
Palkittuja ehdotuksia 
laatukilpailuissa

Laatukilpailu Voittoja 2001-2008Laatukilpailu Voittoja 2001-2008

Lehtovuoren alue, Helsinki Konala 2001, 11 000 kem2 

Leppäviidan ekologinen kerrostalo, Espoo Leppävaara 2002, 3000 kem2 

Kolme kaupunkivillaa, Helsinki
Arabianranta 2003, 3600 kem2

”Pikku Pietarin Piha”, Espoo Kauklahti 2004, 3300 kem2 

Ketjutalo ”Käärmetalo”, Espoo Kauklahti 2004, 1800 kem2

Erityisasumisen kerrostalo ”Klippinki”, Espoo Kauklahti 2004, 3600 kem2 

Pientaloryhmä, Tampere Kaukajärvi 2004, 2600 kem2

Latokartanon kerrostalot, Helsinki Viikki ,
2005, 10 400 

Kerrostalo, Helsinki Arabianranta 2005, 6500 kem2

K l k ki ill Helsinki A bi t 2005 3600 k 2Kolme kaupunkivillaa, Helsinki Arabianranta 2005, 3600 kem2

Kerrostalo, Helsinki Myllypuro 2006, 9000 kem2







•Rakennusten massoittelu ja 
julkisivut (100+125) €/hum2 

•Täydentävät rakennusosat 
esim. parvekkeiden kokojen p j
tuplautuminen lasituksineen 
kustannuksia n. 6.000 €

•Muut edullisesta 
rakentamisesta poikkeavat 

tk i t k t t li ä tratkaisut kuten ovat lisänneet 
kustannuksia n. 100 €/hum2

•Vaikuttavin yksittäinen littera on
ulkoseinät, joissa halvimman 
kalleimman ero on 100 %kalleimman ero on 100 % 
(hintavaikutus + 230 €/htm2)

•117 hum2 560 000 euroa•117 hum2     560 000 euroa

•4800 €/hum2 



70 80 l 2000 edul70-80 l. 2000- edul.

tiililaatta muur./kuultorappaus valkobetpp



Vaikuttavin yksittäinen littera on ulkoseinät, 

joissa halvimman kalleimman ero on 100 % 

(hintavaikutus + 230 €/htm2)

3h+kk 68 asm2 1125€/kk 900€/kk

2h+kk 47 asm2 850€/kk 695€/kk       18%

1h+kk 35 asm2 680€/kk 560€/kk

1h+kk 28 asm2 545 € /kk 455€/kk

1h+kk 18 asm2 350 €/kk 295€/kk1h kk 18 asm2 350 €/kk 295€/kk



38 m2

VVO-OPTIMIASUMINEN 
OPTIMIASUMISEN KONSEPTIT
6.10.2008, 24Living, Future Home Institute, Tero Heikkinen & Antti Pirinen

1. ASUNNON OPTIMOINNIN STRATEGIOITA

VISIOIVA KONSEPTOINTI KEHITTÄVÄ KONSEPTOINTI MÄÄRITTELEVÄ KONSEPTOINTI

2. SUUNNITTELUAJURIT
3. OPTIMIASUMISEN KONSEPTI
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ESIMERKKEJÄ RATKAISUISTA JA KONSEPTEISTA
Palvelutalo tarjoaa palveluja 

ympäristön tavallisille asuintaloille

YKSILÖLLINEN 
PAINOTTAMINEN

Toimintojen skaalaus ja 
tilajaon muuntelu 

asunnon sisällä asukkaan 

TOIMINNALLINEN 
OPTIMOINTI

ASUMISKOKEMUKSEN 

ULKOISTAMINEN
Joidenkin asunnon 

toimintojen hajauttaminen 
yhteistiloihin tai 

ulkopuolisille palvelun-

ympäristön tavallisille asuintaloille

Keittiötön asunto vs. 
asuinkeittiö

asunnon sisällä asukkaan 
preferenssien mukaan

TYYLIVALIKOIMAN 
LAAJENTAMINEN

ASUMISKOKEMUKSEN 
OPTIMOINTI

p p
tarjoajille

Konsepti 2

ELÄMÄNTAPA-ASUNTO

TIIVISTÄMINEN
Asunnon palvelutilojen, 

varustuksen ja 
kiintokalustuksen 

kompaktointi

Hybridikalusteet: 
kuivaava pesukone, 

pesuallas wc istuimen LAAJENTAMINEN
Valmiiksi suunniteltuja 
kokonaispaketteja tai 

asukkaan itsensä 
konfiguroitavissa oleva 

sisustus

RIISUMINEN 
Asunnon tilan, 

t k  j  

Konsepti 1

MINIMIASUNTO

Konsepti 3

DESIGNER HOME

pesuallas wc-istuimen 
yläosassa

Kestävistä Asukas voi 
ASUKKAAN 

VAPAUTTAMINEN
Omatoimisuuden ja 

identiteetin ilmaisun 
mahdollistaminen 

RESURSSIEN KÄYTÖN 
TEHOSTAMINEN

varustuksen ja 
materiaalien 
pelkistäminen Konsepti 4

TEE-SE-ITSE -ASUNTO

materiaaleista 
rakennettu 

asuntokuori, jossa 
vain minimivarustus

Asukas voi 
kustomoida 
asuntonsa  
ulko-oven

PIENUUDEN KOMPENSOINTI
Asumisen koetun laadun 
kohottaminen tuomalla 

pienasuntoon takaisin siitä 

asunnossaAsumisaikaisten 
kustan-nusten 

optimointi esim. 
energiatehokkuutta 

parantamalla

JOUSTAVUUDEN 
LISÄÄMINEN
Mahdollisuus 

kohdistaa 

Uudet 
pienasuntotyypit: 
lä it l  

Asunnon ja asumisen 
pieni ekologinen 

jalanjälki 
kilpailutekijänä

p
massatuotannon myötä 

kadonneita ominaisuuksia
TALOUDELLINEN 

OPTIMOINTI

kohdistaa 
asumiskustannuksia 

yksilöllisesti ja 
ajallisesti joustaen

Asukas saa etua 
tuottaessaan palvelun 
h i k i h äk i

läpitalon 
pienasunto, 
kaksikerroksinen 
pienasunto, 
omakotimainen 
pienasunto

yhteiseksi hyväksi
p
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Konsepti 1: MINIMIasunto

Konsepti 3: Designer Home

Designer-kodit ovat nimisuunnittelijoiden tekemiä 
yksittäiskappaleita tai sarjoja. Designer Home -asunto 
on pieni ja hieman hotellimaisesti varusteltu. Sekä 
varustelu että tyyli on viety mahdollisimman pitkälle  ja 

OPTIMIASUMISEN KONSEPTIT

Asukkaalle tarjotaan lähdökohdaksi äärimmäinen 
minimi. Asunto on tehty kestävistä ja aidoista 
materiaaleista. Asunnossa on hyvin vähän toiminnallisia 
osia, ja keittiötaso on vain levy ilman kaapistoa. 
Minimiasunnon lähtökohdassa ei ole säilytyskalusteita. 
MINIMI-konseptista avautuu kolme mahdollista 
suuntaa: 

ll ll k l ll

varustelu että tyyli on viety mahdollisimman pitkälle, ja 
asukkaalle ei ole jätetty paljoakaan säätövaraa, vaan 
lähinnä ostopäätös. Materiaalit ovat suunnittelutyylistä 
riippuen joko rationaalisia, ylellisiä tai uutta luotaavia.

Asunto varustetaan irtonaisilla, siirrettävillä kalusteilla 
jotka voidaan liittää perusosiin. Asukas päättää itse 
osien sijoittelusta.

Asuntoon tilataan valmiita kiintokalusteita ja osia. 
Osat muodostavat joko valmiin kokonaisuuden tai 
asukas valitsee ne itse

Asukas huolehtii itse huonekalujen ja varustuksen ja 
hd ll kmahdollisesti rakentaa itse osia

Konsepti 4: Tee-se-itse asunto

Asunnon materiaalivaihtoehdot ja valittavat osat 
koostetaan olemassaolevasta paletista, tai asukas voi 
rakentaa osia itse. Asukkaan muokkaukset eivät 
kohdistu niinkään pohjaan vaan kiintohuonekaluihin ja kohdistu niinkään pohjaan vaan kiintohuonekaluihin ja 
asunnon muuhun varustukseen. 
Konsepti mahdollistaa sellaisen osien vaihtamisen ja 
valitsemisen joihin tavallisesti ei vuokra-asunnossa 
pääse vaikuttamaan. Esimerkiksi ikkunoiden ja ovien 
tyylit ovat vaihdettavissa. Lattiamateriaalit, 
kylpyhuoneen ja keittiön varustus ovat muita 
mahdollisia tee-se-itse kohteita.

Konsepti 2: Elämäntapa-asunto

Konsepti mahdollistaa asukkaan omaan elämäntapaan 
liittyvän tärkeän ammatin tai harrastuksen. Esimerkkinä 
oma kasvitarha. Parvekkeen kokoa säätämällä luodaan mahdollisia tee se itse kohteita.oma kasvitarha. Parvekkeen kokoa säätämällä luodaan 
kasvihuonetila. Parvekkeen sijoittuminen ja materiaalit 
ovat luotu silmälläpitäen tätä mahdollisuutta. Myös 
asuinalueella tai kattotasanteen yhteisessä tilassa on 
kasveja, joista asukkaat voivat huolehtia. 
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SAVINGSSAVINGS 

EUROEURO



Kalliilla autopaikoitusjärjestelyllä kohtuutonKalliilla autopaikoitusjärjestelyllä kohtuuton 

vaikutus hintoihin 2.000 - 35.000 €/ap







3 keskeistä asiaa3 keskeistä asiaa 
kustannustietoisuuteen liittyen  y

1. kokonaisnäkemys projektista ja prosessista

2. tehokkuus 

3. oikean kokoiset asunnot oikeille asiakkaille



Kiitos!


