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ja Saksassa, joita pidetään ryhmärakennuttamisen 
edelläkävijöinä.

1900-luvun alussa Helsingissä rakennettiin usei-
ta asuinkerrostaloja tällä menetelmällä, vaikka ky-
seistä termiä ei tuolloin vielä tunnettu. Usein sa-
man ammatin harjoittajat, kuten lääkärit, rakennus-
mestarit ja opettajat rakennuttivat yhdessä itselleen 
asuintaloja. Kaartinkaupunkiin vuonna 1908 val-
mistunut Lääkärien talo (nykyinen Agronomi-ta-
lo) on esimerkki varhaisesta ryhmärakennuttami-
sesta. Sen suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto 

Ryhmärakennuttamisen 
suosio kasvussa
Esimerkkeinä Jyväskylän Kangas ja Tampereen Vuores
Ryhmärakennuttamisen suosio on 2000-luvulla kasvanut Suomessa no- 
peasti. Eri puolilla maata on käynnissä lukuisia ryhmärakennuttamishank- 
keita. Menetelmä kiinnostaa monesta syystä: se on kustannustehokasta, 
asukkaiden toiveet huomioonottavaa ja yhteisöllistä elämäntapaa tukevaa.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan oma-
toimisen rakentamisen ja perustajaurakoin-
nin välimuotoa. Rakennuttajina toimivat ta-
valliset ihmiset, asuntojen tulevat asukkaat 

ja omistajat, joiden ehdoilla rakentaminen tapahtuu. 
Ryhmärakennuttamisesta puhutaan uutena 2000-lu-
vun ilmiönä, mitä se ei kuitenkaan ole. Ensimmäiset 
ryhmärakennuttamishankkeet toteutettiin Suomessa 
jo sata vuotta sitten. Malli tuli Suomeen muista Poh-
joismaista ja Keski-Euroopasta, joissa sillä on pitkät 
perinteet. Pisimmälle malli on kehitetty Tanskassa 

MINNAMARIA KOSKELA

Asuinyhteisöt Tuulenkylä ja Vastatuuli, jotka valmistuivat vuonna 1985 osaksi Jyväskylän Asuntomessuja, ovat toimineet monien 
2000-luvun ryhmärakennuttamishankkeiden esikuvina. Kuva Tuulenkylästä talvelta 1986. Kuva: Matti Salmi.
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Kangas kotina -yhdistys suunnittelee ryhmärakennuttamishanketta Jyväskylän Kankaalle. Uuden kaupunginosan suunnittelu 
perustuu yhteisöllisyyteen ja resurssiviisauteen. Kuvat Kankaan Talvituparit -tapahtumasta helmikuulta 2017.

Gesellius-Lindgren-Saarinen. Myös Johanneksen-
tie 6 (1908), Bulevardi 24 (1911) ja Sturenkatu 37–
41 (1923) rakennettiin ryhmärakennuttamisen pe-
riaatteita noudattaen.

Rakentamismallia toteutettiin 1950-luvulle asti, 
minkä jälkeen se hiipui monesta syystä: rakenta-
misesta tuli 1960- ja 70-luvulla suurten rakennus-
liikkeiden liiketoimintaa, jota toteutettiin nopeasti 
ja tehokkaasti uusien rakentamismenetelmien, ku-
ten elementtirakentamisen keinoin. Rakentaminen 
teknistyi ja kallistui eivätkä asukasryhmät enää ky-
enneet kantamaan hankkeisiin liittyviä taloudellisia 
riskejä. Myös asuntorahoittamisessa tapahtuneet 
muutokset, kuten Aravajärjestelmän kehittäminen 
ja asuntosäästäminen, laskivat ryhmärakennutta-
misen suosiota.

Miksi ryhmärakennuttajaksi?
2000-luvun alusta lähtien ryhmärakennuttaminen 
on alkanut kiinnostaa uudelleen erilaisena asunto-
rakentamisen muotona. Ilmiön suosio kasvaa nope-
asti, pääkaupunkiseudun ohella eri puolilla Suomea 
on käynnissä lukuisia ryhmärakennuttamishankeita.

Suosion taustalla on vapaarahoitteisten asunto-
jen hintojen nousu eritoten pääkaupunkiseudulla 
ja suurissa kasvukeskuksissa. Ryhmärakennuttami-
sella toteutettujen asuntojen kustannukset määräy-
tyvät todellisen hintatason eli rakentamiseen liitty-
vien kustannusten, ei markkinoiden yleisen hinta-
tason mukaan. Näin asukkaat voivat säästää koko-
naiskustannuksissa jopa 20 prosenttia.

Ryhmärakennuttamisessa asukkaat ovat mu-
kana prosessissa alusta lähtien, joten heidän tar-
peensa ja toiveensa voidaan ottaa huomioon tilojen 
suunnittelussa. Erityisen tärkeinä moni pitää yhtei-
siä tiloja, kuten sauna- ja askartelutiloja sekä vieras-
huoneita. Vaikka asunnoista halutaan yksilöllisiä, 
on yhteisöllisyys monille keskeinen arvo.

Ryhmärakennuttamisen menetelmistä
Ryhmärakennuttamista käytetään sekä suurten että 
pienten hankkeiden toteuttamisessa. Suurin osa 
kohteista on omistusasuntoja, mutta hankkeita to-
teutetaan myös asumisoikeus- ja vuokra-asuntoina. 
Myös peruskorjaushankkeita voidaan toteuttaa ryh-
märakennuttamisen keinoin. Esimerkkinä tästä on 

Tampereella sijaitsevan Annikin puutalokorttelin pe-
ruskorjaus, joka valmistui vuonna 2009.

Ryhmärakennuttajat ry perustettiin vuonna 2011 
edistämään ryhmärakennuttamishankkeiden to-
teutumista, ajamaan asiasta kiinnostuneiden etu-
ja ja edistämään ryhmärakennuttamiselle suotuisia 
taloudellisia ja oikeudellisia toimintaedellytyksiä, 
kuten ryhmärakennuttamislakia, joka tuli voimaan 
vuonna 2015. Yhdistys ylläpitää portaalia, joka toi-
mii ryhmärakennuttamisen tiedotuskanavana.

Ryhmärakennuttamishanke voidaan toteuttaa 
joko asukkaiden, konsultin tai rakennusliikkeen ve-
tämänä. Suurin osa tähän asti toteutetuista projek-
teista on ollut konsulttivetoisia.

Asukaslähtöisissä hankkeissa tulevat asukkaat 
järjestäytyvät itse ja määrittelevät asumiseen liit-
tyvät tavoitteensa ja toiveensa. He perustavat yh-
distyksen, joka ryhtyy vetämään projektia. Asuk-
kaat ovat itse vastuussa hankkeen käynnistämises-
tä, rahoituksen järjestämisestä sekä suunnittelu-, 
konsultti- ja rakentamispalvelujen hankkimisesta. 
Yleensä asukasryhmä palkkaa avukseen rakennus-
alan ammattilaisen eli rakennuttajakonsultin, joka 
vastaa hankkeen toteutuksesta. Helsingin Arabian-
rannan senioritalo Loppukiri (2006), Jätkäsaaren 
yhteisötalo Malta (2013) ja Aikalisä (2015) sekä Saa-
rijärven ikääntyvien yhteisötalo Saarijärven Oma-
toimi (2015) ovat esimerkkejä jo valmistuneista asu-
kaslähtöisistä ryhmärakennuttamishankkeista.

Yhden naisen haaveesta yhteisölliseksi 
rakennushankkeeksi
Jyväskylän Kankaalle on rakenteilla uusi, innovatiivi-
nen kaupunginosa. Alueelle suunnitellaan asukasläh-
töisesti toteutettavaa ryhmärakennuttamishanketta. 
Projekti on vasta alussa: parhaillaan sille määritellään 
johtoryhmää, joka ryhtyy vetämään hanketta. Projek-
tissa on mukana on parikymmentä perhekuntaa, per-
heitä, sinkkuja ja pariskuntia. Tavoitteena olisi saada 
kokoon 20–30 sitoutuneen osakkaan ryhmä.

Kangas kotina ry:n puheenjohtaja Eeva-Liisa 
Vihisellä on kokemusta sekä asuinyhteisössä että 
omakotitalossa asumisesta. Lasten ollessa pieniä Vi-
hinen perheineen asui jyväskyläläisissä asuinyhtei-
söissä Tuulenkylässä ja Vastatuulessa. Myöhemmin 
he muuttivat omakotitaloon Muuratsaloon. Mikä 
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Vuoreksen Kuutiot Tampereen Vuoreksessa on Honkatalojen ryhmärakennuttamiskohde, jonka rakentaminen aloitetaan 
kevättalvella 2018. Talot muodostavat muurimaisia elementtejä, jotka suojaavat keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa. 

saa keski-ikäisen pariskunnan pohtimaan muut- 
toa omakotitalosta järven rannalta kaupunkiin ja 
vielä kerrostaloon?

– Lapset ovat muuttaneet pois, ja asumme kah-
destaan 150 neliömetrin talossa. Eihän siinä ole mi-
tään järkeä! Olemme jo kuusikymppisiä, joten emme 
voi asua täällä ikuisesti, Eeva-Liisa Vihinen pohtii.

Vihinen seurasi isänsä ikääntymistä kerrostalos-
sa, jossa isä oli asunut 45 vuotta. Isän sosiaalinen 
elämä supistui vuosi vuodelta; saman ikäiset ystä-
vät ja naapurit joko kuolivat tai muuttivat palveluta-
loihin ja vanhainkoteihin. Lopulta talossa oli jäljellä 
vain kolme asukasta, jotka mies tunsi.

– En halua itselleni ja puolisolleni sellaista elä-
mää, jossa eletään vain omassa lokerossa. Haluai-
simme sellaisen vanhuuden, jossa muista ihmistä 
saa turvaa ja seuraa. Asuinyhteisö tuntuu luonte-
valta vaihtoehdolta.

Vuonna 2010 Jyväskylän kaupunki osti Kankaan 
entisen tehdasalueen ja ryhtyi kehittämään siitä 
uutta kaupunginosaa, jonka suunnittelussa tavoit-
teeksi on otettu resurssiviisaus, ekologisuus ja yhtei-
söllisyys. Erään aihetta käsitelleen workshopin jäl-
keen Vihinen koki herätyksen:

– Tajusin, että Kankaallehan se asuinyhteisö tu-
lee tietenkin rakentaa! Siellä kehitetään uudenlais-
ta tulevaisuuden asumista, ja resurssiviisaus ohjaa 
toimintaa.

Alkuvuodesta 2015 Vihinen puolisoineen pyysi 
audienssia Jyväskylän kaupungin kaavoitusosastol-
le. Kaupungin edustajat suhtautuivat ideaan myön-
teisesti, ja projekti käynnistyi. Vihinen perusti Fa-
cebookiin kaikille asiasta kiinnostuneille avoimen 
ryhmän, joka kokoontui muutaman kerran. Seuraa-
vana vuonna perustettiin Kangas kotina -yhdistys.

– Yhteisöllisyys on minulle kaikkein tärkein asia 
tässä hankkeessa. Toivon, että porukka on eri-ikäis-
tä ja heterogeenistä, lasten ohella talossa asuu myös 
vanhuksia. Näen itseni yhteisömummona, jonka sy-
liin voivat tulla muutkin kuin omat lastenlapset, Vi-
hinen naurahtaa.

Yhteisöllisyys huomioitava jo kaavoituksessa
Honkatalojen pääarkkitehtina työskentelevä Janne 
Kantee suunnittelee parhaillaan Vuoreksen Kuuti-
ot -ryhmärakennuttamiskohdetta Tampereen Vuo-
rekseen. Rakennuttajakonsulttina projektissa toimii 
insinööritoimisto LaRa Oy. Alueelle rakennetaan 21 
puista omakotitaloa ja kaksi toisiinsa kiinni rakennet-
tua kaupunkipientaloa eli niin kutsuttua townhousea.

Eroaako ryhmärakennuttamiskohteena toteutet-
tavien asuntojen suunnittelu muusta asuntosuun-
nittelusta?

– Ryhmärakennuttamisessa kiinnitetään enem-
män huomiota yhteisöllisyyteen ja erilaisiin palve-
luihin, kuten lastenhoitoon ja yhteistiloihin, Janne 
Kantee kertoo.

Yhteisöllisyys on yksi keskeisistä kriteereistä, 
miksi ihmiset liittyvät mukaan ryhmärakennutta-
mishankkeisiin. Voidaanko suunnittelulla vaikuttaa 
siihen, miten se toteutuu?

– Yhteisöllisyys on otettava huomioon jo kaavoi-
tusvaiheessa. Vuoreksen Kuutioiden tontti on suuri, 
joten sijoittamalla rakennukset tontin ulkoreunoille 
saadaan keskelle iso yhteinen 
alue, mihin sijoitetaan lasten 
leikkipaikat sekä mahdolli-
nen yhteiskäytössä oleva ra-
kennus, joka voi toimia vaik-
ka päiväkotina. ■

Filosofian maisteri Minnamaria Koskela. 
Taidehistorioitsija, vapaa toimittaja. 
Kulttuurikompassi.
Lähteet: Mirja Torvisen opinnäytetyö Ryhmärakennuttaminen. Asunto-
osakeyhtiö Tampereen Annikki. Rakennustekniikan koulutusohjelma, 
Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, Tampereen 
ammattikorkeakoulu, 2012. Ryhmärakennuttamisen portaali 2017.
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