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Oulun seudulla asuvien asumisoloja 
sekä asumista koskevia näkemyksiä ja 
toiveita on kartoitettu laajemmin vii-
meksi vuonna 2016. Tuoreimmasta asu-
mistutkimuksesta nousi esille erityisesti 
kaksi asiaa: seudun sisäisen muuttoliik-
keen vilkastuminen ja kerrostaloasumi-
sen suosion reipas kasvu.

Kaupungingeodeetti Kaija Puhakka 
Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
luista kertoo, että tutkimuksen mukaan 
muuttoa alueen sisällä pohtii 37 pro-
senttia Oulun seudulla asuvista. Näiden 
joukossa kerrostalo on suosituin asu-
mismuoto, sillä mahdollisista muuttajis-
ta 40 prosenttia asettuisi kerrostaloon. 
Omakotitalo viehätti Puhakan mukaan 
puolestaan 27 prosenttia muuttoa miet-
tivistä.

”Asumistutkimuksen tulokset heijas-
tuvat parhaillaan poliittisessa käsittelys-
sä olevaan maankäytön toteuttamisoh-
jelmaan sekä kaupungin palvelujen ja 
toimintojen kehittämiseen”, hän kertoo.

Kerrostalojen vetovoiman nousu ker-
too Puhakan mielestä ennen kaikkea 
siitä, että kaupungistuminen etenee 
vauhdilla myös Oulun seudulla. Toki ky-
symys on osittain myös väestörakenteen 
muutoksesta. Yhden ja kahden hengen 
kotitalouksen määrä kasvaa ja näitä ker-
rostaloasuminen erityisesti kiinnostaa. 

Samalla tavalla kerrostalot vetävät 
ikääntyviä ihmisiä. Väestö harmaantuu 
väistämättä myös Oulussa, vaikka se on-
kin ollut lasten ja nuorten kaupunki ja 
on sitä edelleen.

”Yhä enemmän näyttää olevan myös 
lapsiperheitä, jotka haluavat kotinsa en-
sisijaisesti kerrostaloon ja asuvat mielui-
ten kaupungin keskustassa”, arvioi Kaija 
Puhakka.

Kerrostalotuotannon ohella Oulu 
mahdollistaa myös muiden asuntomuo-
tojen toteutumisen laajan kaupungin 
eri osa-alueilla.

Kerrostalojen tuotantomäärät 
kasvaneet reilusti
Kerrostalojen suosion kasvua voi kau-
pungingeodeetti Puhakan mielestä pi-
tää jopa yllättävänä. Hän huomauttaa 
rakennusliikkeiden toki hyvin tietävän, 
mikä kuluttajia kiinnostaa.  Niinpä 
nämä ovat kasvattaneet merkittävästi 
kerrostaloasuntojen tuotanto- 
määriä. 

Lähimmän viiden vuoden aikana 
Oulun keskustaan on toteuttamisoh-
jelman mukaan syntymässä noin 2 000 
uutta kerrostaloasuntoa. Vireillä olevat 
asemakaavamuutokset mahdollistaisi-
vat jopa 3 000 asunnon rakentamisen.  

”Tämä tarkoittaa, että kaupungin 
keskustassa ja sen lähialueilla näkyy 

myös tulevina vuosina paljon nosturei-
ta. Mutta se on vain hyvä. Haluamme 
keskustaan lisää elämää, ihmisiä ja pal-
veluja”, hän sanoo.

Aivan ilman lieveilmiöitä ei kerros-
taloasumisen suosion kasvusta ole sel-
vitty, sillä uusien asuntojen pinta-alat 
ovat selvästi pienentyneet ja samalla 
hyvin pienten asuntojen osuus on ko-
honnut.

”Kaupunkiorganisaatiossa on jo kes-
kusteltu, että pitäisikö asiaan jotenkin 
sääntelyllä puuttua. Pienten asuntojen 
määrä on todella suuri”, huomauttaa 
Puhakka.

Asumistutkimuksen mukaan asun-
non ominaisuuksista arvostetaan eni-
ten kokoa ja tilavuutta, kuntoa ja varus-
telua sekä rauhaa. Tyytymättömyyttä 
puolestaan aiheuttavat asunnon ikä ja 
kunto, koko, asumisen kustannukset ja 
ylläpitoon kuluvat resurssit sekä  
melu ja rauhattomuus.
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MUUTTAMINEN JA KERROSTALOASUNNOT  
KIINNOSTAVAT MONIA OULUN SEUDULLA

Lipporannan asukkaiden elämästä te-
kevät tavallista mukavampaa Kotika-
tu365-konseptin mukaiset monipuo-
liset palvelut sekä yhteiskäyttötilat ja 
-tavarat. Health City Finlandin opera-
tiivinen päällikkö Jari Mikkonen ker-
too, että konseptin kehittämisessä hyö-
dynnetään tutkimuksia, kansainvälisiä 
kokemuksia ja – mikä tärkeintä – asuk-
kaiden toiveita ja näkemyksiä.

Palvelujen merkitys on nykyajan kau-
punkilaiselle hyvin suuri. Vastikään 
toteutettu Uuden ajan kaupunkiasumi-

nen -tutkimus osoitti, että kerrostalo-
asumisen tärkein kriteeri on palvelujen 
saatavuus nopeasti ja läheltä.

”Tähän tarpeeseen Lipporanta vas-
taa täydellisesti”, Mikkonen sanoo. 

Mitä Lipporannasta sitten löytyy, 
kunhan kaikki on saatu valmiiksi? 

Esimerkiksi ruokaa, kotisiivousta, 
personal trainer ja talkkari, joka tekee 
asuinnoissa pieniä asennus- ja korjaus-
töitä. Yhteisiä tiloja ovat muun muassa 
kuntosali, it-työpiste, vierashuone, sau-
na, juhla- ja kokoustila, leikkihuone ja 

pelialue. Lisäksi asukkaiden käyttöön 
tulee esimerkiksi liikunta- ja urheiluvä-
lineitä.

Lipporannan alueen ensimmäinen 
talo valmistui vuodenvaihteen tienoil-
la. Ensimmäinen asukastilaisuuskin on 
jo pidetty.

”Saimme sieltä paljon hyviä ideoita 
palvelujen kehittämiseen”, iloitsee Jari 
Mikkonen.

Lipporannan hankekehittäjänä toi-
mii Cor Group -konserni, johon myös 
Health City Finland kuuluu.

Palveluja asukkaiden toiveiden mukaisesti

Kaija Puhakka.
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Voiko rakennettu ympäristö vaikut-
taa ihmisten hyvinvointiin ja onnelli-
suuteen? Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 
Oy:n toimitusjohtaja Markus Haap-
saari pitää vastausta itsestään selvänä.

”Vietämme ajastamme noin 95 pro-
senttia rakennetussa ympäristössä. 
Totta kai se vaikuttaa paljon siihen, 
millaiselta elämämme tuntuu”, hän 
toteaa.

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden tu-
kemiseen on Haapsaaren mukaan yk-
si keskeinen keino: ympäristön on tar-
jottava sellaisia tiloja, jotka mahdollis-
tavat, että ihmiset kohtaavat toisiaan. 
Kohtaamiset ovat tärkeitä, koska ne 
auttavat naapureita tutustumaan toi-
siinsa. Tunteminen puolestaan raken-
taa luottamusta alueella asuvien ih-
misten keskuuteen.

Ja luottamuksella taas on suora yh-
teys onnellisuuteen.

”Esimerkiksi amerikkalaisissa tut-
kimuksissa on todettu, että mitä 
enemmän jollakin alueella asuvat ih-
miset luottavat toisiinsa, sitä onnel-
lisempia samaisen naapuriston ihmi-
set ovat. Jos taas luottamusta ei ole, 
ovat ihmiset onnettomampia”, kertoo 
Haapsaari.

Tilojen oltava laadukkaita
Ei kuitenkaan riitä, että naapurien 
kohtaamisia varten on tarjolla tiloja. 

Niiden pitää myös olla niin houkutte-
levia ja laadukkaita, että ihmiset tem-
pautuvat kotisohviltaan ja lähtevät ta-
paamaan toisiaan. Ankea kerhohuone 
kellarikerroksessa ei tällaista ehtoa 
täytä – toisin kuin toimivat, avarat ja 
kauniisti sisustetut tilat.

Haapsaari muistuttaa myös, että 
yhteisten tilojen ympärillä on mielel-
lään asuttava kohtuullisen paljon ih-
misiä. Tämä varmistaa sen, että tiloil-
la on riittävästi käyttäjiä. Autiot tilat 
eivät juurikaan houkuttele puoleensa.   

Niin tärkeinä kuin Markus Haap-
saari kerrostalon tai asuinalueen ih-
misten yhteistä tekemistä ja kohtaa-

misia pitääkin, korostaa hän samaan 
hengenvetoon, että vuorovaikutuksen 
pitää tapahtua vapaaehtoisesti. Osa 
ihmisistä haluaa olla omissa oloissaan 
ja siihen heillä on täysi oikeus.

Silti Haapsaari on varma, että yh-
teinen tekeminen kiinnostaa ihmisiä 
jatkuvasti enemmän. Hän vetoaa his-
torialliseen kehitykseen.

”Aikaisemmin iso osa ihmisistä asui 
maaseudulla pienissä kylissä. Jokseen-
kin kaikki tunsivat toisensa. Pienis-
sä yhteisöissä oli myös talkoohen-
keä. Nyt väestö on siirtynyt asumaan 

kaupungeissa ja aikaisemman tapai-
nen yhteisöllisyys on samalla kadon-
nut. Uskon kuitenkin, että nyt aika on 
kypsä naapurien yhteiselle tekemisel-
le kaupungeissa”, hän arvioi.

Kehityksen suunnasta kertoo se-
kin, että asuntojen ostajat ovat Mar-
kus Haapsaaren mukaan yhä useam-
min alkaneet kysellä millaiset yhteis-
tilat talossa ovat. 

Malliesimerkki Lipporanta 
Oulun Lipporannassa toteutettu Ko-

tikatu365-konsepti yhteistiloineen, 
erilaisine palveluineen ja yhteisessä 
käytössä olevine välineineen toteut-
taa Markus Haapsaaren mielestä hie-
nosti onnellisuuteen ja hyvinvointiin 
tähtäävää asumista.

Haapsaaren johtama arkkitehtitoi-
misto Kanttia 2 suunnittelee parhail-
laan Kuopioon Hatsalan asuinaluet-
ta ja taloja. Hatsala on Health City 
Finland Oy:n seuraava Kotikatu365- 
kohde. 

Hanke on parhaillaan kaavoitusvai-
heessa.

Oikeanlainen rakennettu 
ympäristö tekee onnelliseksi

Kotikatu365-kohteiden suunnitte-
lussa kiinnitetään paljon huomiota 
siihen, että kerrostalojen ja asuin-
alueen arkkitehtuuri tukee asukkai-
den kohtaamisia. Monipuoliset yh-
teistilat luovat puitteet hyvinvointia 
tukevalle yhteiselle tekemiselle naa-
pureiden kesken.

Ensimmäinen Kotikatu365-asuin-
alue Suomessa on Oulun Lipporan-
ta, jonka yhteistilat ovat peräti 500 

neliön suuruiset. Viihtyisien tilojen 
sisustus on huippusuunnittelijan kä-
sialaa. Lisäksi kulkureitit eri tilois-
sa on suunniteltu niin, että asukkaat 
kohtaavat luontevasti toisiaan. Yh-
teistä tekemistä helpottaa Kotika-
tu365-digiportaali, jonka avulla voi 
järjestää tapahtumia ja kutsua mui-
ta mukaan niihin. Osallistuminen on 
kuitenkin täysin vapaaehtoista – ku-
kin voi olla omissa oloissaan täsmäl-

leen niin paljon kuin haluaa. 
Lipporantalaiset ovat palautteen 

mukaan hyvin tyytyväisiä yhteisti-
loihin ja asuinyhteisöönsä. Yhteis-
henki on hyvä ja uusia ystäviä on 
helppo saada. Asuinalueen ja talot 
on suunnitellut oululainen arkkiteh-
ti Sampo Valjus, yhteistilojen sisus-
tuksesta vastaa puolestaan Visiona-
ry Design Partners Helsingin desig-
ner Jaana Ekman.

Asukkaat kohtaavat 
Lipporannan yhteistiloissa

STUDIO TIMO HEIKKALA OY

Markus Haapsaari
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Lipporannan asuinalueen yti-
messä sijaitsevat Kotika-
tu365-yhteistilat asukkaille ovat 
viihtyisät, laadukkaat, laajat ja 
monipuoliset. Sisustuksen 
suunnitellut Jaana Ekman  
Visionary Design Partnersilta 
sanoo tavoitteenaan olleen, et-
tä tilat luovat tunteen muka-
vasta huippuhotellista.

Laatuhotellien sisustukses-
sa olennaista Ekmanin mieles-
tä on, että se tarjoaa asiakkail-
le elämyksiä. 

”Samaan pyrin, kun suunnit-
telin Lipporannan yhteistiloja. 
Halusin tilojen luovan elämyk-
siä kaikille aisteille ja tarjoavan 
hienoja kokemuksia”, hän ku-
vailee.

Jaana Ekman on erikoistu-
nut etenkin hotellien ja ravin-
toloiden sisustuksen suunnit-
teluun. Ekmanin töitä on 
runsaasti ympäri Suomea.  
Oulussa hänen kädenjälkensä 
näkyy Lipporannan lisäksi  
esimerkiksi Lapland-hotellin, 
Amarillon ja Bacaro Doppio 
-kahvilan sisustuksessa. 

Poikkeuksellinen  
projekti
Lipporanta oli Ekmanille var-
sin poikkeuksellinen projekti. 
Hän myöntää aluksi epäröineen-
sä ryhtymistä koko hankkee-
seen, mutta huomasi nopeas-

Suomen paras
asukkaiden kuntosali

Lipporannan yhteistiloissa 
on myös asukkaiden kunto-
sali, joka ei olekaan ihan mi-
kä tahansa sali.  

”Tämä on Suomen paras ja 
suurin taloyhtiöiden kunto-
sali”, sanoo Lipporannassa pal-
velukoordinaattorina työsken-
televä Anu Kujala ykskantaan. 

Salissa on kattava valikoi-
ma ammattitason laitteita niin 
kestävyys- kuin lihaskunnon 
kohentamiseen. Erilaisia vä-
lineitä löytyy monipuolisesti: 
muun muassa juoksumatto, 
crosstrainer sekä iso joukko 
painopakkalaitteita. Varustus-
ta täydentävät vielä mm. kä-
sipainot.

Lipporannan kuntosalin va-
rustuksen ovat suunnitelleet 
kuntokeskus Liikun asiantun-
tijat. Myös salin sisustukseen 
on kiinnitetty paljon huomio-
ta. Väreineen, luontotapettei-
neen ja valaisimineen se poik-
keaa paljon totutusta. Sisustus 
on Jaana Ekmanin käsialaa.

Kuntosali on ollut alusta al-
kaen ahkerassa käytössä ja 
nykyään sitä käytetään kuu-
kausittain kaikkiaan jopa tu-
hat kertaa. 

ti ajatustensa sopivan hyvin 
yhteen Lipporannan rakennut-
tajan ja arkkitehdin kanssa.

”Meidän yhteistyömme su-
jui koko ajan aivan erinomai-
sesti”, hän kiittelee.  

Yhteistilojen sisustussuun-
nitteluun Jaana Ekman sai va-
paat kädet. Tätä vapautta hän 
myös käytti ja teki paljon roh-
keita ratkaisuja. 

”En jarrutellut yhtään”, hän 
naurahtaa.

Elämyksellisyyden lisäksi 
suunnittelussa toki painoivat 
muutkin tekijät. Ekman kertoo, 

että hän halusi luoda tiloihin 
harmonisen värimaailman se-
kä tavoittaa klassisen ja aikaa 
kestävän, mutta samalla nyky-
aikaisen yleisilmeen.

”Sisustus ei saa olla hetken 
lapsi”, hän toteaa.

Likimain kaikki yhteistilojen 
kalusteet ovat Jaana Ekmanin 
varta vasten Lipporantaa var-
ten suunnittelemia ja puusep-
pien valmistamia. Kaikissa ma-
teriaaleissa hän kertoo 
pyrkineensä paitsi silmää miel-
lyttäviin myös kulutusta kestä-
viin ratkaisuihin.

Kiittävää palautetta
Suunnittelija itse on lopputu-
lokseen tyytyväinen. Jaana  
Ekman on myös saanut paljon 
kiittävää palautetta lipporan-
talaisilta.

”Asukkaat ovat ylpeitä ja iloi-
sia yhteistiloistaan”, hän ker-
too.

Ylpeyteen on myös aihetta. 
Jaana Ekman arvioi, että Suo-
messa tuskin missään taloyh-
tiössä on yhtä laadukkaita ja 
laajoja asukkaiden yhteistiloja. 
Lipporannassa yhteistiloja on 
noin 500 neliömetrin edestä. 
Niihin sisältyvät mm. viihtyisä 
aula, olohuone/kokous- ja juh-
latila, vierashuone, kuntosali, 
saunatilat sekä omat leikki- ja 
pelitilansa lapsille ja nuorille.

Lipporannan yhteistilojen sisustus 
luo elämyksiä



Kävipä äskettäin näin: Kaksi toisilleen 
vierasta ihmistä tapasi kerrostalon his-
sissä. Toinen heistä kantoi kitaraa seläs-
sään. Lyhyen jutustelun jälkeen syntyi 
ajatus, että kitaramies voisi mainiosti 
pitää talon asukkaille yhteislauluillan. 
Kaikki olisivat tervetulleita, mutta 
kukaan ei katsoisi pitkään niitä, joita 
laulaminen ei kiinnosta.

Hissitapaamisesta kertoo Tarja 
Kiuttu, joka asuu Lipporannan uudella 
asuinalueella Oulussa miehensä Esan 
kanssa.  Hississä pystyyn polkaistua 
yhteislauluhetkeä Tarja pitää hyvänä 
esimerkkinä naapuruston yhteisestä 
tekemisestä, jota yhteisöllisyydeksikin 
voi hyvin kutsua.

”Ei arkipäivän yhteisöllisyys vaadi iso-
ja tekoja. Riittää että tarvittaessa vähän 
autetaan toista, tervehditään naapu-
reita ja näiden luona käyviä vieraita, 
vaihdetaan hississä ja pihalla muutama 
sana. Täällä tämä tapahtuu ihan luon-
tevasti”, hän kuvailee.

Toki naapurusto voi puuhata yhdessä 
enemmänkin, jos vain halukkuutta 
riittää. Tarja Kiutun mukaan esimer-
kiksi naisten yhteisestä saunavuorosta 
on tullut suosittu. Lauteilla istuessa 
käsitellään kaikenlaisia asioita maan ja 
taivaan väliltä.

Moneen muuhunkin yhdessä 
tekemiseen on Lipporannassa mahdol-
lisuuksia. Kiuttu korostaa, että yhteisöl-
lisyyden käytännön sisällön jokainen 
ihminen määrittelee itse. Kaikkien on 
saatava elää täsmälleen haluamallaan 
tavalla.

Kerrostalossa pääsee 
vähemmällä
Kiutun pariskunta osti oman kerrosta-
loasuntonsa Oulun keskustan kupeesta 

viime talvena. Aikaisemmin he asuivat 
omakotitalossa Jäälissä. Omakotialu-
eella Kiutut olivat tottuneet siihen, 
että asukkaat huolehtivat toisistaan ja 
auttoivat aina tarvittaessa. Samanlaista 
välittämistä he toivovat myös kerrosta-
loihin.

Jäälissä Kiutut viihtyivät erinomai-
sesti. Alue oli mukava, naapurit kivoja 
ja oma talo sekä sen iso piha tarjosivat 
paljon puuhaamista. Silti juuri puuhan 
paljous käänsi vähitellen ajatuksia ker-
rostaloasumisen suuntaan.

”Lopullinen sysäys oli Esan jääminen 
pois työelämästä. Aloimme miettiä, että 
nyt olisi hauska vapaammin matkustel-
la, pelata golfia ja harrastella kaikenlais-
ta. Oman talon ja pihan – niin mukavia 
kuin ne olivatkin – ylläpitäminen vei 
tuhottomasti aikaa kaikelta muulta. 

Kerrostalossa pääsee huomattavasti 
helpommalla”, kertoo Tarja Kiuttu.

Kiutut tykkäävät myös siitä, että 
Lipporannassa pyritään monipuoliseen 
asukasjakaumaan. Alueelle halutaan 
eri-ikäisiä ihmisiä ja niin sinkkuja, lapsi-
perheitä kuin varttuneempaakin väkeä. 

”Se on todella mahtavaa. Kovin 
yhdenmukainen porukka ei olisi hyvä 
asia. Alue saattaisi leimautua yhden 
kuppikunnan mukaan.”

Kiutut ovat tehneet myös ihan käy-
tännössä oman osuutensa Lipporannan 
ikärakenteen monipuolisuuden eteen, 
sillä heidän tyttärensä on vuokrannut 
alueelta asuntonsa. Tarja Kiuttu hoks-
auttaa vielä, että Lipporantaan on myös 
valmistumassa ikäihmisille tarkoitettuja 
vuokra-asuntoja, joihin yhdistyy senio-
reille suunnattu palvelukokonaisuus.

”Tällaiselle asumiselle saattaa joskus 
tulla tarve. Jos niin käy, ei tältä tutulta 
alueelta tarvitsisi muuttaa minnekään”, 
hän naurahtaa.

Lipporanta
laisilta paljon 

ideoita
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Lipporannan asukkailla on paljon 
yhteisen tekemisen ideoita. Tämä 
kävi selvästi ilmi, kun parikym-
mentä lipporantalaista kokoontui 
lokakuun toisena maanantaina alu-
een yhteistilojen olohuoneeseen. 
Lipporantaa rakennuttavan Health 
City Finland Oy:n operatiivinen 
päällikkö Jari Mikkonen kertoo, 
että asukastilaisuudessa oli mukana 
monenikäistä väkeä molemmista jo 
valmistuneista taloista.

”Tunnelma oli rento ja mukava. 
Hyviä ajatuksia tuli esille runsaas-
ti. Meidän kannaltamme tärkeää 
onkin tietää heti aluksi, millaisia 
yhteisiä aktiviteetteja asukkaat toivo-
vat”, hän sanoo.

Ideoita tilaisuudessa kerättiin 
pienten ryhmätöiden voimin. Työt 
tuottivat runsaan saaliin: lipporan-
talaiset olivat kiinnostuneita muun 
muassa liikuntaan, kulttuuriin ja 
kierrätykseen liittyvästä yhteisestä 
tekemisestä. Myös esimerkiksi peli- 
ja lauluillat saivat kannatusta.

Asukastilaisuuksia pidetään Lip-
porannassa jatkossa kuukausittain.

Arkipäivän yhteisöllisyys 
on pieniä tekoja

Studio Timo Heikkala Oy

Tarja Kiuttu.

Pekka Kallasaari
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Yhteistä tekemistä Lipporannassa

Tämän päivän Leena Hautala 
muistaa hyvin: joulukuun 21.  
päivä vuonna 2017. Tuolloin  
Hautala ja hänen puolisonsa  
Kari Karp muuttivat Haukipu-
taalta uuteen asuntoonsa Lip-
porantaan. Samana päivänä 
muutama muukin huoneisto 
Lipporannassa sai asukkaansa, 
mutta Hautala ja Karp ovat  
todistetusti ensimmäiset lippo-
rantalaiset – he ehättivät vikke-
limpinä hakemaan asuntonsa 
avaimet.

Ja mitenhän ensimmäiset 
asukkaat ovat Lipporannassa 
viihtyneet? 

”Aivan erinomaisesti”, vastaa 
Leena Hautala ja esittelee  
samalla Lipporannan asukkai-
den yhteisiä tiloja.

Lipporanta valikoitui paris-
kunnan asuinpaikaksi lähinnä 
mieluisan sijaintinsa vuoksi.  
Sittemmin viihtymiseen on  
kuitenkin ennen kaikkea vai-
kuttanut Lipporannan mukava 
yhteisen tekemisen meininki, 
jolle luovat pohjaa Kotika-
tu365-konseptiin perustuvat 
asukkaiden yhteiset tilat, pal-
velut ja yhteiskäyttövälineet.

”Täällä on jokaisella oma  
rauha ja vapaus ihan tavallisen 
kerrostaloasumisen tapaan, 
mutta toisaalta muiden asuk-
kaiden kanssa voi touhuta mo-
nenlaista – mutta vain jos itse 
haluaa. On aivan ok olla myös 

Asukkaiden yhteiskäytössä 
monenlaisia välineitä
Lipporannassa toteutettava 
Kotikatu365-konsepti paitsi 
luo yhteisöllisyyttä, myös mah-
dollistaa jakamistaloutta tuo-
malla asukkaiden käyttöön 
monenlaisia yhteisiä välinei-
tä. Harvemmin tarvittavien 
välineiden yhteiskäyttö on ta-
loudellisesti järkevää ja eko-
logista.

Yhteisten välineiden vali-
koimaa on kartutettu asuk-
kaiden toiveita kuunnellen. 
Tarjolla on muun muassa ko-
din huoltotöissä tarvittavia vä-
lineitä, vapaa-ajan ja liikun-
tavälineitä sekä tavaroita, 
joita voi tarvita lapsivieraiden 
saapuessa kylään. Lipporan-
talaisten käytössä on myös 
kulkuvälineitä: polkupyöriä, 

yhteiskäyttöauto ja jopa ve-
ne. Osa yhteiskäyttövälineis-
tä on suoraan lainattavissa; 
osa varataan etukäteen pal-
veluportaalista.

Yhteisvälineiden käytölle 
on luotu selvät pelisäännöt, 
jotta niistä riittää iloa kaikille. 
Tähänastinen kokemus yh-
teistiloista ja niissä olevista 
välineistä osoittaa, että lippo-
rantalaiset toimivat vastuul-
lisesti ja muut huomioiden.

omissa oloissaan”, Hautala ker-
too.

Leena Hautala sanoo pohti-
neensa paljonkin, millainen  
ongelma yksinäisyys nykyään 
monille ihmisille on. Lipporan-
nassa ei tarvitse olla yksin, ellei 
itse halua. Hänen mukaansa  
yksinäisyyden torjumiseen riit-
tää yleensä jo piipahdus yhtei-
sissä tiloissa. Paikalla on taval-
lisesti joku muukin – vaikkapa 
lehtiä lukemassa tai televisiota 
katsomassa – jonka kanssa voi 
jutella hetken aikaa.

”Lipporannassa asukkaat 
yleensäkin puhuvat toisilleen ja 
vaihtavat muutaman sanan  
tavatessaan”, Hautala kiteyttää.

Aktiivista elämää ja 
palveluita
Olennaista on, että Lipporanta 
tarjoaa poikkeuksellisen mah-
dollisuuden aktiiviseen elämään. 
Leena Hautala on tarttunut tä-
hän mahdollisuuteen kaksin kä-
sin. Hän on joko koollekutsuja-
na tai muuten vain mukana 
monissa porukoissa ja osallis-
tuu innokkaasti erilaisiin tilai-
suuksiin.

”Käsitöitä ja porinoita -poruk-
ka, sauvakävelyryhmä, linturet-
ki, perhokerho, yhteiset sauna-
vuorot, peli-illat, joulu- ja 
ystävänpäiväjuhlat, käynti  
teatterissa ja Kotikatu365-ope-
raattorin järjestämät säännöl-

liset asukastapaamiset – täällä 
on ollut monenlaista yhteistä 
tekemistä.” 

Nyt korona-aikana on tieten-
kin ollut tapahtumien osalta  
hieman hiljaisempaa ja yhteyt-
tä naapureiden kesken on pi-
detty myös etänä.

Asukkaat voivat katsoa tie-
dot tulossa olevista tapahtu-
mista Kotikatu365-portaalista, 
missä voi myös ilmoittautua 
osallistujaksi niihin. Oman  
tapahtuman luominen ja mui-
den asukkaiden kutsuminen 
mukaan käy niin ikään helpos-
ti. Digiportaalin kautta voi  
myös varata hierojan, tilata sii-
voojan tai hankkia muita pal-
veluja.

Leena Hautala myöntää häm-
mästyneensä siitä, kuinka mo-
nipuolinen Kotikatu365-kon- 
septi on.

”Toki tiesimme muuttaessam-
me, että joitakin yhteisiä palve-
luja täällä on. Niiden laajuus  
ja kattavuus on kuitenkin yllät-
tänyt meidät”, hän sanoo. 

Palveluja voi kukin asukas 
käyttää oman tarpeensa  
mukaan ja osallistua yhteiseen 
tekemiseen sen verran kuin  
itse haluaa. Lipporanta luo hy-
vät puitteet aktiivisuuteen ja  
ihmisten kohtaamiseen – an-
taen samalla aidon mahdolli-
suuden yksityisyyteen oman ko-
din rauhassa. 
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Amerikkalaisprofessori löysi
perheelleen kodin Lipporannasta

Hämärä on ottanut tukevan ot-
teen Oulusta marraskuisena il-
tapäivänä. Professori Steven La-
Valle istuskelee Lipporannan 
asuinalueen yhteisessä aulas-
sa ja katselee ulos ikkunoista. 
Ouluun perheensä kanssa ke-
sällä 2018 muuttanut virtuaali-
todellisuuden huippututkija ei 
ole pohjoisia olosuhteita hät-
kähtänyt.

”Olen syntynyt Missourissa. 
Ouluun siirryin Illinoisista. Ilmas-
to niissä muistuttaa ajoittain tä-
käläistä. Tosin olen asunut myös 
aurinkoisessa Kaliforniassa, mut-
ta elämässä on tärkeämpiäkin 
asioita kuin auringonpaiste. It-
se asiassa Kaliforniasta olen ai-
na halunnut nopeasti pois”, hän 
naurahtaa.

Ja olihan Steven LaVallella jo 
aikaisempaa kokemusta Oulus-
ta – hän asui täällä yhdeksän 
kuukautta vuosina 2012-13. Täl-
lä kertaa LaValle perheineen on 
tullut Ouluun pysyäkseen.

”Haluaisin oppia suomen kie-
len ja saada Suomen kansalai-
suuden”, hän sanoo.

Steven LaVallen mukana Suo-
meen tulivat hänen vaimonsa 
Anna, perheen kolme lasta se-
kä vaimon äiti ja isä. Koko jouk-
ko asettui Lipporantaan, josta 
Steve LaValle on ostanut useita 
asuntoja. Vaimon isä asuu Lip-
porannassa sijaitsevassa tuetun 
palveluasumisen yksikössä, Ko-
tikylä Lipporannassa. Hiljakkoin 
perhe on kasvanut neljännen 
lapsen myötä.

Työpaikka professorilla on Ou-
lun yliopistossa Center for Ubi-
quitous Computing -tutkimus-
keskuksessa.

Suomessa   
asiat hyvin

Mutta miksi Suomi, Oulu ja Lip-
poranta? Steven LaVallella on 
pitkä lista perusteluja. 

”Suomessa elämän perusasi-
at ovat pääsääntöisesti todella 
hyvin. Sitä ei täällä oikein ym-
märretäkään. Terveys, koulutus 
ja turvallisuus ovat asioita, joi-
den saavuttaminen vaatii Yh-
dysvalloissa tiettyä varallisuutta 
– Suomessa on paljon tasa-ar-
voisempaa”, hän arvioi.

Oulussa professoria viehättää 
monikin asia. Kaupunki on sopi-
van kokoinen. Se on niin pieni, 
että liikkuminen sujuu nopeas-
ti, välimatkat ovat kohtuullisia, 
ruuhkat puuttuvat ja elämä se-
kä asiointi on yleisesti helppoa. 
Toisaalta Oulu on sen verran suu-
ri, että tapahtumia, ravintoloita 

ja citykulttuuria on riittävästi tar-
jolla.

Erityisen tohkeissaan Steven 
LaValle on Oulun pyöräteistä. 
Hän pitää pyöräilystä ja liikkuu 
pyöräillen suuren osan matkois-
taan.

”Pyörätieverkosto on Oulussa 
hienosti suunniteltu ja siitä pi-
detään hyvää huolta. Verkoston 
suunnittelija on nero”, kiittelee 
LaValle.

Hieno sijainti   
Hartaanselän äärellä 

Lipporanta valikoitui LaVallen 
perheen asuinpaikaksi mones-
takin syystä. Sijainti melkein 
Hartaanselän rannalla miellyt-
ti – etenkin kun Lipporannasta 
on helppo polkaista pyörällä 
hienoa reittiä pitkin niin kau-
pungin keskustaan kuin yli-
opistollekin. Tarjolla oli myös 
sopivankokoisia, mukavia 
asuntoja koko Ouluun muutta-
neelle ryhmälle.  

Myös Lipporannassa toteu-
tettava Kotikatu365-konsep-
ti, joka pitää sisällään alueen 
asukkaiden yhteisiä tiloja ja 
palveluja sekä yhteiskäyttöta-
varoita, saa LaVallelta kehuja.

”Yhdysvalloissa olen törmän-
nyt muutaman kerran hieman 
vastaaviin, mutta suppeam-
piin ratkaisuihin. Asuinalueen 
keskellä saattaa olla klubitalo 
ja mahdollisesti tenniskenttä 
sekä uima-allas. Lipporannan 
kaltaista palvelutarjontaa ja 
asukkaille yhteistä tekemistä 
järjestelevää aulapalvelua en 
muista nähneeni”, kertoo Ste-
ven LaValle.

Kolmen sukupolven asumista
Oulun Lipporannassa toteu-
tuu Kotikatu365-asumiskon-
septi, johon kuuluvat asukkai-
den yhteistilat, yhteiskäyttöön 
tarkoitettuja välineitä ja mo-
nipuoliset palvelut.  Konsepti 
on suunnattu kolmelle suku-
polvelle – vauvasta vaariin. Ar-
kea helpottavista palveluista 
kukin voi koota omaan elä-
mäntilanteeseensa sopivan 
paketin. 

Kotikatu365-konsepti mah-
dollistaa myös saman perheen 
eri sukupolvien asumisen lä-
hellä toisiaan. Tästä on Lip-
porannassa jo hyviä esimerk-
kejä – kuten juuri professori 
Steven LaVallen perhe.

Lipporannan yhteistilat ja 
-aktiviteetit mahdollistavat 
kohtaamiset eri sukupolvien 
välillä ja ovat osaltaan vastaus 

yksinäisyyteen, yhteen aikam-
me ongelmista. 

Kerrostalokoti Lipporannas-
sa on myös hyvä vaihtoehto 

ikääntyville, jotka muuttavat 
kaupunkiin lähelle lapsiaan 
ja lapsenlapsiaan. Kotika-
tu365-palveluiden lisäksi 
omaan kotiinsa voi hankkia 
erilaisia hyvinvointia tukevia 
palveluja. Lipporannassa on 
tarjolla myös niin päiväkoti 
lapsille kuin tehostettua pal-
veluasumista ikääntyville.
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Nuoren parin liikunnallista 
elämää Lipporannassa

”Tyypillinen päivä? No aamulla 
tietysti kouluun tai töihin,  
alkuillasta opiskelujuttuja, sit-
ten kuntosalille tai harrastuk-
siin. Loppuilta sitten laatuaikaa 
yhdessä kotona”, kertovat  
Anni Kirvesniemi ja Joonas  
Heino. 

Anni on sairaanhoitaja ja Joo-
nas opiskelee neljättä vuotta 
prosessitekniikan DI-opin- 
noissa Oulun yliopistolla. Pari- 
kymppinen nuori pari muutti 
keväällä 2019 ensimmäiseen yh-
teiseen kotiinsa Oulun Lippo-
rantaan ja on viihtynyt hyvin 
asunnossaan.

Sopiva sijainti ja  
yhteydet
”Kovasti olemme tykänneet asua 
täällä. Sijainti ja yhteydet ovat 
loistavat meidän molempien 
kannalta – kouluun ja töihin pää-
see sekä pyörällä että bussilla. 
Emmekä edes halunneet ihan 
ydinkeskustaan, vaan lähem-
mäs luontoa”, alun perin Sei- 
näjoelta kotoisin oleva Anni  
kertoo. ”Tästä on hyvä lähteä 
pyörälenkille kevyen liikenteen 
väyliä pitkin. Minä suuntaan 
usein meren rantaa kohti  
Nallikariin.”

Joonas tapaa käydä pelaa-

voi varata myös omaan käyt-
töön.  Esimerkiksi saunatiloja 
olemme jo varanneet ja var- 
masti vierashuoneellekin tulee 
vielä käyttöä”, Anni uskoo.  
”Hyvä täällä on elää!”

Ohjattua liikuntaa  
asukkaille
Omatoimisen kuntosalihar-
joittelun lisäksi Kotikatu365 
Lipporannan asukkailla on 
mahdollisuus harrastaa liikun-
taa ohjatusti. Omalla kunto-
salilla järjestetään säännölli-
sesti yhteistreenejä asuk- 
kaille ja heillä on mahdolli-
suus myös tilata henkilökoh-
taisen valmentajan palvelui-
ta salille.

Myös ohjattua ulkoliikun-
taa on tarjolla säännöllisesti. 
Kävelyjumppatunti sisältää 
lihaskuntoharjoituksia ja ve-

nyttelyä kävelyn ohessa - sau- 
voilla tai ilman. Ulkoilma- 
jumpassa puolestaan käyte-
tään oman kehon lisäksi apu-
välineinä mm. palloja ja kep-
pejä.

Sekä kuntosali- että ulko-
liikuntaohjauksesta vastaa-
vat Kotikatu365:n yhteistyö-
kumppaneiden koulutetut 
liikunta- ja valmennusammat-
tilaiset. 

”Tarkoituksena on, että 
asukkaille järjestetty ohjattu 
liikunta on tehokasta, mutta 

helppoa ja mukavaa – niin, et-
tä sitä voi harrastaa hymy huu-
lilla. Yhä useampi lipporanta-
lainen onkin liittynyt mukaan 
liikuntatunneille”, kertoo  
Kotikatu365-palvelukoordi-
naattori Anu Kujala.

massa frisbeegolfia Meri-Top-
pilan DiscGolfParkissa, minne 
myös on helppo polkaista  
pyörällä. Pariskunnan harras-
tukset ovat muutenkin hyvin 
liikunnalliset: Anni treenaa  
ja valmentaa joukkuevoimi- 
stelua, Joonas puolestaan  
harrastaa klassista kehonra- 
kennusta. Niinpä he ovatkin  
vakiotreenaajia asukkaiden 
omassa kuntosalissa Lipporan-
nan alakerrassa.

Kuntosali ahkerassa 
käytössä
”Tiesimme kyllä etukäteen,  
että täällä on oma kuntosali, 
mutta yllätyimme sen laajuu-
desta. Siellä pystyy hyvin teke-
mään tarvittavan salitreenin ja 
minä irtisanoinkin aiemman 
kuntosalijäsenyyteni, kun  
muutimme tänne Lipporan-
taan”, Anni naurahtaa.

Asukkaiden kuntosali saa ke-
huja myös Joonakselta, vaikka 
kovemmat voimaharjoitukset 
hän tekeekin muualla. ”Täällä 
oman taloyhtiön salissa on  
helppo käydä, koska se on niin 
mahtavan lähellä. Etenkin ke-
sällä, kun olen ollut kolmi- 
vuorotöissä, olen tykännyt käy-
dä treenaamassa ennen ilta-

vuoroa. Ja täällä me voimme 
käydä yhdessä Annin kanssa.”

Viihtyisä asuinyhteisö
Kotikatu 365 Lipporantaa yh-
teistiloineen pariskunta pitää 
mukavana asuinpaikkana,  
jossa on kiva tunnelma.

”Täällä voi oikein aistia hyvän 
yhteishengen, kaikki naapurit 
hymyilevät ja tervehtivät tavat-
taessa. Ja asukkaiden yhteinen 
olohuone on tosi viihtyisä –  
olisi vaan joskus aikaa hengail-
la siellä!”, Joonas toivoo.

”Sekin on kätevää, että tiloja 



Hieman vanhemmallakin iällä voi tehdä ison 
elämänmuutoksen. Tästä mainio todiste on 
päälle kahdeksankymppiseksi ehtinyt Anna-
Liisa Lehtovaara. Viime vuoden joulukuussa 
hän jätti vuosikymmeniä kotikaupunkinaan ol-
leen Saarijärven ja muutti Ouluun. 

Opettajana toiminut Lehtovaara asettui 
Lipporannan alueelle, jossa on muiden asu-
mismuotojen ohella tarjolla Coronarian seni-
oriasuntoja. Sellaisen hän myös vuokrasi it-
selleen ja on viihtynyt erinomaisesti – vaik-
ka myöntääkin, ettei aluksi osannut ajatella  
itseään oululaisena. 

”Kyllä tämä alkaa jo tuntua kotoisalta. Juttu-
kavereita löytyy, tekemistä riittää eikä aika käy 
pitkäksi.”

Todiste tekemisistä on Lehtovaaralla muka-
naan: pieni taulu, jonka hän maalasi edellisessä 
taidepiirin kokoontumisessa. Lehtovaara osal-
listuu myös moniin muihin aktiviteetteihin, joi-
ta Lipporannassa on senioriasukkaille tarjolla, 
muun muassa jumppa- ja askarteluhetkiin. Eri-
tyisen tärkeänä hän pitääkin sitä, että ei tarvit-
se olla yksin. 

Seniorit voivat myös ruokailla Lipporannas-
sa. Näin Lehtovaarakin tekee käytännössä päi-
vittäin – aina aamiaisesta lähtien. 

Anna-Liisan tytär Minna Lehtovaara ker-
too, että Saarijärvellä asuneen äidin pärjäämi-
nen yksin kotona huoletti kovasti tämän lapsia. 

Lähemmäs lapsia
Muuttoa lähemmäs lapsia olikin mietitty jo pi-
temmän aikaa. Lapset asuvat eri puolilla Suo-
mea ja yksi Lontoossa asti. Ajatuksena oli, että 
äiti asettuisi Espooseen, Turkuun tai Ouluun.

”Näimme sitten sattumalta Lipporannan 
mainoksen. Sen jälkeen suunnaksi valikoitui 
Oulu, sillä Lipporanta tuntui vastaavan hyvin 
toiveitamme”, selvittää Minna Lehtovaara.

Kokonaan Anna-Liisa Lehtovaara ei ole 
Saarijärveä jättänyt. Talo ja kesämökki ovat 
edelleen paikoillaan. Tukikohta Saarijärvellä 
mahdollistaa myös pistäytymiset vanhalla ko-
tiseudulla kesän tullen.

Eikä Lehtovaara ole unohtanut Saarijärvel-
lä asuvia ystäviään.

”Paljon soittelemme toistemme kanssa”, 
hän sanoo.

Eri-ikäisiä ihmisiä
Yksi Lipporannan erityispiirteistä on, että 
alueella asuu paljon eri-ikäisiä ja eri elämän-
vaiheessa olevia ihmisiä – niin nuoria, lapsi-
perheitä, yksin asuvia, pariskuntia kuin ikäih-
misiäkin. Anna-Liisa Lehtovaara pitää tätä 
erinomaisena.

”Tässä samalla alueella on päiväkotikin, 
jonka lapsia olemme tavanneet”, hän iloitsee.

Anna-Liisa Lehtovaaran asumiskustannuk-
set koostuvat kaksion vuokrasta sekä hänen 

valitsemiensa palvelujen hinnoista. Yleinen 
mutta väärä mielikuva on, että tämänkaltaiset 
asumisratkaisut tulevat kovin kalliiksi. Lehto-
vaara ei pidä kustannuksia korkeina.

”Kyllä minä ne ihan tavallisella eläkkeellä-
ni maksan. Ja mukavaa on, että kustannukset 
ovat etukäteen varsin tarkkaan tiedossa”, hän 

toteaa.
Tytär Minna Lehtovaara muistuttaa vie-

lä, että palvelupaketti sisältää paljon sellais-
ta, josta pitäisi joka tapauksessa maksaa. Nyt 
esimerkiksi ruokaa ei tarvitse juurikaan ostaa 
kaupasta, koska pakettiin kuuluu useita ateri-
oita päivässä.

MAINOS

Lipporannassa on tarjolla uusi Coronarian 
kehittämä senioriasumisen kokonaisuus. Sii-
hen kuuluvat laadukas vuokra-asunto, eri-
laisista hoivapalveluista koostuva paketti 
sekä Kotikatu365-konseptiin kuuluvat pal-
velut. 

Senioriasunnot sijaitsevat Lipporannan 
Selkä-talossa. Asuntoja on kaksikymmentä 
ja ne sijaitsevat talon 2–6 kerroksessa.

Senioreille tarkoitetut asunnot ovat va-
rustelultaan ja laadultaan aivan samanlai-
sia kuin samassa talossa omistusasunnoiksi 
myytävät yksiköt ja kaksiot. 

Coronarian palveluesimies Anne Kaan 
kertoo, että senioriasuntoja on vielä jon-

kin verran vapaana. Hänen mukaansa nii-
den asukkaat ovat viihtyneet Lipporannassa 
erinomaisesti.

”Moni on sanonut, että yksinäisyys jäi, 
kun tänne muutti”, hän toteaa.

Kaan korostaakin, että seniorien viihty-
vyyden kannalta tärkeitä ovat paitsi hyvät 
asunnot ja palvelut myös ympärillä oleva 
yhteisö.

Asuminen Lipporannassa on erityisen 
turvallista, sillä alueella sijaitsevan tehoste-
tun palvelun hoivakodin Coronaria Kotiky-
lä Lipporannan hoitohenkilökunta antaa ai-
na tarvittaessa apua myös senioriasuntojen 
asukkaille.

Uusi elämänvaihe Lipporannassa
Monipuolinen kokonaisuus 

senioriasukkaille

Anna-Liisa Lehtovaara muutti joulukuussa Ouluun. ”Lipporanta tuntui vastaavan hyvin toiveitamme”, tytär Minna Lehtovaara kertoo. Kuva Pekka Kallasaari.
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Itävallan Salzburgista 
Lipporantaan

A lppimaisemien 
tilalle tulivat jo-
kisuiston näky-
mät, kun San-
teri Hilli muutti 

kotinsa Salzburgista Ouluun. Kau-
pungin lisäksi vaihtui työpaikka: 
pitkään ulkomailla viihtynyt ja vii-
meksi viisi vuotta RB Salzburgin 
jääkiekkojoukkueen maalivahti- ja 
videovalmentajana toiminut Hilli 
siirtyi Oulun Kärppien liigajouk-
kueen videovalmentajaksi loka-
kuussa 2019.

Itävallassa Hilli oli asunut RB 
Salzburgin järjestämässä huo-
neistossa, joka oli rakennettu jäl-
keenpäin suureen omakotitaloon. 
Kaikkiaan talo oli jaettu kolmeksi 
erilliseksi asunnoksi. Tällainen ta-
lon pilkkominen pienempiin osiin 
on Hillin mukaan Itävallassa var-
sin tavallista. 

Paluu Ouluun tiesi asumismuo-
don muutosta: nyt Santeri Hilli 
asuu kerrostalohuoneistossa Lip-
porannassa itävaltalais-italialaisen 
puolisonsa Magdalena Di Lu-

can ja pariskunnan pienen Lu-
mi-tyttären kanssa. 

”Edellisenä kesänä Oulussa käy-
dessämme tutustuimme jo vähän 
seudun asuntotarjontaan, mutta 
silloin mietimme enemmänkin ke-
sämökin hankkimista. Aika pian 
mökin katselu muuttui kuitenkin 
asunnon hakemiseksi. Sen loppu-
tuloksena asetuimme Lipporan-
taan”, kertoo Hilli.

Lipporannan puolesta puhui Hil-
lin mukaan moni seikka. Yksi tär-
keimmistä oli asuinalueen sijainti.

”Alppimaisemia ei Oulu pysty 
tarjoamaan, mutta merellisiä nä-
kymiä kyllä. Tässä mielessä Lip-
poranta on hieno paikka. Tämä on 
myös lähellä kaupungin ydinkes-
kustaa ja erinomaisten ulkoilumah-
dollisuuksien äärellä”, hän kehuu.

Yhteistiloilla iso  
merkitys
Suuri merkitys oli myös Lipporan-
nan asukkaiden käytössä olevilla 
yhteistiloilla, joista Santeri Hil-
li arvostaa varsinkin lasten leik-

kihuonetta ja kuntosalia. Ensiksi 
mainitun hän povaa olevan koval-
la käytöllä kunhan Lumi hieman 
kasvaa. Jälkimmäistä Hilli puo-

lisoineen puolestaan hyödyntää 
jatkuvasti. Hän kehuu kuntosa-
lia poikkeuksellisen hyvin varus-
telluksi – ja ammattivalmentaja-

na Hilli tietää mistä puhuu.
Santeri Hillin ammatin takia ker-

rostaloasunto tuntui kaiken kaik-
kiaan paremmalta ratkaisulta kuin 
esimerkiksi omakotitalo. Valmen-
tajana hän on paljon pelimatkoilla 
ja muutenkin runsaasti pois kotoa. 

”Kerrostaloasuminen on help-
po, mukava ja turvallinen ratkai-
su. Omakotitalossa joutuu kui-
tenkin puuhaamaan kaikenlaista. 
Ei oikein tuntunut reilulta, että  
Magdalena puskisi lumitöitä, kun 
minä reissaan joukkueen muka-
na”, pohtii Hilli.

Asumismuodon valintaan vai-
kutti myös valmentajan amma-
tin erityisluonne. Kysymys ei ta-
vallisesti ole eläkeviroista, vaan 
valmentajien työrupeamat seu-
roissa ovat usein varsin lyhyitä – 
tyypillisesti parin kolmen vuoden 
mittaisia. Sitten on jo aika siirtyä 
toiseen seuraan ja mahdollises-
ti toiseen kaupunkiin, joskus toi-
seen maahankin. Potkutkin tulevat 
paljon helpommin kuin tavallisis-
sa töissä.

”Hyvällä paikalla sijaitseva ker-
rostaloasunto on sikäli kätevä, että 
sen voi tarvittaessa antaa vuokralle 
tai myydä paljon helpommin kuin 
omakotitalon”, arvioi Santeri Hilli.

Santeri Hilli asuu Lipporannassa kerrostalohuoneistossa puolisonsa Magdalena Di Lucan ja pariskunnan pienen Lumi-tyttären kanssa.

Lapsia varten Lipporannan yhteistiloissa on oma leikkihuone.

Kotikatu365 Lipporannassa asuu kaikkiaan runsaat 300 
asukasta. Ensimmäisillä heistä on kohta kolme vuotta 
kokemusta uudentyyppisestä kaupunkiasumisesta 
yhteistiloineen ja arjen palveluineen.

Viime vuoden lopulla tehdyn asukastyytyväisyyskyselyn 
avulla selvitettiin lipporantalaisten tyytyväisyyttä Kotikatu365-
yhteistiloihin ja -palveluihin sekä asumiseen ja viihtyvyyteen 
alueella. Kyselyn tulosten mukaan suurin osa asukkaista 
suosittelisi uudenlaista kerrostaloasumista Kotikatu365-
palveluineen muille. Erityisesti kiitosta sai yhteistilojen kunto ja 

siisteys, asunnon kunto ja viihtyisyys sekä aulapalvelu. 

Yhteistiloissa asukkaiden käytössä on myös ainutlaatuisen 
laadukas kuntosali. Oman kodin lähellä oleva kuntosali on 
tutkimuksen mukaan lisännyt asukkaiden aktiivista liikkumista.

Kokonaisuudessaan Kotikatu365-konsepti onkin kyselyn 
mukaan pidetty asukkaiden keskuudessa ja he ovat tyytyväisiä 
asumiseen sekä saatavilla oleviin palveluihin.

Asukkaat tyytyväisiä Lipporannan palveluihin



Health City Finlandin (HCF:n) myynti-
päällikkönä vastaikään aloittanut Jouni 
Puurunen on sen verran tohkeissaan, 
että tuskin malttaa lopettaa puhe-
linkeskustelua. Hän myöntää itsekin 
olevansa enemmän kuin innoissaan 
HCF:n kehittämästä Kotikatu365-kon-
septista, jota ensimmäisenä pääsevät 
hyödyntämään oululaisen Lipporan-
nan asukkaat.

Puurunen luonnehtii Kotikatu365-
konseptin tarjoamia palveluja sekä 
asukkaiden yhteiseen käyttöön 
tarkoitettuja tiloja ja tavaroita asun-
tojen jatkeeksi. Ne antavat asukkaille 
tilaisuuden elää rikkaampaa ja yhteisöl-
lisempää elämää, mutta minkäänlaista 
pakkoa niiden hyödyntämiseen ei ole.

”Meitä ihmisiä on monenlaisia. 
Kotikatu365:ssä on paljon sellaisia ele-
menttejä, jotka mahdollistavat yhteisen 
tekemisen. Jokainen saa sitten käyttää 
näistä elementeistä juuri niitä, joita 
haluaa”, korostaa Puurunen.

HCF toimii hankekehittäjänä Lip-
porannassa, joka on uusi asuinalue 
Oulun keskustan välittömässä läheisyy-
dessä – hienolla paikalla jokisuistossa 
Hartaanselän rannalla.

Uusi ja erilainen konsepti
Jouni Puurunen on asuntojen, niiden 

myynnin ja asuntomarkkinoiden 
asiantuntija. Hänellä on vankka tausta 
työskentelystä niin rakennusyrityk-
sessä kuin kiinteistönvälitysliikkeessä. 
Kokemuksensa perusteella Puurunen 
arvioi Kotikatu365-konseptin uudeksi, 
erilaiseksi ja paljon etuja tarjoavaksi 
– sellaiseksi, jota hän mielellään vie 
eteenpäin.

Vastuualueenaan HCF:ssä Puurusella 
on yhtiön rakennuttamien Kotika-
tu365-asuinalueiden asuntomyynti ja 
markkinointi. Ensimmäinen kohde 
on juuri Lipporanta, jonka rakenta-
minen on parhaillaan käynnissä. Osa 
alueen rakennuksista on jo valmiita. 
Kuusamon Hotkunrannassa konseptia 
noudattavan alueen pystyttäminen on 
alkamassa. Myös muualle Suomeen 
niitä nousee jatkossa.

Myyntipäällikkö Puurunen korostaa, 
että Kotikatu365-konsepti tuo asukkail-
le roppakaupalla aivan konkreettisia 
hyötyjä. Osa niistä tietää myös rahan 
säästöä. Hän luettelee vain muutamia 
esimerkkejä:

”Omaan asuntoon ei kannata hank-
kia neliöitä varmuuden vuoksi, kun 
käytettävissä on yhteinen vierashuone. 
Eikä kuntosalikorttia tarvitse ostaa, 
kun voi käydä omalla salilla. Perhe-
juhlia varten on yhteinen juhlatila 

– tiloja ei tarvitse varata ulkopuolelta. 
Omaa porakonetta ei tarvitse, kun 
sen voi lainata. Ja erilaiset tapahtumat 
tutustuttavat naapureihin, karkottavat 
yksinäisyyttä ja antavat mahdollisuuden 
yhteiseen tekemiseen.”

Kätevä palveluportaali
Jouni Puurunen kehuu myös digitaalis-
ta Kotikatu365-palveluportaalia, jonka 
kautta voi muun muassa järjestellä 
erilaisia asukkaiden yhteisiä tilaisuuk-

sia, varata käyttöönsä yhteiskäyttötiloja 
ja -tavaroita sekä tilata palveluja.

”Konseptia kokonaisuudessaan sekä 
palveluportaalia myös kehitetään 
jatkuvasti. Tässä työssä otetaan tarkasti 
huomioon asukkaiden toiveet ja näke-
mykset”, hän huomauttaa.

Niin omistus- kuin sijoitusasuntojen 
hankkijan kannalta tärkeänä Jouni 
Puurunen pitää sitä, että ainutlaatui-
nen asuntojen ja palvelujen kokonai-
suus on hinnoiteltu maltillisesti.

MAINOS

Lipporantaan nousee ensimmäisessä 
vaiheessa neljä kerrostaloa, joista 
kolme on jo valmiina. Näissä on 
yhteensä 221 asuntoa, joista noin 
80 prosenttia on myyty. Neljänteen 
taloon asukkaat pääsevät muutta-
maan tulevan huhtikuun aikana. 
Lipporannan neljä ensimmäistä taloa 
– Koski, Virta, Lahti ja Selkä – muo-
dostavat alueen ytimen, niin sanotun 
 kruunun.

Jouni Puurusen mukaan kruunun 

valmistuminen tarkoittaa myös sitä, 
että asukkaat saavat nyt kokonaan 
käyttöönsä noin 500 neliömetrin 
laajuiset yhteistilat kuten kuntosalin 
ja lobbyn. 

”Jo aikaisemmin ovat valmistu-
neet kokous- ja juhlatila, saunatilat, 
vierashuone, it-työpisteet ja lasten 
leikkihuone”, hän kertoo.

Täysin valmiina Lipporanta koos-
tuu aikanaan kymmenestä kerros-
talosta.

Mukavampaa ja rikkaampaa 
elämää Lipporannassa

Uuden asuinalueen 
ydin pian valmis



Kiinnostus yhteisöllistä asumista koh-
taan on Suomessa toden teolla herää-
mässä. Erilaisia yhteisöllisen asumisen 
muotoja on noussut tai nousemassa 
muun muassa Ouluun, Helsinkiin, 
Jyväskylään ja Tampereelle. 

Dosentti Outi Jolanki pitää tällais-
ta kehitystä hyvin myönteisenä, sillä 
naapuruston yhteinen puuhailu torjuu 
yksinäisyyttä ja sen monenlaisia hait-
tavaikutuksia. Jolanki on tutkimuksis-
saan perehtynyt muun muassa yhteisöl-
lisyyttä edistäviin asumismalleihin ja 
yhteisöllisyyden yhteyteen asukkaiden 
hyvinvointiin.

”Suomessa on viime aikoina puhuttu 
paljon yksinäisyydestä, joka voi koskea 
kaiken ikäisiä ihmisiä, niin vanhuksia 
kuin lapsia. Myös kokonaiset lapsi-
perheet saattavat jäädä yksin ja ilman 
tarvitsemaansa apua, kun isovanhem-
mat ja muut sukulaiset asuvat aivan 
muualla”, hän kertoo.

Yhteisöllisen asumisen yleistyminen 
Suomessa riippuu Jolangin mukaan 
toki pitkälti muun muassa siitä, millai-
sia kaavoitusratkaisuja kunnat tekevät.

Sopiva annos tunnetta porukkaan 
kuulumisesta, naapuriapua ja yhdessä 
tekemistä saattaisi ratkaista monta 
yksinäisyyden tuomaa pulmaa. 

”Jyväskylässä yhteisölliseen asuinta-
loon muuttaneet kokivat, että sosiaa-
liset suhteet, yhteinen tekeminen ja tur-
vallisuuden tunne olivat lisääntyneet” 
Outi Jolanki toteaa. 

Yhteisöllisen asumisen toivotaan 
myös vähentävän tarvetta hankkia eri-

laisia palveluita, 
mutta tämä 
vaatii vielä sel-
vittelyä. Jolanki 
muistuttaa, että 
jos asukkai-
den harteille 
kasataan liian 
suuret odotuk-
set keskinäisestä 
avusta, nämä 
voivat liiallisen 
vastuun pelossa 

vetäytyä kaikesta yhteisestä tekemisestä.
On tärkeää tukea sosiaalista toimin-

taa ihan sen itsensä vuoksi. 
”Sosiaalisten suhteiden ja yhteisen 

toiminnan on tutkimuksissa havaittu 
tukevan fyysistä ja psyykkistä terveyttä. 
Hyvät sosiaaliset suhteet torjuvat mo-
nenlaisia ongelmia kuten masennusta”, 
kertoo Jolanki.

Asukkaita ei kuitenkaan missään 
nimessä voi pakottaa yhteisöllisyyteen. 
Jolangin mukaan tärkeää on, että 
jokainen saa osallistua naapuruston 
puuhailuun vapaaehtoisesti ja juuri sen 
verran kuin itse haluaa.

”Monille riittävät vallan mainiosti 
satunnaiset tapaamiset naapureiden 
kanssa ja tietoisuus siitä, että lähistöllä 
on ihmisiä, joihin voi tarvittaessa olla 
yhteydessä ja joilta voi saada apua”, hän 
huomauttaa.

Tällainen kevytyhteisöllisyyskin – 
kuten Jolanki sitä kutsuu – on paljon 
enemmän kuin varsin tavallinen asuk-
kaiden luikahtelu ketään tervehtimättä 

omiin koteihinsa. 

Oikea asenne tarpeen
Kestävä yhteisöllisyys vaatii muutamien 
ehtojen täyttymistä. 

Tärkeää on, että yhteisölliseen 
asumiseen hakeutuu sellaisia ihmisiä, 
jotka ovat siitä aidosti kiinnostuneita ja 
valmiita olemaan porukassa mukana. 
Oikeaa asennetta siis tarvitaan. Käy-
tettävissä on myös oltava tiloja, joissa 

ihmiset voivat tavata tai jopa puuhastel-
la yhdessä. Kustannuspaineiden vuoksi 
tällaisia tiloja ei taloihin nykyisin juuri 
rakenneta.

”Lisäksi olisi erinomaista, mikäli 
paikalla olisi organisaattori, joka jär-
jestelisi asukkaiden yhteisiä tekemisiä. 
Mielellään joku muu kuin talon asukas, 
koska koko toiminta saattaa lopahtaa, 
josta tämä vaikkapa muuttaa pois”, 
Outi Jolanki huomauttaa.

YHTEISÖLLINEN ASUMINEN  
TUKEE HYVINVOINTIA

Lipporantaan hyvät puitteet 
yhdessä tekemiselle

MAINOS

”Parhaillaan Ouluun rakentuvalle 
Lipporannan asuinalueelle syntyy 
mainiot puitteet asukkaiden yhteiselle 
tekemiselle”, kertoo operatiivinen 
päällikkö Jari Mikkonen Health City 
Finland Oy:stä. 

Samalla Mikkonen korostaa, että 
kysymys on nimenomaan puitteiden 
tarjoamisesta: ”Jokainen voi osallistua 
tekemiseen juuri sen verran kuin itse 
haluaa tai olla kokonaan osallistumat-
ta. Asuminen on Lipporannassa yhtä 
yksityistä kuin missä tahansa.” 

Asukkaiden yhteisiä tiloja Lippo-
rannassa ovat muun muassa kunto-
sali, it-työpiste, vierashuone, sauna, 
juhla- ja kokoustila, leikkihuone ja 

pelialue. Asukkaiden käyttöön tulee 
lisäksi esimerkiksi liikunta- ja ur-
heiluvälineitä. Tämä kaikki tarjoaa 
mahdollisuuden harrastamiseen 
ja kokoontumiseen, mutta myös 
satunnaisiin tapaamisiin naapureiden 
kanssa.

”Monille riittääkin mainiosti, että 
vaihtaa silloin tällöin muutaman 
sanan naapurien kanssa”, toteaa Jari 
Mikkonen.

Lipporannan palveluoperaattori 
auttaa asukkaita vielä eri tavoin yhtei-
sen tekemisen järjestämisessä.

Cor Croup -konserniin kuuluva 
Health City Finland toimii Lipporan-
nan hankekehittäjänä.

Outi Jolanki.

Outi Jolanki on toiminut johtajana mm. 
Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa 

tutkimus- ja kehittämishanke ASUVAssa, joka 
kartoitti kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja 

asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja. 
Kuva: Kuvaplugi.



MONILLE KAUPUNKI  
ON PARAS PAIKKA ASUA
Kaikki etsivät elämäänsä tasapainoa 
ja hyvinvointia. Yhä useammat pitävät 
kaupunkeja sellaisena ympäristönä, 
joka pystyy tarjoamaan heille hyvää elä-
mää. Ihmiset ja yritykset keskittyvätkin 
nyt kaupunkeihin kiihtyvällä vauhdilla 
– niin täällä Suomessa kuin kaikkialla 
muualla maailmassa.

Kaupunkien vetovoiman kasvuun on 
paljon syitä. Oulun yliopiston tuotanto-
talouden professori Harri Haapasalo 
arvioi, että viime kädessä kysymys on 
kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta. 

”Käsitys hyvästä elämästä ja tavoitte-
lemisen arvoisista asioista on tätä nykyä 
erilainen kuin joskus aikaisemmin”, 
hän toteaa.

KAUPUNGEISSA PALJON
VETOVOIMATEKIJÖITÄ
Ihmisiä vetävät kaupunkeihin muun 
muassa niissä tarjolla olevat palvelut, 
tapahtumat, kulutusmahdollisuudet, 
koulutus ja työpaikat. Kaupungit vielä 
kilpailevat keskenään ja pyrkivät kehit-
tämään vetovoimatekijöitään entises-
tään. 

”Kaupungit panostavat hieman eri 
tekijöihin ja hakevat menestystä kukin 
omalla tavallaan. Selvää kuitenkin on, 
että korkeakoulupaikkakunnat ovat 
tässä kisassa etulyöntiasemassa”, sanoo 
Haapasalo.

Hyvällä kaupunkisuunnittelul-
la voidaan myös lisätä kaupunkien 
kiinnostavuutta niin asukkaiden kuin 
yritystensilmissä. Viime kädessä markki-
natalouden voimat kuitenkin ratkaise-
vat kaupunkien menestyksen. 

Ihmisten lisäksi kaupunkeihin 
pakkautuukin myös yrityksiä. Harri 
Haapasalo muistuttaa, että perinteisesti 
yritykset syntyvät tai siirtyvät sinne, mis-
sä on pääomia, osaamista ja luonnon-
varoja sekä tuotteita ja palveluja ostavia 
asiakkaita.

”Aina on ollut niin, että yritykset 

toimivat mieluiten joko lähellä tuotan-
nontekijöitä tai lähelle asiakkaita. Kau-
pungeissa toteutuvat usein molemmat 
ehdot”, hän huomauttaa.

MONIMUTKAINEN 
ILMIÖ
Kaiken kaikkiaan kaupungistumisessa 
on professori Haapasalon mukaan 
kysymys laajasta ja monimutkaisesta 
ilmiöstä.

”Yksi tieteenala tai oppiaine ei riitä 
tulkitsemaan sitä riittävästi. Näkökul-
mia kaupungistumiseen on tavattoman 
suuri määrä. Kehitykseen vaikuttavat 
useat taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset 
ja ekologiset tekijät”, hän toteaa.

Yksi tapa tarkastella kaupunkeja on 
nähdä ne ekosysteemeinä. Haapasalo 
pitää tätä lähestymistapaa sikäli mielek-

käänä, että se korostaa, kuinka kaikki 
vaikuttaa kaikkeen.

”Ekosysteemi pyrkii olemaan tasa-
painossa. Yksi muutos jossakin osassa 
ekosysteemiä liikuttaa monia muita 
osia. Juuri näinhän kaupungeissa ta-
pahtuu”, hän miettii.

Esimerkiksi kaupan perustaminen 
johonkin osaan kaupunkia vaikuttaa 
muun muassa asiakkaiden käyttäytymi-
seen, asiakas- ja liikennevirtoihin sekä 

muihin kauppoihin. 
Professori Harri Haapasalo pitää 

kaupungistumista vääjäämättömästi 
toteutuvana ja etenevänä ilmiönä. 

”Totta kai voi keskustella, että onko 
kysymyksessä hyvä vai huono asia. Yhtä 
kaikki on niin, ettei kaupungistumiske-
hitystä mitenkään voi pysäyttää. Isossa 
mittakaavassa se menee eteenpäin, 
yksittäisten perheiden tasolla tilanne 
voi tietysti olla erilainen”, hän miettii.

Jätkän Sydän

MAINOS

Näkökulmia kaupungistumiseen on 
tavattoman suuri määrä, 
sanoo tuotantotalouden professori 
Harri Haapasalo. 

Oulun yliopistossa on vastikään 
valmistunut Tuomas Lapin väitöskirja 
(Formation and governance of healt-
hy business ecosystems), jossa Ou-
luun rakenteilla oleva Lipporannan 
asuinalue on yksi tapaustutkimuksen 
kohde. Lappi on tehnyt väitöskirjansa 
yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 
tuotantotalouden tutkimusyksikössä.

Työn ohjaajana toimineen pro-
fessori Harri Haapasalon mukaan 
väitöstutkimuksessa on – kirjan ni-
men mukaisesti – selvitelty kestävien 
ekosysteemien muodostamista ja hal-
linnointia. Tähän liittyen tutkimuk-
sessa on muun muassa haettu tietoa 
siitä, kuinka ja millaisia menetelmiä 
käyttäen Lipporannan kaltaisia 
ekosysteemejä pitäisi suunnitella ja 
rakentaa. 

Millaisia vastauksia Lapin väitöskir-
ja sitten antaa?

Yksi esille nouseva huomio on, 
että kestävän ekosysteemin rakenta-
minen vaatii vahvaa ajuria, joka voi 
olla vaikkapa yksittäinen jääräpäinen 
ihminen. Olennaista on, että tämän 

ajurin on jaksettava puskea hanketta 
eteenpäin.

Toinen tärkeä seikka professori 
Haapasalon mielestä on, että ekosys-
teemin rakentamisen suunnittelu ja 
sen varsinaisen toiminnan suunnit-
telu on syytä pitää erillään. Suunnit-
telu ja rakentaminen ovat kriittinen 
osa ekosysteemin muodostumista, 
mutta sen hyödyt ja kustannukset 
kumuloituvat vasta ekosysteemin 
operatiivisessa vaiheessa. Tämän takia 
ekosysteemin toiminnan aikaiseen 
suunnitteluun ei voi oikeastaan pa-
nostaa liikaa.

”Lisäksi väitöskirjatutkimuksessa 
havaittiin, että ekosysteemin pitkä-
aikaisen kestävyyden ja menestyksen 
kannalta on tärkeää, että se suunni-
tellaan kaikin tavoin tasapainoiseksi”, 
hän kertoo.

Lipporannan tapauksessa tämä 
käytännössä tarkoittaa muun muassa 
sitä, että asunnot hinnoitellaan koh-
tuullisesti ja alueen palveluvalikoima 
rakennetaan oikeanlaiseksi – kestä-
väksi.

PEKKA KALLASAARI

HYVÄ EKOSYSTEEMI 
SYNTYY VAHVAN AJURIN VOIMIN
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