
1. Ongelma

Oman muotoinen koti

Oman muo toinen koti –hank keessa 
ongelma on varsin kon kreettinen. Hel
singissä on yli tuhat alle 25vuo tiasta 
nuorta vailla vaki tuista asuntoa. Pyr
ki myksenä on rakentaa uusia pysyviä 
toi min ta tapoja, jotka auttavat nuorten 
asunn ott o muuden rat kai se misessa. 
Tavoitteena on, että jokaisella hel sin ki
läisellä nuorella on mah dol lisuus omaan 
kotiin 2018 mennessä.

Koska ongelma on mutkikas, se täytyy 
rat kaista yhdessä. Oman muo toinen koti 
–hanke kutsuu kaikki nuorten asunn ott o
muuden kanssa työs ken televät toimijat 
yhteen. Nuo ri soa siain kes kuksen lisäksi 
ongelmaa ovat rat kai semassa Nuo ri
soa sun to liitto, YSäätiö sekä Hel singin 
kau pungin eri virastot. Asiaa poh ditaan 
yhdessä ja tietoa jaetaan.

Muo toilun rooli tässä hank keessa on 
etsiä vaih toeh toisia rat kaisuja kokeilujen 
ja tes taamisen kautta. Pro to ty poinnin 
kautta päästään kiinni ongelmaan eri 
näkö kulmista. Iso rooli on myös nuorilla 
itsellään. Nuoret ovat mukana kehit
tämässä uusia tapoja toimia nuorten 
asunn ott o muuden rat kai se miseksi.

Oman muo toinen koti on hanke, jossa 
muo dostuu uusia tapoja toimia. Hanke 
jakautuu neljään osaalu eeseen. Hank
keessa kaikki toi men piteet rakentuvat 
alku vai heessa kokeilujen ympärille.

1. Nuorten ilmiöt ja ryhmät

Ensin täytyy ymmärtää mistä nuorten 
asunn ott o muudessa oikein on kyse. 
Hyö dyn netään tut ki mus tietoa ja haas
ta tellaan nuoria sekä nuorten kanssa toi
mivia. Nuorten aja tus hau tomossa syntyy 
uusia ideoita ja vaih toehtoja asu miseen 
liittyen.

2. Kaupunki ja kumppanit

Miten kaupunki yhdessä yksi tyisten toi
mi joiden, yhteisöjen ja kol mannen sekto
rin kanssa voi ratkoa nuorten asunn ott o
muutta? Tähän vai heeseen kuuluu useat 
kokeilut: yhtei söllisen asumisen pilotit 
Hel singin asunnot oy:n kanssa sekä kau
pungin tyhjien tilojen väliai kais käytön ja 
tyhjän toi mis to kiin teistön asuin käyttöön 
muutt amisen pilotit.

3. Vai kutt aminen

Hanke pyrkii nos tamaan nuorten asunn
ott o muus ky sy myksen laa jempaan tie
toi suuteen ja yhteis kun nal liseen kes
kus teluun kan san edus tajille ja muille 
vai kutt ajille yhdessä nuorten kanssa.

4. Tiedon kerääminen

Miten muissa kau pun geissa ja maa
ilmalla on rat kaistu nuorten asumisen 
ongelmia?

Yli tuhannella alle 25-vuotiaalla helsinkiläisellä ei nyt ole kotia. Oman 
muotoinen koti –projekti etsii muotoilun menetelmin uusia ratkaisuja 
nuorten asunnottomuuteen.

Muo toilun sanotaan loistavan vihe liäisten ongelmien rat kai se misessa. 
Nuorten asunn ott omuus on juuri sel lainen. Sitä ei kannata eikä synnytä 
kukaan. Ilman omaa kotia eläminen vai keuttaa sitou tumista asioihin, 
ihmisiin tai omaan tule vai suuteen. Asunn ott omuus kas vattaa luott o häi
riöitä ja ter vey son gelmia. Silti asunn ott omien nuorten määrä vain kasvaa. 
Asuntoa tar vitseva nuori jää helposti toi men pi teiden ja viran omaisten 
väliin. Ratkaisu löytyy kokei lemalla ja sys teemin logiikkaa muutt amalla.

Hel singin kau pungin nuo ri soa siain kes kuksen, Toimivan kau pungin, Nuo
ri soa sun to liiton ja Alkua suntojen yhteinen tavoitteena on, että vuonna 
2018 jokaisella nuorella on koti. Pro jektille haetaan nyt tukea Euroopan 
sosi aa li ra hastosta. Oman muo toinen koti työ nimellä kul kevassa pro
jektissa kehi tetään uusia rat kaisuja nuorten asu miseen yhdessä nuorten 
kanssa. Oman muo toinen koti sel vittää muo toilun keinoin, miten tyhjät 
tilat vääntyvät nuorten asu mis käyttöön ja miten nuo ri soa sumisen kautta 
paran netaan koko lähiym pä ristöä.

Projektitiimi

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Miki Mielonen

Nuorisoasuntoliitto ja Alkuasunnot Oy

Toimiva kaupunki
Pablo Riquelme

2. Havainnointi

Oman muo toinen koti hank keessa nuor
ten aja tus hautomo on nuorten oma ääni. 

”Mua motivoi tunne oikeasta vaikutta
misesta että jotain saadaan aikaan ja 
nuoria kuullaan oikeasti. Eikä olla vaan 
pelkkänä somisteena.”

Ensim mäisessä tapaa misessa oli kym
menen 1522vuo tiasta nuorta eri puo
lilta kau punkia. Nuorten puheissa tuli 
esille nuorten huoli siitä, ote taanko 
heidät vakavasti. Vakuutimme, että juuri 
he ja muut nuoret ovat avai na semassa 
hank keessamme ja vain yhdessä voim
me onnistua uusien nuorten asu miseen 
liitt yvien mallien luo misessa.

”Kaupungin kämppä on vaikea saada, 
asuminen on kallista ja osa ei tule enää 
toimeen vanhempiensa kanssa. Ei ole 
enää mitään menetettävää asenne.”

Syitä yksitt äisen nuoret han kalaan asu
mis ti lan teeseen on useita ja yleisesti 
ottaen niitä on aivan liikaa. Nuoret tun

nistavat syitä helposti. Kave ri piiristä 
löytyy laajasti niin hyviä kuin huo nojakin 
esi merkkejä siitä, kuinka asun toasiat 
ovat rat kenneet.

”Vain välittämällä asiat voivat muuttua.”

Nuorten mielessä ei ole palkka tai raha, 
kun he miettivät syitään ryhmässä mu
kana ole miselle. He toivat vahvasti esille 
halunsa auttaa muita nuoria. Osa toivoi 
löy tävänsä rat kaisun omaankin asun to
pul maansa hankkeen kautta.

”Hyvä ilmapiiri.”

Ei kukaan halua olla mukana vapaa eh
toisesti missään, jos tekeminen ei ole 
kivaa tai tunnelma ei ole innostava. Nuo
rille tärkeää on myös kokemus, jota he 
uskovat hank keemme aikana teh tävistä 
asu mis ko kei luista saavansa.

Oman muo toinen koti –hanke etsii uusia 
rat kaisuja alle 25vuo tiaiden nuorten 
asunn ott o muuteen Hel singissä. 

3. Ideat

Havain nointi ja taustatyö autt oivat hah
mott amaan työs tett äväksi valittua ongel
maa enti sestään. Kau pun ki muo toilijan 
ja muun työ ryhmän ideointia ohjasivat 
muun muassa seu raavat aja tukset:

• Jätt i mäiseen raken teel liseen ongel
maan ei ole olemassa vain yhtä rat
kaisua.

• Mukaan tar vitaan monta tekijää yli 
orga ni saa tio rajojen.

• Tavoitteena ei ole luoda uutta pro
sessia vaan muuttaa toi min ta kult
tuuria ja rakenteita.

• Halutaan luoda uusia tapoja toimia.

Nuo ri soa sunn ott o muuteen haluttiin 
lähteä etsimään useita kes kenään vaih
toeh toisia rat kaisuja kokeilujen ja tes
taamisen kautta. Kau pun ki muo toilijan 
rooli on juuri kokeilun mukaan tuominen 
ja eri laisten toi min ta mallien ideointi sekä 
raken taminen. Muo toilijan teh tävänä 
on ymmärtää riip pu vuus suhteet, taus
ta vai kuttajat, totutut mallit, muu toksen 
esteet, käytt äy tyminen ja sosi aaliset 
suhteet. Uusia rat kaisuja löytyy, kun sys
teemin logiikkaa muuttaa esi merkiksi 
kokeilujen avulla.

Kokeiluun perustuva projekti ei ole 
monel lekaan orga ni saa tiolle helppo, eikä 
var sinkaan usein hie rar kiselle ja jäykälle 
kau pungin virastolle. Tämä johtuu muun 
muassa seu raavista sei koista:

• Kokeiluun tar vitaan roh keutta ja epä
var muuden sie tokykyä.

• Kokeilun on oltava helppoa ja tur
vallista.

• Kokeilujen val mistelu ja val miuden 
rakentelu vie aikaa.

• Kokeilut vaativat vahvaa sitou tumista 
ja selkeää omis ta juutta.

Oman muo toisella kodilla on selkeä 
kotipesä Hel singin nuo ri soa siain kes
kuksessa, jonka toi min ta kulttuuri on 
ihan teellinen kokeiluun poh jau tuvalle 
hank keelle.

• Orga ni saatio toimii jat kuvasti nuor
ten kanssa: sosi aa lisuus ja epä var
muuden sie tokyky ovat sisään ra ken
nettuja omi nai suuksia.

• Orga ni saation johto on hyvin sitoutu
nut sekä ongelman rat kai se miseen 
että kokeilujen hyö dyn tä miseen: 
hank keeseen on varattu työn te ki
jöiden aikaa.

• Orga ni saa tiolta löytyy luon taista em
patiaa ja halua asia kas ym mär rykseen 
eli nuorten vakavasti otta miseen ja 
kuun te le miseen.

• Orga ni saatio on erittäin rohkea ja ak
tiivinen kump panien hakija: mukaan 
saatiin laaja ja sitoutunut toi mi joiden 
verkosto.

Ideoinnilla oli siis erittäin suo tuisat läh tö
kohdat asen neil ma piirin ja työ kultt uurin 
puolesta. Kuten monissa kau pungin 
hank keissa, rahoitus saadaan tai sitä 
voidaan hakea vasta ideoin ti vaiheen jäl
keen. Oman muo toisessa kodissa bud
jetti var mistui vasta jou lu kuussa 2014, 
joten ideointia ja suun nittelua tehtiin 
vailla var muutta rahoi tuksesta.

Kes keiset ideat, joiden pohjalta tar
kempaa suun ni telmaa läh dettiin teke
mään, olivat:

• Unoh detaan suuri raken teellinen on
gelma ja kokeillaan pie nempiä rat kai
su malleja.

• Kuun nellaan nuoria ja otetaan heidät 
vakavasti.

• Todis tetaan kokeilujen avulla eri orga
ni saa tioille, että muu tosten tekemi
nen ei ole vaikeaa.

• Nos tetaan teemaa jul kiseen kes kus
teluun kokeilujen avulla.

4. Suunnitelma
Oman muo toisen kodin toi min ta suun
nitelma perustuu viiteen kokeiluun, joista 
kolme ensim mäistä käyn nistyvät vuoden 
2015 aikana.

1. Kau pungin vuokraasun noista vas
taavan Hel singin kau pungin asunnot 
Oy:n kanssa aloi tetaan nuorten yhtei
sö asumisen kokeilu, kun tyh jillään 
oleva huo neisto muu tetaan asu mis
käyttöön. Lii ke tilojen ja muiden tyhjien 
tilojen muutt aminen nuorten yhtei sö
asumisen käyttöön etenee vai heittain. 

2. Nuo ri soa siain kes kuksen kesä toi min
ta kes kuksessa Var tio saaressa tes
tataan uutta kausia sumisen muotoa. 
Siinä yhdis tetään vai keassa tilan
teessa olevien nuorten asuminen, 
töiden opin nol lis taminen ja har ras
taminen. Nuoret työs ken televät kesä
toi min ta kes kuksessa ja asuvat kesän 
Var tio saaressa. Työ on osa heidän 
opin tojaan Stadin ammatt io pistossa. 

3. Käyn nis tetään van husten ja nuorten 
yhtei sa sumisen kokeiluja. Uutta nuor
ten ja van husten asu mis muotoa on 
suun niteltu yhdessä Hel singin kau
pungin sosiaali ja ter veys vi raston ja 
Hel singin Dia ko niao piston kanssa. 
Tavoitteena on löytää ensim mäisen 
vuoden aikana 30 asunn ott omalle 
nuorelle oma koti.

Kau pun ki muo toilija on mukana suun ni
telman jokaisessa osassa sekä uusien 
toi min ta tapojen etsijänä että koko nai
suuden hah mott ajana. Muo toilun mene
telmiä käy tetään myös nuorten kanssa 
toteu tett avassa yhteis suun nitt elussa: 
rat kaisuja tyhjien tilojen asu mis käyttöön 
muutt a miseen ja lähiym pä ristön hyvin
voinnin lisää miseen mie titään yhdessä 
nuorten kanssa.

Kaksi vielä ideoinnissa olevaa kokeilua 
päi vi tetään tälle sivulle pro jektin edetes
sä. Viiden kokeilun lisäksi Oman muo
toinen koti on mukana eri laisissa tapah
tumissa, esi merkiksi:

• 13.4. Lai turilla Hel singin kau pun ki
suun nitt e lu vi raston jär jes tämillä 
kau pun ki suun nitt e lu mes suilla Oman 
muo toinen koti työpaja nuorille

• 8.–15.8. Our House lähiö asumisen 
fes tivaali pää kau pun ki seudulla

• 3.–13.9. Helsinki Design Week tapah
tumissa

• 17.10. Asunn ott omien yö tapah
tumassa

5. Testaus

Keväällä 2015 Oman muo toisen kodin 
kolme ensim mäistä kokeilua ovat juuri 
pyö räh tämässä käyntiin. Tes tauksen 
tuloksia päi vi tetään tälle sivulle pro jektin 
edetessä. Var si naisten kokeilujen lisäksi 

hank keessa on jat kuvasti testattu myös 
muita asioita, kuten yhteis suun nittelua 
nuorten kanssa, kump pa ni ver koston toi
mintaa sekä ongelman kuvan tamista ja 
havain nol lis tamista.

6. Toteutus ja opit
Oman muo toinen koti on siir tymässä 
kokeilujen osalta toteu tus vai heeseen ke
väällä 2015. Kokeilujen toteu tuksesta ja 
opeista kerromme tällä sivulla laa jemmin 
pro jektin edetessä.

Yhteis suun nittelu nuorten kanssa käyn
nis tettiin keväällä 2015 ja sitä on jatkettu 
kau pun ki muo toilijan johdolla tii viiseen 
tahtiin. Nuorten osal lis tuminen on ollut 
aktiivista kun heille selvisi, että heidät 
todellakin otetaan hank keessa vakavasti 
mutta osal lis tuminen on silti hauskaa. 
Luon nol lisesti aina on pidettävä mieles
sä, kuinka paljon sitou tumista nuorilta 
voi pyytää ja odottaa.

Orga ni saa tioiden yhteistyön kannalta 
voidaan jo nyt sanoa, että kään teen
tekevää oli kun Hel singin nuo ri soa siain
kes kuksen aloitt eel lisella työllä saatiin 
ensim mäistä kertaa suuri joukko nuo
ri soa sumisen kanssa työs ken televiä 
tahoja saman pöydän ääreen. Kokei lu
kultt uuriin suh tau duttiin läh tö koh taisesti 
posi tii visesti ja jo ensim mäinen kokous 
osoitti, että muu tosten tekeminen ei 
ole niin vaikeaa kuin ennalta olisi voinut 
arvella.Oman muo toinen koti on lähte
nyt onnis tu neesti liik keelle myös tavoit
teessaan havain nol listaa ongelmaa. Hel
singin kau pungin nuo ri soa siain keskus, 
Toimiva kaupunki, Nuo ri soa sun to liittoja 
Ysäätiö ovat lausuneet tavoitt eensa julki 
ja jul kis taneet myös ensim mäiset kol
me kokeilua. Hanke toimii myös sosi aa
lisessa mediassa ja on saanut ongelmal
le näky vyyttä myös mediassa.

• Oman muotoisen kodin tiedote 
9.4.2015

• Oman muotoisen kodin  
Facebooksivu

• Oman muotoinen koti  
Radio Helsingissä 

• Oman muotoinen koti Helsinki Design 
Weeklyssä 

• Oman muotoinen koti HS:ssa 
• Radio Ylen aikainen: tiistaina 26.5.  

klo. 11.40  11.50

Hankkeen opit päi vittyvät ete nemisen 
myötä. Keväällä 2015 voidaan sanoa seu
raavaa:

• Kokeiluun tar vitaan roh keutta toimia, 
epä var muuden sie tokykyä ja uskallus
ta epä on nistua.

• Suuria ongelmia voi lähteä rat kai
semaan pienin askelin, jolloin kokeilu 
on helppoa ja tur vallista.

• Kokeilujen val mistelu ja ver kostojen 
raken taminen vie aikaa: toiminta 
saattaa käyn nistyä vasta pitkän ajan 
kuluttua ideoinnista.

• Ver kos to mainen toiminta vaatii yhtey
denpitoa ja aktiivista vies tintää: tahot 
sitoutuvat sitä paremmin mitä enem
män hank keesta tietävät.

• Orga ni saation kulttuuri ja hankkeen 
selkeä joh tajuus mah dol listavat 
onnis tuneen toi minnan: Hel singin 
nuo ri soa siain kes kuksen hil jattain teh
ty suun nan tar kistus ja kyky empati
aan ovat olen naisesti autt aneet Oman 
muo toisen kodin ete nemistä.
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