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PALUU JUURILLE
Nykyinen asuntotuotanto on yksipuolista. Se olettaa kaikkien ihmisten haluavan asua ja elää samalla tavalla: oma kylpyhuone, oma keittiö, makuuhuone
ja tilaa oleskeluun ja työskentelyyn, yksityinen parveke, ehkä jopa oma sauna.
Harva asuntomuoto perustuu tilojen, palveluiden tai tavaroiden jakamiselle.
Yksityiset tarpeet ajavat ympäristönäkökohtien edelle.

Yhtä käyttötarkoitusta varten suunniteltujen rakennusten aika on ohi. Rajallisten luonnonvarojen järkevä käyttäminen edellyttää, että niitä käytetään
rakennuksiin, jotka ovat muuntautumiskykyisiä alati muuttuviin käyttötarkoituksiin. Pelkkään asumiskäyttöön suunnitellut rakennusrungot vanhentuvat nopeasti, kun ihmisten tarpeet ja asuntokuntien koot muuttuvat. Sama kohtalo
koskee monia muita käyttötarkoituksia, joiden tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Yhden käyttötarkoituksen rakennusten sijaan tulevaisuuden varalle tulee
suunnitella rakennuksia, jotka muuntautuvat helposti vähäisellä luonnonvarojen käytöllä uusiin tarpeisiin. Asuntosuunnittelun muuntojoustavuuden sijaan
tulee suunnitella rakennusrunkoja, jotka muuntautuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin.
Ylikulutuksen aika on ohi. Rajallisten luonnonvarojen järkevä käyttäminen
edellyttää, että niitä käytetään harkiten ja tarpeeseen. Asuminen, joka on
merkittävimpiä tekijöitä ympäristöjalanjäljessämme, on mietittävä uudelleen.
Meidän tulee omistaa vähemmän ja jakaa enemmän. Meidän tulee käyttää vähemmän luonnonvaroja ja tuottaa vähemmän jätettä. Näitä tavoitteita voidaan
helpoiten tukea mahdollistamalla tavoitteiden toteutuminen jo asuntosuunnitelussa: tukemalla tilojen, palveluiden ja tavaroiden jakamista.
Tulevaisuuden asumisen yhtälö on yksinkertainen. Sen avulla rakennetaan
terveitä, pitkäikäisiä rakennuksia, joissa asuu ympäristöstään ja toisistaan välittäviä ihmisiä. Yhdessä.
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LUONNOLLISET
MATERIAALIT

JOUSTAVUUS

Rakentamisen tulee perustua luonnollisten,
luonnolle ja ihmisille haitattomien, myrkyttömien materiaalien käyttöön. Rakenteet tulee
suunnitella siten, että ne toimivat ilman liimoja
ja muoveja. Näin saadaan aikaan terveitä ja
pitkäikäisiä rakennuksia, joita on helppo huoltaa ilman tarvetta kuormittaville peruskorjauksille.
Uusiutuvia ja vähähiilisiä materiaaleja tulee
suosia, mutta myrkyttömyys, uusiokäyttöpotentiaali ja kierrätettävyys ovat ensisijaisia materiaalien valintakriteerejä. Nämä ominaisuudet mahdollistavat materiaalien palauttamisen
takaisin osaksi aineen luonnollista kiertoa.
Esimerkiksi käsittelemätön puu, savi ja hiekka
täyttävät nämä kriteerit.
Uusiutumattomia materiaaleja tulee käyttää
ainoastaan siten, että ne voidaan palauttaa
takaisin tuotantoon raaka-aineiksi tai käyttää
uudestaan sellaisenaan. Kiertotalouden tarkoitus on pitää tällaiset materiaalit kierrossa
kierrätyksen ja uusiotuotannon keinoin, jotta
arvokkaat raaka-aineet eivät joudu hukkaan.
Kaikenlainen materiaalien sekoittaminen ja yhdistäminen tekee niiden kierrättämisestä erittäin vaikeaa, useimmiten mahdotonta. Teräs,
tiili ja lasi ovat oikein tuotettuina myrkyttömiä
ja voidaan pitää kierrossa lähes loputtomasti.
Luontoon päätyessään ne ovat ympäristölle
haitattomia.
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Monikerrosrakenteiden aika on ohi. Myrkylliset lisäaineet, muovit ja liimat
eivät kuulu luontoon, eivätkä siten sovellu myöskään ihmisten elinympäristöön.
Tulevaisuuden talot rakennetaan myrkyttömistä, luonnollisista materiaaleista,
jotka on mahdollista palauttaa osaksi aineen luonnollista kiertokulkua tai pitää
loputtomasti kierrossa, jossa niitä käytetään uudelleen ja uudelleen.

LUONNOLLISET MATERIAALIT
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Nykyisellä kulutusorientoituneella elämäntavalla ei ole tulevaisuutta. Tulevaisuus perustuu väistämättä jakamiselle. Jotta siirtyminen jakamistalouteen
sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, tulevaisuuden asuntotuotannon tulee
kaikin mahdollisin tavoin edistää ympäristöystävällistä elämistä, jotta ihmisten
on helppo tehdä oma osuutensa ilmastonmuutoksen ja laajemman ympäristökriisin ehkäisemiseksi. On aika palata juurillemme.
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Rakennuksen pitkä ikä perustuu rungon muodostamaan raakatilaan, joka on helposti muutettavissa
tämän päivän tyypillisiksi asunnoiksi, tulevaisuuden
jakamisperustaisiksi asunnoiksi, erilaisiksi työtiloiksi,
liiketiloiksi, majoitustiloiksi, työpajoiksi, ravintoloiksi,
näyttelytiloiksi ja palvelemaan monia muita käyttötarkoituksia, joita on vaikeaa ennustaa tänään. Liimattomista massiivipuuelementeistä rakennetut kantavat
ulkoseinät ja paikalla muuratut painovoimaisen ilmanvaihdon tiilihormit muodostavat kiinteän rungon ja
kehikon, jonka sisällä tiloja on mahdollista järjestää
uudestaan lukemattomin eri tavoin. Luonnollisista
materiaaleista rakennettuja myrkyttömiä ja vuosisatoja kestäviä rakenteita on järkevää rakentaa vain, jos
niiden rajaamat tilat ovat muuntautumiskykyisiä. Jotta
jotakin voidaan säilyttää, sen on kyettävä muuttumaan
ajan myötä.

JOUSTAVUUS

2h + kt
39 m²
3h + kt
93 m²

TOIMISTO
93 m²
1h + kt
27 m²

RAAKATILA

2hh
ensuite

2h + kt
46 m²

VASTAANOTTOTILA
26 m²

TÄMÄN PÄIVÄN ASUMINEN

4–8hh
makuusali

4–8hh
makuusali

2hh
ensuite

ERILAISET TYÖTILAT

VIERASHUONE

BAARI

LAINAAMO

VASTAANOTTO

2–4hh
makuusali

TAUKOTILA
työntekijöille

ELOKUVATEATTERI

KEITTIÖ

2–4hh
makuusali

TYÖHUONE
93 m²

KEITTIÖ

2–4hh
makuusali

2hh

RUOKAILU
ETÄTYÖTILA

OLESKELUTILA

VAATESÄILYTYS

SAUNA

TERASSI

HOSTELLI

YHTEISTILAT

RAVINTOLA / KAHVILA
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DOUBLE / SINGLE
ensuite / shared bathroom

1hh / 2 hh
oma / jaettu kylpyhuone

FAMILY ENSUITE
1–2 adults + 1–2 children

JAKAMINEN

PERHEYKSIKKÖ
1–2 AIKUISTA + 1–2 LASTA
ETÄTYÖPISTE
TELEWORKING SPACE
Sen
sijaan,
että
jokaisessa
asunnossa
Instead
of having
a separate
study ykstiyisessä
in your own apartment
that is on oma työnot in constant use, in the Roots working spacesare shared among
huone,
joka on satunnaisessa käytössä, lämmitettävät neliöt
more people for more effective use of heated square metres.
on fiksumpaa ottaa jaettuun käyttöön.

Jakamalla säästämme luonnonvaroja
ja annamme tiloille ja tavaroille mahdollisimman paljon käyttöaikaa. Jaettu
asuminen on myös keino helpottaa
kaupungissa lisääntyvää yksinäisyyttä.
Ihmisten mieltymykset yksityisyyden
suhteen vaihtelevat ja asuntotuotannossa on tärkeää ottaa huomioon erilaiset
tarpeet. Hyvin suunniteltu muuntautuva
runko mahdollistaa tilojen jakamisen
vastaamaan erilaisia yksityisyyden tasoja suhteessa jaettuihin tiloihin. Jaetun
asumisen ratkaisussa päivittäiset toiminnot kuten kylpyhuone ja keittiö löytyvät jaetusta asunnosta, ja harvemmin
tarvittavat palvelut, kuten pyykkitupa ja
sauna löytyvät muualta rakennuksesta
ja ovat talon tai koko korttelin kaikkien
asukkaiden yhteiskäytössä.

KEITTIÖ
Keittiön jakaminen säästää kettiölaitteisiin käytettyjä luonnonvaroja
KITCHEN
Sharing a kitchen saves in resources used for electrical equipment
sekä niiden käyttämiseen kuluvaa energiaa. Jaettu kettiö mahdollistaa
and in energy consumed for running them. Shared kitchen enables
myös
ruuanlaittamisen
yhdessä
sekä
ruuan jakamisen, mikä vähentää
also
sharing
food, sharing gadgets
and cooking
together.
ruokahävikkiä.

RUOKAILU
DINING
Getting
together
with friendsmahdollistaa
and family to enjoy
good food. seurueen
Yhteinen
ruokailutila
suuremman
Shared apartment enables a bigger table to host bigger parties.
istuutumisen saman pöydän ääreen.

RECREATIONAL
ACTIVITIES,
BOOKS AND GAMES
VIIHDE, KIRJAT
JA PELIT
Instead of owning everything, the apartment, a group
Omistamisen
asuntokunta,
of apartments orsijaan
the whole
block have a library
for sharing books, games
and other
porrashuoneen
asukkaat
taientertainment.
koko

kortteli voivat koota kirjaston erilaisten viihdykkeiden jakamiseksi.

STORAGE
FORJAETUILLE
SHARED STUFFTAVAROILLE
VARASTO
Sharing the ownership of for example cleaning implements and
Siivousvälineiden
ja erilaisten
harvemmin
käytettävien
rarely
used sports equipment
saves money
and resources.

harrastusvälineiden ja
muiden tavaroiden omistuksen jakaminen säästää rahaa ja luonnonvaroja.

OLESKELUTILA
LIVING
ROOM
Getting
with friends
and family.
Jaettutogether
oleskelutila
tarjoaa

BATHROOM
KYLPYHUONE
Sharing a bathroom saves in the utilisation of the least environmentally
Kylpyhuoneen
säästää
friendly
materials usedjakaminen
in the construction
of theympäristölle
Roots.

mahdollisuuden kutsua
isomman seurueen ystäviä ja
perhettä kylään.

kaikkein raskaimpien materiaalien käytössä.

BALCONY
PARVEKE
Relaxing and small scale gardening together with the neighbours.
Jaettu ulkotila mahdollistaa seurustelun naapuThe inhabitants can enjoy the sun on the south facing balcony,
which
apartment
from overheating
in the summer.
rien protects
kanssathe
sekä
pienimuotoisen
parvekeviljelyn.

SUKUPOLVIASUMINEN
325 m²

9 adults
4 children

YHTEISÖASUMINEN
325 m²

11 adults
7 beds

3/3

