ”Pidempien elinkaarien yhteiskunta”, 

(Society of longer lifes). Ha nen mukaansa kronologisen ia n seu-

raamisen sijasta tulisi huomio kiinnitta a  ennemminkin ihmisen 

biologiseen ja terveydelliseen toimintakykyyn liittyva a n ika a n. 

Esimerkkina  Turkin artikkelissa kuvataan japanilaisen va esto tie-

teilija  Takao Suzukin mitanneen vuosien ajan ihmisten ka vely-

vauhtia Tokion metrossa, jonka tulosten mukaan ika a ntyneiden 

japanilaisten fyysinen kunto oli kahdessakymmenessa  vuodessa 

”nuortunut” yksitoista vuotta (Turkki 2013). 

T 
a ssa  raportissa  ka sittelen ika a ntyvia  aihealueeni pii-

rissa , eli yksinasujien ja yksina isyydesta  ka rsivien 

ika ryhma ssa , johon tutkimusten mukaan kuuluvat 

myo s +55 -vuotiaat miehet ja naiset. Muuten  Ika a ntyneista  

puhuttaessa tarkoitetaan yleisimmin 65 -vuotta ta ytta neita  eli 

ela keia n saavuttaneita, lisa ksi usein erotetaan seniorit, aktii-

vista ja itsena ista  ela ma a  vietta va t, yleensa  alle 80-vuotiaat 

ela kela iset, joiden ela ma a  ika a ntymisen mukanaan tuomat 

muutokset eiva t viela  suuremmin haittaa( Suomen Kuntaliit-

to).  

 

K 
ehittyneen terveydenhuollon ansiosta ika a ntymiseen 

liittyva t sairaudet ja tuen tarve ovat va hentyneet pa-

rin viime vuosikymmenen aikana. Kognitiiviset ky-

vyt, osaaminen ja suoritustaso sa ilyva t ika a ntyvilla  paljon pi-

dempa a n kuin sukupolvi sitten. Pidemma t elinkaaret lupaavat 

ika a ntyville useita terveita  ja toimintakykyisia  vuosia tulevai-

siuudessa. ”Suomessa on edessa  niin sosiaalinen kuin yhteis-

kunnallinenkin tyo  muuttaa kulttuurissamme ja yhteiskunnas-

samme olevia ika a ntymiseen ja vanhuuteen liittyvia  ka sityk-

siämme” (Turkki 2013).   

 

 

 

 

 

 

http://www.sitra.fi/ihmiset/teppo-turkki
http://www.sitra.fi/ihmiset/teppo-turkki
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SÖSIÄÄLINEN INNÖVÖINTI  

 

S 
uomen Tulevaisuusvaliokunnan (2005) laatiman sosi-

aalisen innovoinnin kaavan mukaan innovaatio syntyy  

oivalluksesta ja uudesta ideasta, joiden toteutuksella 

luodaan arvoja. Se on ratkaisu jotakin yhteiso a  koskevaan on-

gelmaan, jolloin innovoinnilla on sosiaalinen tarkoitus. Inno-

vaatio voi olla uusi tuote, palvelu, prosessi, tyo menetelma  tai 

strateginen la hestymistapa. 

 INNÖVÄÄTIÖ =  

 ÖIVÄLLUS + UUSI IDEÄ + TÖTEUTUS + ÄRVÖN LUÖMINEN 

 

K 
oettu hyva  ela ma  la htee elinympa risto sta mme, joka 

jo sina lla a n voi olla kilpailuetu ja lisa arvo seudullis-

ten ympa risto jen palveluinnovoinneissa. Useat tut-

kimukset ovatkin  osoittaneet etta  pitkien elinkaarien yhteis-

kunta voi pysya  kilpailukykyisena  ja edista a  na in yleista  hyvin-

vointia. Suurten ika luokkien elin olojen ja asumisratkaisujen 

kehitta misella  on ta rkea  osa yksilo n, ja sita  kautta koko yhteis-

kunnan arvojen kehittymisen kannalta. Ika a ntyvia  ei pita isi 

pita a   sa ilytysongelmana, vaan pa invastoin, edista ma lla  heida n  

 

 

 

hyvinvointiaan ja aktiivista arkea edesauttavat he omalla hy-

vinvoinnillaan myo s yhteiskunnan tervetta  taloutta ja kilpailu-

kykya . Ja vaikka jo tiedeta a n, etta  yksin asuminen lisa a  ika a n-

tyneiden riskia  pa a tya  laitoshoitoon, joka on ika a ntyvien hoi-

dossa kaikkein kalleinta palvelua ja johon liittyy paljon muita-

kin kielteisia  seurauksia (THL Öpas 27/2013,19), ei ta ha n on-

gelmaan  ole juuri reagoitu.  

Tulevaisuudessa tulisi siis kiinnitta a   entista  enemma n huomiota 

ihmisen ela ma nlaatuun seka  tietoisuuteen siita , etta  riitta ma tto ma t 

asuinolot ovat suurelta osin nyky-yhteiskunnan huonovointisuuden 

la hde. Sitran ennustamien megatrendien mukaan tulevaisuudessa 

korostuu ela myksellisyys ja ela ma n merkityksellisyys (Kuva 4.) ja 

sen myo ta   tyo n roolin sijasta ollaan siirtyma ssa  asumisen roolin 

korostamiseen ihmisen ela ma n keskipisteena  (Heinonen ym. 2007). 

Tulevaisuustutkimukset osoittavat, etta  ihmiset haluavat ympa ris-

to n, josta he voivat olla ylpeita  ja joka parantaa heida n ela ma nlaa-

tuaan (Älestalo ym.).  Tarvitaankin uudenlaisia sosiaalisia innovaa-

tioita, jotka vastaisivat tulevaisuudessa na ihin kysymyksiin ja sa-

malla vahvistaisivat alueellista kilpailukykya . 
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KUVÄ 4.  Tulevaisuudessa  korostuu ela myksellisyys ja ela ma n merkityksellisyys asuinympa risto issa , joissa korostuu yhteiso llisyys ja sosiaaliset 

kontaktit. Tulevaisuustutkimukset osoittavat, etta  ihmiset haluavat ympa risto n, josta he voivat olla ylpeita  ja joka parantaa heida n ela ma nlaatuaan 

(Viinanen 2015). 
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M 
uotoilijan yhtena  tehta va na  on ratkaista myo s yhteiskun-

nassa esiintyvia  ongelmia tai epa kohtia,  joissa muotoilun 

avulla haetaan  ratkaisuja yhteiskunnan rakenteissa esiin-

tyviin epa kohtiin. Tyo ni lisa arvona ja  tulevana muotoilun ammattilaise-

na halusin  ottaa huomioon kaikkia ympa risto ja  koskevat kesta va n kehi-

tyksen arvot.  Joten sijoitin tilakonseptini esimerkillisesti tyhja ka ynnilla  

kannattamattomaan ostoskeskukseen oletusympa risto na  mika  tahansa 

pieni, keskisuuri tai suuri kaupunki– tai kyla keskusta, jonka ostoskes-

kuksen tilat seisoo tyhjilla a n.  

 

K 
esta va n kehityksen kannalta jo olemassa olevan rakennus-

kannan korjausrakentamisesta aiheutuvat ympa risto vai-

kutukset suhteessa uudisrakentamiseen ovat ekologisesti 

kesta va mpi vaihtoehto. Kustannustehokkuus ja rakennusalan kilpailu 

ovat ta lla  hetkella  osasyyna  heikenta ma ssa  kesta va n kehityksen to-

teutumista asumisympa risto ja  suunniteltaessa (Heinonen 2007 ym.). 

 

4. 

 TYHJÄ T TILÄT— KESTÄ VÄ N KEHI-

TYKSEN ÄRVÖNÄ  

Luvussa ka sitelta va t tiedot perustuvat 

Suomen Ympa risto ministerio n 2014 

tuottamaan Tyhja t Tilat raporttiin seka  

VTT:n tuottamaan Ekotehokkaan maa-

seudun ja kaupunkiseudunkokeilumal-

leja, Teoriaa ja ka yta nno n innovaatioi-

ta. Ekoseutumallit –hankkeen Raportti 

2, 2007. 
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E 
kotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudunkokeilumalleja –

raportissa (Heinonen ja Halonen 2007) todetaan elinympa -

risto n vaikuttavan suuresti koettuun hyva a n ela ma a n. Kau-

nis ja kesta va  asuinympa risto  voi toimia eheytta va na  ja ihmisia  yhdis-

ta va na  arvona. Tutkijoiden mielesta  hyva na  kilpailuetuna tulevaisuu-

dessa voitaisiinkin pita a  jo olemassa olevan rakennuskannan elvytta -

mista  sosiaaliseen hyvinvointiin ta hta a va na  korjausrakentamisena. 

 

S 
anotaan, etta  kesta vin rakentamisratkaisu on rakentamaton 

talo. Resurssiviisauden na ko kulmasta ta rkein tavoite on mah-

dollisimman pitka ika inen rakennus, jota ka yteta a n tarkoituk-

senmukaisesti koko sen pitka n elinkaaren ajan. Ölemassa olevan ra-

kennuksen purkaminen, sen materiaalien uudelleen ka ytto  ja uuden 

energiatehokkaamman rakennuksen rakentamisen tiedeta a n kulutta-

van enemma n energiaa ja resursseja kuin alkupera isen rakennuksen 

ka ytta minen alkupera isessa  muodossaan. Suomessa rakennukset ja 

rakentaminen muodostavat yhdessa  noin 40% kasvihuonekaasupa a s-

to ista  (Ympa risto ministerio  2012). 

 

4.1 

KÄ YTTÖ TÄRKÖITUKSEN MUUTÖS 

 

Tyhja t tilat -hankkeessa (2014) ka siteltiin ajankohtaisia  tilatyyppeja , 

joissa voitaisiin soveltaa ka ytto tarkoituksen muutoskaavaa. Merkitta -

vimpia  tiloja ovat kaupunkien toimistotilat, lakkautettavat varuskun-

nat seka  tulevaisuudessa kuntarakenteen uudistusten myo ta  tyhjene-

va t pienten kuntien hallinto- ja palvelurakennukset. Liiketiloja ja os-

toskeskuksia tyhjenee monissa la hio issa , mutta myo s kaupunkien kes-

kustoissa. Myo s yliopistojen kampusalueet ovat ajankohtainen esi-

merkki tiloista, joiden hyo tyka ytto a  ka ytto tarkoituksen muutoksella 

voitaisiin parantaa. 

Tulevaisuudessa onkin rakennuksiin  suhtauduttava kertaka ytto isen 

hyo dykkeen sijaan muuttuvana ja kehittyva na  kokonaisuutena, jossa 

ka ytto tarkoituksen muutoksella voidaan pidenta a  rakennuksen elin-

kaarta.  Ka ytto tarkoituksen muutoksella voidaan tiivista a  olemassa 

olevia alueita rakentamatta uutta jo olemassa olevaan infrastruktuu-

riin.  

Kaupunkirakenteen tiivista minen ta ydennysrakentamalla on  mo-

nille kunnille ja valtiolle nykyisin yksi keskeisimmista  tavoitteista. 
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Ta ydennysrakentamisen ja ka ytto tarkoituksen muutosten edista -

mista  korostetaan Energiaviisaan rakennetun ympa risto n aika 2017 

-ohjelmassa, ympa risto ministerio n Korjausrakentamisen strategias-

sa 2007-2017, seka  Rakennetun omaisuuden tila RÖTI 2013 -

raportissa. Ka ytto tarkoituksen muutos on rakentamisen na ko kul-

masta erityisalue, johon tarvitaan lisa a  erityisosaamista  suunnitte-

luun, toteutukseen seka  kaavoituksen ja lainsa a da nno n tulkinnan 

na ko kulmasta. Myo s taloudellinen na ko kulma on vanhan muuntami-

sessa toisenlainen kuin uudisrakentamisessa ((Tyhja t Tilat raportti/

Ympa risto ministerio  2014). 

 

Historiallisesta na ko kulmasta rakennusten uusioka ytto  ei ole uusi 

ajatus. Rautatieasemista on tullut taidemuseoita, tehtaista yliopistoja, 

loft -asuntoja ja kulttuurikeskuksia. Ka ytto tarkoituksen muutos on 

ja rkeva  tapa pidenta a  rakennuksen elinkaarta ja hyo dynta a  jo ole-

massa olevaa. Ka ytto tarkoituksen muutos voi tulla eteen yha  nuo-

rempien rakennusten kohdalla, jossa haasteena pideta a n 

”tavanomaisten”, kiinteisto jen arvon ma a ritta mista  ja sita , miten niita  

osataan muokata vastaamaan uusia tarpeita. Ölemassa olevien raken-

nusten muuntamista uuteen ka ytto o n pideta a n viela  kalliina ja kus-

tannuksiltaan uuden rakennuksen rakentamista vastaavana. Korjaa-

misen ja ka ytto tarkoituksen muutoksen hintaan vaikuttavat paljon 

se, korjataanko vanhaa sa a sta en vai tavoitellaanko uudenveroista. 

Sa a sta va  korjaustapa tukee useimmiten suojelullisia tavoitteita ja on 

samalla ekologisesti kesta va a  ja resurssitehokasta. ”Korjaamisen tai 

ka ytto tarkoituksen muutoksen vertailu uudisrakentamiseen puhtaas-

ti taloudellisin kriteerein on vaikeasti perusteltavaa. Millainen hinta-

lappu tulisi asettaa ekologisesti kesta va mma lle – tai kesta ma tto ma lle 

ratkaisulle? ” (Tyhja t Tilat raportti/Ympa risto ministerio  2014). 

 

 

T 
yhja t tilat -hankkeen tutkimuksissa todettiin 

vanhan rakennuksen ominaisuuksien tuovan 

lisa arvoa ka ytta jille. Epa tavalliset ratkaisut  

yksityiskohtineen antavat rakennukselle omaleimaisen 

ja persoonallisen kuvan. Myo s kesta va n kehityksen ar-

voja pideta a n ta rkea ssa  arvossa vanhaa uudistettaessa. 
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KUVÄ 5. Rakennuksen ka ytto tarkoituksen muutos kuvattuna sidosryhmien muodostamana systeemikaaviona. 
(Hella Hernberg) 
Ka ytto tarkoituksen muutoksen problematiikkaa sa a nno sna ko kulmasta on ka sitelty tarkemmin 2014 valmistu-
neessa maanka ytto - ja rakennuslain toimivuuden arviointiraportissa. (Ympa risto ministerio  2014). 
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4.2  

KÄ YTTÖ TÄRKÖITUKSEN  
MUUTÖKSEN   
HÄÄSTEITÄ 

 

 

Suomessa ka ytto tarkoituksen muutoksissa ratkaisut ovat luonteeltaan 

usein uuden kaltaisia. Ja usein ka ytto tarkoituksen muutoksissa tekni-

set vaatimukset ylikorostuvat suhteessa sa a sta va a n korjaustapaan ja 

rakennuksen ominaispiirteiden sa ilytta miseen (Ärkkitehtitoimisto 

Heikkila & Kauppinen 2009). Usein vedotaan rakentamisen tiukkoihin 

sa a nno ksiin, joissa edellyteta a n uudisrakentamisen veroisia ratkaisuja 

muutos kohteisiin. Jyrkka  sa a nno sten tulkinta on usein  rakennuksen 

elinkaaren jatkumisen esteena . Ristiriidat, joita sa a nno sten soveltami-

sessa ilmenee,  koskevat yleensa  rakennuksen energiatehokkuutta, a a -

neneristysta , esteetto myytta , materiaalitehokkuutta seka  rakennuksen 

ominaispiirteita  ja rakennustaiteellisten arvojen sa ilytta mista  koske-

vien vaatimusten yhteensovittamisessa (Ympa risto ministerio  2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K a ytto tarkoituksen muutos vaatii kaavamuutoksen, 

jonka kesto vaihtelee paljon alueittain. Kaavamuutosta pitkitta va t 

neuvottelut eri sidosryhmien kesken, seka  kaavasta mahdollisesti 

tehta va t valitukset, seka  kunnan perima t maksut ovat tekijo ita , 

jotka vaikuttavat ratkaisevasti hankkeen taloudelliseen kannatta-

vuuteen. Parhaiten uusien kaavatyo kalujen toimivuutta voitaisiin 

kokeilla pilottihankkeiden yhteydessa .  
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”Loft Tila on vuonna 2010 valmistunut asuinrakennus Helsingin Ärabianrannassa. Ärkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin suunnitteleman raken-

nuksen konseptina on ”tontit kerrostalossa”: asunnot ovat raakatiloja, joihin on toteutettu valmiiksi kylpyhuone ja keittio n vesiliita nna t. Äsukas to-

teuttaa itse loput viimeistelyt tai hankkii toteutuksen. Miten ”raaka” raakatila voi olla, etta  se ta ytta a  sa a nno sten mukaisen asumisvalmiuden ma a ri-

telma n? Lopulta asumisvalmiuden kriteeriksi hyva ksyttiin se, etta  kylpyhuone ja keittio n vesiliita nna t on toteutettu valmiiksi. Projektin ydin on se, 

miten hanke vietiin la pi luoden pohjaa sa a nno sten soveltamiseen uudella tavalla. Äsukkaiden kiinnostus Loft Tilaan oli suuri. Projektin haasteena oli 

rakentajan lo yta minen, koska viimeistellyn tilan myynnista  saa raakatilaa paremman katteen.” (Tyhja t Tilat 2014).  

Kuva Stefan Bremer / Ärkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 

KUVÄ 6: LÖFT TILÄ  

– KÄ YTTÄ JÄ  VIIMEISTELEE RÄÄKÄTILÄN 
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4.3 

YHTEISÖ LLISET  

RÄKENTÄMISMÄLLIT 

 

 

T 
yhja t tilat –raportin mukaan ka ytto tarkoituksen muutos on 

yksi tapa ta ydenta a  olemassa olevaa kaupunkirakennetta, 

ilman etta  tonttimaata ta ytyy etsia  rakennetun alueen ulko-

puolelta. Kesta va n kehityksen na ko kulmasta jo olemassa olevan infra-

struktuurin hyo dynta minen kaupunkirakenteessa on  yksi keino hillita  

kaupunkien pa a sto ja  ja energiankulutusta.  

Kaavaprosessin pitka  kesto on edelleen esta ma ssa   rakennusten 

ylla pitoa  kesta va n ka yto n na ko kulmasta. Ratkaisuna na hda a n sel-

keiden  toimintaperiaatteiden luomisessa, joita voitaisiin soveltaa 

tasapuolisesti kaikissa muutoshankkeissa. 

 

N 
ousussa ovat yhteiso lliset toimintamallit, kuten ryhma ra-

kennuttaminen ja yhteiso rahoitus, jotka na ytta va t onneksi 

suuntaa sille, miten kiinteisto kehitta mista  voisi Suomessa-

kin uudistaa. Ryhmien voimin toteutetut rahoitus-  ja toteutusratkai-

sut lisa a va t toivottua kilpailua isojen rakennusliikkeiden sanelemalle 

alalle.  

 

 

Yksityisten ihmisten voimin toteutettu ryhma rakennuttaminen anta-

vat uusia mahdollisuuksia muokata omaa elinympa risto a  ja kehitta a  

persoonallisia asumisratkaisuja.  

 

” Tarjoaisiko ryhmärakennuttaminen, jossa 

tulevat ka ytta ja t investoivat itsea a n var-

ten, uuden taloudellisen mallin myo s rakennusten uu-

sioka ytto o n? La htema lla  oletusten sijaan liikkeelle todellis-

ten asukkaiden tarpeista voidaan pienenta a  risKIÄ  ja toteut-

taa projekteja, joiden asiakkaat ovat jo olemassa, seka  va lt-

tää  ylikorjaamista. Juuri käyttötarkoituksen muutoksissa 

käyttäja la hto isella  toimintatavalla voitaisiin saavuttaa 

merkittäviä uusia vaihtoehtoja. Näin saataisiin aikaan rat-

kaisuja, jotka hyödyntävät vanhaa kohdetta kekseliäästi, 

säästävästi ja persoonallisella tavalla”.  

(Ympa risto ministerio  2014) 
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ÄS . Öy Helsingin Malta toimii hyva na  esimerkkina  ryhma rakentamisen 

mallista: 

 

”Jätkäsaaressa sijaitseva Malta-talo on Koti kaupungissa ry – Hem i stan 

rf:n aloitteesta rakennettu asuin kerrostalo, joka valmistui loppuvuodesta 

2013. Talo on toteutettu ryhmärakentamismenetelmällä.  Maltan suunnit-

telu la hti ka yntiin jo vuonna 2002 muutaman hengen ydinryhma sta , joka 

kaipasi yksilöllisempää ja asukaslähtöistä asuntotuotantoa. Ryhmässä pää-

tettiin toteuttaa useamman perheen kerrostalo siten, että asukkaat ovat 

hankkeen johdossa. Lopputuloksena on yhteisöllinen, kestävän kehityksen 

periaatteiden mukainen rakennus, jossa kullakin asukkaalla on toiveidensa 

mukainen koti. Oletuksena oli, että itse tuotetut asunnot ovat hinnaltaan 

kilpailukykyisiä ja asukkailla on alusta alkaen hyvät mahdollisuudet vai-

kuttaa suunnitteluratkaisuihin. Hanketta veta ma a n perustettiin aluksi 

yhdistys ja myöhemmässä vaiheessa asunto-osakeyhtiö. Projektin vetäjänä 

toimi ryhmän palkkaama rakennuttajakonsultti. Malta-taloon rakennettiin 

61 yksilöllistä asuntoa, ja asukkaita on yhteensä noin sata.  

Malta-talon asukkaat ovat tyytyväisiä hankkeen tavoitteiden toteutumi-

seen: Asukkaat saavat kustannuksiltaan tavanomaista hitas-tuotantoa vas-

taavat, itsensä näköiset asunnot, ja tavallista paljon enemmän yhteistilo-

ja” (Tyhjät Tilat/ Ympäristöministeriö 2014). 

 

YHTEISÖ RÄHÖITUS 

 

”Yhteiso rahoitus on viime aikoina maailmalla yleistynyt tapa 

hakea rahoitusta monenlaisille projekteille. Hyva ksi 

pita ma a nsa  hanketta voi tukea pienella kin summalla. Kun na in 

tekee iso joukko ihmisia , voidaan kera ta  rahoitus suurellekin 

hankkeelle. Suositun Yhdysvaltalaisen Kickstarter -palvelun 

innoittamana yhteiso rahoitus on rantautunut maailmalta myo s 

Suomeen. Yhteiso rahoitusalustoja on myo s jo esimerkiksi 

Ruotsissa ja Norjassa, Hollannissa, Saksassa ja Isossa-

Britanniassa.  

Toinen malli on pa a omitusperusteinen joukkorahoitus, jossa 

rahoittaja voi pienella kin summalla pa a sta  sijoittajaksi 

kiinnostavaan yritykseen. Suomessa pa a omitusperusteiseen 

joukkorahoitukseen keskittyvia  palveluita ovat esimerkiksi 

Venture Bonsai, Invesdor ja Vauraus Suomi Öy”. 

 

www.kickstarter.com 

 www.neighbor.ly, www.spacehive.com 

www.mesenaatti.me, http://fi.wikipedia.org/wiki/

Joukkorahoitus 

 

 

(Tyhja t Tilat raportti/Ympa risto ministerio  2014) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukkorahoitus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukkorahoitus
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KUVÄ 7. Tyhja t tilat konseptin lisa arvona. Epa tavalliset ratkaisut  yksityiskohtineen antavat rakennukselle omaleimaisen ja per-

soonallisen kuvan. Myo s kesta va n kehityksen arvoja pideta a n ta rkea ssa  arvossa vanhaa uudistettaessa. (Viinanen 2015). 
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Ika a ntyneet voivat liikkua turvallisesti la hiympa risto ssa a n ja na in ylla pita a  toimintakykya a n. Suuren osan asioinnista 

voi hoitaa itsena isesti. Tapaturmia sattuu va hemma n. Ela va  ja toimiva asuinyhteiso  luo sosiaalista turvallisuuden tun-

netta. Kiintea  yhdyskuntarakenne on kunnalle edullinen. Kotipalvelun matkoihin kuluu va hemma n aikaa. Esteetto ma t, 

viihtyisa t ja sosiaalisesti kesta va t asuinalueet ovat hyva  ympa risto  kaikille kuntalaisille. Ika a ntyneen arkiela ma  kotona 

helpottuu, ha n sa ilytta a  ela ma nlaatunsa, itsena isyytensa  ja  omatoimisuutensa pidempa a n. Tapaturmat ja avun tarve 

va heneva t. Kunta tarvitsee va hemma n laitospaikkoja suhteessa ika a ntyneen va esto n ma a ra a n. Kiinteisto jen korjaukset  

va henta va t myo s kotipalvelujen tarvetta. Sosiaalisektorin kustannuspaineet helpottuvat. Esteetto ma t tai sellaiseksi 

muunnettavissa olevat asunnot soveltuvat kaikille asukkaille ja va henta va t tarvetta muuttaa ela ma ntilanteiden muuttu-

essa. Hissi-investoinnit seka  pihaan ja yhteistiloihin kohdistuvat parannukset palvelevat talon kaikkia  asukkaita.  

4.4  SÖSIÄÄLISESTI KESTÄ VÄ N ÄSUINYMPÄ RISTÖ N EDUT 

Sujuvampi arki ika a ntyville verkkojulkaisussa perustellaan  sosiaalisesti kesta va n asuinympa risto n tuomia 

etuja seuraavasti (Ruonakoski 2014): 
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Äsumisyhteiso n toiminta keskittyisi yksilo n aktivointiin ja omatoimi-

suuteen ja tavoitteena olisi era a nlainen pienoiskaupunki sisa tiloissa. 

Tilaa ohjaa pa a katu la pi ”keskustan” vrt. kaupunkien torit, torilta la h-

tee pienet "sivukadut" koteihin (Luonnos 1.).  Kodit ovat 40- 60 neli-

o isia   yksio ita , joihin suunnitellaan perusmukavuudet ja toiminnot, 

mutta joissa ja teta a n mahdollisuus asukkaan itse sisustaa tilat halu-

amillaan materiaaleilla ja kalusteilla.  Sama  idea toistetaan ylemmis-

sa  kerroksissa. Suunnitelmassa unohdetaan perinteiset mallit laitos– 

ja palveluasumisesta. Tavoitteena sosiaalinen pienyhteiso  life style -

asumismuotona jossa eri ika iset ihmiset kohtaavat pa ivitta in ja muo-

dostavat sosiaalisesti kesta va n, ela va n ja virkista va n yhteiso n. 

Kohderyhma n rajauksessa pa a dyin ensisijaisesti yksina i-

syydesta  ka rsiviin,  etusijalla yksinela va t +55-vuotiaat 

miehet ja naiset. KUVÄ 8. Luonnos 1. Pienoiskaupungin pohjasuunnitelma. (Viinanen 2015) 

 4.  TILÄKÖNSEPTIN TEEMÖITUS JÄ ÄLKUPRÖSESSI 

T 
ilan valinnassa liitin siis yhteiso llisyys teeman  kaupunkien ja maakuntien tyhja ka ynnilla  toimiviin ostoskeskuksiin, hotelleihin, koulu-

rakennuksiin ym. Ideani pohjana pa a tin lopulta ka ytta a  kannattamattomasti toimivaa ostoskeskusta missa  tahansa kaupungissa tai 

kyla ssa  Yleisesti ka ytetty ostoskeskusten pohjakaava toimi mielesta ni hyvin monen julkisen rakennusten esimerkkina , eika   rajaisi ti-

lasuunnitelmaa selva sti johonkin tiettyyn rakennukseen, vaan toimisi tyyppiesimerkkina . Östoskeskusten pohjakaava muodostuu vastakkaisis-

ta sisa a nka ynneista  ja keskella  olevasta isosta keskusaulasta.  Keskusaulan ympa rilla  sijaitsevat yleensa  tyhja t liiketilat seka  kerroksiin johta-

vat portaat seka  monesti hissi.  Tyhjien liiketilojen tilalle suunnitellaan asuinhuoneistot seka   palvelutiloja, muu rakenne sa ilyy entisella a n. 
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KUVÄ 9. Pienoiskaupungin keskusaukio mahdollistaa pa ivitta iset  

luonnolliset kohtaamiset ja toimii erilaisten tapahtumien  

keskuksena. (Viinanen 2015) 
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S 
uunnittelun haasteita 

Ämmattitaitoinen suunnittelu on oleellista, jotta tilojen ka ytto tarkoituksen muutoksissa saavutettaisiin laadukkaasti, kesta va sti toteutet-

tuja ja kohteen ominaispiirteita  hyo dynta via  ratkaisuja. Hyva lla  suunnittelulla voidaan saavuttaa merkitta va a  lisa arvoa hankkeelle ja 

myo s lo yta a  taloudellisesti ja rkevia  ratkaisuja. Tyhjien tilojen ka ytto tarkoituksen muutoksissa hyva  suunnittelu edellytta a  monipuolista harkin-

taa ja pohdintaa. Suunnittelijan tehta va  on ratkaista, millaiset uudet ka ytto tarkoitukset parhaiten soveltuvat vanhan kohteen ominaisuuksiin 

(Ympa risto ministerio  2014). 

T 
yhja t tilat ja hyla tyt rakennukset antavat usein negatii-

visen kuvan kaupunkien tai kylien keskustoissa.  Van-

haa rakennuskantaa uudistamalla voidaan kehitta a  

omaleimaisia ympa risto ja  ja luoda edellytyksia  monenlaiselle 

toiminnalle ja lisa ta  kansalaisten aktiivisuutta elinympa risto nsa  

kehitta miseen, seka  tilojen aktiivinen ka ytto  voi sa teilla  positii-

visesti myo s la hiympa risto o n ja houkutella alueelle lisa a  toimi-

joita (Tyhja t Tilat raportti/Ympa risto ministerio  2014). Muotoi-

lijan yhtena  tehta va na  on ratkaista myo s yhteiskunnassa esiin-

tyvia  ongelmia tai epa kohtia,  joissa muotoilun avulla haetaan  

ratkaisuja yhteiskunnan rakenteissa esiintyviin epa kohtiin. 

Tyo ni lisa arvona ja  tulevana muotoilun ammattilaisena halusin  

ottaa huomioon kaikkia ympa risto ja  koskevat kesta va n kehityk-

sen arvot suunnittelemalla sosiaalisen pienyhteiso n konseptin 

jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Keskustojen tyhja t tilat 

asuinympa risto n hyo dynta misena   mahdollistaa ika a ntyvien 

asumisen la hella  palveluja (Kuva 11.). 

KUVÄ 10. Luonnos 2. (Viinanen 2015) 
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KUVÄ 11.  Ika a ntyva t haluavat asua keskustoissa la hella  palveluja seka  selvitysten perusteella kaiken ika isista  koostuva naapurus-

to tekee hyva a  ihmiselle. (Viinanen 2015) 

  



 34 

Ika a ntyvia  koskevassa tilasuunnittelussa on ta r-

kea a  suunnitella tilat niin, etta  ne ovat helppolu-

kuisia, selkeita  ja esteetto mia . Tavoitteeni on 

suunnitella kaikkia ika ryhmia  tasavertaisesti 

kohteleva sosiaalinen toimintaympa risto , joka  

edista a  seka  ka ytetta vyytta  etta  saavutettavuut-

ta. Äsuinympa risto  joka kannustaa omatoimi-

seen ja turvalliseen liikkumiseen ympa risto ssa  

on yksi pa a edellytys konseptin toteutumisessa. 

Kadut ja opastuskyltit helpottavat tilaan orien-

tointia ja suunnistamista oikeaan osoitteeseen. 

Kaikille suunnatuissa tiloissa selkea t opasteet 

takaavat turvallisen suunnistamisen tilassa. 

Öpastuksessa voidaan hyo dynta a  lattiapintaa, 

jossa kulkuva yla t erottuvat selva sti eri materiaa-

leilla ja ohjaavat kulkua (Kuva 12.).  

KUVÄ 12.  Pienoiskaupungin kadut. (Viinanen 2015) 

 TILÄN ESTEETTÖ N 

JÄ SENTELY 
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KUVÄ 15.  

Tilantarveongelma koskettaa erityisesti pyo ra tuolin ka ytta jia  ja lastenvaunujen kanssa 

liikkujia, mutta myo s kaikkia ihmisia  jossain vaiheessa ela ma a . Suunnittelemalla riitta va n 

va ljia  kulkuva ylia , ja mitoittamalla kulkuva yla t ja aukotukset riitta va n va ljiksi saavutetaan 

kaikille esteetto ma n  liikkumisen mahdollisuus (Viinanen 2015). 

KUVÄ 13. Pohjakerroksen aukot ja vapaat ka yn-
nit (Viinanen 2015). 

KUVÄ 14 Kerroksissa tilan aukot ja vapaat ka ynnit. 
(Viinanen 2015). 
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KUVÄ 16. (Viinanen 2015) 

Hissi takaa esteetto ma n ja turvallisen liikkumisen. 

Ika a ntyneiden itsena ista  selviytymista  tukevien investointien kannattavuudesta on tehty useita mallilaskel-

mia ja ne on todettu taloudellisesti ja inhimillisesti kannattaviksi.  Esimerkkina  rakennukseen investoidun 

hissin kustannukset  verrattuna viikoittaiseen kotipalveluun nelja lle asukkaalle kerrostalossa  vuositasolla 

kustantaa suunnilleen saman verran (Stakes). Kotipalvelun jatkuvuudesta aiheutuvat pitka n aikava lin kus-

tannukset voivat tulla  kalliimmaksi kuin vanhoihin rakennuksiin  tehta vien esteetto myytta  edista vien kor-

jausto iden kertakustannukset (Ruonakoski 2014). Ön hyvin todenna ko ista , etta  kaikkia asuntoja ka ytta a   

jossain vaiheessa toimintarajoitteinen henkilo ; ihminen on  jollain tapaa toimintarajoitteinen jopa 40 pro-

senttia ela ma sta a n: lapsena, lastenvaunuja tyo nta essa a n, ika a ntyneena , sairaana tai vammaisena. 
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KUVÄ 17. Tasoero- ongelma  on vaikein liikkumisesteisten ongelma. Öngelmaa voidaan minimoida 

suunnittelemalla seka  sisa - etta  ulkotiloihin tasaisia, portaattomia ja kynnyksetto mia  kulkuyhteyk-

sia . Hyva ssa  fyysisessa  ympa risto ssa  on haasteellisia ja toiminnallisia elementteja , jotka tukevat ih-

misen omatoimisuutta, motoriikkaa ja aistien kehittymista . Rakennetun ympa risto n elementit anta-

vat myo s  vihjeita  siita , miten siina  oletetaan ka ytta ytyva n, siina  on vaihtelevuutta ja vaihtoehtoisia 

ka ytto tapoja toimintakyvylta a n erilaisille henkilo ille (Viinanen 2015). 
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KUVÄ 18. 

Selkea t pohjakuvat rakennuksesta 

helpottavat orientoitumista tilaan. Helposti ja luontevasti na hta villa  

olevat informaatiotaulut pohjapiirustuksineen talon sisa lle johtavissa 

sisa a ntuloauloissa helpottavat ensikertalaista orientoitumaan tilaan 

seka  hahmottamaan  rakennuksen  pohjakuvaa (Viinanen 2015). 
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KUVÄ 19.  

Tehokkaita tapoja helpottaa suunnistusta tilassa  

ovat erilaiset va rikoodit asuntojen ovissa ja kerrosten va lilla  

(Viinanen 2015). 
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6. 

  Ä LYKKYYTTÄ  ÄSUMISEEN 

 

 

 

Palvelumuotoilun yhtena  keinona Design for all –ajattelu ka sitta a  myo s a lykka a n ja ihmisia  tukevan teknologian hyo dynta misen 

suunnittelukohteissa, joissa silla  saadaan merkitta via  etuja esteetto myyden na ko kulmasta. Ä lykka a n teknologian lisa a minen ra-

kennuksiin voi edesauttaa joidenkin asumiseen liittyvien hyvien asioiden edista misessa , kuten asumisen mukavuuden kasvatta-

misessa, sosiaalisten suhteiden ylla pita misessa , luonnonvarojen sa a sta misessa , kesta va n kehityksen edista misessa , turvallisuu-

dessa ja terveellisyydessa .  Pelkista en voisi sanoa, etta  tutkimusten valossa a lykka a ssa  asumisessa pa a huomio on  viisaassa asu-

misessa, johon kuuluu ympa risto tietoisuuden lisa ksi tietynlainen asumiseen liittyva  mielikuva kodin 'la mmo sta ' ja turvallisuu-

desta (Heiskanen 2013).  Ä lyteknologian ohella  on yhta  ta rkea a  huolehtia edullisesta asuntotuotannosta, suunnittelun korkeas-

ta tasosta, palvelujen saatavuudesta, joissa tarvitaan markkinaehtoisten palveluiden rinnalle yhteiskunnan tarjoamaa palvelu-

tarjontaa.  

Ä 
lykka a sta  asumisesta ei ole  yksiselitteista  ma a ritelma a . 'Ä lyka s asunto' ka sitteen rinnalla ka yteta a n 'a lyka s asuminen' 

termia  (Öikarinen 2004).  Ä lyka sta  asumista ma a ritella a n asunnon a lykkyytena  seka  muiden asumisen liittyvien laatu-

kriteereiden kautta. ”Äsumiseen liittyva  a lykkyys ei  yksinomaan muodostu teknisista  laitteista, vaan siihen vaikuttavat 

rakennusten muunneltavuus, rakenteiden aktiivisuus, tilojen la mmityksen sa a tyminen ulkola mpo tilan mukaan, rakenteiden ja 

toimintojen integroitavuus, vuorovaikutteisuus, turvallisuus, terveellisyys ja terapeuttisuus, viihtyvyys ja palvelevuus seka  ta-

loudellisuus (kuva 20). Vaikka a lyja rjestelma t voivatkin sa a sta a   energiakuluissa ja tuoda mukaan monenlaisia mukavuustekijo i-

ta  on hyva  huomioida, etta  osalla ja rjestelmilla  on kallis hinta. Hintojen tosin odotetaan putoavan koko ajan kuten on useille tek-

nisille ja rjestelmille ka ynytkin, esimerkkina  vaikka puhelimet, tietokoneet, pelikonsolit jne” (Heiskanen 2013).   
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KUVÄ 20. Äsumiseen liittyva  a lykkyys ei  yksinomaan muodostu teknisista  laitteista, vaan siihen vaikuttavat rakennusten muun-

neltavuus, rakenteiden aktiivisuus, tilojen la mmityksen sa a tyminen ulkola mpo tilan mukaan, rakenteiden ja toimintojen integroi-

tavuus, vuorovaikutteisuus, turvallisuus, terveellisyys ja terapeuttisuus, viihtyvyys ja palvelevuus seka  taloudellisuus (Viinanen 

2015). 
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V 
alvontalaitteistoista ka ytetyimpia  ovat liiketunnis-

timet, turvakamerat, magneettikoskettimet seka   

kaukoha lytys. Kodin mukavuuteen vaikuttavista 

tekniikoista suosituimpia ovat  energiankulutusta va henta va t 

ratkaisut, kuten valaistukseen ja la mmo nsa a telyyn liittyva t 

teknologiat. Tilan valaistuksenohjaus saadaan toimimaan 

kauko-ohjattuna  seka  ta ysin automaattisesti luonnonvalon 

mukaan sa a tyva na . La sna olotunnistus ja valaistus voidaan 

sa a ta a  tunnelman tai tilaisuuden mukaan ja se voidaan sa a -

ta a  automaattisesti  minimoimaan energiankulutus optimaa-

liselle tasolle (kuva 22.).  

Äutomaattinen la mmitysja rjestelma  seuraa ulko- ja sisa la mpo ti-

laa ja antaa sita  kautta asukkaalle ka ytto ehdotuksia reaaliajassa. 

Mukavuuden kannalta la mmitys voidaan ohjelmoida ottamaan 

huomioon ka ytta ja n yksilo llisia  tarpeita, kuten esimerkiksi alen-

tamaan la mpo tilaa makuuhuoneessa iltaisin tai lisa a ma a n tuule-

tusta ruoanvalmistuksen aikana (Heiskanen 2013). 

 

 

KUVÄ 21. Liiketunnistimella toimivat liukuovet ja automaattioh-

jauksella toimiva valaistus. (Viinanen 2015). 

Voimattomuusongelma ilmenee erityisesti raskaita ovia avattaes-

sa. Ratkaisuna ovat kevyt-toimisten heloitusten ja automaattisten 

ovenaukaisulaitteiden ka ytto . 
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S 
ensoritekniikan ja tekoa lyn avulla 

tullaan tulevaisuudessa saavutta-

maan merkitta via  hyo tyja  niin yksilo -

tasolla kuin kansanterveydenkin kannalta. Esimerkkina  vuonna 2006 Espoon Äsuntomessuilla esiteltiin Teknillisessa  korkeakoulussa kehitel-

tya  Turva-sensorilattiaa ja siihen liitettya  valvontaja rjestelma a , jonka avulla liikuntarajoitteisten tai vanhusten asumisen turvallisuutta voi-

daan merkitta va sti parantaa.  Sensoritekniikka mahdollistaa automaattisen tiedon saannin asukkaan liikehdinna sta  ja esimerkiksi kaatuminen 

tai muu vastaava ongelmatilanne laukaisee ha lytysja rjestelma n ja mahdollistaa avun saannin mahdollisimman nopeasti (Heiskanen 2013).  

KUVÄ 22. Ä lyteknologia mahdollistaa erilaiset va ri– ja  a a -

nimaailmat seka  tunnelmat. (Viinanen 2015). 
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7. 

HYVINVÖINTI KÄ SITTEENÄ  

 

 

H 
yvinvointi ka sitteena  on hyvin moniulotteinen ja 

sita  mitataan eri mittareilla. Hyvinvoinnissa na h-

da a n yksilo llinen, yhteiso llinen ja yhteiskunnalli-

nen ulottuvuus. Ihmisen hyvinvointika ytta ytymiseen vaikut-

tavat  kulttuurisidonnaisuus, opitut ja omaksutut tavat, ka yt-

ta ytymissa a nno t, arvot, asenteet, arvostukset, seka  mita  ar-

vostetaan yhteiso llisesti (Kampman 2013). Viime vuosikym-

menilla   aineellisen vaurauden tavoittelun on todettu vaikut-

taneen vahvasti niin ihmiska sityksiin kuin ka sitykseen hyva s-

ta  ela ma sta , ja sita  kautta hyvinvoinnin kokemiseen (THL 

2010, 188). 

 

 

 

” Hyvinvointi on keskeinen osa yhteiskunnan toimivuu-

den ma a rittelya , jolla kuvataan yhteiskunnan tarjo-

amia aineellisia elinmahdollisuuksia, kuten ela ma nlaatua seka  hy-

via  ja huonoja olosuhteita. Tarpeiden tyydytta misen mahdollisuuk-

sia pideta a n myo s hyvinvointia ma a rittelevina  tekijo ina .  Ihmisen 

perustarpeet ja  subjektiiviset toiveet tulee erottaa toisistaan. Kos-

ka hyvinvointi on kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnainen ka site, ob-

jektiivisen ja subjektiivisen hyvinvointika sityksen suhteet elinta-

soon ja ela misen laatuun vaihtelevat suuresti.  Na ma  suhteet muo-

dostavat kuitenkin hyvinvoinnin osa-alueet, jotka ovat subjektiivi-

sesti tai objektiivisesti koettu hyvinvointi, elintaso, yhteisyyssuh-

teet ja itsensa  toteuttamisen mahdollisuudet” (Kaikkonen ja  Pirtti-

ja rvi 2012).  

 

T 
HL:n (2014)  mukaan aineellinen hyvinvointi ei tietyn ta-

son saavutettuaan ena a  lisa a  ihmisten onnellisuutta. Ihmi-

set ovat joko tyytyva isia  tai tyytyma tto mia  ela ma a nsa  hy-

vin erilaisista la hto kohdista ka sin. Tutkimusten mukaan Suomessa 

bruttokansantuote on kahdessakymmenessa  vuodessa kaksinker-

taistanut, mutta ihmisten onnellisuus on pysynyt samalla tasolla.   



 45 

 

U 
usimpien tutkimusten mukaan hyvinvoinnin ma a ritta -

misen painopiste on siirtyma ssa  aineellisen vaurauden 

korostamisesta aineettomaan hyvinvointiin, kuten  ela -

misen merkityksellisyyteen, ihmissuhteiden arvostamiseen seka  

huono-osaisuuden va ltta miseen (THL 2014). Na ita  arvoja tarkem-

min kuvaamaan on kehitetty  inhimillisen kehityksen indeksi, Hu-

man Development Index, HDI, (1999). Sen tavoitteena on tarjota 

vertailukelpoinen inhimillisen kehityksen mittari, jolla kuvataan 

kuinka hyva n ela ma nlaadun maat pystyva t tarjoamaan asukkail-

leen ( Tilastot/HDI). Ta ta  mittaria pideta a n parempana kuvaamaan 

ihmisten todellista koettua hyvinvointia ja tyytyva isyytta  omaan 

ela ma a n. Tutkimusten mukaan la heiset ihmissuhteet, ela ma n mie-

lekkyys, taloudellinen turvallisuus ja terveys vaikuttavat yleensa  

eniten ihmisten hyvinvointiin (kuva 23). Myo s elintason ja subjek-

tiivisen hyvinvoinnin va lilla  on yhteys, mutta hyvinvointi ei va ltta -

ma tta  ena a  lisa a nny sen ja lkeen, kun elintaso on tyydytta nyt perus-

tarpeet. Koettuun ela ma nlaatuun ja onnellisuuden tunteeseen vai-

kuttavat subjektiiviset tunteet ja kokemukset suhteissa muihin ih-

misiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Na ma  kokemukset voivat lisa ta  

onnellisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta mentaalisella tasolla 

(Kampman ym.). 

 

 

 

Y 
hteiskunnassa esiintyva a  eriarvoisuutta voidaan pi-

ta a  myo s era a nlaisena pahoinvoinnin mittarina. 

”Materialismi ja  esineellista misen  kulttuuri yhteis-

kunnassamme on osaltaan ollut vaikuttamassa yksina isyyden 

tunteeseen ja eriarvoistumiseen.  Taloudellisesti ja sosiaali-

sesti kesta va n yhteiskunnan perusarvoina pideta a n tasaver-

taisuutta ja jokaisen oikeutta ela a  ihmisarvoista ela ma a , riip-

pumatta omasta taloustilanteesta”. (Taloussanomat 

12.11.2014 ). 

Kuva 23. Tutkimusten mukaan la heiset ihmissuhteet, ela ma n mielek-

kyys, taloudellinen turvallisuus ja terveys vaikuttavat yleensa  eniten 

ihmisten hyvinvointiin (Viinanen 2015). 
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MÄSLÖWIN TÄRVEHIERÄRKIÄ  

 

Maslowin tarvehierarkia on yleisesti ka ytetty ma a ritta ma a n ihmisen hyvinvointia ja tarpeita. Hyvinvoinnin ka sittee-

seen kuuluu tarveka sitys, jolla tarkoitetaan perustarpeita. Perustarpeiden puuttuminen ilmaisee  huonoja olosuhteita. 

Koettu hyvinvointi la htee siis perustarpeiden tyydytta misesta , jotka ovat ravinto, hygienia, asuminen ja turvallisuus. 

Elintaso liittyy aineellisten ja fysiologisten tarpeiden tyydytta miseen ( Kaikkonen, Pirttija rvi 2012).  

Maslowin tarvehierarkiaan pohjaten onkin ensiarvoisen ta rkea a  luoda ika a ntyva lle ihmisryhma lle sosiaalisesti ja ta-

loudellisesti kannattavia asumisratkaisuja, jotta jokaisella ika a ntyva lla  olisi mahdollisuus kokea yhteenkuulumisen ja 

arvostuksen tunnetta, joutumatta syrjityksi yhteiskunnasta. Ihmisen itsensa  arvostuksen kautta syntyy hyvinvointia 

ja kesta va  pohja  paremmalle ela ma nlaadulle.  Ihminen kokee oman arvonsa toisista va litta misen ja huolenpidon ja 

sosiaalisen yhteenkuulumisen kautta.  

 

Y 
hteiso asumisratkaisut,  joka tukevat ika a ntyva n omatoimisuutta ja selviytymista   omassa 

arjessa lisa va t omanarvontuntoa ja tyytyva isyytta   ela ma a n kohonneen  itsetunnon kautta. 

Yhteiso n tuki ja erilaiset sosiaalisuutta edista va t  aktiivitoiminnat tuovat arkeen rytmia  ja 

rutiineja ja pita va t ylla  fyysista  kuntoa.  Tietoisuus yhteiso n la sna olosta lisa a  turvallisuuden tunnetta 

ja vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta.  Yhteiso asuminen mahdollistaa pa ivitta iset sosiaaliset kon-

taktit ja voi poistaa pahimman yksina isyyden ja turvattomuuden tunteen. Jo pieni arkipa iva inen rupat-

telu naapurin kanssa voi olla monelle yksina iselle pa iva n piristys (HS 13.8.2014). 
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KUVÄ 24.  Maslowin tarvehierarkia (Viinanen 2014). 
 

Motivaatioteoria perustuu ihmisten perustarpeille, joiden tyydytta misen tarve mahdollistaa tasapainoi-

sen ela ma n. Motivaatioteoria muodostaa teoriassa ilmenevien tarpeiden hierarkisen ja rjestelma n. Mas-

lowin mukaan na ma  tarpeet tulee toteutua ta ssa  hierarkkisessa ja rjestyksessa . Fyysiset tarpeet ovat 

hierarkkisessa ja rjestelma ssa  ensimma isena , koska niiden tyydytta minen on ehto kaiken muun toimin-

nan mahdollistamiselle. Fyysisten tarpeiden toteuttamisen ja lkeen ihminen tarvitsee turvallisuuden ko-

kemuksen. Ihminen hakee turvallisuuden tunnetta, ia sta  tai olinpaikasta huolimatta (Kampman ym.). 
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Luvussa selviteta a n  onko yksinasumisen ja yksina isyyden va lilla   

yhteys ja korreloiko yksina isyys myo s terveysongelmia?  

Luvun tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 

ysinasuvien olosuhteita ka sitteleva a n tyo paperiin Yksin 

asuvien hyvinvointi. Mita  ta lla  hetkella  tiedeta a n? 

(Kauppinen, Martelin, Hannikainen-Ingman, Virtala, 2014). 

 

 

T 
erveyden tunnetuin ja kattavin 

ma a ritelma  on pera isin Maailman 

terveysja rjesto lta .  WHÖ:n (1948) 

mukaan ”terveys on ta ydellisen fyysisen, 

henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila,  

eika  vain sairauden tai vamman 

puuttumista”. 

8. 

 YKSIN ÄSUMISEN 

TERVEYSRISKIT 

 

Y 
ksin asuvat voivat huonommin kuin muissa kotitaloustyy-

peissa  asuvat. Tieto ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL 2014) selvityksesta , jossa koottiin ensim-

ma ista  kertaa yhteen yksinasuvien elinoloja, terveytta , elintapoja, 

sosiaalisia suhteita, ela ma n laatua ja palvelujen ka ytto a  koskevaa 

tietoa. Yksin asuvat ka rsiva t useista erilaisista hyvinvoinnin puut-

teista, kun heita  verrataan muissa kotitaloustyypeissa  asuviin. Yk-

sin asuvilla on esimerkiksi muita suurempi kuolleisuus. Myo s toi-

minta- ja tyo kyky ovat huonompia kuin parisuhteessa asuvilla, 

myo s elintavat ovat epa terveellisempia  kuin muilla vertailukohteil-

la.  Yksin asuminen na kyy myo s taloudellisessa tilanteessa, joka on 

haavoittuvampi kuin muilla ryhmilla . Yksin asuminen on yleistynyt 

Suomessa jo pitka a n, ja nykya a n jo 41 prosenttia asuntokunnista on 

yhden hengen asuntokuntia, kun esimerkiksi vuonna 1990 osuus oli 

32 prosenttia (THL 2014).  

 

Yksin asuvien va esto rakenteen tarkastelussa on osoitettu, etta  yk-

sin asuvissa korostuvat koko va esto o n na hden erityisesti ia kka a t 

naiset, ja myo s keski-ika iset miehet ja alle 30-vuotiaat ovat huomat-

tava ryhma . Miehilla  yksin asuminen yleistyi kaikissa ika ryhmissa , 

naisilla vain alle 65-vuotiailla. Suurinta kasvu oli 55-64-vuotiailla 

miehilla , 20 prosentista 24 prosenttiin, ja myo s naisilla kasvu oli 

suurinta ta ssa  ika ryhma ssa , 26 prosentista 28 prosenttiin (THL 

2014).  
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Yksin asuvia erottelevat hyvinvoinnin suhteen toisistaan muun 

muassa ika , sukupuoli ja pa a asiallinen toiminta. Puutteellinen hy-

vinvointi siis keskittyy vain tiettyihin osaryhmiin yksin asuvien 

joukossa. Yksin asuvaksi pa a tymista  ja yksin asuvana pysymista  

selitta va t tekija t voivat vaikuttaa myo s yksin asuvien hyvinvointiin. 

H 
eikentyneen liikkumiskyvyn ja ka den puristusvoiman 

on todettu ennustavan vakavampien toimintakyvyn 

rajoitteiden ilmaantumista seka  ennustavan laitoshoi-

toon joutumisen ja ennenaikaisen kuoleman riskia . Ka den maksi-

maalinen puristusvoima oli keskima a rin heikoin yksin asuvilla ja 

paras parisuhteessa ela villa . Ryhmien va liset erot olivat saman-

suuntaiset myo s kognitiivista toimintakykya  mittaavien kielelli-

sen sujuvuuden ja muistin testeissa  (THL 2014). Ia kka illa  laitos-

hoitoon pa a tyminen heijastaa ongelmia toimintakyvyssa  ja ar-

kiaskareista selviytymisessa . Laitoshoitoon pa a tymisen riskin on 

todettu olevan suurempi yksin asuvilla  kuin puolison kanssa asu-

villa. Itsemurhakuolleisuus oli yksin asuvilla ela keika isilla  selva s-

ti suurempi kuin muissa ryhmissa  seka  miehilla  etta  naisilla.  

Myo s psyykkista  kuormittuneisuutta koki selva sti useampi yksin 

asuva kuin parisuhteessa ela va . Vakava masennus oli vuoden 

2000 tulosten perusteella selva sti yleisinta  yksin asuvilla kun 

asuinalue, sosioekonomiset tekija t ja pitka aikaiset sairaudet oli 

otettu huomioon.  

 

Älkoholiriippuvuuden on todettu olevan molemmilla sukupuolilla 

selva sti yleisempa a  yksin asuvilla, etenkin miesten kuolleisuus al-

koholiin liittyvissa  kuolemansyissa  oli yksin asuvilla huomattavasti 

suurempi kuin parisuhteessa ela villa . Syy -seuraus -suhteet ovat  

varsin monimutkaisia, joten yhteys yksinasumiseen voi myo s olla 

myo s toisen suuntainen, eli elintavat voivat joissakin tapauksessa 

olla syy yksinasumiseen.  Yksin asuvien elintapoja koskevat ha-

vainnot perustuvat ta ssa  la hinna  Terveys 2000- ja Terveys 2011-

tutkimusten tuloksiin.  

 

E 
la ma nlaatu jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaali-

seen ja ympa risto ulottuvuuteen. Ympa risto ulottuvuu-

teen sisa ltyva t asuinympa risto a  kuvaavien tekijo iden 

lisa ksi myo s elinolot. Yksin asuvilla on havaittu  muita heikom-

paa ela ma nlaatua fyysisella , psyykkisella  ja sosiaalisella ulottu-

vuudella. Sosiaalisena pa a omana  pideta a n henkilo n saamaa sosi-

aalista tukea, osallistumista ja verkostoja, seka  luottamusta ja 

vastavuoroisuutta sosiaalisissa suhteissa. Miesten osalta yksin 

asuvilla on tulosten perusteella muita va hemma n sosiaalista pa a -

omaa na illa  kaikilla alueilla, naiset puolestaan ka rsiva t erityisesti 

sosiaalisen tuen va hyydesta . Sosiaalisten suhteiden puuttumisen 

myo ta  yksin asuvat ovat keskima a ra ista  yksina isempia  ja tyyty-

ma tto ma mpia  ela ma a nsa , ja tuntevat va hemma n luottamusta 

toisiin ihmisiin ja seka  arvioivat ela ma nlaatunsa huonoksi. 
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Y 
hteenvetona soidaan siis pita a , etta  terveyden ja elintapojen 

osalta yksin asuminen on terveysriski.  Yksin asuvien kuol-

leisuus on suurempi, koettu terveys on huonompi, psyykki-

nen kuormittuneisuus ja masennus ovat yleisempa a , seka  toiminta- ja 

tyo kyky ovat huonompaa suhteessa muihin kotitaloustyyppeihin. Tu-

pakointi, runsas alkoholin ka ytto  ja huono ruokavalio seka  va ha inen 

liikunta ovat yksinasujien suurimpia terveysriskeja . Yksin asuvat ovat 

myo s keskima a rin yksina isempia , heilla  on va hemma n sosiaalista pa a -

omaa, ja heida n ela ma nlaatunsa on ainakin joiltain osin heikompi kuin 

muilla. Julkisissa palveluissa yksin asuvat ovat yliedustettuina  toi-

meentulotuen, kuntouttavan tyo toiminnan ja pa ihdepalvelujen asiak-

kaissa. Palvelujen ka ytto  voi toimia epa suorana indikaattorina yksilo n 

hyvinvoinnin puutteille. Yksin asuminen ennustaa myo hemma ssa  ia s-

sa  laitosasumiseen pa a tymisen riskia  seka   kotipalvelujen ka ytto a . Po-

sitiivisesti muuhun va esto o n verrattuna yksin asuvat erottuivat la hin-

na  asumisva ljyydessa  ja vapaa-ajan ma a ra ssa .   

T 
HL:n mukaan yhtena  keinona torjua yksina isyyden tuo-

mia terveyshaittoja on edista a  sosiaalista kanssaka yntia , 

kehitta a  erilaisia yhteiso llisyytta  tukevia asumismuoto-

ja, jotka tukevat omatoimisuutta ja sosiaalista aktiivisuutta (Kuva 

25). Yksina isyys, turvattomuus ja masentuneisuus ovat varsinkin 

ika a ntyvien yksinasujien ongelmia. Mielenterveys ja hyvinvointi 

ovat elinika isen terveyden ta rkein osatekija . Ika a ntyminen ei si-

na nsa  aiheuta mielenterveyden ongelmia, mutta ika a ntymisen 

liittyva t olosuhteiden muutokset ja yksina isyydesta  johtuva kuu-

lumattomuuden tunne voivat aiheuttaa ahdistusta. Terve ja laa-

dukas ela ma  va henta a  merkitta va sti yhteiskunnalle aiheutuvia 

kuluja. Masennusta potevien ika a ntyneiden terveydenhuoltokulut 

saattavat olla jopa 50 % korkeammat kuin ika a ntyneiden, joilla ei 

ole masennusta (THL Öpas 27/2013,19).   

 

KUVÄ 25. Kattoterassi laajentaa elinympa risto a  ja mahdollistaa monenlai-

set aktiviteetit. Riitta va  ja monipuolinen liikunta ja sosiaaliset suhteet eh-

ka iseva t mielenterveyden ongelmia tutkitusti. Sosiaalinen yhteiso  mah-

dollistaa liikkumisen yksin tai yhdessa . (Viinanen 2015). 
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”Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on 

tukea positiivista mielenterveyttä vahvistamalla 

henkistä hyvinvointia, osaamista ja sitkeyttä ja 

luomalla tukea antavia asumisoloja ja 

ympäristöjä.”  WHO 

(THL Öpas 27/2013,17) 

 

” Positiivinen mielenterveys onkin edellytyksena  

sille, etta  ihminen voi antaa onnistuneesti oman 

panoksensa yhteiso lle ja yhteiskunnalle. Hyva  terveys ja hy-

vinvointi mahdollistavat emotionaalisen, kognitiivisen ja so-

siaalisen toimintakyvyn”. (Taipale, THL Öpas 27/2013). 

 

 

 

 

 



 52 

F 
yysinen ympa risto  on osa kokonaisvaltaista ter-

veyska sitysta , jonka merkityksesta  ihmisen hy-

vinvoinnille tiedeta a n viela  va ha n. Fyysisen ym-

pa risto n ominaisuudet kytkeytyva t tiiviisti psykologisiin 

ja sosiaalisiin tekijo ihin, joiden kautta fyysinen ympa ris-

to  ymma rreta a n. Rakennetulla ympa risto lla  ja siihen liit-

tyvilla  luontotekijo illa  on ta rkea  merkitys ihmisen psy-

kologiselle kehitykselle. 

Psykologiassa ympa risto   jaetaan fyysiseen ja psykologi-

seen mukavuuska sitykseen, jossa psykologinen ja fyysinen 

mukavuus ovat la heisessa  yhteydessa  toisiinsa. Psykologi-

seen mukavuuteen kuuluu voimakkaasti tunne turvallisuu-

desta, joka  tuottaa ihmiselle hyvinvoinnin ja tehokkuuden 

kokemuksia ( Älestalo, Honkama ki, 2009). 

 

T 
urvallisuutta voidaan pita a  perusedellytyksena  ympa risto ssa  

tapahtuvalle toiminnalle. Ihmisen on pystytta va  turvallisesti 

liikkumaan fyysisissa  tiloissa  (turvallisuutta ka sittelin luvus-

sa 5.1 Tilan esteeto n ja sentely, 34) ja lo yta ma a n oma paikkansa tilassa. 

Fyysinen turvallisuus pita a  sisa lla a n ympa risto n saasteettomuuden, 

inhimillisen mittakaavan, runsaasti aistia rsykkeita , kesta va t rakennus-

materiaalit seka  luontokokemuksen. Rakennettu ympa risto  ihanteelli-

simmillaan tukee ajallista rytmia  ja jatkuvuutta, jotka ovat turvallisuu-

 Seuraavissa luvuissa ka sittelen eheytta va a n 

ympa risto o n liittyvia  aineettomia elementteja , 

kuten luontoyhteytta , luonnonvaloa ja kotiin liittyvien 

emotionaalisten symbolien merkitysta  ihmisen 

kokemaan ela ma nlaatuun.  

Eheytta va  ympa risto  on rakennettu  ihmisen 

mittakaavassa ja sen elementit ovat ihmiselle 

la heisia  ja tuttuja.  Eheytta va  ympa risto  antaa 

ihmiselle toiveikkuuden ja jatkuvuuden tunteita. 

”Hyva n  ympa risto n elementteina   pideta a n  

kontrasteja,  keskenera isyytta , toiminnallisuutta, 

yhteytta  luontoon, esteettisyytta , turvallisuutta, 

hallittavuutta ja sosiaalisen kanssaka ymisen 

mahdollisuutta”. (Älestalo, Honkama ki, 2009). 

 

9. 

EHEYTTÄ VÄ  YMPÄ RISTÖ N ELEMENTIT 
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teen vaikuttavia tekijo ita . Ympa risto n ka yta nno llisyys mahdollistaa 

ihmisen tarkoituksenmukaisen toiminnan tilassa. Tilassa olevilla 

esineilla  ja niiden ja rjestyksella  on vaikutusta tilan ka yta nno llisyy-

teen. Ihmisen toiminnan kannalta esineiden tulisi olla sijoiteltuna 

niin, etta  ihmisen toiminen tilassa on mahdollisimman vaivatonta 

( Älestalo, Honkama ki, 2009). 

 

Hyva  ja mielenterveytta  tukeva ympa risto  sisa lta a  aina myo s 

kontrasteja. Kontrastien avulla ihminen oppii arvioimaan itsea a n 

suhteessa ympa ro iva a n maailmaan. Ympa risto n keskenera isyys 

tarjoaa kontrasteja, jos sita  on mahdollisuus muokata, siina  on 

va ljyytta , eika  se ole ta ysin valmis. Keskenera isyys ei saa kuiten-

kaan tarkoittaa sita , etta  ympa risto  olisi va linpita ma tto myyden 

takia ja a nyt keskenera iseksi. Hyva ssa  fyysisessa  ympa risto ssa  on 

haasteellisia ja toiminnallisia elementteja , jotka tukevat ihmisen 

omatoimisuutta, motoriikkaa ja aistien kehittymista . Rakennetun 

ympa risto n elementit antavat myo s  vihjeita  siita , miten siina  

oletetaan ka ytta ytyva n, siina  on vaihtelevuutta ja vaihtoehtoisia 

ka ytto tapoja toimintakyvylta a n erilaisille henkilo ille. Yliterveel-

linen ympa risto  voi kuitenkin olla terveytta  heikenta va , jos se on 

liian nyanssiton, hygieeninen tai liian puhtaaksi tehty (Älestalo,  

Honkama ki, 2009).  

 

I 
hminen tarvitsee yksityisyytta  ja oman henkilo koh-

taisen tilansa. Ihmisen sosiaalisen turvallisuuden 

tunteeseen vaikuttavat  yksityisyyden ja yhteisyy-

den kokemukset. Mita  paremmin ihmisilla  on elinympa -

risto ssa a n mahdollisuus yksityisyyteen ja veta ytymiseen, 

sita  paremmin se mahdollistaa osallistumisen yhteisyy-

teen ja vuorovaikutukseen. Hyva  sosiaalinen ympa risto  

mahdollistaa valinnan yksinolon tai yhdessa olon va lilla . 

Hyva ssa  ympa risto ssa   sosiaalinen kanssaka yminen hel-

pottuu  ja houkuttelee yhteiso llisyyteen. Samalla kun yh-

teiso  lisa a  yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta 

aktivoi se myo s erilasiin toiminnallisiin aktiviteetteihin 

( Älestalo, Honkama ki, 2009). 

” Identiteetin ja elinympa -

risto n keskina inen riippu-

vuus on niin suuri, etta  

psykologit puhuvat "paikka persoonallisuu-

desta".  Pallasmaa 1992. 
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KUVÄ  26.  Fyysinen turvallisuus pita a  sisa lla a n ympa risto n saasteetto-

muuden, inhimillisen mittakaavan, runsaasti aistia rsykkeita , kesta va t 

rakennusmateriaalit seka  luontokokemuksen. Rakennettu ympa risto  

ihanteellisimmillaan tukee ajallista rytmia  ja jatkuvuutta, jotka ovat tur-

vallisuuteen vaikuttavia tekijo ita  (Viinanen 2015). 
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Kuva 27. (Viinanen 2015). Hyva  sosiaalinen ympa risto  mahdollistaa valinnan yksinolon tai yhdessa olon va lilla . Hyva ssa  

ympa risto ssa   sosiaalinen kanssaka yminen helpottuu  ja houkuttelee yhteiso llisyyteen. Samalla kun yhteiso  lisa a  yhteen-

kuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta aktivoi se myo s erilasiin toiminnallisiin aktiviteetteihin.  
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KUVÄ 28. (Viinanen  2015). Tila 

ympa risto na  on fyysisten, psyyk-

kisten ja sosiaalisten tekijo iden 

muodostama kolmiulotteinen 

ympa risto , jonka kokeminen pe-

rustuu aistien va litta ma a n infor-

maatioon. Rakennetulla ympa ris-

to lla  ja siihen liittyvilla  luontote-

kijo illa  on ta rkea  merkitys ihmi-

sen psykologiselle kehitykselle. 
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KUVÄ 29.  

Tilan arkkitehtuurilla ja 

pohjaratkaisulla voidaan 

vaikuttaa fyysisiin ja 

psyykkisiin hyvinvointi-

tekijo ihin.   Ympa risto n 

fyysisilla  ominaisuuksilla 

voidaan vahvistaa  aistien 

va litta ma a  informaatiota 

ja vahvistaa hyva nolon 

tunnetta.  (Viinanen  

2015) . 
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I 
hmisen terveys, hyvinvointi ja ela ma nlaatu ovat moniulotteisia asioita, joihin 

vaikuttavat monet tekija t, kuten genetiikka seka  aikaisemmat elintavat ja olosuh-

teet. Na ita  olosuhteita ovat ihmissuhteet, taloustilanne seka  mieleka s tekeminen. ”Vaikka terveydelle ja hyvinvoinnille voi-

daan rakentaa moninaisia mittareita, ovat ne myo s subjektiivisia ja henkisia  kokemuksia: Kahdesta samassa ela ma ntilanteessa, samois-

sa olosuhteissa ja samassa fyysisessa  kunnossa olevasta ihmisesta  toinen saattaa olla ela ma a nsa  tyytyva isempi ja voida paremmin kuin 

toinen”(Ä nkila  2013). Tutkimuksissa on noussut esille vahvasti rakennetun tilan vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Ym-

pa risto  ja tila vaikuttavat ihmiseen sita  voimakkaammin, mita  herkemma ssa  ja haavoittuvammassa tilassa ha n on (Ä nkila  2013). 

 

Tiedeta a n etta  Suomessa pimea  vuodenaika on pitka  ja luonnonvalon  puute vaikuttaa negatiivisesti mielialaamme ja energiavirtaamme. Ympa risto n 

vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen ei ole mika a n uusi oivallus; jo isovanhempiemme vanhemmat tiesiva t, etta  sielu lepa a  ja keho toipuu kauniissa 

maisemissa. Monet arkkitehdit, la a ka rit ja taitelijat ovat hyo dynta neet tyo ssa a n intuitiivisesti tietoa siita , etta  tila vaikuttaa ihmisen mieleen, hyvin-

vointiin ja terveyteen. Kuvataitelijat ja kirjailijat ovat hakeutuneet tyo skentelema a n rauhallisiin ja kauniisiin paikkoihin luonnon keskelle. Suomalai-

nen tunnettu arkkitehti Alvar Aalto (1898-1978) pyrki toteuttamaan rakennuksissaan ajatusta tilan parantavasta voimasta. Tunnetuin esi-

merkki Äallon hyvinvointiin keskittyva sta   tilasuunnittelusta on Paimion tuberkuloosiparantola (kuva 31), joka on sijoitettu keskelle luonnonkaunis-

ta maisemaa (Ä nkila  2013). Wikipedian mukaan Äallon la hto kohtana parantolaa suunniteltaessa oli, etta  rakennus itsessa a n  toimisi yhtena  paranta-

vana elementtina . Raikas ilma ja valoisten tilojen tiedettiin parantavan tuberkuloosia. Potilaiden lepa a minen aurinkoparvekkeilla kuului tuberkuloo-

sin hoitomenetelmiin, ja parvekkeet olivat olennainen osa parantolarakennusten arkkitehtuuria, jotka lasitettiin myo hemmin.   

9.1  LUÖNNÖNVÄLÖN MERKITYS 

KÖETUSSSÄ HYVINVÖINNISSÄ 

KUVA 30. (Viinanen 2015) 
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K 
atja Ä nkila  on tutkinut opinna ytetyo ssa a n laajasti hyvin-

voinnin merkitysta  rakennetussa ympa risto ssa  (Ä nkila  

2013).  Ä nkila  pohjaa luonnonvalo la a kitsee -teorian Julian 

Whitakerin (1992) teokseen Healt & Healing.  

 

Ä nkila n tutkielman mukaan 

ihminen tarvitsee valoa yhta -

lailla, kuin se tarvitsee vetta  

ja ruokaa. Ihmiskeho ka ytta a  

valoa lukuisiin metabolisiin 

prosesseihin, jotka sa a televa t 

hormonitoimintaa. Erityisesti 

valo vaikuttaa hypotalamuk-

seen, ka pyrauhaseen ja aivo-

lisa kkeeseen. Ka pyrauhasen 

tuottaa hyva nolon hormonia, 

serotoniinia, seka  nukahta-

mista helpottavaa melatonii-

nia. Kirkas valo nostaa ihmi-

sen serotoniinin tasoa pa i-

va saikaan ja illalla kohonnut melatoniinin taso auttaa ihmista  nukah-

tamaan. Luonnon rytmien mukana ela minen tasoittaa ihmisen hor-

moonitoimintaa ja tuo hyva nolon tunteen.  

 

 

K 
einovalon on todettu aiheuttavan va symysta , a rtyneisyytta  

ja keskittymiskyvyn puutetta. Riitta va  luonnonvalon saanti 

parantaa tutkimusten mukaan unenlaatua, energiatasoa ja 

mielialaa. Se ehka isee masennusta, psykiatrisia, neurologisia ja hor-

monaalisia ha irio ita  ja nopeuttaa sairauksista toipumista. World 

Health Designissa (1/2010) julkaistut tutkimustulokset osoittavat, 

etta  syda nkohtauksen ja lkeisessa  hoidossa paranemisprosessi nopeu-

tui luonnostaan valoisissa huoneissa. Samaan tulokseen tultiin masen-

nuksen takia hoitoon joutuneiden potilaiden kohdalla. Luonnonvalon 

on todettu vaikuttavan positiivisesti myo s kognitiivisen muistiin, joka  

liittyy kykyyn oppia uutta seka  puheeseen ja luetun ymma rta miseen 

(World health design, 2010).   

 

 

KUVA 31. Paimion sairaala 



 60 

K 
onseptissa laajat ikkuna-

aukot maksimoivat runsaan 

pa iva nvalon rakennuksen si-

sa lle ja vuorokauden rytmissa  ela misen 

ja minimoi keinovalon tarvetta. 

 

 

R 
iitta va a  pa iva n valon 

saantia pideta a n  ta rkea -

na  ihmisen terveyteen ja 

hyvinvointiin vaikuttavana tekija na  

ja ta ma n takia kaikessa rakennetus-

sa ympa risto ssa , erityisesti koulu-

jen, pa iva kotien, sairaaloiden seka  

asuin– ja tyo ympa risto jen suunnit-

telussa tulisi kiinnitta a  nykyista  

enemma n huomiota pa iva n valon 

ma a ra a n.  

KUVÄ 32.   (Viinanen 2015). 
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KUVÄ 33. Suuret ikkuna-aukot, katetut parvekkeet ja kattoterassi avaavat suuret 

na kyma t yli kaupungin ja mahdollistavat vahvan luontokokemuksen keskella  kes-

kustaa. (Viinanen 2015). 
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KUVÄ 34. Luonnonvalon maksi-

mointi tilassa. (Viinanen 2015). 
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KUVA 35. Keinovalon 

on todettu aiheuttavan 

väsymystä, ärtynei-

syyttä ja keskittymis-

kyvyn puutetta. Joten 

maksimoimalla päivän-

valon määrää suurilla 

ikkunapinnoilla jotka 

aukeavat  kaikkiin il-

mansuuntiin keinova-

lon tarve vähenee ja 

tuo samalla energia-

säästo jä. (Viinanen 

2015). 
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K 
odinomaisuus on ta rkea a  ihmiselle. Tuttu ympa risto , tutut 

esineet ja na kyma t auttavat hahmottamaan tila- ja ai-

kaorientaatiota. Kun ihminen orientoituu tilaan, ha n ja sen-

ta a  sita  ja rakentaa suhdettaan ympa risto o n. Kun ihminen muokkaa 

henkilo kohtaista ympa risto a a n persoonalliseksi,  auttaa se ha nta  juur-

tumaan ympa risto o n ja sitoutumaan siihen helpommin. Personalisoitu 

ympa risto  koetaan yleensa  viihtyisa ksi ja omaleimaiseksi ja kertoo ti-

lasta va litta misesta  ja siita , kenelle se kuuluu.  

 

E 
dellisessa  luvussa totesin edesmenneen Älvar Äallon ottavan ih-

misen hyvinvoinnin huomioon julkisten rakennusten suunnitte-

lussa. Toisena hyva na  esimerkkina  suomalaisista arkkitehdeista  

joka korostaa ihmisen ja ympa risto n suhteen ta rkeytta  on Juhani Pallasmaa 

(synt. 1936). Seuraavassa kappaleessa lainaan Pallasmaan The Consept of 

Home luennosta esiin tulleita ajatuksista kodista ja sen merkityksesta  ih-

miselle, mutta myo s sen muuttuneista arvoista nykypa iva na .  Pallasmaa 

luennoi vuonna 1992 aiheesta Trondheimin yliopistossa.  

Pallasmaan mukaan kodin tehta va na  on toimia  asukkaan psyyken pei-

lina . Silla  on muodollisten ja mitattavien ominaisuuksien lisa ksi psyyke 

ja sielu, se on psykologinen ja psykoanalyyttinen. Koti on yksilo n per-

soonan ilmaisu, se on ka sitteena  enemma n orgaaninen kuin esineelli-

nen. Koti ei ole objekti tai rakennus, vaan vaikeasti ma a ritelta va , moni-

mutkainen olotila, johon liittyva t muistot ja mielikuvat, halut ja pelot, 

Luvussa ka sittelen kodin merkitysta  ihmisen 

turvapaikkana ja emotionaalisena 

ilmentyma na . Myo s kodin la heisyydessa  

olevilla symbolisilla alkuelementeilla  on 

merkitysta  ihmisen kokemaan 

ela ma nlaatuun. 

 

  

 

 

 

 

 

9.2  

KÖTI EMÖTIÖN ILMENTYMÄ NÄ   
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menneisyys ja tulevaisuus.  Kotia ei luoda yhdella  kertaa; siina  on 

aikaulottuvuus, se on jatkumo, joka syntyy perheen ja yksilo n mu-

kautumisesta maailmaan. Rakennetusta muodosta ja tilasta synty-

va t tunteet ovat pera isin ihmisen ja tilan va lisesta  kohtaamisesta. 

Tunnevaikutus liittyy toimintaan, ei objektiin, eika  visuaaliseen tai 

muodolliseen tekija a n. 

 

P 
allasmaan mukaan pakonomainen viehtymys uuteen, ei-

perinteiseen ja odottamattomaan, on pyyhkinyt meida n 

sielustamme pois mielikuvan kodista. ”Me rakennamme 

asuntoja, jotka ehka  ta ytta va t useimmat meida n fyysisista  tarpeis-

tamme, mutta joissa meida n mielemme ei voi asua”. Na iden miel-

tymysten taustalla ovat usein kaupalliset, yhteiskunnalliset ja het-

kellisen mieltymyksen motiivit (Pallasmaa).  

K 
odin ka site on muuttumassa tulevaisuudessa sosiaalisesti 

kesta va n yhteiso rakentamisen myo ta , jonka kasvanut suo-

sio maailmalla on osoittanut.  Sosiaalisesti kesta va ssa  ra-

kennustavassa on ta rkeinta  rakentaa niin, etta  se mahdollistaa ihmis-

ten luonnollisen kohtaamisen. Kodeissa ei ena a  tulevaisuudessa  tarvi-

ta nelio ita  nykyiseen malliin, koska yhteiset ja jaettavat tilat laajentavat 

elinpiiria  ( HS 6.11.2014).  

 

 

 

 

 

 

M 
uuttuipa maailma miten tahansa, koti on 

aina ollut ja tulee myo s tulevaisuudessa 

olemaan paikka, joka antaa suojaa ja loh-

dutusta, toimii itseilmaisun va lineena , perhedynamii-

kan keskuksena, itsema a ra a misen ilmentymiskeinona 

ja kiintymyksen kohteena. Kodilla ja siina  asumisella 

on jokaiselle oma merkityksensa  niin psykologisena 

kuin fyysisena  toimintaympa risto na . ”Äsuminen on 

aina sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen proses-

si. Se on  yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan kysymys, 

elinkaariajattelumallin toteutuma kokonaisvaltainen 

hyvinvointitekija ” (Heiskanen 2013).  
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K 
odin ka site tulee muuttumaan tulevaisuudessa sosiaalisesti kesta va n yhteiso ra-

kentamisen myo ta , jonka kasvanut suosio maailmalla on osoittanut.  Sosiaalisesti 

kesta va ssa  rakennustavassa on ta rkeinta  rakentaa niin, etta  ihmiset kohtaavat 

toisiaan. Kodeissa ei ena a  tulevaisuudessa  tarvita nelio ita  nykyiseen malliin 

(Kuva 36—37), koska yhteiset ja jaettavat tilat laajentavat elinpiiria  ( HS 

6.11.2014). 

KUVÄ 36. 60 -nelio n esimerkki asunto konseptissa (Viinanen 2015). 

KUVÄ 37. Yhteiset tilat laajentavat elinpiiria  (Viinanen 2015). 
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KUVÄ 38. Esimerkkiasunto, jonka asukas voi sisus-

taa mieleisekseen (Viinanen 2015). 

T 
ulevaisuudessa asumisen ja yhdyskun-

tasuunnittelun painopisteena  onkin, 

kuinka voidaan tukea rauhallista, tasa-

painoista, seesteista  ja stressito nta  ela ma nta-

paa. Ena a  ei riita , etta  rakennettu ympa risto  

ta ytta a  pelka sta a n fyysiset tarpeet, vaan  asuin-

ympa risto ista  ja kodeista halutaan sosiaalisesti 

ja psyykkisesti eheytta via  ela ma nkeskuksia.  

(Kuva 38). 
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9.3  

SYMBÖLISET ELEMENTIT 

 

 

A 
lkuelementeilla  on symbolisesti eheytta va  voi-

ma; ne vahvistavat arvomaailmaamme, ne rau-

hoittavat, uudistavat ja hera tta va t luottamusta. 

Ne lisa a va t itsetuntemusta ja ymma rrysta mme ja samalla luovat 

turvallisuuden tunnetta. Yhteydet  alkuelementteihin, ilmaan, 

veteen, maahan  ja tuleen,  vaikuttavat merkitta va sti ihmisen ko-

kemaan olemassaoloon ja ela ma n merkityksellisyyteen. 

Tuli on aina liittynyt kotiin. Tuli symboloi mielikuvaa ela ma n ylla -

pita ja na . Suomalainen arkkitehti Juhani Pallasmaa (1992) puhuu 

tulen vahvasta vaikutuksesta ihmisen ela ma a n ja kotiin: ”Tulen 

symbolinen mielikuva on niin voimakas, etta  tulisijoja on rakennet-

tu monesti pelkiksi symboleiksi, ilman etta  niihin edes pystyy edes 

viritta ma a n tulta. ”Tulella on ikivanha metafora  fyysisen maailman 

syyn ja seurauksen laeista: Samalla kun liekit synnytta va t mietiske-

leva a  unelmointia, ne vahvistavat todellisuuden tunnettamme, tuli 

yhdista a  sen ympa rilla  olijat ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta”.  Vali-

tettavasti nykyaikaisessa kodissa televisio on omaksunut tulisijan 

funktion   sosiaalisen kokoontumisen ja yksilo llisen keskittymisen 

paikkana (Pallasmaa 1992). 

 

V 
etta  pideta a n  ela ma nvoiman ja terveyden la hteena . Vesi 

alkuelementtina  on kiehtova. Siina  yhdistyva t niin henki-

set, myyttiset kuin fyysisetkin ominaisuudet. Veden mer-

kitys ela ma lle on keskeinen, vaikka sen olemassaoloa pideta a n it-

sesta a n selva na , vasta sen puuttumisen myo ta  huomataan sen to-

dellinen merkitys. Vesi on la hes mystinen aine, sen la pina kyvyys, 

kirkkaus, puhtaus ja siina  la ikehtiva  valo tekeva t siita  taianomai-

sen. Symbolisesti vesi kantaa ela ma a , sen virtaava liike kuvastaa 

ela ma n virtaa. Ela ma mme ja terveytemme, kuten koko ela va  luonto 

ovat ta ysin riippuvainen vedesta . Vesi puhdistaa seka  konkreetti-

sesti etta  symbolisesti (Hiidenkari 2007).  

Ilman happea, ilmaa, emme pysty ela ma a n ja ilman maata jalkojem-

me alla, emme osaisi asemoida itsea mme ympa ro iva a n maailmaan, 

maa symboloi kasvua ja kehitysta , jonka ilmassa oleva happi mah-

dollistaa. Ilman toista ei olisi toista, eika  mita a n elollista.  
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10.  

 EHEYTTÄ VÄ N ÄSUMISEN  
KÖNSEPTIMÄLLEJÄ 

 

Kuten aiemmissa luvuissa todettiin, eheytta va lla  ympa risto lla  

on monta tekija a  ja niiden yhteisvaikutuksella voidaan luoda  

hyvinvointia ja terveytta  tukevia  ympa risto ja . Na ita  element-

teja  ei voida laittaa ta rkeysja rjestykseen, koska jokaisen la sna -

oloa voidaan pita a  yhta  ta rkea na .  

E 
heytta va n asumisen konsepteista ja hitaammasta ela -

ma ntyylista  on tulossa maailmanlaajuinen trendi, ja 

siita  ollaan kiinnostuneita niin globaalisti kuin lokaalis-

tikin. Rauhallista, seesteista  ja sosiaalista ela ma ntapaa korosta-

via asumisratkaisuja (Kuva 39 )  pideta a n ympa risto suunnitte-

lussa merkitta va na  kilpailuetuna (Heinonen, Ruotsalainen 2012). 

Nykyinen kiireinen ja  stressaantunut ela ma ntapa on saanut ih-

miset haluamaan muunlaista sisa lto a  ela ma a nsa . Tyo keskeisesta  

ja tehokkuuteen keskittyneesta  ela ma ntavasta on tullut ahdista-

vaa ja sen rinnalle on vahvasti nousemassa pehmea mpia  arvoja 

korostava ela ma ntyyli, jonka keskipisteena  on omasta terveydes-

ta  huolehtiminen,  ela myksellisyys ja merkityksellisyys. Puhu-

taan merkitysyhteiskunnasta, tai jakamisyhteiskunnasta, jossa 

hyvinvoinnin lisa ksi korostetaan sosiaalista yhteiso llisyytta  ja 

jakamista.  

Yksi suosituista ela ma ntapa konsepteista on  johdanto slow 

-life  ajatuksesta, jossa ”slow-housing”, rauhallinen asumi-

nen, on luonnollinen jatkumo mieleka sta  ela ma a  hakeville 

ihmisille. Rauhallisen asumisen konseptissa korostetaan, 

etta  rakentamisessa tulisi ottaa huomioon ihmisen fyysisen 

tilan lisa ksi myo s henkiset tarpeet. Konseptissa viitataan 

myo s standardoimattomiin rakennustapoihin, jossa otetaan 

huomioon ihmisen erityistarpeet. Rauhallisen asumisen 

materiaaleina suositaan perinteisia , kesta va n kehityksen 

mukaisia ja luonnonmukaisia materiaaleja. Ka site pohjau-

tuu neurofysiologisiin ma a reisiin, jossa aineettomat aisiko-

kemukset korostuvat (Heinonen, Ruotsalainen 2012). 

T 
oinen esimerkki eheytta va n ympa risto n ka yto ssa  

olevista konsepteista on suomalaisen Margit Sjo roo-

sin kehitta ma  Stress Free Ärea -konsepti (1996).  

Ta ma  hyvinvointialan innovaatio ottaa huomioon fyysisen, 

digitaalisen ja mentaalisen ympa risto n va lisen merkityksen 

ihmisen hyvinvoinnille. Konseptissa toteutetaan va ri-, hahmo

- ja ka ytetta vyyspsykologian lainalaisuuksia. Myo s Sjo roosin 

teorian pohjana on tutkia aisteja neurofysiologisesta na ko kulmasta, ta-

voitteena  va henta a  negatiivisia, fyysisia  stressitekijo ita  

(Conbalance). 

 



 70 

Kuva 39. Rauhallista, sees-

teista  ja sosiaalista ela -

ma ntapaa korostavia asu-

misratkaisuja pideta a n 

ympa risto suunnittelussa 

merkitta va na  kilpailuetu-

na (Viinanen 2015). 
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K 
a site ekoesteettisyys liiteta a n myo s slow-housing konseptiin. Sen tavoitteena on asuinym-

pa risto jen suunnittelu, jossa luontoyhteys on avainasemassa.  Tutkimukset ovat osoitta-

neet, etta  ihmisten luontokokemuksella on vahva yhteys terveyteen ja ela ma nlaatuun 

stressitasoa alentavana. Ekoesteettisyyteen kuuluu vahvasti rakennetut kaupunkipuutarhat, jotka ela -

vo itta va t kaupunkimaisemaa ja tuottavat rikkaita ekosysteemeja  pienela imille ja samalla antavat vah-

van luontokokemuksen (Kuva 39).  

KUVÄ 40. (Viinanen 2015). 

 Kattopuutarhojen on todettu pienenta va n  myo s rakennusten energiakulutusta ja va henta va n elinkaarikustannuksia. Ekoesteettisyyteen 

kuuluu myo s mahdollisimman isojen ikkuna pinta-alojen suunnittelu rakennuksiin.  Lasitetut parvekkeet ja erilaiset lasitetut tilat antavat 

mahdollisuuden seurata luontoa la pi vuoden. Parvekkeiden lasitus suojaa myo s rapistumiselta ja helpottaa  rakennusten kunnossapitoa 

(Heinonen, Ruotsalainen 2012, 32).  
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A 
lvar Äalto ja Juhani Pallasmaa ovat olleet aikaansa edel-

la  ja aistineet selva sti ilmassa olevia hiljaisia signaaleja 

siita , millaista arkkitehtuuria ja la hestymistapoja ym-

pa risto n suunnittelussa tulevaisuudessa halutaan. Pallasmaan mu-

kaan ”Ilman sellaisia to ita  kuin Frank Lloyd Wrightin Fallingwater, 

Gerrit Rietveldin Scho der House, Le Corbusierin Villa Savoye, 

Pierre Chareaun Lasitalo ja Älvar Äallon Villa Mairea (Kuvat 41-

44), meida n ka sityksemme nykyaikaisuudesta ja meista  itsesta m-

me olisi huomattavasti heikompi; na ma  mestariteokset ovat konk-

reettisia esimerkkeja  ihmisela ma n ja asumisen mahdollisuuksis-

ta”.  Pallasmaa. 

 

Niin kuin kaikessa tieteessa  ja tutkimuksissa, ta ytyy ensin tieta a  men-

neisyys, jotta voidaan suunnitella tulevaa. Kaikessa suunnittelussa on 

ta rkea a  ottaa huomioon ihmisen evoluutio ja yhteiskunnan arvomaa-

ilma  ja siihen vaikuttaneet tekija t, jotta voidaan suunnitella oikeita 

ympa risto ja  oikeille ihmisille. Pallasmaa kuvailee mielesta ni osuvasti 

ja aiheeseeni sopivasti liittyen Villa Mairea seuraavasti:  

 

 

 

 

 

” Villa Mairea on yhta  aikaa 

maalaismainen ja elegantti, 

paikallinen ja yleismaailmallinen. Se viittaa 

niin menneeseen kuin tulevaankin, sen kuva-

kieli on ylenpalttista, ja niin ollen se on rikas 

maapera  yksilo n psyyken juurtumiselle”.  

Pallasmaa . 
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KUVÄ 41. ÄLVÄR ÄÄLLÖN VILLÄ MÄIREÄ  ”  

 

Todellinen arkkitehtuuri 

edustaa ja heijastaa ela ma n-

tapaa, ela ma n kuvaa. Ön 

ajatuksia hera tta va a  huoma-

ta, etta  nykypa iva n raken-

nukset na ytta va t tyhjilta ; ne 

eiva t tunnu edustavan mita a n 

todellista ela ma ntapaa.” Pal-

lasmaa   

KUVÄ 42. FRÄNK LLÖYD WRIGHTIN FÄLLIN-WÄTER  

KUVÄ 43. LE CÖRBUSIERIN VILLÄ SÄVÖYE KUVÄ 44. PIERRE CHÄREÄUN LÄSITÄLÖ  
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T 
heseuksessa julkaistussa opinna ytetyo ssa  (Tuikka 2009) 

ma a ritella a n ranskalaisen filosofi Henri Lefebvren mu-

kaan tila sosiaaliseksi tilaksi, joka ei ole julkisesti hallit-

tavissa, vaan se ohjautuu ja muotoutuu jatkuvassa prosessissa. 

Lefebvren puhuukin sosiaalisen tilan teoriasta. ”Ta llo in sosiaaliset 

suhteet tuottavat tilan, ja tila tuottaa sosiaaliset suhteet, jossa ih-

misten omat subjektiiviset tuntemukset ja odotukset ma a rittele-

va t tilan merkityksen ja mielikuvan. Ihmisen omat arvot ja koke-

mukset ma a ritteleva t mielikuvan jokaiselle yksilo llisesti.  Tilan 

voidaan todeta olevan inhimillisen toiminnan muodostama ympa -

risto , jonka toimintaideaalina luovuus, sosiaalisuus, vuorovaikut-

teisuus ja yhteiso llisyys kohtaavat. Tila ympa risto na  on fyysisten, 

psyykkisten ja sosiaalisten tekijo iden muodostama kolmiulottei-

nen ympa risto , jonka kokeminen perustuu aistien va litta ma a n in-

formaatioon” (Tuikka 2009). 

Fyysiset resurssit vaikuttavat palvelukokemukseen ja viestitta va t palvelun 

laadusta ja tasosta. Palvelumaisema (serviscape) muodostuu sijainnista, 

ulkoasusta ja tilasuunnittelun fyysisista  elementeista . Palvelumuotoilussa  

tulisi kiinnitta a  erityinen huomio ihmisen aistein havaittaviin kontaktipis-

teisiin, kuten esteettisyyteen, sisustukseen, valaistukseen, tuoksuihin ja a a -

nimaailmaan (Tuikka 2009). 

 

P 
alvelumuotoilun tarkoitus on tehda  palveluista ka ytetta via , halut-

tavia, tunteisiin vetoavia ja arvoa antavia. Palvelun ta ytyy olla ku-

luttajan tunteisiin ja emootioihin vetoavia, jotta palvelua oltaisiin 

valmiita ka ytta ma a n kerta toisensa ja lkeen.  Palvelumuotoilussa keskity-

ta a n vahvasti asiakkaiden tiedostamattomiin tarpeisiin (Tuikka 2009). Pal-

velumuotoilu on ka ytta ja keskeista  suunnittelua, jossa huomioidaan asiak-

kaan kokemukset tuotetussa palvelussa. Ka ytta ja keskeisessa  suunnittelus-

sa keskityta a n asiakkaiden fyysiseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen ja kulttuu-

rilliseen informaatioon (Tuikka 2009). Palveluja kehiteta a n ostovoimaisten 

kuluttajien ehdoilla. Ika ihmisten osuus va esto sta  kasvaa ja heida n ostovoi-

mansa paranee, minka  tulisi na kya  myo s kaikessa palvelurakenteessa. Ha-

jautettu, ika a ntyvia  ja autottomia hyvin palvelevaa palveluverkkoa voidaan 

pita a  sosiaalisesti kesta va na  vaihtoehtona (Kuva 45, 75). 

 

11. 

KÄ YTTÄ JÄ LÄ HTÖ INEN  

PÄLVELUMUÖTÖILU 
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KUVÄ 45. Virkistys– ja kuntoilupalvelut ovat ta rkea  osa hyvinvointia 
tukevan sosiaalisen yhteiso n palveluverkkoa (Viinanen 2015). 

K 
a ytta ja la hto isessa  palvelukonseptissa la hipalvelut tukevat 

saavutettavuutta ja ka ytetta vyytta  ja muodostavat osan yh-

teiso asumisen taloudellista kannattavuutta. 

 

PÖP UP –ÖSTÖPÄLVELUT 

Konseptin yhteyteen innovoin era a nlaisen pop up-terveyskioskin tuke-

maan eheytta va n ympa risto n konseptia hyvinvoinnin ja yleisen tervey-

den ylla pidon kannalta.  Health Änd Care, terveytta  ja huolenpitoa -

palvelukonseptin,  joka toimisi yrityspohjalta ja kioskin tapaan  tarjoaisi 

perusterveydenhuollon palveluja, kuten verenpaineen, kolesterolin ja 

veriarvojen mittausta, seka  erityisesti keskustelupalveluja hyvinvoin-

tiin ja ela ma nhallintaan liittyen.  Ika a ntyvien asumisyhteiso ssa  on hy-

vinvoinnin kannalta hyva  olla myo s la hella  olevat kunnon ylla pita mi-

seen  ja virkistykseen tarkoitettuja palveluja. Konseptin yhteyteen on 

suunniteltu hyvinvointia tukevat ostopalvelut, kuten kuntosali, pieni-

muotoinen kylpyla  (kuva 45), infrapunasauna ja hierontapalvelut lisa a -

va t asukastyytyva isyytta  ja edista va t sosiaalista yhdessa oloa ja yhteen-

kuuluvuutta. 
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R 
akennuksen visuaalisella ilmeella   voidaan ilmaista arvomaailmaa,  visioita ja  vastata moneen 

kysymykseen sita  ka ytta vista  ihmista . Tulevaisuudessa ihmiset haluavat tiloja joista voi olla 

ylpeita  ja jolla voidaan ilmaista myo s omia arvoja. KUVÄ 46. (Viinanen 2015). 



 77 

 

 

T 
eoriani pohjalla olevista va itteista  on tullut vahvasti esille, etta  hyva lla  ja ka ytta ja la hto isella  

suunnittelulla voitaisiin merkitta va sti parantaa ika a ntyvien erilaisista ela ma nvaiheista johtu-

vaa yksina isyytta  ja luoda  syrja ytymista  ehka isevia  asumismuotoja. Yhteiskunnasta syrja yty-

neen ihmisen hintalappu on moninkertainen verrattuna siihen, mitka  kustannukset uusien 

asuinympa risto jen suunnittelusta ja toteutumisesta aiheutuisivat. Puhumattakaan niista  

sa a sto ista  joita saadaan hyvinvoinnin kasvun kautta terveys– ja hoivapalvelumenoissa. 

F 
yysisten ympa risto jen merkitysta  hyvinvoinnille on tutkittu paljon, mutta niita  ei ole hyo dynnetty 

juurikaan asuntosuunnittelussa. Äsuntosuunnittelua ohjaa yleensa  rakennuslainsa a da nto , jossa ei  

huomioida loppuka ytta ja a .  Rakentamiseen kohdistuneet tutkimukset ovat keskittyneet perinteisesti 

rakennusten arkkitehtuuriin tai kustannustehokkuuteen pohjautuen – eika  itse tilaan aktiivisena merkitysten 

tuottajana.  

Tulevaisuudessa tarvitaankin uusia toimintamalleja, joissa erilaiset ka ytta ja ryhma t otetaan huomioon design for 

all-  suunnitteluperiaatteella.  Tilojen joustavuudella ja muunneltavuudella voidaan  tulevaisuudessa vastata mo-

nimuotoisiin ka ytta ja tarpeisiin, ja jo olemassa olevan rakennuskannan hyo dynta minen voisi olla yksi ratkaisu 

kaupunkialueilla, joissa jo tilanpuute aiheuttaa kehitysongelmia.  
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” (DfÄ),  Kaikille soveltuva ympa risto  

suunnittelun pyrkimyksena  on  

suunnitella kaikkia ika ryhmia  tasavertaisesti 

kohtelevia tuotteita, ympa risto ja  ja palveluita seka  

edista a  ka ytetta vyytta , esteetto myytta  ja 

saavutettavuutta.  

”Kaikille soveltuvuuteen liittyy la heisesti myo s 

yhdyskuntien sosiaalisen kesta vyyden tukeminen. 

Tarkoituksena on kehitta a  asuinympa risto ja , joissa 

ela minen tuntuu mielekka a lta  ja jonka asukkaat 

voivat kokea omikseen. Sosiaaliseen kesta vyyteen 

sisa ltyy ajatus monipuolisesta asukasrakenteesta ja 

asukkaiden omasta aktiivisuudesta asuinalueensa ja 

toistensa hyva ksi”. Ruonakoski 2014 . 

11.1 

DESIGN FÖR ÄLL — ESTEETÖ N 

ELINYMPÄ RISTÖ  

Y 
mpa risto a  on perinteisesti  suunniteltu ta ysikasvuisia, 

terveita  ja toimintarajoitteettomia ihmisia  varten. Toi-

mintarajoitukset on otettu huomioon vain laitoksissa tai 

muissa erityisympa risto issa . Kuitenkin on hyvin toden-

näköistä, että useita asuntoja käyttää  jossain vai-

heessa toimintarajoitteinen henkilo . Ihminen on  jollain 

tapaa toimintarajoitteinen jopa 40 prosenttia ela ma s-

ta a n: lapsena, lastenvaunuja tyo nta essa a n, ika a ntyneena , 

sairaana tai vammaisena. Perinteisesti toimintarajoittei-

nen on joutunut sopeuttamaan toimintansa ympa risto n 

ehtoihin tai turvautumaan jonkun toisen apuun 

(Ruonakoski 2014).  

Kaikesta rakennetusta ympa risto sta , niin julkisesta kuin yksityisesta kin 

tulisi pyrkia  suunnittelemaan mahdollisimman monille sopiva ja itsena ista  

selviytymista  helpottava. Jo nyt tehdyissa  kokeiluissa on huomattu, etta  

kaikille soveltuvalla suunnittelulla on paitsi parannettu ika ihmisten kuin 

muidenkin asukkaiden ela ma nlaatua, myo s saavutettu merkitta via  sa a sto -

ja  kuntien palvelumenojen pienenemisena  (Ruonakoski 2014). 

Ika a ntyneiden itsena ista  selviytymista  tukevien investointien kannatta-

vuudesta on tehty useita mallilaskelmia ja ne on todettu taloudellisesti ja 

inhimillisesti kannattaviksi.  Esimerkkina  rakennukseen investoidun his-

sin kustannukset  verrattuna viikoittaiseen kotipalveluun nelja lle asuk-

kaalle kerrostalossa  vuositasolla kustantaa suunnilleen saman ver-

ran (Stakes). Kotipalvelun jatkuvuudesta aiheutuvat pitkän aikavälin 
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kustannukset voivat tulla  kalliimmaksi kuin vanhoihin rakennuksiin  

tehta vien korjausto iden kertakustannukset. Pa iva nselva a  on kuitenkin 

se, etta  kaikki rakennuskanta tulisi jo ensisijaisesti rakentaa esteetto -

myys standardien mukaan (Ruonakoski 2014, 14).   

 

” Ika a ntyneiden palvelutarvetta voidaan 

va henta a  tukemalla heida n toimintaky-

kynsa  sa ilymista  ja ehka isema lla  tapaturmia ennal-

ta. Rakennetun ympa risto n ominaisuuksilla on ta s-

sa  huomattava merkitys: esteeto n asunto ja la hiym-

pa risto  antavat ia kka a lle mahdollisuuden liikkua ja 

suoriutua arjestaan. Lisa ksi rakennetulla ympa ris-

to lla  luodaan puitteet sosiaaliselle ela ma lle, joka 

on myo s osaltaan vaikuttamassa hyvinvointiin ja 

selviytymiseen”.  Ruonakoski 2014. 

 

 

 

Sujuvampi arki ika a ntyville verkkojulkaisussa (Ruonakoski 

2014, 14), perustellaan  sosiaalisesti kesta va n asuinympa risto n 

tuomia etuja seuraavasti: 

 

1. IKÄ Ä NTYNEET VÖIVÄT LIIKKUÄ TURVÄLLISESTI LÄ HIYMPÄ RISTÖ SSÄ Ä N JÄ 

NÄ IN YLLÄ PITÄ Ä  TÖIMINTÄKYKYÄ Ä N. SUUREN ÖSÄN ÄSIÖINNISTÄ VÖI HÖI-

TÄÄ ITSENÄ ISESTI. TÄPÄTURMIÄ SÄTTUU VÄ HEMMÄ N. ELÄ VÄ  JÄ TÖIMIVÄ 

ÄSUIN YHTEISÖ  LUÖ SÖSIÄÄLISTÄ TURVÄLLISUUDEN TUNNETTÄ. 

2. KIINTEÄ  YHDYSKUNTÄRÄKENNE ÖN KUNNÄLLE EDULLINEN. KÖTIPÄLVE-

LUN MÄTKÖIHIN KULUU VÄ HEMMÄ N ÄIKÄÄ. 

3.  ESTEETTÖ MÄ T, VIIHTYISÄ T JÄ SÖSIÄÄLISESTI KESTÄ VÄ T ÄSUINÄLUEET 

ÖVÄT HYVÄ  YMPÄ RISTÖ  KÄIKILLE KUNTÄLÄISILLE. 

4. IKÄ Ä NTYNEEN ÄRKIELÄ MÄ  KÖTÖNÄ HELPÖTTUU, HÄ N SÄ ILYTTÄ Ä  ELÄ -

MÄ NLÄÄTUNSÄ, ITSENÄ ISYYTENSÄ  JÄ ÖMÄTÖIMISUUTENSÄ PIDEMPÄ Ä N. 

TÄPÄTURMÄT JÄ ÄVUN TÄRVE VÄ HENEVÄ T. 

5. KUNTÄ TÄRVITSEE VÄ HEMMÄ N LÄITÖSPÄIKKÖJÄ SUHTEESSÄ IKÄ Ä NTY-

NEEN VÄ ESTÖ N MÄ Ä RÄ Ä N. KIINTEISTÖ JEN KÖRJÄUKSET VÄ HENTÄ VÄ T 

MYÖ S KÖTIPÄLVELUJEN TÄRVETTÄ. SÖSIÄÄLISEKTÖRIN KUSTÄNNUSPÄI-

NEET HELPÖTTUVÄT. 

6. ESTEETTÖ MÄ T TÄI SELLÄISEKSI MUUNNETTÄVISSÄ ÖLEVÄT ÄSUNNÖT SÖ-

VELTUVÄT KÄIKILLE ÄSUKKÄILLE JÄ VÄ HENTÄ VÄ T TÄRVETTÄ MUUTTÄÄ 

ELÄ MÄ NTILÄNTEIDEN MUUTTUESSÄ. HISSI-INVESTÖINNIT SEKÄ  PIHÄÄN JÄ 

YHTEISTILÖIHIN KÖHDISTUVÄT PÄRÄNNUKSET PÄLVELEVÄT TÄLÖN KÄIK-

KIÄ ÄSUKKÄITÄ.  
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Liikenne- ja viestinta ministerio n esteetto myysstrategiassa ympa risto n ongelmat on ryhmitelty seuraavan luettelon mukaisesti  

(Kohti esteeto nta  liikkumista 2003, 19) Esteetto myys on hallitseva tekija  hyvinvointia edista va ssa  konseptisuunnittelussa.  Sivun kuvat : Kohti 

esteeto nta  liikkumista 2003, 19,  muokattu, Viinanen 2015) 

11.2 ELINYMPÄ RISTÖ JEN ÖNGELMÄKÖHTIÄ 

TÄSÖERÖ-ÖNGELMÄ 

vaikein liikkumisesteisten ongelma. Voidaan helpottaa 

suunnittelemalla seka  sisa - etta  ulkotiloihin tasaisia, 

portaattomia ja kynnyksetto mia  kulkuyhteyksia  seka  

rakentamalla hisseja  ja loivia luiskia. 

TILÄNTÄRVEÖNGELMÄ 

koskettaa erityisesti pyo ra tuolin ka ytta jia  ja lastenvau-

nujen kanssa liikkujia. Voidaan helpottaa suunnittele-

malla riitta va n va ljia  kulkuva ylia . Mitoittamalla luiskat, 

oviaukot, hissit ja wc-tilat riitta va n va ljiksi. 

ETÄ ISYYSÖNGELMÄ 

Korostuu kantamusten kanssa liikuttaessa. Kulkueta i-

syydet tulisi suunnitella lyhyiksi ja ja rjesta ma lla  leva h-

ta mismahdollisuuksia  

ÖRIENTÖITUMISÖNGELMÄ 

haittaa erityisesti na ko vammaisia. Öngelmaa helpotta-

vat selkea  kulkuva yla suunnittelu ja rakennusten hel-

posti hahmotettava pohjaratkaisu. Öikein valitut mate-

riaalit ja va rit seka  hyva t opasteet ja a a nimerkit. 

TÄSÄ-ÄRVÖ-ÖNGELMÄ 

syntyy kun ympa risto  ja palvelu asettaa ka ytta ja n 

eriarvoiseen asemaan. Ratkaisut ovat rakenteisiin, 

suunnitteluun ja palvelukulttuuriin liittyvia . 
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TÄSÄPÄINÖ-ÖNGELMÄ 

Korostuu luiskissa ja portaissa seka  liikenneva lineissa . 

Kulkuva ylien luistamattomat pintamateriaalit, liukkau-

den torjunta seka  ka sijohteet ja tukitangot helpottavat 

ongelmaa. 

ULÖTTUMISÖNGELMÄ 

Koskee lapsia, lyhytkasvuisia ja pyo ra tuolin ka ytta jia . Eri-

laiset ka ytto painikkeet, automaatit ja palvelutiskit on 

suunniteltava kaikkien ka ytetta va ksi. Ä lyteknologialla 

varustetut ovet, valaisu ja sa hko laitteet. 

VÖIMÄTTÖMUUSÖNGELMÄ 

Ilmenee erityisesti raskaita ovia avattaessa, Ratkaisuna 

kevyt-toimisten heloitusten ja ovenaukaisulaitteiden 

ka ytto . 

MÖNIMUTKÄISUUSÖNGELMÄ 

Liittyy erityisesti erilaisten laitteiden ja automaattien 

ka ytto o n tai informaation sisa lto o n. Tuotteiden hyva  

ka ytetta vyys ja ergonomia, seka  ta ydenta va  opastus ja 

henkilo kohtainen neuvonta 

TURVÄLLISUUSÖNGELMÄ 

liittyy portaisiin, kulkutiella  oleviin esteisiin. Tilat ja 

kulkuva yla t on suunniteltava huolellisesti, valaistava 

riitta va sti ja mahdolliset vaaranpaikat merkitta va  hy-

vin. Myo s vaaralliseksi koettujen tilojen kuten pimei-

den tunnelien syntymista  tulee va ltta a . 

ÄLLERGIÄ JÄ EPÄ PUHTÄUDET 

voivat rajoittaa tai hankaloittaa allergista ja hengityselinten 

sairauksista ka rsivien ihmisten liikkumista. Yleisimpia  on-

gelmia ovat ela inallergeenit ja tupakan ja a ma t seka  keva inen 

katupo ly. 
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11.3 

SENIÖRIKÖTEJÄ VÄI  

YHTEISÖ ÄSUNTÖJÄ? 

 

P 
a a osa 50–64-vuotiaista suomalaista haluaa ela kkeella kin 

asua nykyisessa  kodissaan. Nordean (2014) tekema n ky-

selyn mukaan ta ssa  ika ryhma ssa  joka kolmas tahtoisi 

muuttaa ka yta nno llisempa a n asuntoon  la hemma ksi palveluita ja 

kauppoja. Gerontologi, toimintaterapian lehtori Aila Pikkarainen 

Jyva skyla n ammattikorkeakoulusta sanoo, etta  ika a ntyvien omien 

mielipiteiden selvitta minen ja kuunteleminen on hyvin ta rkea a . 

Ha nen mukaansa  pita isi kysya , mita  koti  merkitsee ja mita  siella  

halutaan tehda   oli kunto mika  tahansa. Ölisi hyva  myo s ka yda  la pi 

suurimmat pelot ja uhat ja pohtia, mika  tuo tunteen, etta  hallitsee 

itse kotiaan. Vasta ta ma n ja lkeen kannattaa siirtya  kodin fyysiseen 

puoleen. Äsunnon toimivuutta tarkasteltaessa on hyva  ottaa huo-

mioon omat rajoitteet. Jos esimerkiksi eteneva  lonkkakuluma vai-

vaa, henkilo  todenna ko isesti kulkee joskus rollaattorilla tai pyo ra -

tuolilla. Ta llo in kodin pita isi olla sellainen, etta  ta ma  on mahdollis-

ta. Paitsi itse asuntoon, myo s sen ympa risto o n kannattaa kiinnit-

ta a  huomiota ja miettia , miten kulku  kauppaan tai kirjastoon on-

nistuu. Senioritaloissa on yleensa  se hyva  puoli, etta  ne sijaitsevat 

keskustoissa, la hella  palveluita ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

 

S 
enioritalojen ongelmana on kuitenkin viela  se, etta  ne antavat 

lupauksen esteetto myydesta  ja palveluista. Todellisuudessa ne 

voivat olla tavallisia kerrostaloasuntoja. Myo s VTT:n erikois-

tutkija Markku Riihimäki sanoo, etta  senioriasunto ei va ltta ma tta  ole 

erilainen kuin normaali asunto. Pikkaraisen mukaan ika a ntyvien asu-

mista helpottavista asioista on paljon tietoa, mutta vain pienta  osaa 

siita  ka yteta a n hyva ksi. Moni asia on kirjattu vain hyva a n rakennusta-

paan, ei rakennuslakiin. Pikkaraisen mukaan firmat houkuttelevat asi-

akkaita lupauksilla olemattomista palveluista, eika  todellisuudessa ole 

edes selvilla  kuka palveluita hoitaa ja vie taloon. Samoin voi olla, etta  

taloon on rakennettu  ruokailu- tai kirjastotilat tai palveluyritta jien 

tyo tilat, mutta ka yta nno ssa  ne ovat vain huoneita, joita ei juuri ka yteta  

tai jos ka yteta a n, ei alkupera isessa  tarkoituksessa. Tulevat palvelut tai 

niiden mahdollisuus on silti voitu hinnoitella jo vastikkeissa. Kysymys 

kuuluu, kuka haluaa maksaa sellaisesta, mita  joskus saattaa tarvita? 

Senioritalojen huoneistojen keskivuokra on n. 39 euroa nelio lta , kun 

tavallisten asuntojen keskivuokra on noin12 euroa (Taloussanomat 

2008). 
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11.4 

TRENDIKKÄ Ä T SENIÖRITÄLÖT 

 

 

Va esto n vanheneminen on tuonut markkinoille erilaisia ika a ntyville tarkoitettuja asumisvaihtoehtoja. Rakentajat 

ja rakennuttajat myyva t ja vuokraavat keskustoissa ja palvelujen la hella  sijaitsevia senioritaloja, seniorikoteja, 

aktiivikoteja – nimityksia  on monenlaisia. Bra ndeja  markkinoidaan sujuvasti, mutta kukaan ei ole ma a ritellyt, 

mita  senioriasunnolla tarkoitetaan. Senioriasuminen on villi ka site, sanoo gerontologi ja toimintaterapian lehto-

ri Äila Pikkarainen Jyva skyla n ammattikorkeakoulusta. Palveluasuminen ja tuettu palveluasuminen ovat tark-

kaan ma a riteltyja . Palveluasumista tuottavat kunnat, ja rjesto t ja yksityiset yritta ja t. Senioriasunnot sijoittuvat 

jonkinlaiseen va litilaan ja niita  markkinoidaan ihmisille, jotka eiva t ole viela  aktiivisesti kuntien asiakkaita, mut-

ta jotka ehka  haluavat jo ottaa ika nsa  ja kuntonsa heikkenemisen huomioon asumisessaan. Tutkija Sirpa Änders-

son Stakesista arvioi, etta  senioritaloihin liittyy positiivinen mielikuva, ne kiinnostavat ja ovat jopa trendikka ita  

(Taloussanomat 6.6.2008).  Ölennaista on myo s sosiaalisuus. Joku voi olla sita  mielta , etta  olisi mukavaa asua ta-

lossa, jossa on oman ika ista  va kea , toiselle taas on virkista va a , kun kuulee lasten a a nia  ja tapaa nuoriakin rapus-

sa. Selvitysten perusteella kaiken ika isista  koostuva naapurusto tekee kuitenkin hyva a  ihmiselle. 
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Sosiaalista aktiivisuutta edista va sti: luonnollisen 

kohtaamisen ja yksinolon mahdollistavia monipuoli-

sia tiloja,  aktivoivia harrastetiloja seka  erilasia ais-

tia rsykkeita  luovia tiloja. Kodeissa mahdollisuus per-

sonoida ja sisustaa tila omanna ko iseksi. 

Kesta va n kehityksen arvoina tyhjien 

tilojen hyo tyka ytto  keskustoissa la hella  

palveluja seka  kesta va n kehityksen 

materiaalivalinnat, jotka ovat aisteja 

hera ttelevia  ja tarkoituksenmukaisia. 

Mahdollisia kontrasteja materiaaleissa 

ja tilan arkkitehtuurissa. Erilaisten or-

gaanisten muotojen ka ytto  suorien pin-

tojen kanssa luovat ela vyytta  ja moni-

muotoisuutta tilaan. 

Luontoyhteys: 

Suurilla ja mahdollisesti kaikkiin ilman-

suuntiin aukeavilla ikkuna-aukoilla maksi-

moidaan pa iva nvalon saanti seka  luonnon 

rytmissa  ela minen. Kattoterassit, joissa on 

mahdollisuus viherviljelyyn ja virkistystoi-

mintaan vahvistaa luotoyhteytta .  Sosiaali-

set kontaktit ja hyva  fyysinen ympa risto  

edesauttavat sairauksista parantumista ja 

ennaltaehka iseva t niita .  

Turvallisuus: hissi, esteetto ma t ja levea t kulku-
va yla t. Liiketunnistimet valaistuksessa ja ovi-
aukoissa helpottavat turvallista liikkumista 
tilassa. Riitta va  valaistus pimeina  vuodeaikoi-
na, erityisesti portaikoissa, ka yta villa  ja sisa a n-
tuloissa, seka  liiketunnistimilla toimiva yo  va-
laistus huoneistossa ehka isee tapaturmia. 

Östopalveluna matalan kynnyksen  

pop up –hyvinvointipalvelut: Health 

and Care -terveyskioski, josta voi ostaa 

perusterveyden palveluja, seka  erityi-

sesti keskustelupalveluja koskien ela -

ma nhallintaa. Esimerkiksi kuntosali– 

ja spa- palvelut kuuluvat osana hyvin-

vointia tukevaan tilakonseptiin virkis-

ta va na  ja fyysista  kuntoa ylla pita vina  

palveluina.  

Ka ytetta vyys ja helppolukuisuus: Selkea t tila-

ratkaisut ja pohjakaava, visuaalisesti selkea  

ja viihdytta va , helppolukuinen ja esteeto n.  

Vastakohta laitosasumiselle:  

life style –asumismuoto, jossa korostetaan omatoi-

misuutta ja sosiaalisia toimintoja. Tilaratkaisulla 

aktivoidaan  liikkumaan ja seka  selviytyma a n ar-

kiaskareista itse.    

P 
rosessin alkuvaiheessa asettamieni tavoitteiden ja arvojen pohjalta (sivu 13) kokosin tilakonseptin avaimet joiden ta yttyminen  asuinympa -

risto ssa  antaa perusedellytykset hyvinvointia tukevalle toimintaympa risto lle ika a ntyvien yksina isten toimintaympa risto ja  suunniteltaessa, 

mutta konseptin arvoja voidaan ka ytta a  pohjana myo s kaikessa hyvinvointiin ta hta a va ssa  asuntosuunnittelussa. Kuva 47. Viinanen 2015.  

12. TILÄKÖNSEPTIN PERUSÄVÄIMET 
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T 
ilasuunnittelussa huomioitavia seikkoja, joilla na ytta a  selva sti olevan vaikutusta ka ytta jien terveyteen ja hyvin-

vointiin, ovat luontokokemusten la sna olo, luonnonvalo ja valaistus, a a nimaailma, huoneilma, tilanjako ja tilan tun-

nelma seka  esteetto myys ja turvallisuus. Kuten teoriapohjassani  olen todennut, ovat lukuisat tutkimukset osoitta-

neet vihrea n luonnon la heisyyden edista va n ihmisten terveytta  ja sita  kautta koettua hyvinvointia. 

Hyva n  ympa risto n elementteina   pideta a n  kontrasteja,  keskenera isyytta , toiminnallisuutta, yhteytta  luontoon, esteetti-

syytta , turvallisuutta, hallittavuutta ja sosiaalisen kanssaka ymisen mahdollisuutta.  Ihmisen omat arvot ja kokemukset ma a -

ritteleva t  tilan mielikuvan jokaiselle yksilo llisesti.  Tilan voidaan todeta olevan inhimillisen toiminnan muodostama ympa -

risto , jonka toimintaideaalina luovuus, sosiaalisuus, vuorovaikutteisuus ja yhteiso llisyys kohtaavat.  

PIIRRÖS: Kaikkia tasavertaisesti kohteleva yhteiso asumisen konsepti (Viinanen 2015). 
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13. 

PÖHDINTÄ 

 

O 
pinna ytetyo ni tavoitteena oli suunnitella hyvinvointia ja 

sosiaalisuutta edista va  ympa risto konsepti ika a ntyvien yk-

sina isten na ko kulmasta. Hyvinvoinnin kannalta merkitta -

vimmiksi tekijo iksi nousivat yksina isyydesta  aiheutuvat terveysriskit 

ja sita  kautta koettu huono ela ma nlaatu, terveydelliset ongelmat, sosi-

aalisten suhteiden puuttuminen  seka  passiivinen arki. 

 Tyo lla ni halusin  osoittaa, etta  on myo s vaihtoehtoista tapoja ratkais-

ta ika a ntyvien ela ma a n liittyvia  ongelmia vastakohtana laitostumisel-

le, ja kuinka  ka ytta ja la hto isen tilasuunnittelulla ja uusien toiminta-

mallien luomisella voidaan tulevaisuudessa edista a  ika a ntyvien ela -

ma nlaatua ja sosiaalista yhdessa oloa terveytta  edista va na  tekija na . 

Tyo ni perusarvoina toimivat kesta va  kehitys, sosiaalinen kesta vyys ja 

taloudellisuus ajattelu, jotka  edista va t seka  ka ytetta vyytta , esteetto -

myytta  etta  saavutettavuutta seka  taloudellisuutta.  

Teoria osuudessa osoitin, etta  ympa risto t, joissa ihminen ela a , ovat 

keskeisessa  asemassa  terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hyvin-

vointia tarkastelin raportissa elinolojen, terveyden ja elintapojen seka  

sosiaalisten suhteiden ja ela ma nlaadun kannalta. Mielesta ni onnistuin 

tuomaan esille sen, etta  ympa risto suunnittelulla voidaan edista a  ih-

misen omatoimisuutta ja fyysista  aktiivisuutta ja ennaltaehka isema a n 

ennenaikaisen laitostumisen riskia , jota huonot elinolosuhteet ja ela -

ma nlaatu monesti aiheuttavat.  Ika a ntyvien yksina isten yhteiso llinen 

asumismuoto edesauttaa ta rkeiden sosiaalisten kontaktien muodos-

tumisessa ja  voimistaa  yhteiskuntaan kuulumisen ja osallisuuden 

tunnetta. Yhteiskunnan kannalta yksina isyyden aiheuttamat terveys-

riskit ovat kesta ma tto mia , joten asuinympa risto t, jotka kannustavat 

omatoimisuuteen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen ovat yksi ennaltaeh-

ka iseva  keino va henta a  yhteiskunnalle aiheutuvia terveys– ja hoiva-

palvelujen menoja.  

 

O 
pinna ytetyo ni edetessa  huomasin aiheeni laajuuden 

ja sen rajaaminen osoittautui haasteelliseksi. Ösittain 

ta ma  johtui siita , ettei opinna ytetyo ssa ni ollut muka-

na yhteistyo yritysta , jolle tilakonsepti ja suunnittelutyo  olisi 

suunnattu, mutta suurimmaksi haasteeksi osoittautui  kuitenkin 

koota laajasta taustamateriaalista se kaikkein olennaisin tieto 

oman tyo ni kannalta. Tutkimusten pohjalta muotoutui kuitenkin 

na ko kulma siihen, mika  oli ta rkea a  ja olennaista huomioida hy-

vinvointia ka sitteleva ssa  ympa risto suunnittelussa, uusina asioi-

na nousivat esille luontoyhteyden merkitys ihmisen kokemassa 

olemassaolon tunteessa, seka  turvattomuuden kannalta sosiaali-

sen yhteenkuulumisen ta rkeys. 
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Vaikka aihepiirin laajuus oli jo la hto kohtaisesti mittava, onnis-

tuin mielesta ni kuitenkin nostamaan esille yhteiso llisyyden ja 

hyvinvoinnin kannalta merkitta via  suunnitteluperiaatteita ja 

muodostamaan niita  tilakonseptin rungon, jota on mahdollista 

soveltaa monimuotoisissakin tiloissa, kuten  tyhjilleen ja a neissa  

pienissa  ja keskisuurissa julkisissa rakennuksissa, mutta myo s 

uudisrakentamisessa. Poimin ja yhdistelin niita  toimintoja ja te-

kijo ita , joille lo ytyi eniten perusteluja hyvinvoinnin na ko kulmas-

ta; pohjana toimivat ihmisen perustarpeet, sosiaaliset kontaktit  

seka  vahvasti esille tullut esteetto myyden vaikutus tilassa koet-

tuun  hyvinvointiin. Konseptin tarkoituksena on toimia idea– ja 

arvotasolla,  jossa tilan perusrakenteilla ja ja sentelylla  mahdollis-

taan esteeto n, esteettinen ja eheytta va  toimintaympa risto  sosiaa-

lista kanssaka yntia  edista va na .  

P 
rosessin aikana kasvatin ammatillista osaamistani tutustu-

malla  aihepiirini kannalta monipuolisesti hyvinvointiin liitty-

va a n tutkimusaineistoon kohderyhma n na ko kulmasta. Tule-

vaisuudessa  osaankin ottaa paremmin huomioon tilan loppuka ytta ja n, 

ja sen kuinka tutkimusaineistoja hyo dynta ma lla  voidaan kohdentaa 

suunnittelua ottamalla huomioon eri ela ma ntilanteissa olevat ka ytta ja t 

ja samalla parantaa saavutettavuutta kaikissa ka ytta ja ryhmissa . Ka yt-

ta ja la hto isella  muotoilulla voidaan pohtia myo s yhteiskunnan raken-

teellisia ja sosiaalisia ongelmia, joita pidin tyo ni kannalta eritta in ta r-

kea na  arvona. Yhteiskunnan arvomaailma ja  asenne  kohti hyvinvoi-

vaa ela ma ntapaa tarvitsee edelleenkin ravistelua, jossa raha ja kustan-

nustehokkuus  na hda a n viela kin ta rkea mpa na  arvona asuinympa risto -

suunnittelussa suhteessa yksilo n henkiseen hyvinvointiin ja koettuun 

ela ma nlaatuun. Vaikka monet tutkimukset ovat jo vuosien ajan toden-

neet huonojen elinympa risto jen vaikuttavan negatiivisesti ihmisen ko-

kemaan hyvinvointiin ja sita  kautta koko kansantalouteen.  

 

T 
ilakonseptini perustui siis vahvasti jo tutkittuun tietoon 

seka  oman intuition ja havainnoinnin kombinaatioon,  

eika  sen varsinaista vaikutusta hyvinvointiin ole testattu 

ka yta nno ssa .  Psyykkiseen hyvinvointiin ja yksina isyyteen liitty-

va a n  laajempaan kyselytutkimukseen voisi olla aihetta, ja siksi 

na en tyo lla ni myo s jatkokehitys mahdollisuuksia, esimerkiksi to-

teuttamalla konseptini pohjalta pieni pilottihanke, jossa ka ytetta -

vyytta  ja toimivuutta voitaisiin testata kohderyhma ssa . Suomessa 

ika a ntyvien ja muidenkin yksina isyyteen ajautuvien osuus koko 

va esto sta  kasvaa vuosi vuodelta, mika  lisa a  yhteiskunnan paineita 

selvitta a  heida n yksina isyyteensa  johtavia  syita  ja seurauksia. 

Usein yksina isyys ei ole kenenka a n oma valinta, vaan pakon-

sanelemaa, ja yhteiskunnalle siita  aiheutuvat kulut eri hoitokus-

tannuksissa ja toimeentulotuessa ovat ha lytta via  suhteessa mui-

hin kotitaloustyyppeihin.  
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 Selkea na  uutuusarvona na en sosiaalisen pienyhteiso n sijoittami-

sen tyhjiin tiloihin seka  ka ytta ja la hto isen, kaikille suunnatun ti-

lasuunnittelun. Tila, joka on kaikille sopiva  muunneltavuuden ja 

joustavuuden kannalta  on pitka ika inen ja sosiaalisesti kesta va . 

Lisa ksi haluaisin tuottamani materiaalin kautta hera tella   raken-

nusalan yrityksia  kiinnitta ma a n enemma n huomiota psyykkiseen 

ympa risto o n ja kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin ja tuomaan  

uusia tyo mahdollisuuksia meille muotoilijoille suunnitella yha  

uudenlaisempia ja monimuotoisempia palveluratkaisuja, joita 

kehiteta a n tulevaisuusna ko kulman lisa ksi  ihmisten tarpeita kun-

nioittaen. 

V 
isualisointien tarkoituksena on tuoda esille, kuinka arvot, 

esteetto myys ja sosiaalisten kontaktien mahdollisuudet 

na kyva t konseptissa. Visuaalinen ilme muodostui tilan ark-

kitehtuurista ja pohjakaavan esteetto ma sta  ja sentelysta . Suunnitte-

lussa ta rkea ssa  roolissa olivat sosiaalista hyvinvointia tukeva pohja-

ratkaisu, arkkitehtonisesti onnistunut  kokonaisratkaisu, la hella  ole-

vat palvelut ja aktiivitoiminnot, jotka tukevat terveytta  ja ennalta eh-

ka iseva t syrja ytymista  seka  aktivoivat toimimaan.  Ämmatillisesta  

na ko kulmasta tulevaisuudessa voisin  kiinnitta a  enemma n huomiota 

tyo prosessin kulkuun ja sen kokonaishallintaan, mutta ta ma n proses-

sin myo ta  koen pystyva ni viela kin suurempien projektien hallintaan 

hyva lla  ajanka yto n suunnittelulla.   

 

K 
oska opinna ytetyo lla ni ei ollut yhteistyo kumppania eika  

tarkkaan ma a riteltya  suunnittelukohdetta, toimivat tyhja t 

tilat suunnitelmani pohjana. Tyhjien tilojen hyo tyka ytto  

konseptin avaimena antoi tyo lle selkea t raamit. Ja vaikka tyhjien tilo-

jen ka ytto tarkoituksen muutosprosessi on viela  hankalaa ja kallista, 

voi tyo ni toimia pilottina ja inspiraation la hteena   sosiaalisten inno-

vaatioiden pohjana seudullisia ympa risto ja  kehitelta essa . Konseptin 

perusarvot luovat pohjan  uudenlaiselle asumismallille perinteisten 

laitosmallien sijaan. Yhteiskunnan halukkuus ratkaista ika a ntyva ssa  

va esto rakenteessa esiintyvia  ongelmakohtia voisi johtaa sosiaalisesti 

kesta va n  yhteiskunnan syntymiseen ja lisa ta  tyytyva isyytta  kaikissa 

ika luokissa. Öpinna ytetyo ni ideaalisena tavoitteena olikin osaltani 

hakea vastauksia kysymykseen, miten voitaisiin toteuttaa uudenlai-

nen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja tasa-arvoisesti hyvinvoiva yh-

teiskunta, jossa kaikkien ihmisten ika vuodet na hda a n potentiaalina ja 

yksilo n kannalta rikkautena ela a  pidempa a n ja paremmin? Voiko na i-

hin tietoihin pohjautuen ika a ntyva sta   yhteiskuntasta rakentaa hyvin-

voivaa, kilpailukykyista , ekologisesti ja sosiaalisesti kesta va mpa a  yh-

teiskuntaa? 
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