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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden palveluasunto vaihtoehtoiseksi 

asumismuodoksi nykyisten palveluasumismuotojen rinnalle. Vanheneminen omassa ko-

dissa on ihmiselle toivotuin asumismuoto, ja se on yhteiskunnalle edullisin vaihtoehto. 

Koska ikääntyneiden suhteellinen osuus kasvaa, hoivan tarve tulee lisääntymään tulevai-

suudessa. Tuleva Sote-uudistus lisää valinnanvapautta ja mahdollistaa yksilöllisemmät 

palvelut asiakkaalle. Uudistus tuo mukanaan mahdollisuuden myös uudenlaiselle ajatte-

lulle, ja tulevaisuuden palveluasumisella on tarkoitus muuttaa käsitystä laitosmaisista pal-

velutaloista.  

 

Opinnäytetyötä varten teetettiin kysely ’’Tulevaisuuden palveluasuminen’’. Kyselyyn 

vastaajat olivat iältään 30-vuotiaista ylöspäin ja vastauksia saatiin 237 kappaletta laajalta 

ikäskaalalta. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien perustietojen lisäksi sitä, millaisia puut-

teita esteettömyydessä vastaajat ovat havainneet omassa kodissaan ja mitä he haluavat 

tulevaisuuden palveluasumiselta. Opinnäytetyötä varten teetetyn kyselyn lisäksi suunnit-

telun apuna käytettiin Tampereen Kaupunkilähetystö ry:n toiminnanjohtajan haastattelua 

ja mm. ARAn ja Tekesin suunnitteluohjeita.  

 

Palveluasunto suunniteltiin opinnäytetyön kyselyn vastaajien tarpeita mahdollisimman 

hyvin palvelevaksi. Palveluasunto Rumba on sekä ulko- että sisätiloiltaan asukkaita osal-

listava, yhteisöllinen asuinpaikka, jossa eri ikäpolvet pääsevät kohtaamaan luontevasti. 

Palveluasunto suunniteltiin niin, että asukkaan ei tarvitse tuntea oloansa holhotuksi ja että 

hän voisi siirtyä palveluiden pariin kotonaan sitten, kun halu tai tarve siihen tulee. Palve-

luasunnossa voi tuntea olonsa turvalliseksi, eläen samalla itsenäistä elämää uusinta tek-

niikkaa hyödyntäen. Kaikki tilat tontin rajalta asuinhuoneistoihin asti suunniteltiin esteet-

tömiksi ja helposti saavutettaviksi. Palveluasunnossa on mahdollisuus edistää henkistä ja 

fyysistä hyvinvointia ihmisten ympäröimänä ja avun ollessa lähellä, asukkaan elämän 

loppuun asti.  

 

Palveluasunto tuo erinomaisen lisän nykyisiin palveluasumisen muotoihin. Tilat on suun-

niteltu väljiksi, esteettömiksi ja toiminnallisiksi, huomioiden palveluasunnon asukkaiden 

halut ja tarpeet tulevaisuudessa. Palveluasunto yhdistää palvelukeskuksen ja kotihoidon 

parhaat puolet, hyödyntäen uusinta tekniikkaa tilaratkaisuissa ja palveluiden käytössä.  
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May 2018 

The purpose of this bachelor’s thesis was to design an alternative solution for the future’s 

sheltered accommodation in addition to the existing solutions. Generally, the most wanted 

place for people to age is in their own home, which is also the most affordable option for 

society. Finnish population is aging and need of help in living situations will increase in 

the future. The upcoming social- and health renovation adds more options and allows 

more individual services to customers. The reform creates possibilities for innovational 

thinking and changing the old perception of institutional sheltered accommodation.  

 

The research data was collected by online survey and by interviewing Päivi Karjalainen, 

the Executive Director of Tampere city mission. The survey had a total of 237 participants 

from a large scale of age (from 30 years and up). The aim of the survey was to research 

what kind of needs participants have experienced in their own apartments regarding the 

unobstructed matters. The respondent also cared to hear what the participants want from 

future’s sheltered accommodation in the future. In addition to the survey and the inter-

view, a different design instruction was used as to help to design the building. 

 

A sheltered accommodation of the future, Rumba, was designed based on the results of 

the survey. A sheltered accommodation of the future is a communal place where residents 

from different ages can meet in a natural way. In a sheltered accommodation a resident 

will not feel warded and is able to be transferred to care services whenever needed. In 

Rumba, a resident can feel safe and at the same time live an independent life enjoying the 

benefits of new technology. All spaces of the property are easy to attain. Rumba offers a 

mental and physical well-being for its residents and a possibility to be surrounded by 

people till the resident’s last day.  

 

Rumba is a fresh option along with other sheltered accommodations. There are roomy, 

allowable and functional spaces designed to Rumba. The design pays attention to the 

needs and desires of the future residents in sheltered accommodation. Rumba combines 

the best aspects of service centers and home care while using the highest technology on 

services and solutions.  

 

Key words: sheltered accommodation, accessibility, architecture, space solutions 
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1 JOHDANTO 

 

 

On tutkittu, että vanheneminen omassa kodissa on ihmiselle luontevin ja toivotuin asu-

mismuoto ja yhteiskunnalle edullisin vaihtoehto. (Lähde: (Tekes, 2012). Useimpiin se-

niorikoteihin pääsee vasta noin yli 55-vuotiaana tai vaihtoehtoisesti ihminen päätyy pal-

velutaloon, mikäli lähes päivittäinen avuntarve on ajankohtaista. Miksi kotia ei voisi 

muodostaa itselleen ennen tiettyä ikää tai ennen kuin avuntarve on jo suurimmillaan? 

Voisiko ihminen kasvattaa yhteisöllistä verkostoa ympärilleen jo aikaisemmin siihen tar-

koitetussa ja koetussa ympäristössä, kodissa?  

 

Palveluasumisesta puhuttaessa, usealle tulee mieleen kuva vanhoista ihmisistä, jotka vaa-

tivat päivittäistä hoitoa. Tutkimusten mukaan hoiva- ja sairaanhoitopalvelut leimaavat se-

niorikodin helposti laitoshoitopaikaksi, jolloin asukkaat kokevat menettäneensä itsenäi-

syytensä. (Tekes, 2012). Opinnäytetyötä varten teetetyssä käyttäjäkyselyssäkin tulevai-

suuden vaihtoehtoiseen palvelurakennukseen oltiin valmiita muuttamaan vasta 70-85-

vuotiaina. Vaikka vaihtoehtoja on monia: seniorikodit, ryhmäkodit, kotihoito, palveluta-

lot ja -keskukset, tuovat ikääntyminen ja koko ajan ylöspäin kipuava elinajanodote sote-

uudistuksenkin myötä tarvetta vaihtoehtoiselle, ennaltaehkäisevälle ja virikkeelliselle 

asumismuodolle. Opinnäytetyön on tarkoitus muuttaa käsitystä vanhuudesta ja palvelu-

asumisesta.  

 

Työn tavoitteena on löytää erilaisia ratkaisuja arkkitehtuurin, tilaratkaisujen ja ympäris-

tön suunnittelun avulla nykyisen palveluasumisen tueksi tai vaihtoehdoksi. Työssä tutki-

taan, millaiset tilaratkaisut voisivat luoda sairauksia ennaltaehkäisevää, turvallista, virik-

keellistä ja sosiaalista ympäristöä. On tutkittu, että perinteisellä, laitosmaisella hoitotyöllä 

on passivoiva vaikutus ikääntyneeseen ihmiseen. (Soini, 2017, s. 5). Opinnäytetyön ta-

voitteena on suunnitella asumiskokonaisuus, jossa seniori pystyy asumaan elämänsä lop-

puun asti, jollei ihminen sairastu muistisairauteen tai joudu sairaalahoitoon. Tutkimuk-

sessa sovelletaan jo olemassa olevia suunnitteluohjeita ja suunnitellaan ratkaisuja tule-

vaisuuden palveluasukkaiden ja palveluntarjoajien haastatteluiden, sekä kyselyjen poh-

jalta.  
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2 SENIORIT OSANA YHTEISKUNTAA JA ASUMISTA  

 

 

2.1 Ikääntymisen kasvu ja pitkäikäisyyden yleistyminen 

 

Ikääntyvien ihmisten määrä tulee yhteiskunnassamme kasvamaan tulevina vuosikymme-

ninä ja pitkäikäisyys yleistyy. Alla olevasta Tilastokeskuksen taulukosta (Kuva 1) näkee, 

että Suomen väestörakennetta kuvaava palkki on leveimmillään suurten ikäluokkien koh-

dalla. Suurista ikäluokista seuraavat ikäluokat ovat lähes yhtä suuria kuin 1960-luvun al-

kupuolella syntyneet. (Tilastokeskus, 2012). Vaikka kuolleisuus pienentää suuria ikä-

luokkia koko ajan yhä enemmän, on ennustettu, että vielä vuonna 2030 suurissa ikä-

luokissa syntyneistä on arviolta yli puolet vielä elossa, eli noin 272 000 ihmistä ja yli 65- 

vuotiaiden osuus väestöstä on noin 26 %. (Tekes, 2012) (Sinervo, ym., 2010)  

 

 

 

KUVA 1. Väestön ikärakenne (Lähde: (Tilastokeskus, 2018)  

 

Pitkäikäisyyden yleistymisen ja ikääntymisen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon 

henkilöstötarpeen on ennustettu lisääntyvän vuosina 2010-2025 noin 79 000-125 000 

työntekijällä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiselle ja suunnittelulle tämä aiheut-
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taa tulevina vuosina haasteita. On vastattava kasvavaan palvelutarpeeseen ja samalla rek-

rytoitava uutta työvoimaa alalle. (Sinervo, ym., 2010). Myöskin vuodesta 2020 alkaen 

voimaantuleva sote-uudistus tuo omat muutoksensa ja haasteensa sosiaali- ja terveyden-

huoltojärjestelmään. 

 

Vaikka pitkäikäisyys yleistyy ja huoltosuhde, eli huoltajien ja huollettavien suhde, heik-

kenee, ovat seniorit kuitenkin pitempään hyväkuntoisia tulevaisuudessa lääketieteen koko 

ajan kehittyessä ja terveellisten elämäntapojen yleistyessä. Ikääntymisen tuomien ongel-

mien ratkaisemisen lisäksi tulisi miettiä, mitä mahdollisuuksia ikääntyvät ihmiset, joita 

Peter Lasslettin (1996) mukaan kutsutaan kolmanneksi ikäryhmäksi voivat tarjota yhteis-

kunnalle. (Tekes, 2012)  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda vanhenevia ihmisiä osallistava ympäristö, jossa 

sairauksia ennaltaehkäisevä suunnittelu ottaa huomioon tulevat muutokset sote-uudistuk-

sessa ja muuttuvassa huoltosuhteessa. Kolmas sukupolvi otetaan osaksi urbaania ympä-

ristöä ja ikärikasta yhteiskuntaa. 

 

 

2.2 Asuminen osana terveyttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa  

 

Hyvinvointi koostuu erilaisista ja yksilöllisistä asioista ja sitä pystyy tarkastelemaan mo-

nesta eri näkökulmasta. Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, 

elinolot, toimeentulo sekä lähiyhteisö, jonka luovat perhe, ystävät ja ihmiset ympäril-

lämme. Olennainen osa terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä liittyvät ihmisen 

itsemääräämisoikeuteen ja vapauteen. Ihmisen on tärkeä saada tehdä omaa elämäänsä 

koskevia valintoja vapaasti, mitä tukee kotona asuminen ja palvelujen tuominen ikäih-

misten lähelle. Elämän ennustettavuuden tunne sekä oman minäkuvan säilyttäminen koe-

taan hyvä arjen kautta. Arjen mielekkyys koostuu tekemisestä, selviytymisestä ja johon-

kin kuulumisen tunteesta. (Soini, 2017)  Maailman terveysjärjestö (WHO) on taas määri-

tellyt terveyden koostuvan täydellisestä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

tilasta. (Lammi-Taskula, 2011) 

  

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yhteistä ja yksityistä tilaa hyvinvoinnin erilaisten 

määritelmien sekä tutkimusta varten teetetyn käyttäjäkyselyn mukaan. Tilat on tarkoitus 
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suunnitella fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia ennaltaehkäiseviksi, turvallisiksi, virikkeel-

lisiksi ja sosiaalisiksi, huomioiden eri ihmisten yksilölliset tarpeet ja halut. 

 

 

2.3 Seniori- ja palveluasumisen muodot 

 

Käsitteenä palveluasuminen tarkoittaa lakisääteisesti järjestettävää sosiaalipalvelua, jota 

jokaisen kunnan Suomessa tulee tarjota. Palveluun kuuluvat asunto ja asukkaalle joka-

päiväiseen suoriutumiseen välttämättömät palvelut. Palveluasumista tarjotaan erilaisissa 

muodoissa asukkaan toimintakyvystä riippuen. (Rakennustieto Oy, 2013). 

 

 

2.3.1 Palveluasunto 

 

Palveluasunto sijaitsee palvelutalossa tai palveluasuntoryhmässä osana tavallista asunto-

kantaa. Tilat on suunniteltu esteettömiksi siten, että ne tukevat asukkaan suoriutumista 

itsenäisesti tai asukkaan toimintakyvyn heikentyessä mahdollistavat päivittäisissä toi-

missa avustamisen. Palveluasunnot voivat olla vuokra-, omistus- tai asumisoikeusasun-

toja. (Rakennustieto Oy, 2013). 

 

 

2.3.2 Ryhmäkoti 

 

Ryhmäkoti tarjoaa turvallisen asumismuodon muistisairaille tai ympärivuorokautista 

apua ja hoivaa tarvitseville henkilöille. Asukkailla on oma huone sekä siihen sisältyvä 

kylpyhuone. Ryhmäkodissa keittiötilat ovat asukkaille yhteiset. Ryhmäkoti voi olla oma 

erillinen yksikkönsä, osana palvelutaloa tai sijaita tavallisessa asuintalossa. 

(Rakennustieto Oy, 2013). 

 

 

2.3.3 Palvelutalo 

 

Palvelutalossa voi olla sekä palveluasuntoja että ryhmäkoteja yhteistiloineen. Yhteiset 

tilat palveluineen saattavat olla osaksi myös muiden käytettävissä. (Rakennustieto Oy, 

2013). 
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2.3.4 Palvelukeskus 

 

Palvelukeskus koostuu erilaisista palvelu- ja toimintatiloista, kuten ruokailu-, harrastus-, 

liikunta-, hoito- ja kaupallisten palvelujen tiloista. Se voi olla osana palvelutaloa tai oma 

itsenäinen yksikkönsä. Palvelukeskus voi tarjota kaikille avointa toimintaa, kuten neu-

vontaa, ohjausta, harrastustoimintaa, liikuntaa ja ravintolatoimintaa. (Rakennustieto Oy, 

2013). 

 

 

2.3.5 Palvelukortteli 

 

Palvelukorttelit sijaitsevat taajamien keskustoissa, jotka tarjoavat monipuolista palvelua 

kaikille ikäryhmille ja tukevat samalla vanhusten palveluasumista. Palvelukorttelit sisäl-

tävät palveluasumista, kaupallisia palveluita sekä asumista ja arkea tukevia tiloja. Palve-

lukorttelin tavoitteena on asukkaiden eri elämänvaiheiden tarpeiden tukeminen ja erilais-

ten sosiaalisten kanssakäymisen mallien tarjoaminen. (Rakennustieto Oy, 2013). 

 

 

2.3.6 Senioritalo 

 

Senioritalot on tarkoitettu yleensä vähintään 55-vuotiaille asukkaille, joille asumismuoto 

tarjoaa yhteistiloja ja joskus myös palveluita. Senioritalot ovat yleensä yksityisiä tai jär-

jestöjen ylläpitämiä eikä tiloista ole sovittuja määrittelyitä. (Rakennustieto Oy, 2013). 

 

 

2.4 Seniori- ja palveluasuminen Tampereella 

 

Seniori- ja palveluasumista on tarjolla monessa eri muodossa ja ympäri Tampereen kau-

punkia; sekä keskustoissa että kaupungin eri osissa. Seniori- ja palveluasuminen eivät 

aina pelkästään vastaa tiettyä palvelumuotoa, vaan monesti ne ovat sekoitus esimerkiksi 

ryhmäkotia ja palvelukeskustoimintaa. Palvelut ja toiminnot tuodaan ihmisen lähelle ja 
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esimerkiksi vapaaehtoistoiminnalla tuodaan eri ikäiset ihmiset kohtaamaan toisensa. Se-

niori- ja palveluasumista tarjotaan yleensä 55-vuotiaista ylöspäin, jollei nuorempi henkilö 

toiminnallisten rajoitteiden takia tarvitse palveluasumista.  

 

 

2.4.1 Palvelukeskukset ja ryhmäkodit  

  

Opinnäytetyötä varten haastateltiin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n toiminnanjohtajaa 

Päivi Karjalaista, joka kertoi Tampereen Kaupunkilähetyksen tarjoamista erilaisista pal-

veluasumismuodoista ja tukitoiminnasta sekä antoi hyviä vinkkejä palvelurakennusten 

suunnitteluun. Tampereen Kaupunkilähetys ry tekee järjestötyötä ja tuottaa palveluita, 

joita ovat esimerkiksi ikäihmisten palvelukeskukset Koskikotikeskus, Petäjäkotikeskus ja 

Peurankalliokeskus. Keskukset tarjoavat asukkailleen 270 kotia ja 260 työntekijälle työ-

paikan. 

 

Petäjä- ja Koskikotikeskus tarjoavat Tampereen kaupungin ostamaa muistisairaiden hen-

kilöiden tehostettua palveluasumista.  

 

Koskikotikeskuksen tehostetun palveluasumisen viisi ryhmäkotia tarjoavat yhteensä 80 

asuntoa ja palvelukeskustoimintaa +55-vuotiaille. Koskikotikeskus sijaitsee Tampereen 

keskusta-alueella, Kyttälän kaupunginosassa. (Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2018) 

 

Petäjäkotikeskus tarjoaa tehostettua palveluasumista 57 pitkäaikaiselle asukkaalle. Petä-

jäkotikeskuksessa järjestetään myös päiväkeskustoimintaa säännöllisen kotihoidon tai 

kotihoidon tukipalvelujen asiakkaille sekä ryhmätoimintaan ikäihmisille alueella. Petäjä-

kotikeskus koostuu neljästä ryhmäkodista, jotka tarjoavat asuntoja eri ihmisryhmille ryh-

mäkodeittain: muistisairaille ja iäkkäille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Keskuk-

sesta löytyy myöskin kokous- ja juhlatilat, kuntosali ja keittiö myös muille alueen asuk-

kaille. Petäjäkoti sijaitsee Tampereella Härmälän alueella. (Tampereen Kaupunkilähetys 

ry, 2018) 

 

Peurankalliokeskus on asunto-osakeyhtiö, jossa asuu 110 ihmistä. Asunnot ovat joko 

omistus- tai vuokra-asuntoja, joissa vähintään yhden huoneiston asukkaan on oltava 55-

vuotias. Palvelukeskukseen muuttaessa ei tarvitse olla vielä apua tarvitseva henkilö, 

mutta siellä on mahdollista ostaa erilaisia palveluita ateriapalveluista siivouspalveluihin.  
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Keskuksessa työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitaja tiiminä ja siellä on yöhoitaja, 

joten hoito on turvattu 24/7. Peurankalliossa voi olla vuodepotilaana, sekä siirtyä saatto-

hoitoon, kun aika koittaa.  

Palvelukeskuksen yhteydessä toimivat ravintola ja kaikille avoin kohtaamispaikka Lähi-

tori, jossa järjestetään teemapäiviä yhteistyössä esimerkiksi Tredun vapaaehtoistoimin-

nan kanssa. Peurankallion palvelukeskus sijaitsee Pyynikki-Amuri alueella.  

 

(Karjalainen, 2017) (Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2018) 

 

Hoivakoteja ja erilaisia palvelukeskusmuotoja löytyy Tampereelta ja ympäristökunnista 

runsaasti, ja palveluita on tarjolla keskuksista riippuen monipuolisesti. Tampereelta löy-

tyy myös perinteisiä vanhainkoteja ja palvelutaloja esimerkiksi Rauhaniemestä, jossa toi-

mii ryhmäkoteja päivittäin apua tarvitseville henkilöille. (Tampereen kaupunki, 2018)  

 

 

2.4.2 Seniorikodit 

 

Seniorikodit ovat yleensä vuokratalosäätiön, esimerkiksi Kotosalla Säätiön ja YH Kodin, 

rakennuttamia. Kotosalla-asunnot ovat tarkoitettu joko yli 55- tai yli 65-vuotiaille ja ne 

tukevat turvallista ja itsenäistä asumista, jonka yhteydessä on helposti saatavilla erilaisia 

palveluita, seuraa ja yhteistoimintaa.  

Asumismuodot vaihtelevat vuokra-asumisesta, asumisoikeus- ja omistusasuntoihin ym-

päri Pirkanmaata.  

Seniorikodeissa toimii oma palveluohjaaja. (YH-kodit, 2018) (Kotosalla, 2018) 
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3 SENIORI- JA PALVELUASUMISEN TULEVAISUUS 

 

 

Tulevaisuudessa senioreiden asumistoiveet ja -tarpeet ovat erilaiset ja muuttuvat tekno-

logian koko ajan kehittyessä ja tietoisuuden kasvaessa omasta terveydestä sekä hyvin-

voinnista. Samalla kun väestö ikääntyy ja pitkäikäisyys yleistyy, paranee ihmisten liik-

kuvuus verraten nykyisten vanhusten tilanteeseen. Tarpeet ja halut ovat erilaiset kuin suu-

rilla ikäluokilla, jotka ovat kasvaneet sodan jälkeisessä toipuvassa maassa. Teknologia on 

kehittynyt ja tarjolla on paljon enemmän hyödykkeitä kuin ennen Myös esimerkiksi perhe 

käsitteenä on nykypäivänä paljon monipuolisempi kuin perinteinen ydinperhe ja sen saa-

tetaan nähdä muodostuvan ystävistä tai yhteisöstä.   

 

 

3.1 Palvelukeskuksen suosituimmat palvelut nykypäivänä 

 

Päivi Karjalaisen haastattelussa (28.12.2017) keskusteltiin Peurankallion asukkaiden par-

haimmiksi koetuista palveluista.  

 

Suosituimmiksi palveluiksi nousivat erityisesti palveluohjaus, ravintolatoiminta, siivous-

palvelu, kotihoidon palvelut, kampaaja ja yksityinen fysioterapeutti. Karjalainen mainit-

see, että kun ikää tulee, monista ns. itsestään selvistä arjen tehtävistä tulee vaikeita suo-

rittaa. Ei pystytä enää välttämättä siivoamaan rajoittuneen toimintakyvyn vuoksi tai unoh-

tuu, miten pesukonetta käytetään. (Karjalainen, 2017) 

 

 

3.2 Tulevaisuuden senioreiden asumistoiveet ja palveluiden tarve 

 

Opinnäytetyötä varten teetin kyselyn ’’Tulevaisuuden vaihtoehtoinen palveluasuminen’’ 

Google Docs -ohjelmiston avulla. (Opinnäytetyökysely, 2017). Jaoin kyselyä sähköpos-

tilla ja Facebookissa aikavälillä 11/2017-12/2017. Kysymykset olivat suurimmalta osin 

monivalintakysymyksiä. Aluksi vastaajilta kyseltiin perustietoja kuten ikää, sukupuolta, 

siviilisäätyä, talouden kokoa, lasten lukumäärää ja ammattia. Taustatietojen jälkeisessä 

osuudessa pureuduttiin enemmän vastaajan toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen. Vas-

taajilta kysyttiin harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita, mikä tämän hetkisessä asunnossa 
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toimii, mitä muuttaisi kodissaan, millaisessa ympäristössä ja rakennuksessa haluaisi tule-

vaisuudessa asua, minkä kokoinen olisi sopiva asunto, haluaisiko huonetoverin, millai-

sista mukavuuksista haluaisi nauttia tulevaisuuden palveluasunnossa ja millaisia palve-

luita siellä haluaisi olevan sekä minkä ikäisenä kokisi muuttavansa tällaiseen vaihtoeh-

toiseen asumismuotoon. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 237. Osaan kysymyksistä oli 

vapaaehtoista vastata, joten vastauksien tulosten prosenttiosuuksissa on marginaalisia 

heittoja. 

 

 

3.2.1 Vastaajien taustatietoja 

 

Ikäjakauma 

 

Kyselyyn vastanneista 30,1 % oli miehiä ja 69,9 % oli naisia. Ikäjakauma hajaantui melko 

tasaisesti alla olevan ympyräkaavion (Kaavio 1) mukaan. 

 

 

KAAVIO 1, Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

 

 

 

 

 

30+
25 %

40+
38 %

50+
22 %

60+
10 %

70+
5 %

Ikäjakauma

30+ 40+ 50+ 60+ 70+
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Siviilisääty 

 

Suurin osa, lähes puolet (49,4 %), kyselyyn vastanneista olivat naimisissa, loput puolet 

vastanneista olivat melko tasaisesti jakautuneita. Alla olevasta kaaviosta (Kaavio 2) sel-

viää vastanneiden siviilisäädyt.  

 

  

 

KAAVIO 2, Kyselyyn vastanneiden siviilisääty 

 

Kotitalouden koko 

 

Vastanneiden taloudessa asui yleisimmin 2 henkilöä. Alla oleva kaavio (Kaavio 3) kuvaa 

kyselyyn vastanneiden henkilömäärää/talous. 

 

Siviilisääty

Sinkku Seurustelusuhteessa Avopuoliso Naimisissa
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KAAVIO 3, Vastanneiden henkilömäärä/talous 

 

Lasten lukumäärä perheessä 

 

Vastaajilta kysyttiin lapsien lukumäärää, joista yleisin lukumäärä oli kaksi lasta. Alla ole-

vasta kaaviosta (Kaavio 4) ilmenee kyselyyn vastanneiden henkilöiden lasten lukumäärä.  

 

 

 

KAAVIO 4, Kyselyyn vastanneiden henkilöiden lasten lukumäärä 

Henkilömäärä/talous

1 hlö 2 hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö

Kyselyyn vastanneiden henkiöiden lasten lukumäärä

0 1 2 3 tai enemmän
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Koulutus-/ammatillinen tausta 

 

Ammatillisesti vastaajia oli eri sektoreilta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli korkea-

koulutettuja ja toisen asteen tutkinnon suorittaneita ammattilaisia, pieni osa vastanneista 

oli opiskelijoita. ’’Muu’’-vastauksen antaneita oli 63 kpl vastanneista. 

 

 

3.2.2 Vastaajien harrastukset ja kiinnostuksen kohteet 

 

Käyttäjien oli mahdollisuus vastata vapaasti kiinnostuksen kohteista ja harrastuksista. 

Kyselyssä oli muutamia valmiita vaihtoehtoja. Monet kyselyyn vastanneista oli valinnut 

valmiista vastausvaihtoehdoista yhden tai useamman, joista alla on esitetty järjestyksessä 

10 suosituinta harrastusta/kiinnostuksen kohdetta. 

 

Kyselyn 10 suosituinta harrastusta/kiinnostuksen kohdetta: 

 

1. Ulkoilu (170 vastausta) 

2. Liikunta (141 vastausta) 

3. Lukeminen (116 vastausta) 

4. Musiikin kuuntelu (112 vastausta) 

5. Elokuvat (93 vastausta) 

6. Lemmikit (89 vastausta) 

7. Ruoanlaitto (84 vastausta) 

8. Puutarhan hoito (63 vastausta) 

9. Käsityöt (60 vastausta) 

10. Teatteri (54 vastausta) 

 

Näiden lisäksi kyselyyn vastanneet harrastivat mm. musiikin soittamista, taiteita, näyt-

tely/improvisaatiota, kirjoittamista ja lautapelejä. Vapaalla sanalla mainittuja harrastuksia 

ja kiinnostuksen kohteita olivat esimerkiksi partio, mökkeily, remontointi, vapaaehtois-

toiminta ja matkustelu.  

 

 

3.2.3 Vastaajien asumisen nykytilanne 
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Vastaajia pyydettiin kyselyssä kirjoittamaan vapaamuotoisesti, mitkä asiat eivät vastaajan 

nykyisessä asunnossa toimi? Mitä hän muuttaisi kodissa, jotta voisi asua siellä koko 

ikänsä? Alla listattuna yleisimmät vastaukset asunnon toimivuudesta. 

 

Toimivuuden puutokset/muutoksen tarve vastaajien kodeissa: 

 

1. Tasoerot ja kynnykset (31 vastausta)  

 

Tasoerot ja kynnykset olivat saaduista vastauksista suurin koettu ongelma vastaa-

jien asunnoissa. Monesta rakennuksesta puuttui hissi sekä huoneistojen tasoerot 

ja kynnykset olivat liian korkeita. 

 

2. Pohjaratkaisu (18 vastausta) 

 

Pohjaratkaisuissa ongelmaksi nousi esteettömien tilojen puute ja huoneiden liian 

pieni koko. Kaappitilaa kaivattiin vastausten mukaan lisää. Vastauksissa mainit-

tiin myös turvaton sisäänkäynti ja parvekelasitusten puuttuminen. Tilojen liian 

suuresta koosta mainitsivat vastaajat, joiden lapset olivat jo muuttaneet pois. 

 

3. Wc ja kylpyhuone (17 vastausta)  

 

Wc:n ja kylpyhuoneiden liian pieni koko olivat usean vastaajan asunnossa on-

gelma. Kylpyhuoneissa toivottiin olevan enemmän säilytystilaa sekä tilaa pyyk-

kien kuivaamiselle.  

  

4. Keittiö (11 vastausta) 

 

Keittiön heikko toimivuus ja ahtaus olivat ongelma useamman vastaajan luona. 

Keittiöissä tulisi muuttaa kalustejärjestystä ja kalusteiden korkeuksia säätää siten, 

ettei tarvitsisi kurotella ja kumarrella. Säilytystilan puute mainittiin myös yhtenä 

ongelmana keittiöissä.  

 

5. Talotekniikka (2 vastausta) 
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Talotekniikan puutteissa kaivattiin lattialämmitystä sekä mainittiin huono ilman-

vaihto ja valaistus. Myös puulämmitys oli joissain asunnoissa koettu hankalaksi 

tulevaisuutta ajatellen. 

 

6. Sisäilman fysikaaliset ominaisuudet (2 vastausta) 

 

Sisäilmaston fysikaalisten ominaisuuksien puutteet liittyivät asuinhuoneistojen 

läpi kantautuvaan meluun ja asuntojen vetoisuuteen.  

 

Asunnon toimimattomuuksiksi listattiin myös mm. julkisen liikenteen puutteelli-

suus, yhteispihan käyttömahdollisuuksien vähäisyys, ulkotyöt ja yhteisöllisyyden 

puuttuminen.   

 

Vastanneista 11 olivat tyytyväisiä tämän hetken asuntoonsa eivätkä muuttaisi mi-

tään. Vastanneista 101 olivat vastanneet vapaamuotoiseen tekstikenttään ’’Muu’’. 

 

 

3.2.4 Vastaajien asumisen toiveet tulevaisuuden palveluasunnossa 

 

Vastaajilta kysyttiin kyselyn viimeisissä monivalintakysymyksissä toiveista ja tarpeista 

liittyen asumiseen tulevaisuuden palveluasunnossa.  

 

Suunnittelun lähtökohtaa varten kartoitettiin sijaintia, asumismuotoa, asunnon kokoa 

sekä missä käyttäjä haluaa tulevaisuudessa asua. Vastanneista 67,1 % haluaisi asua rivi-

talossa ja 32,9 % kerrostalossa.  

 

Kyselyn toivottu asumisympäristö 

 

. Kaupungin keskusta oli vastanneiden kesken vetovoimaisin paikka asumiselle, kuten 

alla olevasta kaaviosta (Kaavio 5) nähdään. Asumisympäristöksi oltiin myös toivottu 

maaseutua (2 vastausta), kauppakeskuksen lähistöä ja yhteisöllistä viherkaupunkia. 
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KAAVIO 5, Kyselyn toivottu asumisympäristö  

 

Asunnon toivottu koko 

 

Asunnon kokoa kysyttäessä toivotuin asunnon koko oli kaksio. Alla olevassa taulukossa 

esitetään vastaajilta toivotun asumishuoneiston koko (Kaavio 6). 

 

  

 

KAAVIO 6, Kyselyn toivotun asuinhuoneiston koko 

Asumisympäristö

Keskusta Keskusta-alueen ulkopuolella Kaupungin ympäryskunnat

Asuinhuoneiston koko

1 H 2 H 3 H 4 H
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Huonetoveri 

 

Vastaajilta kysyttiin, olisitko hän valmis ottamaan huonetoverin. Vastaajista 18,1 % olisi 

valmis asumaan huonetoverin kanssa.  

 

 

3.2.5 Vastaajien palveluiden tarpeet ja toiveet tulevaisuuden palveluasunnossa 

 

Palveluasumiseen kuuluu erilaisia palveluita, yksityisiä sekä yhteisiä tiloja. Käyttäjiä 

pyydettiin valitsemaan viisi mukavuutta, joista he haluaisivat palvelutalossa nauttia. Alla 

listattuna viisi tärkeimmäksi koettua mukavuutta tulevaisuuden palveluasunnossa. 

 

1. Oma suihku (223 vastausta) 

2. Oma keittiö (183 vastausta) 

3. Ulkoilureitit (143 vastausta) 

4. Monimuotoiset yhteistilat muiden asukkaiden kanssa, kuten harrastesalit, spa- ja 

saunatilat (140 vastausta) 

5. Omat hallintalaitteet huoneesi musiikin, valaisinten yms. ohjaamiseen (130 vas-

tausta) 

 

Tutkimustuloksista selvisi myös, että julkisen liikenteen yhteydet koettiin tärkeämmäksi 

kuin vuokrattava auto tai autopaikka. Läheiset joukkoliikenneyhteydet saivat 114 vas-

tausta ja vuokrattava auto vain 29 vastausta. Kyselyssä paljon ääniä keräsi myös siivous-

palvelu (120 vastausta) ja kasvillisuus ja puutarhat (99 vastausta). 

 

Vastaajilta kysyttiin, minkälaisia palveluita palveluasunnossa haluttaisiin tarjottavan. 

Alla listattuna järjestyksessä viisi palvelua, jotka käyttäjät kokivat tärkeinä.  

 

1. Terveydenhoitopalvelu (päivystävä sairaanhoitaja/lääkäri) (165 vastausta) 

2. Liikuntapalvelut (personal trainer, järjestetty yhteisliikunta) (140 vastausta) 

3. Kerhotoimintaa (140 vastausta) 

4. Kahvila (137 vastausta) 

5. Ruokakassipalvelu (114 vastausta) 
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Kannatusta saivat kyselyssä myös päivittäistavarakauppa (102 vastausta), ravintola (100 

vastausta) ja kauneudenhoitopalvelu (65 vastausta). Vähemmän ääniä saivat muun mu-

assa koulutukset (18 vastausta), yhteiset matkat ja retket, elokuvateatteri ja päiväkoti/es-

kari. 

 

Vaikka kyselyn ajatuksena oli muuttaa käsitystä palvelutalosta ja laittaa ihmiset pohti-

maan tulevaisuuden palveluasumista. Suurin osa oli valmis muuttamaan palveluasuntoon 

vasta 70-vuotiaana (43,5 %), 80-vuotiaana (42,2 %), vain muutama vastaajista (10,5 %) 

jo 60-vuotiaana.  

 

 

3.3 Kyselyn analyysi  

 

Kyselyn vastausten määrästä päätellen, aihe oli monelle vastaajalle tärkeä. Vastaajat oli-

vat tietoisia oman asuntonsa mahdollisista ongelmakohdista esteettömyyden kannalta ja 

tiesivät melko tarkkaan, mitä haluaisivat tulevaisuuden palveluasunnolta.  

 

Erityisen tärkeäksi kyselyn vastauksissa nousivat liikuntamahdollisuudet ja monimuotoi-

set yhteistilat. Kyselyn kohdassa, jossa kartoitettiin vastaajien palveluiden tarpeita ja toi-

veita tulevaisuuden palveluasunnossa, tuli heti selväksi oman suihkun ja keittiön tärkeys 

vastaajille. Vaikka yhteistilat olivat vastaajille tärkeitä, oma huoneisto perinteisine hygie-

nia- ja ruoanvalmistustiloineen kertovat omatoimisuuden ja normaalin elämän ylläpitä-

misen halusta. Oman huoneiston hallintalaitteiden suosio oli myöskin suuri, mikä saattaa 

kertoa, että tulevaisuuden palveluasukkaat hallitsevat ja tietävät teknisten laitteiden hal-

linnasta enemmän ja osaavat yhdistää sen elämän helpottamiseen ja mukavuuteen.  

 

On tärkeää, että tulevaisuuden palveluasunnon yhteistiloista ja asunnoista tehdään mah-

dollisimman paljon itsenäistä elämää tukevia tiloja, jossa asukas ei koe itseään valvotuksi 

tai holhotuksi. Uusinta teknologiaa on tärkeä hyödyntää automaatio- ja talotekniikan yh-

teensovittamisella tulevaisuuden palveluasunnossa.  
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4 TULEVAISUUDEN PALVELUASUNTO – YMPÄRISTÖ, PIHA JA RAKEN-

NUS 

 

 

4.1 Tontti 

 

Palveluasunnon rakennuspaikaksi valittiin Tampereelta Hatanpään Valtatien varressa si-

jaitseva tontti 513, jolla sijaitsee nykyisin vielä vedenpuhdistuslaitos (Liite 1). Opinnäy-

tetyötä varten teetetyn kyselyn mukaan 41% vastanneista halusi asua keskusta-alueella. 

(Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

ARAn tuettavien kohteiden sijainnista sanotaan, että asuntojen tulee sijaita lähtökohtai-

sesti hyvällä rakentamispaikalla, palvelujen ja liikenneyhteyksien lähellä. (ARA, 2018). 

Tontti on sijainniltaan otollisella paikalla muun muassa Hatanpään sairaalaan ja kaupun-

gin palveluihin nähden. Tontti on tasaiselta maastoltaan otollinen esteettömään rakenta-

miseen. Aluetta ympäröivä istutusalue rauhoittaa alueen Hatanpään Valtatiestä, ja tontin 

toisella puolella aukeaa Pyhäjärvi ja sen varrella kulkeva kävelyreitti. 

 

Hoitolaitoksen sijaintipaikkaa suunniteltaessa tulee selvittää, ovatko muun muassa alueen 

melutaso, ilmanlaatu ja maaperä toimintaan sopivat. (Helsingin kaupunki, 2018, s. 3). 

Melun keskiäänitaso tontilla vuonna 2017 oli noin 50 – 60 dB. Vuoden 2040 ennusteessa 

melun keskiäänitaso alueella pysyisi lähes samana. Öisin melun keskiäänitaso putoaa 

noin 10 desibeliä. (Tampereen kaupunki, 2018). Mikäli keskiäänitaso on yli 55 dB ulko-

oleskelualueilla, tulee alueelle tehdä melueste. Vedenpuhdistuslaitoksen takia maaperä 

tulee tutkia soveltuvuudeltaan (likaisuus, kosteus) ennen rakentamisen aloittamista. 

(Helsingin kaupunki, 2018) . 

 

 

4.2 Liikenneyhteydet  

 

 

4.2.1 Julkinen liikenne 

 

Tontilta kulkee kaksi esteetöntä kevyeen liikenteen väylää linja-autopysäkille (Kuva 2), 

josta pääsee keskustaan (pysäkki Hatanpään valtatie 24) ja Pirkkalan suuntaan (pysäkki 
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Viinikanlahti). Linja-autoasema sijaitsee 500 m päässä ja rautatieasema 0,5 km päässä 

palvelurakennuksesta. Etäisyydet on laskettu osoitteesta Hatanpään Valtatie 19. 

(Reittihaku.org, 2018). 

 

 

 

KUVA 2 Kevyen liikenteen reitit julkisen liikenteen pysäkeille 

 

Tontille liittyminen tapahtuu nykyisestä paikastaan tontin eteläisestä päädystä Hatan-

päänkadun ja Hatanpään Valtatien liittymän kohdalta. 

 

Palveluasunnon edessä on liikenneympyrä (Kuva 3), josta myös tilausmatkojen linja-au-

ton, taksien, ambulanssin tai omaisten on helppo kääntyä. Sisäänkäynnin eteen on jätetty 

tilaa väliaikaiselle pysähtymiselle, mikä helpottaa asukkaan noutamista.  
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KUVA 3 Liittyminen tontille ja sisäänkäynnin yhteydessä oleva liikenneympyrä 

 

 

4.2.2 Huoltoajo ja pelastustiet 

 

Huoltoajo tapahtuu rakennuksen pohjoispuolella, jossa sijaitsee rakennuksen jätehuone 

(Kuva 4).  
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KUVA 4 Huoltoajon reitti jätehuoneeseen 

 

Rakennusta ympäröivät tiet on suunniteltu siten, että pelastusajoneuvojen esteetön kulku 

mahdollistuu kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. 

 

 

4.2.3 Pysäköinti 

 

Pysäköinti sijaitsee palvelurakennuksen itäpuolella (Kuva 5), pääsisäänkäynnistä 10 met-

rin etäisyydellä. 

Pysäköintialueelle pääsee kääntymään sisäänkäynnin edessä olevasta liikenneympyrästä. 

Pysäköinti ja kulku julkisen liikenteen väylille on erotettu kevyen liikenteen väylistä eri 

materiaalein, huomiokorotuksin ja -värein. 
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KUVA 6 Pysäköinti tontilla 

 

Pysäköintiruutuja on osoitettu 0,5 kappaletta / asukas. Kaksi pysäköintipaikkaa ovat es-

teettömiä. Esteettömät pysäköintiruudut (3600 mm x 5000 mm) on sijoitettu pääsisään-

käynnin läheisyyteen. Palvelurakennuksen pysäköintiruudut ovat tarkoitettu myös palve-

lurakennuksessa sijaitsevien liikuntatilojen käyttäjiä varten  

Palvelurakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen on mitoitettu 3600 mm x 8500 mm py-

säköintiruutu palveluautolle tai muille isommille ajoneuvoille, jolloin asukkaiden on 

helppo esimerkiksi nousta rauhassa retkibussiin tai käyttää palveluliikenteen autoja. 

(Hansio, 2011) 

 

 

4.2.4 Kevyen liikenteen reitit 

 

Palvelurakennuksen tontti on maastoltaan tasainen, joten kaikki kevyen liikenteen reitit 

on mahdollista toteuttaa esteettöminä (Kuva 7). 1:20 kaltevia luiskia pitkin pääsee kulke-

maan vaivattomasti rakennuksen terassilta pihamaalle. (Hansio, 2011). 
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KUVA 7 Kevyen liikenteen reitit ja levähdyspaikat 

 

Kevyen liikenteen väylät on sijoitettu tontilla siten, että ne risteävät ajoneuvoliikenteen 

kanssa mahdollisimman vähän. Alueen palveluihin, puistoihin ja virkistysalueille johta-

vat risteämättömät ja selkeät reitit, jotka ovat ikääntyneiden turvallisen liikkumisen kan-

nalta parhaita. Korotettu jalkakäytävä tulee ainoastaan sisäänkäynnin yhteyteen ja koh-

taan, jossa kevyen liikenteen väylä risteää huoltoliikenneväylän kanssa. Jalkakäytävien 

reunakivet kallistetaan suojateiden kohdalla. (Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007). 

 

Kevyen liikenteen väylät on suunniteltu 3 metriä leveiksi, jolloin liikkuminen on avusta-

jan tai liikuntakaverin kanssa on helppoa. Myös talvikunnossapito on helpompaa leveäm-

millä reiteillä. Kevyen liikenteen reitit päällystetään ohuella ja ympäristöystävällisellä 

ViacoGrip -asfaltilla. (NCC oy, 2018). Väylille on varattu 20 metrin välein levähdyspaik-

koja. Reitit on suunniteltu siten, että tontilla on mahdollista tehdä eri pituisia lenkkejä 

oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Kuvassa 7 on osoitettu levähdyspaikkojen kohdat 

tummanruskeilla palloilla. (Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007). 

 

 

4.3 Piha-alueet 
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Piha-alueiden kulkureitit ovat kevyen liikenteen väylien kaltaisesti tehty 3 metriä leveiksi 

ja päällystetty ViacoGrip asfaltilla. Piha-alueiden eri toiminnot on erotettu erilaisin pääl-

lystemateriaalein, jotka ohjaavat pihalla liikkumista. Alla olevassa kuvassa (Kuva 8) on 

esitetty piha-alueilla käytettäviä päällystemateriaaleja eri toiminta-alueilla. Seuraavissa 

kappaleissa esitetään piha-alueiden eri toiminnot.  

 

 

KUVA 8 Piha-alueiden päällysteet: Asfaltti (ViacoGrip) (Pixabay, 2018),    

KUVA 9 Grass-betonikivi (Betonilaatta Oy, 2018),  
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KUVA 10 Red Heavy Duty Rubber-kumilaatta (Top Joy Sports, 2018) 

 

 

4.3.1 Puisto- ja viheralueet 

 

Tontin pohjoispuolella sijaitsee viheralue, joka suojaa runsaan puustonsa vuoksi melulta 

ja kovimmilta tuulilta lähes koko tontin leveydeltä (Kuva 9). Viheralueita on tarkoitus 

sijoittaa tontille runsaasti ja siten luoda suojaisaa ja miellyttävää pihaympäristöä. Turval-

linen ja puistomainen ympäristö on tärkeä myös pienten lasten perheille ja koululaisille, 

joten se on samalla myös eri ikäisten luonteva kohtauspaikka. (Lehmuspuisto & 

Åkerblom, 2007). 

 

 

KUVA 9 Tontin puisto- ja viheralueet 

 

Opinnäytetyön kyselyssä 63 vastaajaa 237:sta vastaajasta harrasti puutarhanhoitoa, joten 

palvelurakennuksen länsipuolen terassin läheisyyteen ja kevyen liikenteen väylien var-

relle on sijoitettu viljelyalueita ja viljelylaatikoita, joita on helppo hoitaa pyörätuolissa 

istuen. Palveluasunnon terassin yhteyteen on suunniteltu kiveysalue/patio, josta on tar-

koitus tehdä pihalle keidasmainen, tiheämmin istutettu alue. (Opinnäytetyökysely, 2017) 
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4.3.2 Leikki- ja liikuntapuisto 

 

Valtakunnallisesti tehdyn senioriliikuntatutkimuksen mukaan 79 % tuhannesta 60-79  

-vuotiaista harrasti jotain liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Kävely oli tutkimuksen 

mukaan ylivoimaisesti suosituin liikuntalaji. Liikuntaharrastusta lisäsi erityisesti se-

nioreille suunnattujen liikuntapalveluiden saatavuus ja niiden hyvät käyttömahdollisuu-

det. Liikuntaan motivoivana tekijänä mainittiin myös liikunnan ilo, jota koettiin erityisesti 

saatavan ulkona liikkumisesta puisto- ja viheralueilla. (Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007) 

 

Palveluasunnon käyttäjiä varten teetetyssä kyselyssä 170 vastaajaa 237:sta vastaajasta 

harrasti ulkoilua, joten eri pituisten kävelyreittien lisäksi tontin lounasosaan palveluasun-

non terassin yhteyteen suunniteltiin leikki-/liikuntapuisto asukkaiden ja muiden ulkoili-

joiden käyttöön (Kuva 10). Liikuntapuiston lihaskuntolaitteet on suunniteltu niin, että 

pyörätuolin käyttäjien ja lapsien on helppo harjoittaa lihaskuntoaan. 

(Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

 

KUVA 10 Liikuntapuisto 
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4.3.3 Ulko-oleskelualueet 

 

Ulkona oleskelulla on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia terveyteen. Ruotsa-

laisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin keski-iältään noin 87-vuotiaita vanhainkodin asuk-

kaita, voitiin todeta ulkona olemisen parantavan mielen tasapainoa monella tavalla. Asuk-

kaat sietivät paremmin yhteisiä aktiviteetteja, olivat avuliaampia, paremman tuulisia ja 

sairaalassa käynnit harvenivat. (Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007). 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa suosituiksi oleskelupaikoiksi osoittautuivat torialueet, puis-

tot ja virkistysalueet. Erityisesti autottomia alueita suosittiin ulkona liikkuessa. 

(Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007) 

 

Tulevaisuuden palveluasunnon tontin suunnittelussa otettiin huomioon pihojen oleskelu-

alueet kävelyreittien varsilla, istutusalueilla ja palveluasunnon väliin jäävällä torikäytä-

vällä. Torikäytävälle on mahdollista järjestää pop-up -tapahtumia. (Kuva 11). 

 

 

KUVA 11 Torikäytävä 
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4.4 Rakennus tontilla 

 

Tammerkosken vartta pitkin, Näsijärveltä Pyhäjärvelle, kulkee tiilirakennusten kirjo van-

hasta tehdasrakentamisesta uudisrakentamiseen. Pyhäjärven rantoja ympäröivä Ratina ja 

Hatanpää koostuvat pääosin puna- ja ruskeatiilisistä rakennuksista.   

 

Suunnittelemani palveluasunnonkin julkisivujen päämateriaali on tiili ja julkisivujen te-

hostemateriaalina käytetään värillistä rappausta, rakennuksen lohkossa A lämmintä 

oranssia ja rakennuksen lohkossa B tummaa turkoosia. Julkisivuissa käytetään myöskin 

puuta, lähinnä parvekkeiden seinissä. (Liite 3) 
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5 TULEVAISUUDEN PALVELUASUNTO, MONIMUOTOISET YHTEISTI-

LAT 

 

 

Marja Soini kirjoittaa opinnäytetyössään ’’Mielekäs ja merkityksellinen arki ikääntynei-

den palvelukeskuksessa’’ mielenterveyttä edistävistä elementeistä. Näitä ovat muun mu-

assa liikunta, sosiaaliset suhteet ja erilaiset luovan toiminnan tapahtumat. Sosiaalisella 

toiminnalla ja aivojen aktiivisella käyttämisellä on todettu olevan hyödyllisiä vaikutuksia 

muistisairauden ennaltaehkäisyssä. Yhteisöllisyydellä on ylipäänsä todettu olevan suotui-

sia vaikutuksia terveyteen. (Soini, 2017). Selvitysten mukaan ne ihmiset, jotka omaavat 

vahvat sosiaaliset suhteet, selviytyvät sairauksista nopeammin ja paremmin. Sosiaalinen 

eristyneisyys ja yksinäisyys toisaalta altistavat fyysisille sairauksille. (Tekes, 2011). 

 

Palvelurakennuksen kaikki tilat on pyritty suunnittelemaan siten, että yhteistilat olisivat 

aina asukkaiden vapaassa käytössä. Opinnäytetyötä varten teetetyssä kyselyssä 140 vas-

taajaa 237:sta vastaajasta piti tärkeänä kohtaamisia ja yhteistä tekemistä varten suunnitel-

tuja, monimuotoisia yhteistiloja. Tulevaisuuden palveluasunnon asukkaat pitivät tärkeinä 

yhteisiä kerhotiloja ja liikuntatoimintaa, joten palveluasuntoon suunniteltiin runsaasti eri 

tarkoituksiin muunneltavaa yhteistä tilaa ja huomioitiin liikuntamahdollisuudet monessa 

eri muodossa ja erilaiset toimintakyvyn puutteet huomioiden. Yhteistiloja löytyy jokai-

sesta kerroksesta ja maantasokerroksen tiloja on myös muiden kaupunkilaisten mahdol-

lista käyttää ja vuokrata. (Opinnäytetyökysely, 2017). 

 

Toiminnallisten yhteistilojen lisäksi, löytyy palveluasunnosta myöskin ARAn suunnitte-

luoppaan vaatimia tiloja. ARAn suunnitteluoppaassa 2015 oli määritelty tarkat mitoitus-

ohjeet yhteistiloille, mutta uusimmassa oppaassa tilavarausten tulee olla mitoitukseltaan 

riittäviä käyttäjämäärältään. Yhteistilat, jotka uusimmassa suunnitteluoppaassa maini-

taan, ovat muun muassa tilat pyykin pesuun ja kuivaukseen, mahdollinen yhteissauna, 

sekä säilytys- ja väestönsuojatilat. (ARA, 2018). 

 

 

5.1 Terveydenhuolto 

 

Kyselyssä ylivoimaisesti tärkein palveluasunnon tarjoama palvelu on terveydenhuolto-

palvelu (165 vastausta 237:sta vastauksesta). 
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Palveluasunnossa jokaista kerrosta kohden olisi yksi hoitaja eli yhteensä kuusi hoitajaa, 

joiden palveluista olisi mahdollisuus maksaa oman terveydentilan ja tarpeen mukaan. 

Vaikka hoidolle ei välttämättä olisikaan heti akuuttia tarvetta, on hyvä, että avuntarve on 

lähellä. Asukkaan ei tarvitse kokea olevansa palveluasunnossa ainoastaan avun tarpeen 

takia, vaan asukkaana omassa kodissa yhteisön ympäröimänä. Palveluiden piiriin asteit-

tain siirtyminen helpottaa uuteen ja erilaiseen ympäristöön sopeutumisessa. (Soini, 2017).  

 

Hoitajille on varattu työskentelytilat maantasokerroksesta, jossa sijaitsee myöskin lääke-

huone ja hoitajan vastaanottotilat. Hoitajien huone on erotettu vastaanottotilasta omaksi 

työskentelytilakseen. Taukotilat ja pukuhuoneet on sijoitettu kellarikerrokseen. Palvelu-

asunnon asukkaiden on mahdollista hoitaa asioitaan hoitohenkilökunnan kanssa omassa 

huoneistossa tai vastaanottotilassa tarpeesta riippuen.   

 

Palvelutalossa on käytössä Ite-piste, jossa asukas pystyy tekemään helposti ja nopeasti 

yksinkertaisia terveydentilaa kuvaavia testauksia, muun muassa mittaamaan verenpai-

neen, painon ja tutustumaan terveellisiin elintapoihin liittyvään kirjalliseen materiaaliin. 

(Helsingin kaupunki, 2018) (Karjalainen, 2017). Ite-pisteeltä löytää ikäihmisten ravitse-

mussuosituksia ikääntymisen eri vaiheissa, joista asukas voi hakea inspiraatiota omaan 

ruokakassiin. Asukas voi täyttää ite-pisteellä myös MNA (Mini Nutritional Assessment) 

-arviointilomakkeen, jolla voidaan seurata ikääntyneen ravitsemustilaa yhdessä hoitohen-

kilökunnan kanssa. (Jyväkorpi;Havas;Urtamo;& Karvinen, 2014). 

 

Palvelutalossa on tarkoitus hyödyntää älypuhelimen tai tabletin avulla toimivaa 9soluti-

ons-järjestelmän teknologiaa. Järjestelmän avulla pystyy paikantamaan asukkaan sijain-

non, mikäli hän vaikkapa kaatuu ulkona. Laitteella pystyy myös kutsumaan hoitajaa hä-

tätilanteessa tai tarvittaessa jopa integroimaan terveydentilan erilaiset mittaukset puheli-

men kautta sairaalaan. (9Solutions Oy, 2018) 

 

 

5.2 Ravitsemus 

 

Tulevaisuuden palvelutalossa ei ole ravintola- tai kahvilapalveluita. Kahvila on yleensä 

suosittu ja toivottu palvelu, kuten opinnäytetyön kyselyssä (137 vastausta). Palvelutaloon 

suunniteltiin asukkaita varten yhteiskeittiö ensimmäiseen kerrokseen. Kahvittelu on 

yleensä sosiaalinen tapahtuma, joten kahvilan sijasta yhdistettiin kahvin keittämisen ja 
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ruoanlaiton mahdollisuus maantasokerroksen kerhotiloissa. Yhteiskeittiötä pystyy myös 

hyödyntämään kokkauskurssin muodossa. (Opinnäytetyökysely, 2017). 

 

Palvelutalossa toimii ruokakassipalvelu, jota asukas voi halutessaan hyödyntää. Ensim-

mäiseen kerrokseen on sijoitettu pieniä jääkaappeja, joihin asukkaan on mahdollisuus ti-

lata ruokaostoksensa. Ruokakassi voidaan toimittaa ensimmäisessä kerroksessa sijaitse-

vaan jääkaappiin silloinkin, kun asukas ei ole kotona, eikä asukkaan tarvitse pelätä ke-

nenkään tulevan hänen kotiinsa hänen tietämättään.  

 

 

5.3 Liikunta 

 

Vuosien saatossa on kerätty vakuuttavaa näyttöä liikunnan terveysvaikutuksista ikäihmi-

sille. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn. Liikkuminen parantaa ikäihmisten liikkumiskykyä ja siten edistää samalla 

omatoimisen elämän edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan tarjoamiin 

toimiin. (Jyväkorpi;Havas;Urtamo;& Karvinen, 2014). 

 

Tulevaisuuden palvelutaloon on mitoitettu runsaasti ja monipuolisesti liikuntatiloja. Tu-

levaisuuden palveluasukkaille teetetyssä kyselyssä erityisesti liikuntapalvelut ja ulkolii-

kuntamahdollisuudet oli koettu tärkeimmiksi tarjottaviksi palveluiksi. Päätavoitteena 

suunnittelussa ovat kaikille tarkoitetut, helppokäyttöiset, matalan kynnyksen liikuntatilat, 

joissa otetaan huomioon erilaiset toimintakyvyn rajoitteet.  

 

Aiemmin todettiin kävelyn olevan ikäihmisten suosituin liikuntamuoto. On kuitenkin tär-

keää kestävyyskunnon lisäksi harjoittaa myöskin lihaskuntoa, tasapainoa sekä liikku-

vuutta. Ikäihmisen liikkumiskyvyn kannalta erityisesti jalkojen lihasvoima ja tasapaino 

ovat tärkeitä. Lihasmassa on pienentynyt 50- vuotiailla 10 % ja 70-vuotiailla lihasmassa 

on pienentynyt jopa 40 %. (UKK-instituutti, 2018). Tästä syystä palveluasunnossa on 

huomioitu monipuolinen liikuntatarjonta, sekä ulko- että sisätiloissa. 

(Jyväkorpi;Havas;Urtamo;& Karvinen, 2014) 
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Ensimmäisen kerroksen B-lohkoon on sijoitettu liikuntahuone ja kuntosali, jotka voidaan 

yhdistää isoksi tilaksi. Tiloissa on mahdollista liikkua omaehtoisesti tai järjestetyn liikun-

tatoiminnan kautta. Omatoimisuuden mahdollistaminen ja tilojen helppo saatavuus ma-

daltaa kynnystä lähteä liikkumaan. 

 

Lähin uimahalli sijaitsee noin 3 kilometrin päässä asunnosta, joten ensimmäiseen kerrok-

seen mitoitettiin allastilat. (Reittihaku.org, 2018). Uinti on todettu hyväksi liikuntamuo-

doksi esimerkiksi reumasairaille asukkaille. (Reumaliitto, 2018). Uimatilojen yhteydessä 

olevat suihku- ja saunatilat on mitoitettu niin, että myös vuodepotilaiden on mahdollista 

käyttää tiloja avustajan kanssa.  

 

 

5.4 Oleskelu ja virkistystilat 

 

Ikäihmisille osallisuus on tärkeä mielen hyvinvoinnin edistäjä. Osallisuutta lisää sosiaa-

linen, ryhmämuotoinen ja mielekäs toiminta. Kaikenlainen naapurusto-, suku-, ystäväin, 

sekä harrastustoiminta lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja parantaa ikäihmisen osalli-

suutta. (Lähde: 4.11.2018 (Koivunen & Pietiläinen, 2017)  

 

Palveluasuntoon on mitoitettu runsaasti asukkaille suunniteltuja sekä vuokrattavia yhteis-

tiloja. Palveluasuntoon lohkoon A on mitoitettu kerhotiloja noin 120 m2, joista toisessa 

sijaitsee yhteiskeittiö ja toinen voi olla vapaassa käytössä hiljaisena esim. luku-/neulon-

takerhon tilana. Lohkossa A sijaitsee väljät aulatilat, jossa pystyy pitämään esimerkiksi 

luentoja ja järjestämään tapahtumia viihtyisyyttä tuovan viherseinän ympärillä, jonka 

taakse jäävät ite-mittauspiste ja ruokakassipalvelupiste. Aulatilan voi hyvällä säällä yh-

distää ulkoterassiin, josta avautuu upeat näkymät Pyhäjärvelle päin.  

 

Palveluasunnon ensimmäiseen kerrokseen on siis sijoitettu runsaammin yhteistiloja, jotka 

mahdollistavat tilojen käytön myös muille kaupunkilaisille. Asukkaille löytyy yhteistilat 

vielä kerroksittain. Joka asunnosta avautuvat tilat yhteistiloihin lohkossa A ja B. Tilavat 

käytävä- ja aulatilat mahdollistavat väljän liikkumisen myöskin avustajan kanssa. Käytä-

viä reunustavat tukikaiteet tuovat turvallisuutta. Käytävät muodostavat sisätiloihin vaih-

televan pituisia kävelylenkkireittejä ja rakennuksen lohkoja yhdistää valoisa viherhuone 

joka kerroksessa. Jokaisesta kerroksesta löytyy rakennuksen eteläpäädystä suuri yhteis-

parveke, johon mahtuu tuomaan myös vuodepotilaan. 
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5.5 Käytävätilat ja kulkureitit 

 

 Tulevaisuuden palveluasunto on suunniteltu siten, että asukkailla on turvallinen ja estee-

tön pääsy asuinkerroksiin. Pääsisäänkäynnillä on tilava tuulikaappi ja mahdollisuus apu-

välineiden huoltoon ja säilytykseen.  

 

Porrashuoneissa on sähköinen lukitusjärjestelmä, jonne ainoastaan asukkailla ja henkilö-

kunnilla on pääsy. Käytävien ja kulkureittien varrella olevat ovet ovat automaattiovia.  

 

 

5.5.1 Opasteet 

 

Lohkojen A ja B sisäänkäyntien yhteydestä ja kulkureittien varsilta löytyy opasteita kat-

keamattomana ketjuna. Opasteiden saavutettavuus eri aistein varmistetaan käyttämällä 

koho-opasteita ja symboleita. (Invalidiliitto ry, 2018)  

 

 

5.6 Säilytys- ja väestönsuojatilat  

 

Asukkaille on mitoitettu kellarikerrokseen asuntokohtaisesti omat säilytystilat. Säilytys-

tilaa löytyy 3 m2 / asunto. Varastotila on mitoitettu niin, että siellä pääsee kääntymään 

pyörätuolilla. Kellaritilaan on mitoitettu 107 m2 S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja. 

(Kaitala, 2018). 

 

 

5.7 Kuivaustila  

 

Alimpaan kerrokseen eli rakennuksen A-lohkon kellaritiloihin on mitoitettu noin 30 m2 

kuivaustilaa, joka täyttää yli 30 asunnon kiinteistöihin suunnatut ARAn määräykset. 

(ARA, 2018) 

 

5.8 Pintamateriaalit, yhteistilat 
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5.8.1 Alakatot ja valaistus 

 

Alakatot toteutetaan holviin kiinnitettävin, maalatuin (valkoinen) akustiikkalevyin luo-

maan miellyttävää kuunteluympäristöä ja estämään kaikumista. (Invalidiliitto ry, 2018) 

Yleisvalaistus toteutetaan esimerkiksi moduulivalaisimin, jotta valaistuksesta tulisi tasai-

nen. On tärkeää, että valaistus on tarpeeksi tehokas, jotta voidaan erottaa helposti kont-

rastierot tiloissa. Valaistus ei saa kuitenkaan olla liian voimakas, että se häikäisisi. Va-

laistus ohjataan liiketunnistimilla, jotka asennetaan alas laskettuun kattoon. 

(Näkövammaisten liitto ry, 2018).   

 

 

5.8.2 Seinät 

 

Seinät ja katto maalataan valkoiseksi. Tehosteväreinä yhteistilojen seinissä käytetään voi-

makkaita värejä (turkoosi kuva 12 ja oranssi kuva 13) hahmottamaan ympäristöä. Esi-

merkiksi hissikuilu maalataan tehostevärillä. Maalipinnat toteutetaan himmeinä. 

 

 

KUVA 12 Yhteistilojen turkoosi sisämaali  (Teknos, 2018) 
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KUVA 12 Yhteistilojen seinien oranssi tehosteväri (Tikkurila Oyj, 2018) 

 

 

5.8.3 Lattiat 

 

Lattiat toteutetaan pääosin ympäristöystävällisellä ja M1-sertifioidulla linoleumilla. Yh-

teistiloihin käytetään Forbon marmoleum walton-linoleumilevyä (kuva 14). Tumma ja 

tasaisesti väritetty lattia luo kontrastin seinien välille ja auttaa tilojen hahmottamista. Li-

noleumi on helposti puhdistettavaa ja kestää kovaa kulutusta. Helpon puhdistettavuuden 

takia lattiapintaa ei jätetä märäksi, jolloin varmistuu liikkumisen turvallisuus tiloissa. 

(Forbo Flooring Systems, 2018) (Invalidiliitto ry, 2018).  

 

 

KUVA 13 Marmoleum Walton-linoleumilevy (Forbo Flooring Systems, 2018) 

 

Asuinkerroksissa yhteistilojen oleskelualueen lattiapinnassa on käytetty kotimaisen Pro-

jektimatto Oy:n maahantuomaa Interface-tekstiilipalamattoa (kuva 14). Tekstiilipala-

matto on saanut Allergia- ja astmaliiton Allergiatunnuksen. Matot eivät siis sisällä haital-

lisia kemikaaleja ne eivät pölyä eivätkä irrota itsestään kuitupölyä. (Allergia-, Iho- ja 

Astmaliitto ry, 2018)  (Projektimatto Oy, 2018) 
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KUVA 14 Interface-tekstiilipalamatto (Projektimatto Oy, 2018). 

 

 

5.8.4 Väliovet ja -ikkunat 

 

Väliovet ja -ikkunat ovat julkisivussa olevien ikkunoiden ja ovien tapaan tummanharmaat 

(kuva 15 Ruukki RR23). Yhteistilojen käytäviä ympäröivät lattaterästukikaiteet toteute-

taan myöskin tummanharmaina. (Ruukki, 2018) 

 

KUVA 15 Ruukki RR23 (Ruukki, 2018) 
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6 TULEVAISUUDEN PALVELUASUNTO, ASUNTOJEN TILARATKAISUT 

JA PINTAMATERIAALIT 

 

 

ARAn rakennuttamis- ja suunnitteluoppaassa määritellään asuntojen osalta, että asunnon 

tulee sisältää riittävät tilat levolle, oleskelulle, yhdessä ololle, ruokailulle ja ruoanvalmis-

tukselle. Esteettömyyden tulee muodostaa katkeamaton ketju tontin rajalta asuintiloihin 

ja parvekkeelle. (ARA, 2018). 

 

 

6.1 Asunnot ja niiden tilaratkaisut 

 

ARA korostaa esteettömien asuntojen kylpyhuone- ja liikennetilojen riittävää mitoitta-

mista ja määrittelee näin mielestäni esteettömyyden vaatimukset melko ympäripyöreästi. 

(ARA, 2018). Tulevaisuuden palveluasunnossa jokainen tila ja asunto on mitoitettu niin 

tilavaksi, että pyörähdysympyrä mahtuu jokaiseen paikkaan. Tilojen toiminnallisuus on 

keskiössä ja tilaratkaisut ovat muuntojoustavia. Tiloihin muodostuu selkeät kulkuväylät 

ja ne ovat kalustettavissa monin eri tavoin. (Tekes, 2012). 

 

Opinnäytetyön kyselyssä vastaajilta kysyttiin nykyisten asuntojensa tilojen toimivuudesta 

ja esteettömyydestä. Esteettömien tilojen puute, tasoerot, kynnykset ja liian pieni asunnon 

koko oli vastaajien asunnoissa ongelma. (Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

Opinnäytetyön kyselyn mukaan halutuin asunnon koko, jossa käyttäjä toivoisi asuvansa 

tulevaisuuden palveluasunnossa, oli kaksio (63 % vastaajista). Vastaajista 18,1 % oli val-

mis ottamaan huonetoverin. (Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

Tulevaisuuden palveluasuntoon on suunniteltu kahdeksan asuntoa jokaiseen asuinkerrok-

seen, eli yhteensä 48 asuntoa. Yksi kahdeksasta asunnosta / kerros on suunniteltu huo-

neistoksi, jossa huonetovereiden on mahdollista asua soluasunnossa. (Liite 4).  

 

 

6.1.1 Eteinen  
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Asuinhuoneistojen eteinen on avoin ratkaisu, josta avautuu näkymä keittiö-/olohuoneti-

laan. Sisään ja ulos mennessä on hyvin tilaa avata ovi apuvälineitä käyttäen (vähintään 

400 mm sivuilla). (Hansio, 2011). Eteinen on mitoitettu niin, että avustajan on helppo 

avustaa asukasta ja eteiseen mahtuu tuoli. Eteisessä on muunneltavaa kaappitilaa käyttä-

jän mukaan ja kaapistoihin kuuluu mm. vaatetangollinen kaappi ja siivouskomero. Kaap-

pitilan viereen on jätetty tila apuvälineen säilytykselle. (Kuva 16). 

KUVA 16 Pohjapiirustus AS A 01, säilytystila apuvälineelle ympyröity (yhtenäinen 

viiva) 

 

 

6.1.2 Keittiö ja olohuone 

 

Opinnäytetyön kyselyssä vastaajat kokivat nykyisessä asunnossaan keittiön ahtaaksi ja 

toimivuudeltaan huonoksi. Puutteelliset säilytystilat olivat vastaajien keittiöissä ongelma. 

(Opinnäytetyökysely, 2017).  

 

Keittiön mitoittamisessa on käytetty Aspan järjestämän arkkitehtuurikilpailun (esteetön 

keittiö) ’’Matta’’-voittajatyökeittiötä. Keittiökokonaisuudessa kodinkoneet ja muut toi-

minnot ovat mahdollisimman ergonomisesti sijoitettu ja kaikkien ulottuvilla. Materiaalit 

ovat keittiössä mattapintaisia ja kestäviä. (Kuva 17). Keittiötä sovelletaan pienempään 
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mittakaavaan ja voittajakeittiöön suunniteltua kiinteää ruokapöytää ei toteuteta. Ruoka-

pöytä on suunniteltu irtokalusteeksi muuntojoustavuuden vuoksi. (Koski-Tuuri, 2018). 

 

 

 

 

 

KUVA 17 Roni Koski-Tuurin suunnittelema esteetön keittiö Matta (Koski-Tuuri, 2018) 

 

Keittiö toteutetaan avokeittiönä, joka on yhteydessä olohuoneeseen. Avonainen keittiö ja 

olohuone on mitoitettu väljästi niin, että kalustejärjestystä voi muuttaa esteettömyyttä 

haittaamatta. Keittiöön ja ruokailutilaan tulvii runsaasti luonnonvaloa isoista ikkunoista, 

kuitenkaan häikäisemättä keittiössä työskennellessä, kun valo tulee takaa. (Kuva 18). 
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KUVA 18 Keittiö ja olohuone, luonnonvalon suunta merkitty nuolella  

 

Olohuoneesta on suora yhteys avokeittiöön ja parvekkeelle. Ehjää seinäpintaa löytyy pal-

jon huoneistojen väliseltä seinältä, johon on mahdollista ripustaa taulu tai lisätä kaappeja. 

(Tekes, 2018) 

 

 

6.1.3 Kylpyhuone- ja wc-tilat 

 

Tekesin Asukaslähtöistä senioriasumista -tutkimuksen (Helmikuu, 2012) tehdyssä se-

nioriasuntojen vertailussa senioriasuntojen kylpyhuoneet olivat olleet liian ahtaita, eikä 

tilaa ollut tarpeeksi hoitotoimenpiteisiin. Tilava kylpyhuone on yksi senioriasunnon tär-

keimmistä tiloista. (Tekes, 2012).  

 

Opinnäytetyön kyselyssä vastaajat kokivat nykyisessä asunnossaan wc:n ja kylpyhuo-

neen liian pieniksi. Kylpyhuoneissa oli liian vähän säilytystilaa ja liian vähäiset tilat 

pyykkien kuivaamiselle. (Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

Tulevaisuuden palveluasunnon kylpyhuoneista löytyy runsaasti tilaa. Kylpyhuoneen mi-

toituksessa on käytetty apuna Korpisen Gaius life xl-kylpyhuoneen mittoja. (Väinö 
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Korpinen Oy, 2018). Vapaata seinäpintaa on jätetty tukikaiteita varten, jotka toteutetaan 

punaisella huomiovärillä. Kylpyhuoneessa on tilavaraus edestä täytettävälle pyykinpe-

sukoneelle, joka on sijoitettu kalusterunkoon lattiapinnan yläpuolelle. Pyykkien ottami-

nen koneesta on helppoa, eikä niitä tarvitse kurkotella koneesta. Pyykkien kuivaukselle 

on jätetty paljon tilaa kylpyhuoneessa (kuva 19). Suihkuseinä on taitettava, jolloin pyyk-

kitelineen pystyy sijoittamaan myöskin suihkun alle. Isommille pyykeille, kuten la-

kanoille, on suunniteltu kellaritiloihin kuivaushuone. 

KUVA 19 Pohjapiirustus AS A 01, pyykkitelineiden paikat ympyröity (yhtenäinen viiva) 

 

 

6.1.4 Makuuhuone ja vaatehuone 

 

Makuuhuoneet on mitoitettu niin, että ainakin yhdelle puolelle vuodetta mahtuu pyöräh-

dysympyrä. Huoneisiin on mitoitettu 1600 mm leveät vuoteet ja vuoteen sijoittelulla mo-

lemmille puolille sänkyä mahtuu kääntymään pyörätuolin kanssa. Jos sänkyjä tarvitaan 

kaksi, ne voidaan kääntää 90 astetta, jolloin sänkyjen keskelle jää pyörätuolin käytön vaa-

tima tila. (Tekes, 2018) 
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Huoneiston väliseinät ovat asuntojen välisiä seiniä lukuun ottamatta kevyitä väliseiniä. 

Mikäli asukas joutuu vuodepotilaaksi, on makuuhuoneen ja keittiön välinen seinä mah-

dollista purkaa. Sängyssä vietettyä aikaa ei siis tarvitse viettää suljetussa huoneessa, vaan 

avoimessa huonetilassa.  

 

 

6.1.5 Parvekkeet ja yhteydet ulkotilaan 

 

Palveluasunnon jokaisesta asunnosta löytyy asukkaalle oma parveke. Etenkin liikuntaes-

teisille oma parveke on merkittävä mahdollisuus ulkona oleskeluun. Parveke mahdollis-

taa myös sosiaalisen kontaktin ympäristöön ja saattaa innostaa muullekin ulkona liikku-

miselle.  (Lehmuspuisto & Åkerblom, 2007). 

 

Asunnoista löytyy sekä sisään- että ulosvedettyjä parvekkeita. Kaikki parvekkeet ovat 

lasitettuja ja mitoitettu niin, että siellä mahtuu oleskelemaan pyörätuolilla. Kevyt kalustus 

onnistuu jokaisella parvekkeella.  

 

Ikkunat on mitoitettu asunnoissa isoiksi. Ikkunat ovat 500 mm irti lattiasta, jolloin pyö-

rätuolista ja sängystä on helppo tarkkailla luontoa ja vuodenaikojen vaihtelua. 

(Karjalainen, 2017) (Tekes, 2018) 

 

 

6.1.6 Tekniset ratkaisut 

 

Opinnäytetyön kyselyssä vastaajien kodeissa sisäilmaston fysikaalisten ominaisuuksien 

puutteet liittyivät asuinhuoneistojen läpi kantautuvaan meluun ja asuntojen vetoisuuteen.  

Talotekniikan puutteissa kaivattiin lattialämmitystä sekä mainittiin huono ilmanvaihto ja 

valaistus. (Opinnäytetyökysely, 2017) 

 

Palveluasunnon lämmitysmuoto on lattialämmitys, jolloin pattereita ei tarvita. Tällöin sii-

vottavuus ja kalustettavuus paranevat asuintiloissa. Palveluasuntoon asennetaan koneel-

linen tulo- ja poistoilma. 
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Huoneistojen väliset väliseinät ovat 200 mm paksuja, osastoivia ja kantavia rakenteita. 

Seinät ovat ääniteknisesti toimivia, jottei asunnoista tai muista tiloista kantautuisi häirit-

seviä ääniä toisiin asuntoihin.  

 

Tilojen akustiikka on toimittava ilman mattoja, joten akustiikkaa voidaan parantaa sisäti-

loissa suoraan katon holvipintaan asennettavana maalattuna akustolevynä ja tarvittaessa 

seinään asennettuina levyinä. Alas lasketut alakatot toteutetaan eteisessä samanlaisin ala-

kattopaneelein kuin yhteistiloissa ja wc- ja suihkutiloissa esimerkiksi valkolakatuin puu-

paneelein. (Tekes, 2018). 

 

Opinnäytetyökyselyn vastaajien mukaan asukkaiden yksi toiveista ja tarpeista palvelu-

asunnossa oli omat hallintalaitteet huoneen musiikin, valaisinten yms. ohjaamiseen (130 

vastausta 237:stä vastauksesta). Asuinhuoneistoihin suunnitellaan säädettävä valaistus, 

jolla vältetään häikäisyä. Asunnoissa käytetään automaatiota asuinhuoneiston hallinta-

laitteisiin, jolloin voidaan integroida laitteita esimerkiksi musiikin kuunteluun. 

(Opinnäytetyökysely, 2017) (Tekes, 2018). Asuinhuoneistojen ovikello-, summeri, puhe-

lin-, palovaroitin- ja vastaavat järjestelmät suunnitellaan niin, että niihin voidaan kytkeä 

heikkokuuloisten tarvitsemat tärinään, valoon tai muuhun soveltuvaan signaalinantoon 

tarkoitetut laitteet. (Hansio, 2011). 

 

 

6.2 Asuntojen pintamateriaalit 

 

Pintamateriaalit suunnitellaan mahdollisimman helppohoitoisiksi ja sileiksi, mikä on sii-

vottavuuden kannalta tärkeä ja olennainen asia. Lattialämmitys helpottaa myöskin siivot-

tavuutta, sillä hankalia patterin alla olevia koloja ei ole. (Tekes, 2018). Tiloissa käytetään 

luonnon materiaaleja ja niitä muistuttavia pintoja, jotta huoneistoista ei tule liian kliinisen 

oloisia. 

 

 

6.2.1 Suihku- ja wc-tilat 

 

Alakatot toteutetaan alas laskettuna ja materiaali on valkolakattu puupaneeli.  
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Suihku- ja wc-tilojen lattioihin valitaan hieman karhea laatta (luokka B) liukastumisen 

estämiseksi.  Lattia on tummempi valkoiseen seinälaattaan nähden, luoden tilaan kont-

rastia. (Kuva 20) Laatta nostetaan suihkuseinälle huomiolaattana, jotta hahmotetaan suih-

kun ja wc-istuimen paikka. (Pukkila Oy AB, 2018) 

 

KUVA 20 Suihku- ja wc-tilojen lattia- ja seinätehostelaatta (Pukkila Oy AB, 2018) 

 

Seinälaatat ovat valkoisia ja moderneja, isoja laattoja. Laatoissa on hieman kiillotettu 

pinta. (Pukkila Oy AB, 2018) 

 

 

6.2.2 Huoneiston muut tilat  

 

Huoneistojen kattoihin tulee holviin kiinnitetyt akustolevyt.  
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Huoneiston lattioihin käytetään Allura flex wood vinyylilankkua, joka muistuttaa puuku-

viota ja on kulutusta kestävämpi materiaali kuin puu (Kuva 21). Tumma väri luo kontras-

tin valkoisten ja vaaleiden tehosteseinien välille, eikä pöly ja lika näy yhtä helposti tum-

malla pinnalla. (Forbo Flooring Systems, 2018). 

KUVA 21 Huoneistojen lattiamateriaali (Forbo Flooring Systems, 2018) 

 

 

Seinät ovat pääosin valkoiseksi maalattuja, mutta tehosteseinien väreinä käytetään mur-

rettuja ja rauhallisia sävyjä. Kuvissa olevia sinistä väriä käytetään makuuhuoneen tehos-

teseinänä (kuva 22) ja beigeä väriä käytetään muissa tiloissa tehosteseininä (kuva 23). 

Maalipinnat toteutetaan kiiltoasteeltaan himmeinä.  
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KUVA 22 Asuinhuoneiston tehosteseinän väri (Tikkurila Oyj, 2018) 

 

KUVA 23 Asuinhuoneiston tehosteseinän väri (Tikkurila Oyj, 2018) 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyötä varten teetetyssä kyselyssä vastaajat olivat valmiita muuttamaan palvelu-

asuntoon vasta 70-85 -vuotiaina (Opinnäytetyökysely, 2017). Tuloksista voidaan pää-

tellä, että kotona asuminen on yhteiskunnan kannalta lisäksi myös vastaajille toivotuin 

asumismuoto mahdollisimman pitkään. Tulevaisuuden palveluasunnosta suunniteltiinkin 

rakennus, jossa asukas pääsee elämään itsenäistä ja yksityistä elämää tuntematta kotiaan 

laitosmaiseksi hoivapaikaksi. Turvallisuuden tunnetta luo kuitenkin se, että hoitohenki-

lökunta on lähellä ja saavutettavissa nopeasti. Kun asukas siirtyy palveluiden piiriin as-

teittain tutussa ympäristössä, mielikuva laitosmaisesta asumisesta katoaa, eikä avun pe-

rässä tarvitse muuttaa.  

 

Tulevaisuuden palveluasunto Rumba ei ole suljettu ympäristö, johon vanhat ihmiset lu-

kittautuvat. Maantasokerros pihalta rakennuksen sisälle asti on suunniteltu siten, että tilat 

ovat myös muiden kaupunkilaisten käytössä ja vuokrattavissa. Sekä sisä-, että ulkotiloi-

hin muodostuu alueita, jossa eri ikäpolvet pääsevät luontevasti kohtaamaan. Yhteistilat 

on suunniteltu jokaisessa kerroksessa toiminnallisiksi, esteettömiksi ja virikkeellisiksi 

niin, että asukkaalla on matala kynnys harrastuksiin, liikuntaan tai ihmisten kohtaami-

seen. Opinnäytekyselyn vastaajat pitivät monimuotoisia yhteis-, harraste- ja liikuntatiloja 

tärkeinä palveluina tulevaisuuden palveluasunnossa (Opinnäytetyökysely, 2017). Yhteis-

tilojen pinnat on suunniteltu voimakkailla väreillä ja kontrasteilla, esteettömyyden vaati-

mukset huomioon ottaen. Yhteistiloja ei ole tarkoitus suunnitella hempeillä pastellivä-

reillä, jotka tuovat helposti mieleen perinteisen laitoshoitolan värimaailman. Asuinhuo-

neiden värimaailma on suunniteltu rauhallisemmaksi ja isoin ikkunoin tuoden tilaan valoa 

ja näkymiä luontoon. 

 

Opinnäytetyön tilaratkaisut ja ympäristö tukivat monella tavalla palveluasuntojen laadu-

kasta suunnittelua mm. ARAn ja Tekesin ohjeiden mukaan. Tilaratkaisuissa otettiin huo-

mioon opinnäytetyötä varten teetetyn kyselyn vastaukset ja tilat suunniteltiin tulevaisuu-

den palveluasukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.  Tilaratkaisut on mitoitettu väljiksi 

ja kaikki vähimmäismitat ylittyvät, jolloin muuntojoustavuus tiloissa toteutuu (Hansio, 

2011). Myöskin yhteistiloja on mitoitettu runsaasti, jotta voitaisiin mahdollistaa erilaiset 

toiminnan ja harrastamisen tarpeet, sekä hyödyntää tiloja myös muiden alueen asukkai-
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den käyttöön. Palveluasunto rakennetaan uusinta talo- ja automaatiotekniikkaa hyödyn-

täen. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman kodin hallintalaitteiden toimintaan ja oman 

terveydentilan kartoittamisen erilaisten sovellusten avulla.  
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LIITTEET 

Liite 1. Asemapiirustus 

Liite 2. Leikkaus 

Liite 3. Julkisivut 

Liite 4. Pohjapiirustukset 

Liite 5. Asuinhuoneistot 



ASEMAPIIRUSTUS

Kerrosala 5023,9 m2, VSS 105,98 m2 

 
1. Liittymä tontille   6. Istutus 

2. Pysäköinti   7. Kiveys

3. Pääsisäänkäynti   8. Liikunta-/leikkipaikka

4. Pyöräpaikat   9. Terassi

5. Jätehuolto   10. Viherhuone 

Hatanpään palveluasunto Rumba si-
jaitsee vehreällä Tampereen Hatan-
pään alueella entisen vedenpuhdis-
tuslaitoksen tontilla 513, jota rajaavat 
Pyhäjärvi ja Hatanpään valtatie. 

Alueelta on erinomaiset liikenneyh-
teydet kaupungin palveluihin, Hatan-
pään sairaalaan ja virkistysalueille. 
Tontti on maastoltaan tasainen, ja 
kulku alueella on vaivatonta liikun-
taesteisille ja lapsiperheille. Aluetta 
ympäröivä istutusalue rajaa tontin 
Hatanpään valtatiestä, luo miel-
lyttävää ääniympäristöä sekä ke-
hystää upeat näkymät Pyhäjärvelle.

Tontilla on panostettu laajoihin vi-
heralueisiin ja eri pituisiin kevyen 
liikenteen reitteihin erityisesti ton-
tin etelä- ja länsipuolella. Tontil-
ta löytyy istutusalueita, patiomainen 
kiveysalue ja liikunta-/leikkipuisto. 

Tontin itäpuolelle on sijoitettu au-
topaikoitus, jonka mitoitus on 0,5 
paikkaa asukasta kohden. Asukas-
paikoituksen lisäksi pysäköintialueella 
on tilaa palveluliikenteen ajoneuvolle. 
Huoltoajo tapahtuu rakennuksen poh-
joispuolella, jossa sijaitsee jätehuone. 

Tontti on puolijulkinen, miellyttävä ja 
avoin kaupungin asukkaiden virkis-
tysalue. Alueelle muodostuu kohtaa-
mispaikkoja ja yllätyksellisiä reittejä, 
joissa eri ikäpolvet voivat kohdata. 
 

HATANPÄÄN RUMBA 
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Palvelurakennus Rumba koostuu kol-
mesta osasta. Osiot A ja B pitä-
vät sisällään yhteistiloja ja asukkai-
den huoneistoja. Osiot A ja B erottaa 
kerroksittain viherhuone, joka on 
sekä  käytävätilaa, että asukkaille 
tarkoitettua oleskelu- ja virkistystilaa. 

Osioissa A ja B maantasokerros 
koostuu yhteistiloista, joissa huone-
korkeus  on neljä metriä.  Maanta-
sokerroksen yhteistilat  ovat muiden-
kin kaupunkilaisten vuokrattavissa.  
Tiloista löytyy esimerkiksi sauna-, 
liikunta- ja uimatilat.

Kerrokset 2. -6. ovat ainoastaan 
asukkaiden käytössä. Kellarikerrok-
sessa löytyy väestönsuoja ja asuk-
kaille häkkivarastotilaa. Ylimmistä 
kerroksista löytyy IV-konehuoneet. 
Huonekorkeus näissä tiloissa on kol-
me metriä. 

HATANPÄÄN RUMBA 



Hatanpäätä ja vieressä olevaa Ra-
tinaa hallitsee vanhan teollisuus-
kaupungin tyyliin ominainen tiilira-
kentaminen. Hatanpään Rumbassa 
kin julkisivujen päämateriaalina on 
käytetty tiiltä. Tehosteena julki-
sivuissa on käytetty puuta ja voi-
makkaan väristä värillistä rappausta.

Rakennuksen osioiden A ja B katot 
ovat lapekattoja (A-osa ja viherhuo-
ne 1:8 ja B-osa 1:6). Katot muo-
dostavat  yhdessä harjakaton, joka 
tulee esiin itä- ja länsijulkisivuissa.

Viherhuoneiden kasvit luo-
vat vehreää tilaa ympäri vuoden.

JULKISIVU POHJOISEEN

JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU LÄNTEEN

HATANPÄÄN RUMBA 



Palveluasunnossa on yhteensä seitse-
män maanpäällistä kerrosta. Kerrokset 
2-6 ovat asuinkerroksia. Kellarikerros 
koostuu asukkaiden varastotiloista ja 
väestönsuojasta. Maantasokerrokses-
sa sijaitsevat asukkaiden yhteistilat, 
joita on muidenkin kaupunkilais-
ten mahdollista vuokrata. Ylimmässä 
kerroksessa sijaisee IV-konehuone.

Palveluasunto Rumba on suunni-
teltu yhteisölliseksi ja osallistavak-
si, ennaltaehkäisten henkisiä ja 
fyysisiä sairauksia. Palveluasun-
toon on pyritty suunnittelemaan 
mahdollisimman paljon toiminnal-
lisia tiloja. Sekä maantasokerros 
että asuinkerrokset on suunniteltu 
niin, että sinne muodostuu eri pi-
tuisia kävelyreittejä, erilaisia koh-
taamispaikkoja ja virikkeellisiä tiloja. 

Asukkailla on vapaa pääsy lähes 
kaikkiin palveluasunnon tiloihin. Pal-
veluasunto on suunniteltu niin, et-
tei asukas koe asumispaikkaansa 
laitoshoitopaikaksi. Asukkaalla on 
vapaus valita palvelut ja toiminnot 
omien tarpeidensa mukaan. Päivys-
tävät hoitajat ovat lähellä ja mah-
dollistavat myöhemmin kotihoidon   
asukkaalle jo tutussa ympäristössä. 

KELLARI 1. KRS

2.-6. KRS 7. KRS

HATANPÄÄN RUMBA 



Palveluasunto Rumban 2. - 6. ker-
rokset koostuvat 48:sta asunnosta. 
Huoneistot ovat pääosin kaksioita. 
Kussakin kerroksessa on yksi kolmio, 
joka on suunniteltu soluasunnoksi. 

Huoneistot on suunniteltu  tilaviksi ja 
muuntojoustaviksi  huomioiden eri-
tyisesti esteettömyys  ja esteettisyys. 
Asunnon jokaisessa huoneessa mah-
tuu pyörähtämään apuvälineillä ja 
huonekalujen paikkaa  pystyy va-
paasti vaihtelemaan esteettömyyttä 
haittaamatta. Huoneistoissa käyte-
tyt pintamateriaalit ovat tasaisia ja 
helposti puhdistettavia. Värimaailma 
on rauhallinen, ja asunnoissa käy-
tetyt värit ovat murrettuja. Valoisissa 
huoneistoissa on isot ikkunat, jois-
ta avautuu upeat näkymät luontoon. 
Ikkunoista näkee ulos sekä pyörä-
tuolista, että sängystä maatessa. 
Jokaisessa asunnossa on parveke, 
joka mahdollistaa vaikeasti liikun-
taesteisenkin asukkaan pääsyn ulos.  

Palveluasunnossa käytetään uusinta 
talo- ja automaatiotekniikkaa asun-
non omien hallintalaitteiden, ku-
ten valaistuksen säätöön ja musiikin 
kuunteluun. Sähkölaitteet pystytään 
automatisoinnin avulla sammutta-
maan tietyn ajan kuluessa ja valais-
tus toimii liiketunnistimilla. Palvelu-
asunnossa on koneellinen ilmastointi 
ja lattialämmitys. Taloteknisten rat-
kaisujen ja järjestelmien integroiminen 
automaatiotekniikan avulla luo miel-
lyttävää sisäilmastoa ja turvallisuutta.       

58,1 m2

AS A 01, A 09, A 
17, A 25, A 33, A 41
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