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Hyvän asumisen perusedellytyksistäHyvän asumisen perusedellytyksistä
- Turvallisuus

T lli- Terveellisyys

- Taloudellisuus

- Sosiaalisten tarpeiden tyydyttäminen



Asumisen lähtökohdatAsumisen lähtökohdat

A i i kii t i tö• Asuminen on asuinkiinteistön 
pääkäyttötarkoituksen mukaista 
ydintoimintaa ja näin ollen hyvälle 
asumiselle on suunnittelussa 
rakentamisessa ja ylläpidossa luotava 
edellytykset

• Matalaenergiarakentamisen ja 
energiansäästön huumassa perusasioitaenergiansäästön huumassa perusasioita 
ei saa unohtaa

Nykyrakentamisen laadun kuva 
huolestuttaa

T d lli l d k i hä ä ä• Todellisen laadun kuva varsin hämärä
• Miten koko ketju selviytyy kovenevista j y yy

vaatimuksista
• Tilaajan vastuu korostuu edellytystenTilaajan vastuu korostuu edellytysten 

luojana
Lopputulos on juuri niin tasokas kuin on• Lopputulos on juuri niin tasokas, kuin on 
sen heikoin osa

• Vaarana on huomion keskittyminen uusiin 
asioihin, jolloin kaikki vanha hyvä unohtuu



KOKEMUKSIA VUODELTA 1991KOKEMUKSIA VUODELTA 1991

Tuotantoketjulta puuttuu yhteinen tavoite asukkaan perustarpeiden näkökulmasta ajatellenTuotantoketjulta puuttuu yhteinen tavoite asukkaan perustarpeiden näkökulmasta ajatellen

• Jos ketjusta poimii  joitakin keskeisiä lenkkejä, niin tilanne voisi olla hieman kärjistäen seuraava:

Poliittinen päättäjä kaikki maa kaavoitetaan maa on rahan arvoista tavaraa• Poliittinen päättäjä - kaikki maa kaavoitetaan, maa on rahan arvoista tavaraa
• Rakennuttaja - suunnitellaan niin, että kohteet saadaan liikkeelle ARAN rajoissa ja kovan 

rahan tuotannossa niin, että käy kaupaksi
• Suunnittelija - tehdään se minkä minimi toimeksianto mahdollistaa
• Urakointiliike - tuotetaan omistajalle voittoa ja tehdään minimirahalla sitä mikä käy kaupaksi• Urakointiliike - tuotetaan omistajalle voittoa ja tehdään minimirahalla sitä, mikä käy kaupaksi
• Tulosvastuullinen työpäällikkö - otetaan toimittajaksi se, joka lupaa tehdä halvimmalla - kate on 

tärkein
• Vastaava mestari - tehdään niin kuin on suunniteltu
• Unelmiensa asunnosta haaveileva asukas - minimirahalla mahdollisimman paljonp j

• Eli pelkistettynä; mitä syntyy ääritilanteessa yhdistelmästä - tiukkoihin 
kustannusraameihin survottu kompromissisuunnitelma, halvin tontti, halvin suunnittelija, 
halvimmat materiaalit, halvin valvoja, halvin pääurakoitsija, halvimmat aliurakoitsijat, 
välinpitämätön tai ymmärtämätön asukasvälinpitämätön tai ymmärtämätön asukas....

• MIKÄ ON MUUTTUNUT, KUN ELETÄÄN VUOTTA 2008?

Kaiken pohjana kiinteistönpitostrategiaKaiken pohjana kiinteistönpitostrategia

• Matalaenergiatalon tekninen poikkeavuus 
huomioitaessa ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, 
että asumiselle, omistamiselle, rahoitukselle ja 
ylläpidolle on asetettava selkeät tavoitteet ja 
niistä on ehdottomasti pidettävä kiinni koko 
kiinteistön elinkaaren aikana. 

• Asuinkiinteistöissä erityisesti korostuu se asia, 
että kiinteistön elinkaaren ensimmäisten vuosien 
toimintakulttuuri jää pysyväksi toimintatavaksi. 



Rakennusten tehokkaan käytön ja 
ylläpidon edellytykset

– Omistajapolitiikka
• Tilaaja jakaa koko ketjulle pelimerkit

Käytetyt suunnitteluratkaisut– Käytetyt suunnitteluratkaisut

– Rakentamisen periaatteet

Ylläpidon ohja s– Ylläpidon ohjaus
• Tällä tasolla annetaan onnistumisen eväät, tai viedään ne 

viimeisetkin

– Rakennuksen käyttö
• Asukkaiden ohjeistus

A kk id i i i• Asukkaiden toiminnan seuraaminen

• Energiankulutusten seuraaminen

• Läpinäkyvä tieto ylläpitotoiminnoista ja kulutuksistap y y p j

Matalaenergiatalon käytön 
erityispiirteitä

• Rakennusosista tehtävä toiminnallinen 
kokonaisuus

• Rakennusosia ja erityisesti LVI –tekniikkaa on 
pidettävä toimintaan oikein viritettynäy

• Kohde vaatii huolenpitoa ja panostusta 
kiinteistönhoitoonkiinteistönhoitoon

• Käyttöhenkilöstölle asetetaan kovat vaatimukset

Asukkaiden on osattava asua mutta• Asukkaiden on osattava asua, mutta 
”väärinasuminenkin” on oltava mahdollista



Asenteet ratkaisevatAsenteet ratkaisevat

• Onnistuminen koko ketjussa vaatii oikeaa 
asennetta, osaamista ja kaikilta osapuolilta , j p
toisten roolien ymmärtämistä – nyt jos 
koskaan on puhallettava yhteen hiileenkoskaan on puhallettava yhteen hiileen.

• Kaikilla on oltava aito yhteinen tavoite, eli 
ähyvän asumisen edellytysten luominen 


