
Fira lanseeraa laadukkaan yhteisöasumisen palvelun Villagen 
 
Kimppa-asuminen ei ole enää pelkästään opiskelijoiden juttu, vaan siitä ovat kiinnostuneet myös 
muut aikuiset, lapsiperheet ja seniorit. Näin sanovat ainakin Joakim Breitenstein, Risto Kärkkäinen 
ja Arto Sivonen, tänään avautuvan Village-yhteisöasumispalvelun perustajat.  
 
Village tarjoaa kimppa-asumista kenelle tahansa laadukkaasta, yhteisöllisestä asumisesta 
kiinnostuneelle. Palvelun ydinajatuksena on löytää kimppa-asumisesta kiinnostuneelle juuri 
sopivat kämppikset.  
 
”Henkilökemiat ja arjen rutiinien yhteensopivuus ovat tärkeimpiä tekijöitä yhteisöasumisen 
onnistumisessa”, Breitenstein kertoo ”Olemme hyödyntäneet asiantuntijoiden näkemyksiä ja 
kimppa-asujien omaa asiantuntemusta sopivien kriteerien määrittämiseksi, joilla kiinnostuneelle 
ehdotetaan sopivaa ryhmää ja asuntoa. Oleellista ei niinkään ole tulevien asuinkumppanien ikä tai 
täsmälleen sama elämäntilanne, vaan asumista ja kämppiksiä koskevien toiveiden 
yhteensopivuus.” 
 
Yhteisöllinen asuminen voi sopia muihinkin elämäntilanteisiin, kuin perinteisesti siihen liitettyyn 
opiskelijaelämään. Yhteisöllisemmät asumisratkaisut ovat alkaneet kiinnostaa esimerkiksi 
perheitä. Villagen tiimissä on itsekin kimppakämpän perustanut mainostoimisto Måndagin 
toimitusjohtaja Arto Sivonen. ”Ajatus lähti siitä, kun etsin asuntoa itselleni ja tyttärelleni. Ei 
kuulostanut kivalta vaihtoehdolta muuttaa kahdestaan pieneen kämppään. Ryhdyin etsimään isoa 
asuntoa, johon voisi perustaa kimppa-asunnon. Ennakkoluulot osoittautuivat turhiksi kun sain 
omistajat suostuteltua vuokraamaan yhteisölle. Vuokranmaksun kanssa ei ole ollut ongelmia ja 
nyt meillä on viihtyisä, yhteisöllinen asunto Katajanokalla”. Sivonen lähti sen jälkeen 
Breitensteinin ja Kärkkäisen kanssa kehittämään palvelua muillekin yhteisöllisestä asumisesta 
kiinnostuneille. 
 
Breitensteinilla ja Kärkkäisellä on ollut palvelun kehittämisessä myös yhteiskunnallinen 
näkökulma: ”Ensimmäiseksi pohdimme tietenkin, että yhteisöllinen asuminen auttaisi ratkomaan 
Helsingin ja monen suurkaupungin vaikeaa asuntotilannetta, jossa yksin ja kaksin asuvia on yhä 
enemmän, mutta asuntokanta on suunniteltu isommille perheille. Lisäksi kaikkea ei enää kannata 
omistaa yksin ja asumisyhteisössä asioiden jakaminen on helpompaa. Vielä tärkeämpi ajatus 
palvelun takana liittyy kuitenkin ihmisten perusluonteeseen: useimmat meistä kaipaavat toisia 
ihmisiä ympärilleen. Monella on kaikki niin sanotusti hyvin ja esimerkiksi taloudelliset puitteet 
kunnossa, mutta yksinäisyys saattaa nostaa päätään arjessa. Village voi tarjota luontevan tavan 
saada uusia ihmisiä osaksi omaa arkea ja tehdä siitä monipuolisempaa.”  
 
Vuokranantajan kannalta uusi palvelu ratkaisee monta ongelmaa. Isoilla vuokra-asunnoilla on 
vuokramarkkinoilla vähemmän kysyntää kuin pienillä. Riskinä on, että kallis asunto odottelee 
uusia vuokralaisia jonkin aikaa tyhjillään. Uudessa palvelussa vuokranantaja vuokraa asuntonsa 
suoraan Villagelle, joka huolehtii sopivien vuokralaisten löytämisestä asuntoon. 
 
Mukaan liittyäkseen kiinnostuneen tarvitsee vain kirjautua sivulle www.villagecoliving.com ja 
täyttää kysely, jossa kartoitetaan asumiseen liittyviä toiveita. Tämän jälkeen Villagen tiimi 
ehdottaa sopivia asuntoja ja ryhmiä. Alkuvaiheessa Villagen tiimi muodostaa ryhmät käsin 
toiveiden perusteella. Pilottiryhmät saavat tarvittaessa myös muuta tukea ja valmennusta Villagen 
tiimiltä, jotta yhteisöasuminen lähtee toimivasti käyntiin. 
 

http://www.villagecoliving.com/


Village on yksi Fira-konsernin startupeista. Se on kehittänyt palveluaan muutaman kuukauden 
ajan Firastarters-ohjelmassa, joka on suunnattu asumisen, yhteisöllisyyden ja rakentamisen 
teemoihin keskittyneille startupeille. Muita Firan startupeja ovat digitaalista rakentamisen 
aikataulutyökalua kehittävä SiteDrive ja rakennusalan työntekijöille suunnattu Fira Flow. 
 
www.villagecoliving.com 
 
Lisätiedot: 
 
Joakim Breitenstein, joakim@villagecoliving.com, 040 518 2518 
Risto Kärkkäinen, risto@villagecoliving.com, 040 737 1010 
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