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KOSKELANTALOT OY:N OPISKELIJATALOSSA 
NUORET VAIHTUVAT IKÄIHMISIIN JA TALOON TULEE HISSI

Mänttä-Vilppulan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Koskelantalot Oy on aloittanut 
vuonna 1998 rakennetun opiskelijatalon 2-osan muutostyöt esteettömän asumisen 
vuokrataloksi. Remontilla yhtiö saa lähelle kaupungin keskustan palveluita hissillisen 
vuokratalon, jossa on 21 esteetöntä asuntoa. Huoneistoista seitsemän on kaksioita, 
loput yksiöitä. Sijaintinsa ansiosta asunnot soveltuvat parhaiten vielä itsenäiseen 
asumiseen ja liikkumiseen pystyville ikäihmisille.

Rakentamalla kulkuluiskia ja poistamalla kynnyksiä saadaan myös liikkumisen 
apuvälineitä käyttäville henkilöille esteetön kulku ulkoa aina asuntoihin asti. Remontin 
kallein investointi on uuden hissin rakentaminen taloon. Talossa on hissiä varten tehty 
varaus, ja myös wc/suihkutilojen mitoituksessa on alkuperäissuunnittelussa otettu 
huomioon mahdolliset muutokset asukasrakenteessa. Näin esteettömyyden vaatimat 
muutostyöt jäävät melko vähäisiksi. Muutosta ennakoineiden alkuperäissuunnitelmien 
ansiosta ja hissin rakentamista varten saadun korjausavustuksen avulla koko remontin 
kustannukset pystytään pitämään kurissa. Näin myös asukkailta perittävä vuokra pysyy 
kohtuullisena.

Nyt tehtävät muutostyöt on suunnitellut Arkkitehtitoimisto AWA-Anneli Vehkaniemi. 
Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii YRT Rakennuttamispalvelu Oy Tampereelta, 
pääurakoitsijana Rakennustekniikka H Nevala Tmi Orivedeltä, ja hissiurakoitsijana KA-
Tekniikka Oy Vantaalta. Aikataulun mukaan alkaneet muutostyöt saadaan valmiiksi 
huhtikuun loppuun mennessä. 

Taloon halukkaat voivat jättää asuntohakemuksen Koskelantalot Oy:lle helmikuun 
alusta lukien. Asukasvalinnat tehdään maalis-huhtikuussa, ja ensimmäiset asukkaat 
pääsevät muuttamaan taloon heti remontin valmistuttua. Koskelantalot Oy tekee 
asukasvalinnoissa yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa mm. selviteltäessä hakijoiden 
kotihoidon tarvetta ja tasoa. 

Samalla tontilla sijaitseva opiskelijatalon I-osa jää toistaiseksi opiskelija-
asuntokäyttöön. Rakennus toimii vielä ainakin ensi kesänä myös kesähotellina, mutta 
myös se on opiskelijoiden vähenemisen myötä muutoksen edessä. Yhteensä 54-
paikkainen opiskelijatalo rakennettiin kahdessa osassa vuosina 1994 ja 1998 
helpottamaan vuosittain enimmillään yli kahdensadan paikkakunnalle muuttaneen 
ammattikorkeakouluopiskelijan asunnontarvetta. 2010-luvulla nuorten ikäluokkien 
pieneneminen on vähentänyt merkittävästi opiskelupaikkojen tarvetta, ja Tampereen 
ammattikorkeakoulu tarjoaa nykyisin Mäntässä lähinnä monimuotokoulutusta. Kaikki 
tänne muuttavat opiskelijat Koskelantalot Oy pystyy asuttamaan tavallisiin vuokra-
asuntoihin, joten erityisille opiskelija-asunnoille ei ole enää tarvetta.
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