13975 PALAPELI

SELOSTUS
Palapelin idea perustuu suureen muuntojoustavuuteen. Jokainen ”pala” voi toimia 11 eri
asuntokombinaatiolla, ja rakennuksessa on yhteensä 55 palaa. Yksi palanen muodostuu kuudesta eri
osasta, jotka ovat keskenään samankokoisia. Asuntoyhdistelmät ovat enemmän kuin osiensa summa.
Vanheneva isovanhempi voi asua lähellä lapsensa perhettä, kuitenkin itsenäisesti. Kasvava nuori saa omaa
itsenäisyyttä omassa palasen osassaan. Pienenevä perhe voi luopua osasista pikku hiljaa, omaan tahtiin.
Suurperhe saa monta palasta. Rakennuksen purkamista ei tarvitse miettiä, vaikka ympäröivä asunto- ja
asukasdemografia muuttuisikin, rakennus vastaa luontaisesti näihin muutoksiin.
Muuntojoustavuudessa hankalinta ovat yleisesti kalleimmat rakennusosat, kuten keittiö, märkätilat ja wc:t.
Rakennusvaiheessa tehdään näistä vain ne jotka tarvitaan, ja loput ovat varauksina olemassa. Näitä
rakennusosia voidaan myös purkaa, tai niille voidaan tehdä uusi käyttötarkoitus. Purkuun on olemassa
suunnitelma, jolla nämä rakennusosat voidaan edelleen myöhemminkin ottaa käyttöön. Suurin mullistus on
tapahtunut keittiössä. Keittiö ei ole enää kiinteä, muuttamaton reliikki, vaan lukittavilla pyörillä toimiva
siirrettävä elementti, joka tuodaan varausten kohdalle vain tarvittaessa. Keittiöremontti-sana saa uuden
merkityksen. Siitä tulee keveä, pieni kalustemuutos! Yksiössä ei välttämättä tarvita varsinaista keittiötä
ollenkaan, sillä rakennuksessa on yhteiskeittiö. Kaappitilan tarvetta ei ole käytettäessä ruokakomeroa, jota
taas on tarvittaessa helppo käyttää toiseen tarkoitukseen. Rakennuksessa on myös suuri yhteiskeittiö, joka
toimii halukkaiden asukkaiden kesken vuoroperiaatteilla. Sen sijaan, että jokainen perhe tekisi ruokaa joka
päivä, asukas käy hänelle sopivalla vuorollaan tekemässä ruokaa useammalle ja muina kertoina syö muiden
vuorollaan tekemää ruokaa. Järjestelmää voidaan pyörittää vain asukkaiden kesken, tai tarvittaessa ottaa
mukaan ammattilaisia, tai jopa myydä aterioita ulkopuolisille.
Ankeat käytävätilat on minimoitu. Poistumistie- ja muihin käyttöportaisiin käydään ulkokautta. Ulkopuolisia
yhteyksiä voidaan rajoittaa tai avata asuntojakauman mukaan poistumistiet huomioiden. Sisäisten
ikkunattomien käytävien sijaan poistumistiet toimivat siis normaalitilanteessa ulko-oleskelualueina sekä
parvekkeina. Jokaisessa 25m2 osassa on joko ikkunaovi, ikkuna tai useampi ja umpi- tai ikkunaovi.
Yhdistettynä massana osa porraskuiluista on voitu jättää pois. Palasen keskellä on hissiyhteys.
Ympäröivällä rakennuskannalla on viehkeä, selkeä muoto, johon uusi rakennus asettuu. Kunnioitetaan
olemassa olevia linjoja sekä plaanissa että julkisivussa. Rakennus kumartaa etelässä vanhan
rakennuskannan korkeuksia kunnioittaen ja ojentuu koillisessa Puukuokan suuntaan yhdistävänä linkkinä
vanhan ja uuden rakennuskannan välillä. Rakennus väistää kohteliaasti Kuokkalan kirkkoa. Piha-alueelta
rakennusmassaan on avattu isot aukotukset yhteiskeittiön kohdalle, jotta piha-alueella kulkevalle avautuvat
näkymät kirkon suuntaan, ja myös ruokaillessa voi ihailla kirkkoa. Palapeli toimisi myös pistetaloina, mutta
tässä ympäristössä se toimii paremmin yhdistettynä rakennusmassana.
Rakennuksen bruttoala on 10 932m2 ja huoneistoala 9901m2

