
Yhteisöllisyys oli sotia edeltävänä aikana jokapäiväistä ja luonnollista. Ihmiset 
muodostivat perheyhteisöjä, ja samassa lähiympäristössä elävät tunsivat toi-
sensa. Nykyaikana yhteisöllisyys ei ole itsestään selvää, ja ihminen mielletään 
ennemminkin yksilönä kuin yhteisön osana. Yhteisöllinen asumismuoto on 
monessa mielin positiivinen ratkaisu sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, 
minkä vuoksi yhteisöllisiä asuinalueita on alettu suunnitella. Näitä positiivisia 
asioita ovat muun muassa ekologisuus, taloudellisuus, palveluiden keskittämi-
nen ja yksinäisyyden väheneminen.

Yhteisöllisessä asumismuodossa asukkaat säästävät rahaa jakamalla asioita. 
Tavaroiden ja välineiden lisäksi myös tilaa voidaan jakaa niin, että asunnot 
voivat olla hieman pienempiä. Esimerkkejä jaettavista tiloista ovat verstastilat 
ja muut työtilat, joiden rakentaminen jokaisen omaan kotiin tulisi paljon kalliim-
maksi. Yhteisölliselle asuinalueelle rakennetaankin usein juuri tällaisia kaikkien 
käyttöön tulevia tiloja, yhteistiloja.

Yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta on tärkeää, että kaikkien asukkai-
den on helppo saapua yhteistiloihin. Helppoon saavutettavuuteen vaikuttaa 
fyysisen reitin laatu ja visuaalinen yhteys. Tämän vuoksi yhteistilat sijoitetaan 
yleensä asuinalueen keskelle, josta ne ovat hyvin näkyvillä ja kulkureittien var-
rella. Yhteistilojen keskeinen ja näkyvä sijainti lisää niiden käyttöä.

Yhteisöllisyyden syntyminen vaatii myös kohtaamisia, ja asuinalueen yhteis-
tilat ovat paikkoja, joissa on helppo kohdata ihmisiä. Ihmisten kohtaamisista 
tulee todennäköisempiä, kun yhteistilojen yhteyteen integroidaan mahdolli-
simman paljon erilaisia toimintoja. Jos osa yhteistiloista on täysin julkisia, yhä 
useampi ihminen rohkaistuu käyttämään niitä.

Siirtymä julkisten ja yksityisten alueiden välillä tulisi olla liukuva, ja puolijulki-
sen/puoliyksityisen tilan merkitys on huomattava yhteisöllisyyden muodostumi-
sessa. Puolijulkisella/puoliyksityisellä tilalla tarkoitetaan julkisen ja yksityisen 
tilan väliin sijoittuvaa aluetta. Esimerkkinä tällaisesta alueesta voisi asunnon 
terassi, joka on suunnattu yhteisalueelle päin. Tutkimusten mukaan ihmiset 
viettävät enemmän aikaa puoliyksityisillä etupihoilla tai terasseilla kuin yksi-
tyisillä takapihoilla, sillä he haluavat seurata yhteisalueiden tai julkisten tilojen 
elämää. Ihmiset aktivoivat toisiaan.

Puoliyksityisen tilan suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Puoliyksityisen pihan 
tulee olla helposti saavutettavissa asunnosta käsin, minkä lisäksi sen tulee 
olla mukava paikka oleskella ja puuhastella. Usein puoliyksityisillä etupihoilla 
on pieni puutarha; puutarhassa puuhastellessan on helppo jutella ohikulkeville 
naapureille omalta pihalta käsin.

YHTEISÖLLISYYS 

Havainnekuva omakotitalon pihasta yhteisalueelle päin
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Aksonometria suunnittelualueesta 

Suunnittelualue on monimuotoinen rinne, ja korkeusvaihteluiden vuoksi op-
timaalinen talojen sijoittelu on vaikeaa yhteisöllisyyden näkökulmasta. Talot 
ovat yksi-kaksikerroksisia, harjakattoisia ja rinteeseen upotettuja. Talojen 
terassit ja parvekkeet ovat, etupihan lisäksi, tärkeitä yhteisöllisyyteen kannus-
tavia puolijulkisia elementtejä, jotka tulisi suunnata nimenomaan yhteisalueille 
päin. Jokaisen talon terassilta onkin pyritty saamaan näkymä yhteistalolle ja 
yhteiselle pihalle päin, minkä lisäksi terassi sijoittuvat otollisiin ilmansuuntiin, 
etelään ja länteen, päin. 

Talot on suunniteltu konseptitasolla ja lähinnä esitetään, mihin eri tilat sijoittu-
vat. Suunnitelma esittää kaksi talotyppiä: nousevan rinteen talon ja laskevan 
rinteen talon. Molemmissa tapauksissa oleskelu- ja ruoanlaittotilat sijoittuvat 
talon julkisemmalle puolelle, ja makuuhuonetilat sijoittuvat talon yksityisem-
mälle puolelle. Tällöin, yhteispihan elämää on helppo seurata esimerkiksi 
ruokaa laittaessa tai sohvalla lehteä lukiessa. Perheen lapset näkevät, jos 
leikkikentällä tapahtuu ja voivat helposti mennä mukaan leikkiin. 

Tonteille ajo tapahtuu tonttien takaa, ja auto jätetään talon yhteyteen suunni-
teltuun autotalliin. Autotallista voi toteuttaa joko yksi- tai kaksipaikkaisen. 

TONTTISUUNNITELMA
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Sisään- ja uloskäynnit

Laskevan rinteen talo: 

Sisäänkäynti taloon tapahtuu yläkerrasta, joko suoraan autotallista tai ulkoa. 
Yläkerran tilat kiertyvät portaan ympärille. Oleskelu- ja ruoanlaittotilat sijoit-
tuvat talon julkisemmalle puolelle, ja makuuhuonetilat sijoittuvat talon yksityi-
semmälle puolelle. Keskellä on wc- ja säilytystilat. Portaan ympärillä olevaa 
vapaata tilaa voi käyttää esimerkiksi lueskelutilana. Tämän talon yläkerran 
terassit on suunnattu etelään ja länteen, sillä yhteispiha sijaitsee lounaassa. 
Terasseille pääsee sekä oleskelu- että makuutiloista.

Alakertaan laskeudutaan suoraa porrasta pitkin, ja alakertaan on sijoitettu 
takkahuone/muu oleskelutila, makuuhuone ja peseytymistilat. Maan alai-
seen osaan on mahdollista sijoittaa x määrä varastotilaa. Alakerran terassi 
on suunnattu ilta-aurinkoon päin, ja siinä on mukava viettää aikaa saunan 
jälkeen. Tässä talotyypissä myös alakerran terassi suuntautuu yhteisalueelle 
päin.

Julkinen kävelytie

Yksityinen takapiha

Terassilta näköyhteys
julkiselle kävelytielle

Terassilta näköyhteys
julkiselle kävelytielle
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yksityisellä puolella

Nousevan rinteen talo: 

Sisäänkäynti taloon tapahtuu alakerrasta, joko suoraan autotallista tai ulkoa. 
Alakertaan on sijoitettu takkahuone/muu oleskelutila, makuuhuone ja pesey-
tymistilat. Maan alaiseen osaan on mahdollista sijoittaa x määrä varastotilaa. 
Alakerran terassi on suunnattu ilta-aurinkoon päin, ja siinä on mukava viettää 
aikaa saunan jälkeen.

Yläkertaan noustaan suoraa porrasta pitkin, ja yläkerran tilat kiertyvät tämän 
portaan ympärille. Oleskelu- ja ruoanlaittotilat sijoittuvat talon julkisemmalle 
puolelle, ja makuuhuonetilat sijoittuvat talon yksityisemmälle puolelle. Kes-
kellä on wc- ja säilytystilat. Portaan ympärillä olevaa vapaata tilaa voi käyttää 
esimerkiksi lueskelutilana. Tämän talon yläkerran terassit on suunnattu itään 
ja etelään, sillä yhteispiha sijaitsee idässä. Terasseille pääsee sekä oleskelu- 
että makuutiloista.
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Yhteistalo Julkisivu itään 1:200 Yhteistalo Julkisivu etelään 1:200 Yhteistalo Leikkaus 1:200 
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YHTEISTILAT JA YHTEISTALO 

Yhteistalon erityyppiset toiminnot on jaettu kahteen siipeen. Toisessa 
siivessä sijaitsevat monitoimisali ja takkahuone, jotka ovat yhdistet-
tävissä yhdeksi tilaksi. Monitoimisalissa on tilaa järjestää niin juhlia 
ja muita tapahtumia kuin voimistelua tai urheilua. Toisessa siivessä 
sijaitsevat verstastilojen lisäksi muut työskentelyyn sopivat tilat, joita 
voidaan myös yhdistellä väliovien avulla. Tämä mahdollistaa tilaa 
vaativien harrastusten, esimerkiksi käsitöiden, toteuttamisen kodin 
lähellä. Työtilat sopivat esimerkiksi etätyöskentelyyn ja tarjoavat rau-
hallisen tilan kodin ulkopuolella. 

Yhteisiksi tiloiksi voidaan laskea yhteistalon lisäksi ulkoalueet, jotka 
yhdessä yhteistalon kanssa muodostavat alueen sydämen. Yhteista-
lon yhteyteen sijoittuvat ulkotoiminnot ovat: viljelypalsta, pelikenttä, 
maakellari, grilli/sauna (mahdollinen) ja lasten leikkialue. Yhteiset 
alueet ovat saavutettavissa sekä jalan että autolla. Ajo yhteisalueelle 
tapahtuu sen takaa ja alueelle varattu tilaa pienelle paikoitusalueelle, 
jolloin sinne on helppo tulla myös kauempaa.

Yhteistalosta on suunniteltu kompakti, toimintoja integroiva ja muun-
tojoustava kokonaisuus. Toimintojen integrointi lisää ihmisten koh-
taamisia, mikä on tärkeää yhteisöllisyyden muodostumisessa. Muun-
tojoustavuus sen sijaan säästää rakennettavia neliöitä, sillä sama 
tila voi toimia monessa eri käyttötarkoituksessa, tai vierekkäisiä tiloja 
voidaan yhdistää keskenään tai erottaa toisistaan. Pienellä paikka-
kunnalla muuntojoustavuus on suunnitteluvaltti, resurssien ja käyttä-
jien määrän rajoittuneisuuden vuoksi. 

Yhteistalo houkuttelee kaikkien ikäryhmien edustajia viettämään ai-
kaa yhdessä. Osa tiloista on julkisia, jolloin myös muut kuin asuina-
lueen asukkaat voivat käyttää niitä. Luomalla yhteistalosta osaksi jul-
kinen, uudesta asuinalueesta ei tule muusta kylästä eristetty yksikkö. 
Vastakohtaisesti sen on mahdollista parantaa alueen laatua laajem-
malla skaalalla ja houkutella ihmisiä eri puolilta Kolmaa. Yhteistalon 
osittainen julkisuus näin pienellä paikkakunnalla myös turvaa tilojen 
käytön. Jos käyttäjiä on liian vähän, tilat saattavat jäädä tyhjiksi.

Havainnekuva yhteistalon terassilta yhteiselle pihalle päin

Yhteistaloon tulevat toiminnot muo-
dostavat erilaisia kokonaisuuksia, jotka 
tukevat toisiaan ja joita voidaan yh-
distää suuremminksi kokonaisuuksiksi. 

neee

distää suuremminksi kokonaisuuksiksi.

KUUSAMA 


