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ASUKASTUVAKSI
Kerhotilasta

• Opas VTS-kotien asukastoimikunnille



JO VALMISTUNEET asukastuvat keräävät 
kehuja.
– Meillä kaikki ovat olleet todella mielis-
sään tästä uudistuksesta,
Pikkupiiankatu 4:n asukastoimikunnan
puheenjohtaja Eija Nisula sanoo
tyytyväisenä. Kerhohuoneen pinnat,
kalusteet sekä tekstiilit uusittiin. Tila sai
nimekseen Piiantupa. Siellä pelataan
korttia, kudotaan sukkia ja juhlitaan
asukkaiden merkkipäiviä. Lasten
riemuksi VTS-kodit toteutti heidän
toiveensa karaokelaitteista ja aikuisetkin
ovat innostuneet laulamaan.

– Oli hyvä, että asukkaat saivat olla muka-
na suunnittelussa. Erityisesti tilan olohuo-
nemaisuus ja raikkaat värit miellyttävät,
isännöitsijä Pia Palonen toteaa. Myös
Käräjätörmä 3:n asukastupa viestittää
tulijan tervetulleeksi.
– Tupa on huomattavasti aiempaa
viihtyisämpi ja lisäksi tilan toimin-
nallisuus on parantuntu. Remontin
lopputulokseen on talossa oltu hyvinkin
tyytyväisiä, isännöitsijä Jouko Mäki-Tarkka
kertoo.

Yhteinen olohuone 
parantaa ASUMISVIIHTYVYYTTÄ
Useimmissa VTS-kotien taloissa on ker-
hotila. Näiden tilojen käyttö on ollut 
keskimäärin melko vähäistä, mutta 
viime aikoina suosio on kääntynyt 
selvään kasvuun. Syy tähän on, että jo 
useammalla kiinteistöllä kolkosta 
kokoustilasta on kehitetty talon 
asukkaiden viihtyisä olohuone. Näillä 
uudistetuilla asukastuvilla on 
järjestetty esimerkiksi kokouksia, 
kerhoja ja perhejuhlia.

Asukkaat ovat yhteistoiminnan 
lisääntymisen myötä kohdanneet 
naapureitaan aiempaa useammin. 
Taloon on syntynyt 
naapuruusverkostoja ja samalla 
asumisturvallisuus ja -viihtyvyys on 
parantunut. Tällä on vaikutusta 
asumisaikoihin. Kun poismuuttoa on 
aiempaa vähemmän, niin siitä 
aiheutuvat kustannukset pienenevät, 
mikä näkyy myös vuokrassa.

Jokaisessa talossa värit, valaistukset, 
huonekalut ja muu sisustus 
suunnitellaan yksilöllisesti 
asukkaiden tarpeet huomioiden. 
Kokemukset kerhotilojen 
muutoksista ovatkin olleet erittäin 
hyviä.

Asukastuvan
UUSI ILME ilahduttaa
Raikkaat värit ja uudet kalusteet luovat 
erinomaiset puitteet niin asukastoiminnalle 
kuin asukkaiden omille juhlille. Sisustusneuvoja suunnittelee 

VIIHTYISÄN JA        TOIMIVAN tilan
Olisiko aika päivittää talon vanha kerhohuone viihtyisäksi 
asukastuvaksi? Asia kannattaa ottaa puheeksi seuraavassa kokouksessa.
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KERHOHUONEEN REMONTTI vaatii 
aina asukastoimikunnan päätöksen ja 
isännöitsijän hyväksynnän. Kun päätös 
on tehty ja hyväksytty, isännöitsijä 
kutsuu projektiin mukaan 
rakennusarkkitehti, sisustusneuvoja 
Erja-Sisko Runsaan.
Hän tapaa asukastoimikunnan 
edustajat, yleensä puheenjohtajan, ja 
tiedustelee minkälaisia toiveita talon 
asukkailla on tilan tulevalle käytölle. 
Tarvitaanko asukastupa kokouskäyt-
töön tai tuleeko siellä toimimaan 
esimerkiksi lapsiparkki. 
– Asukastuvalla voi hyvin olla useita 
käyttötarkoituksia. Yksi tupa 
esimerkiksi suunniteltiin niin, että sen 
toinen puoli on varttuneemman väen 
ja toinen puoli nuorison käytössä.

Naapurisopu säilyy
Asukkaat pääsevät sanomaan 
mielipiteensä suunnitelmista. Kaikilla 
on oma makunsa, mutta sisustus-
ammattilainen pitää kokonaisuuden 
hallinnassa ja naapurit sovussa. Jos 
asukkaat valitsevat itse seinän värin, 
niin silloin toisen värin kannalla olleet 
saattavat moittia päätöksen tehneitä.

Mutta jos käytetään suunnittelijaa, niin 
häntä voi aina syyttää väärän värisestä 
seinästä, Erja-Sisko Runsas lupaa 
hymyillen.
Ammattilainen osaa huomioida myös 
tilan sujuvaan käyttöön sekä 
turvallisuuteen liittyvät näkökulmat. Hän 
ei valitse esimerkiksi sellaisia mattoja, 
joihin huonojalkaisempi asukas saattaisi 
kompastua.
– Pyrin tekemään tilasta aina 
mahdollisimman monikäyttöisen. 
Neliskanttisia pöytiä voi käyttää erikseen 
tai yhtenä pitkänä pöytänä, tuolit ovat 
pinottavia ja sohvapöydiksi valitsen 
penkkejä sekä jakkaroita.

Pitkä projekti
Asukastupahanke on aina pitkä projekti, 
sillä se on hyväksyttävä VTS-kotien 
budjetissa. Päätöksestä saattaa vierähtää 
yli vuosi siihen, kun tila on valmis. Itse 
toteutusvaihe sujuukin sitten 
joutuisammin.
– Annan värisävyt sekä tapettimallit 
remontin tekevälle ammattilaiselle. Usein 
projekti jatkuu pintaremontin jälkeen 
niin, että minä hankin kalusteet, sisustan 
tilan ja luovutan sen käyttäjälle, 
sisustusneuvoja kertoo.

Näin projekti etenee

1. Asukastoimikunta päättää,
että talon kerhotilaa halutaan
parantaa.

2. Asukastoimikunta ilmoittaa
tästä isännöitsijälle.

3. Hanke viedään talousarvioon.

4. Isännöitsijä pyytää VTS-
kotien yhteistyökumppanina
toimivaa rakennusarkkitehtiä
sopimaan tapaamisen asukas-
toimikunnan kanssa.

5. Viihtyvyysremonttia suun-
nitellaan yhdessä asukastoimi-
kunnan kanssa.

6. Muutostyöt ja kalustehankin-
nat toteutetaan yhteistuumin.



ASUKKAAT VOIVAT halutessaan 
itsekin sisustaa ja maalata talon ker-
hohuoneesta entistä viihtyisämmän.

– Pintojen osalta asukastoimikunnalla on 
melkoisen vapaat kädet järjestää tilasta 
mahdollisimman hyvin asukaskuntaa 
palveleva, isännöitsijä Jouko Mäki-Tarkka 
selvittää pelisääntöjä.
– Asukasisännöitsijän kanssa sopien
järjestyvät myös maalaus- ja tapetointi-
tarvikkeet. Mikäli tilaan tehdään isompaa 
remonttia tai muutoksia, niin tuolloin uu-
distaminen tehdään budjetoidusti ja 
tarvittaessa ammattityönä.
Asukkaat voivat halutessaan yhdistää 
voimansa sisustusammattilaisen kanssa, 
vaikka toteuttaisivatkin remontin itse.
– Erään talon asukkaat tekevät itse 
kalustehankinnat ja maalaavat seinät. 
Minä teen heille sisustussuunnitelman ja 
vinkkaan, mistä kalusteita kannattaa 
hankkia edullisesti, sisustusneuvoja Erja-
Sisko Runsas kertoo työnjaosta.

Punttisalille tai 
nikkaroimaan
– omaan kotitaloon
totta kai!
Talon yhteisiä tiloja voi-
daan remontoida asuk-
kaiden toiveiden 
mukaisesti myös muu-
hun tarkoitukseen kuin 
asukastuvaksi. 

Esimerkiksi Käräjätörmässä 
askarteluhuone uudistettiin 
Rassaamoksi. Maalari maalasi
tilan ja asukkaat varustivat sen siten, 
että siellä on mahdollista nikkaroida 
tai vaikka korjata polkupyörää. 
Käräjätörmään on rakennettu myös 
monipuolinen, täysin uudistettu 
kuntosali, jonne kaikilla alueen VTS-
kotien asukkailla on vapaa kulku 
omalla sähköisellä avaimella.

Sisustettaisiinko      
TALKOILLA?

Kalkunvuorenkatu 2–4 on 
asukkaiden sisustama.

Ideoita asukastuvan käyttöön
Kisastudiot, PELI-ILLAT, käsityökerhot, nyyttikestit, PIPARKAKKU-
TALKOOT, pikkujoulut, vappujuhlat, TALON KIRPPIKSET, lasten 
kerhotoiminta, PERHEJUHLAT, ikäihmisten kahvittelut, LUKUPIIRIT, 
karaoke…
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