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Mäkikukkula-suunnitelmassa luodaan idyllisen 
maaseutumaisten, vahvasti yhteisöllisten pi-
hapiirien sarja Kolman kylälle. Yhteisöllisyyttä 
tuetaan suunnitelmassa tarkkaan punnitulla 
aluesuunnittelulla, uudenlaisella hallinta-
muodolla ja toimivilla yhteistiloilla. Alueesta 
rakentuu vaiheittain vetovoimainen ja arvokas 
osa koko Kolman kylää.

Mäkikukkula-suunnitelman ytimessä ovat kaikkien 
alueen asukkaiden käytössä olevat yhteisten toimintojen 
alueet. Nämä yhteisalueet jaetaan kolmeen eri osaan hieman 
eri puolille suunnittelualuetta: kahdeksi yhteiseksi pihapii-
riksi ja yhdeksi yhteispihaksi Kolmantien varteen. Yhteistilat 
koostuvat pienehköistä rakennuksista, jotka kootaan yhteis-
ten pihojen ympärille.

Kaikki kolme yhteispihaa kietoo yhteen suunnitte-
lualueen halki mutkitteleva tie. Mutkitteleva tie on mielen-

kiintoinen kulkea; matka tuntuu lyhyemmältä, kun näkymät 
avautuvat pikkuhiljaa matkan edetessä. Mutkitteleva tie myös 
alentaa ajonopeuksia, mikä lisää turvallisuutta. Näin tiestä 
ei myöskään tule kauttakulkutie vaan ainoastaan ajoyhteys 
suunnittelualueelle.

Asuintalot pihoineen sijoittuvat tien varrelle. Toiselle 
puolelle tietä jäävät yhteispihat, joten asukkailla on lyhyt mat-
ka myös yhteisiin tiloihin. Tämä tehostaa yhteistilojen käyttöä. 
Asuintalot on sijoitettu alueelle tiiviisti mutta niin, että omaa 

pihaa jää riittävästi ja että yksityisyys voidaan taata.
Aluetta halkoo toinenkin kulkuväylä, pihapolku, joka kul-

kee yhteispihojen halki ja viertä. Pihapolulla kuljetaan vain 
jalkaisin tai polkupyörällä. Pihapolulta on yhteys suunnitte-
lualueen kukkulan laelle, joka on jätetty luonnontilaiseksi 
metsäksi virkistyskäyttöön. Suunnittelualueen länsireunalle, 
soramontun viereen, sijoittuu lämpökeskus, joka on ekologi-
nen vaihtoehto lämmön tuotantoon.

Pieksämäki 40 km

Kuopio 90 km
Mikkeli 80 km
Varkaus 17 km
Joroinen 7 km
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ongelma-alue
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Näkymä suunnittelualueelle koillisesta päin katsottuna. Asuinrakennukset on 
esitetty punaisella ja yhteiskäyttöön tarkoitut rakennukset keltaisella värillä.

Analyysikartta suunnittelualueesta. 
Taustalla näkyy kaavio suunnitelmasta.
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Hallintamuoto luo perustan yhteisöllisyydelle

Suunnitelmassa on ideoitu alueelle hallintamuoto, joka luo 
perustan yhteisöllisyydelle. Hallintamuodossa perustetaan 
asukkaiden yhteinen osuuskunta, jota asukkaat itse hallinnoi-
vat. Osuuskunta omistaa maa-alueen, ja asukkaat vuokraavat 
osuuskunnalta oikeuden rakentaa maa-alueelle. Aluetta siis 
hallinnoidaan yhdessä osuuskunnan kautta.

Suunnittelualueesta muodostuu yksi suuri tontti, jolle 
asuinrakennukset sijoitetaan osuuskunnan, eli asukkaiden 
itsensä, päättämin tavoin. Alueen rakentamisesta päätetään 
yhdessä, ja alueelle muodostuu neuvottelun, sopimisen ja luot-
tamuksen ilmapiiri. Asioista neuvotellaan ja keskustellaan 

yhdessä sopien, mikä vähentää ris-
tiriitoja. Koko alue tuntuu omalta ja 
sitä haluaa kehittää yhdessä muiden 
kanssa.

Esimerkiksi oman puuliiterin 
rakentamisesta keskustellaankin 
ensin naapurin ja sitten koko yh-
teisön kanssa. Heti alussa selviää, 

että naapuri tarvitsee myös puusuojan, ja yhteinen puuliiteri 
päätetään rakentaa talojen väliin, sopivalle etäisyydelle mo-
lemmista. Koska tonttirajoja ei ole, kahden talon yhteisten 
rakennusten sijoittaminen on joustavaa.

Asukkaiden osuuskunta, eli koko yhteisö, hallinnoi ja 
omistaa myös yhteispihojen rakennukset. Näin kaikkien mie-
lipide tulee huomioiduksi myös yhteisrakennusten kehittämi-
sessä. Osuuskunta voi omistaa myös yhteiskäytössä olevia lait-
teita, esimerkiksi ruohonleikkurin, tai vaikka yhteisen auton, 
jota alueen asukkaat voivat lainata yhteisöltä. Monille alueen 
perheille riittää silloin yksi auto, koska satunnaisempiin tar-
peisiin voidaan ”ottaa firman auto”. Maa-alueiden vuokratuo-
toilla katetaan yhteisten tilojen ja laitteiden kustannuksia.

Osuuskunta omistaa myös alueen metsän, jota suunni-
telmassa jätetään tarkoituksella käsittelemättä suurelta osin. 
Metsän puustoa voi hyödyntää koko yhteisö. Alueelle jääväl-
tä metsäalueelta saa polttopuita saunaan ja takkaan rätise-
mään. Jouluna voi tehdä lasten kanssa retken ja kaataa kuusen 
omasta metsästä. Joulukuusia voidaan kasvattaa alueella jopa 
myyntiin asti. Metsä kuitenkin pysyy luonnontilaisena, ja sille 
tehdään vain maisemalliset arvot säilyttävää metsänhoitoa.

Perinteisiä tontteja 
ja tonttirajoja ei ole; 
alueesta muodostuu 
yksi suuri tontti.

Asemapiirros suunnittelualueesta. Mittakaava 1:2000.
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Alue tukee yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyyttä luovat satunnaiset kohtaamiset. Yhteisöllisen 
alueen suunnittelussa kulku kannattaa järjestää keskitetysti. 
Sen vuoksi alueelle johtaa yhteinen tie ja yhteistilojen välistä 
puikkelehtiva pihapolku. Naapuria morjestetaan ja kuulumi-
sia vaihdetaan arjen tavallisten menojen ja kulkujen yhtey-
dessä. Naapurit tulevat tutuiksi ja yhteistyö heidän kanssaan 
helpottuu.

Asuintaloille varatut rakentamisen alueet on sijoitettu 
lähelle yhteistiloja, ja yhden alueen koko on suhteellisen pieni, 
2 500 m2. Tiivis alue tukee yhteisön muotoutumista. Kun naa-
puri on lähellä, hänet myös tapaa sattumalta todennäköisem-
min. Samalla voikin kysäistä ensi viikon kyläjuhlista yhteisön 
paviljongilla. Tiivis alue myös tehostaa yhteistilojen käyttöä: 
roskat kipaisee nopeasti jätehuoneeseen tai työhuoneella voi 
käydä pikaisesti hoitamassa lyhyenkin asian.

Suhteellisen tiiviillä alueella näköyhteys säilyy yhteisön 
toiselle puolelle. Naapurille voi heilauttaa kättä tervehdyksek-

si kauempaakin, mikä vahvistaa sosiaalisia siteitä. Näköyhteys 
myös vahvistaa positiivista sosiaalista kontrollia: turvallisuu-
den tunne alueella lisääntyy. Alueesta tulee asukkaidensa oma.

Asukkaiden näköiset yhteispihat

Alueen yhteispihat taipuvat eri käyttötarkoituksiin ja mah-
dollistavat monenlaisen toiminnan. Yhteispihojen käyttö 
onkin asukkaista kiinni, ja he voivat tehdä pihoista yhteisön 
näköiset.  Yhteispihoille voi sijoittua esimerkiksi pieniä ra-
kennuksia, kasvimaa, ruispelto, perunapenkki tai eläinten 
aitauksia. Tämä on saavutettu jakamalla yhteisalueet kahteen 
eri osaan, jolloin myös toiminnot voi jakaa luontevasti. Näin 
alueelle mahtuu enemmän erilaisia toimintoja. Esimerkiksi 
saunan ja toimistotyötilan voi helposti erottaa eläinten suojista 
ja aitauksista sijoittamalla ne eri yhteispihoille. 

Toiminnot voi sijoittaa alueella myös sen mukaan, kuinka 
paljon niitä käytetään ja kuinka paljon ne vievät tilaa. Yhteiset 

rakennukset voidaan sijoittaa lähelle alueen läpi mutkittele-
vaa tietä ja asuinrakennuksia, jolloin ne ovat helposti käytet-
tävissä. Perunamaat, eläinten aitaukset ja muut laajemmat 
tai harvemmin käytettävät yhteistoiminnot voidaan sijoittaa 
kauemmaksi. Suunnitelmassa on myös laajennusvaraa, jos 
yhteistiloja ja -toimintoja halutaan enemmän.

Yhteistilojen hoito voidaan järjestää useilla eri tavoilla. 
Asukkaat voivat esimerkiksi valita oman kummirakennuksen 
tai -alueen. Yhteisalueiden hoito voidaan järjestää kiertävällä 
talonmiesvuorolla tai osuuskunta voi käyttää maa-alueen tuo-
toista osan ulkoistetun talonmiespalvelun hankintaan.

Yhteisöllisyys tarvitsee yksityisyyttä

Suunnitelmassa on huomioitu ihmisen tarve yhdessäolon ja 
yksityisyyden määrän säätelyyn. Aina ei jaksa olla sosiaalinen 
vaan ajatuksia pitää jäsennellä ja koota yksin. Oma koti on 
tavallinen yksinolon paikka. Monet hakevat yksinoloa hiljaa 

humisevasta metsästä, jonne onkin suunnittelualueelta hyvät 
yhteydet. Yksityinen ulkotila ja piha on usein tärkeä, ja se on 
mahdollista järjestää tiiviilläkin alueella useilla eri tavoilla.

Rakennuksien muodolla ja suuntaamisella voidaan luo-
da yksityisempää pihaa oman talon ympärille. Näin piha on 
näkösuojassa esimerkiksi alueen tieltä ja yhteispihoilta. Myös 
sisätilat voivat avautua esimerkiksi ikkuna-aukotuksen kautta 
tälle yksityisemmälle pihalle. Lisäksi sisätilojen suunnitte-
lussa yksityisyyden tunnetta voidaan vahvistaa sijoittamalla 
yksityisemmät tilat kauemmaksi yhteisistä alueista.

Yksityistä pihatilaa voidaan luoda myös erilaisten ulko-
rakennuksien avulla. Pihavajat ja autotallit erottavat luonnol-
lisella tavalla eri talojen piha-alueet toisistaan. Terassien ja 
grillikatoksien säleiköt estävät näkymiä naapurista ja jäsentä-
vät ulkotilaa. Suoria näkymiä voi estää myös kasvillisuudella, 
esimerkiksi omenapuilla ja viinimarjapensailla.

Näkymä yhteispihasta. Yhteispihat soveltuvat useille eri toiminnoille. Niistä tulee 
alueen asukkaiden näköiset.

Rakeisuuskaavio. Suunnittelualueen sijainti ympyröity. 
Mittakaava 1:10 000.
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Alue palvelee koko kylää

Suunnitelmassa alue nivoutuu osaksi Kolman kylää. Rakenta-
minen painottuu suunnittelualueen koillisosaan, Kolmantien 
varteen. Kolman koulun alue vahvistuu koko kylän keskuk-
seksi.

Kolmantien varteen, koulua vastapäätä on sijoitettu yh-
teispiha, joka sitoo Mäkikukkulaa kylään ja palvelee yhteisön 
lisäksi kaikkia kyläläisiä. Alueella voi olla esimerkiksi eläinten 
aitaus tai vaikka tilamyymälä. Eläimet piristävät ja vahvistavat 
Kolman maaseutumaisemaa, ja ne ovat mieleistä seurattavaa 
koululaisille. Tilamyymälässä kyläläisten tuottamat herkut 

menevät kaupaksi kyläläisten lisäksi satunnaisille ohikulki-
joille ja mökkiläisille.

Elämyksellinen pihapolku jatkuu koululta aitauksen ohi 
Kolmanjärven uimarannalle saakka puikkelehtien yhteispiho-
jen läpi. Näin koululaisille ja muille kyläläisille tulee turvalli-
nen ja suora reitti koululta uimarannalle, mikä nousi tärkeäksi 
Kolman koulun oppilaille tehdyssä kyselyssä.

Kyselyssä oppilaille tärkeäksi paikaksi mainittiin useas-
ti koulun kukkula, ”kukutsi”, jossa on leikitty monet leikit. 
Alueen suunnitelmassa kukkulan laki jää koululaisten leikkei-
hin ja kukkulan rinteeseen sijoitetaan leikkipaikka kaikkien 
kyläläisten käyttöön. Koululta johtaa polku kukkulalle ja leik-

kipaikalle. Kukkulan läpi on myös hyvä suunnistaa suunnitte-
lualueen lounaispuolelle metsään ulkoilemaan, sienestämään 
ja marjastamaan.

Suunnitelmassa on ideoitu sijoitettavan toiselle yhteispi-
halle, pihapolun varteen, paviljonki, jossa voi järjestää juhlia 
yhteisön asukkaille ja koko kyläläisille. Paviljongissa voi jär-
jestää vaikka yhteisön nuorien yhteiset rippijuhlat. Kyläläiset 
voivat myös vuokrata tilaa yhteisöltä omiin juhliinsa. Yhteisö 
voi vuokratuotoilla kattaa paviljongin ylläpitämisestä koitu-
neita kuluja. 

Suunnitelmassa kukkula jää koululaisten käyttöön. Rinteeseen sijoittuu kaikille kyläläisille avoin leikkialue.

Eläimet Kolmantien varressa piristävät ja 
vahvistavat kylän maaseutumaisemaa.

Paviljongilla voidaan järjestää tapahtumia kaikille kyläläisille. 
Kyläläiset voivat myös vuokrata paviljongin omia juhliaan varten.
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Alue rakennetaan vaiheittain

Pienistä yksiköistä koostuvat yhteistilat voidaan rakentaa 
alueelle vaiheittain. Alueen ensimetreillä yhteistiloihin ei 
tarvita mittavia panostuksia, ja kynnys alueen ensimmäisten 
asukkaiden muutolle ei käy liian suureksi. Yhteispihat voivat 
laajeta ajan myötä asukkaiden määrän kasvaessa ja asukkai-
den tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Osa yhteis-
rakennuksista voidaan vaikka rakentaa hartiapankkivoimin, 
yhteisön talkoina. Pienten yksiköiden käyttötarkoitus jous-
taa helpommin, jos tarpeet yhteistiloille muuttuvat: kaikkea 
ei tarvitse laittaa kerralla remonttiin. Lisäksi pienet yksiköt 

mahdollistavat luontevasti omaa rauhaa ja yksityisyyttä yh-
teispihoille, kun yksi rakennus voi olla vain yhden perheen 
käytössä kerrallaan.

Suunnitelmassa on myös huomioitu, että alueen asukkaat 
voivat muuttaa alueelle vaiheittain. Jo muutama asuntokunta 
riittää muodostamaan selvän yhteisön, koska ensimmäisessä 
vaiheessa alue voi rakentua vain toisen yhteispihan ympä-
rille. Yhteistilat ja naapurit ovat lähellä heti alusta alkaen. 
Myöhemmin yhteisöä on helppo laajentaa toisen yhteispihan 
ympärille. Suunnittelualueen lounaisosa varataan kolmatta 
yhteispihaa ja laajentumisvaihetta varten.
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Yhteisaluiden rakennukset muodostavat suunnitelmassa 
pienistä yksiköistä koostuvia rakennusryppäitä. Yllä on 
esitetty muutamia eri vaihtoehtoja eri mahdollisuuksista.

Suunnitelmassa on huomioitu, että alue voi rakentua 
vaiheittain tuntumatta keskeneräiseltä.

Terasseilla kytketyt yhteisrakennukset rajaavat yhteistä pihaa. 
Jos terassit kattaa, rakennuksesta toiseen voi hipsiä sukkasillaan.1. vaihe

2. vaihe

tulevaisuuden laajenemis-
mahdollisuus
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Yhteisö helpottaa maallemuuttoa

Suunnitelmassa maalla asumisen idylliin yhdistyy kaupun-
kielämän helppoutta. Kun muun muassa jätehuolto, vesi ja 
viemäröinti sekä lämmitysjärjestelmä järjestetään yhteisön 
voimin, kaikkien arki helpottuu. Jokaista asiaa ei tarvitsekaan 
hoitaa yksin, ja niihin muutamiin muihinkin on helppo saada 

naapurin apua. Yhteisön ihmiset ovat lähellä ja tukena.
Suunnitelmassa on huomioitu mahdollisuudet monenlai-

seen elinkeinotoimintaan. Kolmantien varteen suunnitellulle 
yhteispihalle voi perustaa esimerkiksi tila- ja käsityömyymä-
län, puuverstaan tai vaikka sepän pajan. Sijainti lähellä tietä 
tuo uusia asiakkaita. Alueen keskellä olevissa yhteisrakennuk-
sissa voi sijaita työtiloja, joissa ahkeroivat yrittäjät ja etätyöläi-

set. Tietotyöläiset jakavat verkkoyhteydet, tulostimet ja muut 
toimistolaitteet ja kahvitauolla naapurista saa juttuseuraa.

Yhteisöllisyys on voimistuva asumisen trendi. Mäkikuk-
kula-suunnitelman tiivis ja vahva yhteisöllisyys luo alueelle 
selvän identiteetin, joka toimii vetovoimatekijänä ja houkut-
telee uusia asukkaita kylälle.

Tiivis alue kannustaa yhteisöllisyyteen satunnaisten kohtaamisten kautta. 
Yhteisöllisyys on tulevaisuuden asumistrendi, joka houkuttelee muuttajia alueelle.

Yhdessä tekemällä myös yhteistilojen hoito sujuu.


