Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat
KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203

Satu Åkerblom

Yhteenvedon rakenne
Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää KESTI-hankkeen matkoilta saatua tietoa asumisen laatuun liittyvistä tekijöistä. Tutustumiskohteista kuvataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on vaikutusta asumisen laatuun.
Raportin toiseen osassa on materiaalia KESTI-hankkeessa järjestetyistä asumisen laatutyöpajoista ja niissä
esitetyistä asiantuntijapuheenvuoroista sekä hankkeen loppuseminaarin esityksestä ”Asumisen laadun kehitysnäkymiä”. Liitteenä on dokumentti, johon on koottu taustamateriaalia asumisen laatutyöpajoja varten.

Tausta
Aluerakentamisessa ja kaupunkikehityksessä asukastyytyväisyys on noussut yhdeksi tärkeimmistä menestyksen mittareista. Rakennusalalla ”pehmeiden” mittareiden käyttö on kasvava trendi, joskin asukastyytyväisyyden ja laadun yhtymäkohtia on tutkittu toistaiseksi vähän. Yksi KESTI-hankkeen pääkaupunkiseudun osahankkeen kiinnostuksen kohteista oli tarkastella Itämeren alueen kaupunkikehityshankkeissa asumisen laatutekijöitä. Vierailukohteissa tarkasteluun nostettuja teemoja olivat muun muassa ympäristön kestävyys, viihtyisyys ja toimivuus asukkaiden näkökulmasta katsottuna, toiminnalliset paikat, yhteydet ja reitit, paikallisidentiteetti, kauneusarvot, luonto, naapurusto, katutilat ja korttelinäkymät ja alueen ilmapiiri.

Nostot
-

Aluerakentamiskohteita kehitetään kokonaisvaltaisella otteella ja pitkäjänteisellä suunnittelulla ja
päätöksenteolla, jonka kautta luodaan edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle ja kaupunkielämälle.

-

Läpileikkaavia asumisen laatutekijöitä ovat pyöräilyn ja joustavan jalankulun mahdollistava kaupunkitila, asukkaiden hyvinvointia lisäävät monipuoliset julkiset tilat sekä tilat kohtaamisiin.
Asukkaiden erilaiset elämäntyylit tuodaan suunnittelun keskipisteeseen ja tavoitteena on vastata erityyppisten asukkaiden tarpeisiin.

-

-

Asukkaiden osallistamista edistetään aktiivisesti eri tavoin.
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-

Tavoitteena on tehdä alueista sekä toiminnallisesti että rakennusmassoiltaan sekoittuneita.

-

Viherkattojen, -seinien ja puutarhojen integrointi osaksi aluerakentamista ja kaupunkiuudistushankkeita on selkeä trendi. Viherrakentamisen avulla on nostettu asumisen laatua lähiöidenkin uudistamisessa monipuolisesti.

-

Useissa kohteissa kokoavaksi teemaksi nousee vedenhallinta ja vesielementit, mikä viestii aktiivisesta
varautumisesta ilmastonmuutokseen.

-

Kulttuuri ja historia koetaan tärkeiksi elementeiksi osana laadukkaista asuinaluetta. Lähes kaikissa
aluerakentamiskohteissa pyritään säästämään ja uudelleen hyödyntämään olemassa olevaa rakennuskantaa.

-

Tallinna ja Pietari poikkesivat muista tutustumiskohteista selvästi. Tallinnassa esimerkiksi avataan
ranta-alueita virkistyskäyttöön ja tarjotaan asukkaille ilmainen julkinen liikenne. Pietarissa on uudisrakentamisen rinnalla edessä valtava asuntojen peruskorjaustyö.

MALMÖ
Strategiseksi tavoitteekseen Malmö on asettanut olla kestävän kehityksen mallikaupunki, jossa toteutuu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Keskeisiä yleisiä toimenpiteitä tämän saavuttamiseksi ovat
muun muassa:









Vanha satamateollisuus ja moderni arkkitehtuuri kohtaavat katukuvassa.
Kaupungissa on kulttuuria ja taidetta.
Asukkaat osallistetaan kehittämiseen.
Käytetään tuulivoimaa.
Lisätään aurinkoenergian käyttöä asuinrakennuksissa (Solar City –hanke).
Tehdään kaupunginosia, joissa voi asua ja toimia ilman autoa.
Mahdollistetaan ryhmärakennuttaminen.
Kestävien toteutuksien tuloksia mitataan kansainvälisin mittarein (mm. BREEAM-sertifiointi).

Uudet alueet
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Västra Hamnen on muuttunut saastuneesta teollisuuspuistosta
kestävän asumisen sekä tiedon ja oppimisen alueeksi. Rakentaminen alkoi vuoden 2001 Bo01-asuntomessujen kautta. Messualuetta pidetään kansainvälisenä kestävän kehityksen esimerkkialueena.
Alueelta puuttuu vielä palveluja ja kulttuuria. Vuokra-asuntojen määrä on vielä pieni. Tämän vuoksi alue on
profiloitunut ylemmän keskiluokan alueeksi. Haasteena on sosiaalisen kestävyyden toteutuminen – miten
saada aikaan kaikille avointa julkista tilaa.
Alueella on käytössä Saksassa kehitetty Biotope Area Factor-laskentamalli, jonka avulla voidaan laskea ns.
viherkerroin. Suosituskerroin vaihtelee alueen tyypistä riippuen. Asuinalueella kerroin on suurempi kuin kaupallisella alueella. Kaavassa esitetään eri vaihtoehtojen yhteisvaikutukset ja jokainen hanke voi niiden perusteella tehdä omat ratkaisut toteutuksesta.
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Toimenpiteitä












Panostamalla muotoiluun ja arkkitehtuurin on tehty esteettisesti miellyttäviä kaupunkitiloja. Toteutusprosessiin on otettu mukaan lukuisia rakennuttajia ja suunnittelutoimistoja, mikä on edesauttanut moni-ilmeisen urbaanin alueen muodostumista.
Asukkaat on osallistettu alueen kehittämiseen.
Alueen suunnitteluprosessissa otetaan huomioon käyttäjäkokemukset.
Alueella on toteutettu ryhmärakennuttamista.
Puolet alueen asunnoista on vuokra-asuntoja ja puolet asumisoikeusasuntoja. Asuntojen hinnat vaihtelevat kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista niin sanotun kovan rahan asuntoihin.
Osa virkistysalueista on löytänyt nopeasti käyttäjänsä esimerkiksi uimaranta ja piknikpuistot. Parhaimmillaan uimarannalla käy jopa 15 000 ihmistä päivässä.
Rakennuksista on muodostettu muurimaisia kortteleita tuulen suojaksi ja luomaan kortteleiden sisäosiin mikroilmastoa.
Asuinrakennukset on suojattu tulvilta. Uudet asunnot on rakennettu kolmen metrin korkeuteen meren pinnasta.
Viheralueet lisäävät ihmisten hyvinvointia ja toimivat hiilinieluina, tuulensuojana ja äänieristeenä,
auttavat vesienhallinnassa ja suodattamisessa, lämpötilan- ja kosteudenhallinnassa.
Alueen bussit käyttävät biokaasua, jonka tuottamiseen käytetään mm. suoraan alueen asukkaiden
keittiöistä kerättyä biojätettä.
Alueella on väljempi pysäköintinormi kuin muualla Malmössä. Vaatimukset pysäköintipaikoista määritetään sen mukaan kuinka kaukana asunto sijaitsee julkisen liikenteen pysäkeistä sekä sen mukaan
miten yhteiskäyttöautoja on tarjolla. Rakentajayrityksien on oltava mukana yhteiskäyttöautojärjestelmän toteuttamisessa. Asukkaat saavat järjestelmään ilmaisen jäsenyyden ensimmäiseksi viideksi
vuodeksi. Fullriggaren alueella on pysäköintitalo, jossa on yhteiskäyttöautojen parkkipaikkoja ja päivittäistavarakauppa.

Hyllien aluerakentamiskohteesta halutaan tehdä uusi vetovoimainen kaupunkikeskus, jossa sekoittuvat erilaiset toiminnot. Tulevien asukkaiden asumisen korkean laadun varmistamisen peruspilareiksi on otettu neljä
tavoitetta: hyvä saavutettavuus, integraatio (fyysiset ja sosiaaliset haasteet), vihreä kaupunki (lähellä Øresundia, vieressä maaseutu) ja ilmastoviisaus.
Toimenpiteitä









Alueella on palveluita, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat sinne. Alue toimii keskeneräisenäkin.
Rautatieaseman rakentaminen yhtäaikaisesti muiden toimintojen kanssa on tehnyt alueen houkuttelevaksi ja sitonut sen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Rautatieaseman myötä keskustaan syntyi liikenteen solmukohta.
Olemassa olevat palvelut edistävät alueen rakentumista edelleen. Uusi kauppakeskus, hotelli, messukeskus ja toimistorakennukset muuttivat alueen profiilia merkittävästi; työpaikat ovat lisääntyneet
tuhansilla.
Alueelle rakennetaan asuinkortteleita, joihin tehdään ”taskupuistot”.
Alueen tiiviin rakentamisen myötä seudun hyvä viljelymaa säilyy tuotantomaana ja kulttuurimaisemana.
Liikenneyhteyksiä parannetaan rakentamalla alueen ympärillä kulkevan kehätien yli kaksi siltaa. Julkisten liikenneyhteyksien toimivuuteen panostetaan. Hyvin toimivien pyöräilyreittien avulla on tehty
samalla esteetöntä jalankulkuverkostoa.
Asukkaat on onnistuttu saamaan innostumaan ja sitoutumaan kehittämistyöstä aktiivisella osallistamisella.

3

Kaupunkiuudistushankkeet
Rosengård rakennettiin suurimmaksi osaksi 1960-luvulla uudeksi moderniksi asuinalueeksi. Rosengårdissa
on noin 21 500 asukasta, joista noin 86 % on ulkomaalaistaustaisia. Alue on kärsinyt korkeasta työttömyydestä (yli 50 % alueen asukkaista on työttömiä), mellakoista ja väkivallasta.
Alue sijaitsee 10 minuutin pyörämatkan päässä Malmön keskustasta. Kuitenkin henkisesti matka on pidempi.
Rosengård koetaan toimimattomana kaupunginosana, jossa esimerkiksi puistot ovat ennemmin esteitä kuin
oleskelupaikkoja. Aluetta halkova liikenneväylä haittaa toimivuuden kehittämistä. Väylän yli menevien siltojen kantavuus ei mahdollista puoliskoja yhdistävää joukkoliikennettä. Alueen toiminnot ovat eriytyneet, kun
koulut, urheilupuistot ja asunnot sijaitsevat kaukana toisistaan.
”Hållbara Rosengård” (Kestävä Rosengård) on projekti, jonka tavoitteena on muuttaa Rosengård sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmäksi asuinalueeksi. Rosengårdin muutosprosessin käynnistivät yksityiset henkilöt, joiden visio kestävästä asumisesta muodostaa perustan koko alueen kehittämiselle.
Toimenpiteitä










Kehittämistä tehdään holistisella otteella. Aluetta kehitetään kokonaisuutena ja elämisen ympäristönä.
Alueen parantamisen lähtökohdaksi on otettu yhdessä tekeminen (asukkaat, yritykset ja muut organisaatiot). Osallistamisessa on käytetty useita erilaisia metodeja. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia.
Kulttuurit nähdään rikkautena, ja toimijat ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Verkostoja luodaan
siellä, missä ihmiset ja asukkaat ovat.
Yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa on tehty uusia yhteistiloja ja kohtaamispaikkoja sekä parempaa infrastruktuuria, joka yhdistää Rosengårdin kiinteämmin muihin Malmön osiin. Alueelle on syntynyt monenlaisia asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä mahdollistavia toimintoja ja prosesseja, kuten ilmastoviisas ruokakeskus, yhteispuutarha ja kirjasto.
Panostetaan täydennysrakentamiseen tekemällä mm. uusi jäähalli.
Rosengårdissa on vaihtoehtoisia tapoja kehittää asuinalueesta ”mixed-use”-alue, jossa uudet liiketilat nitoutuvat oivaltavasti vanhaan asumiseen ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Tämä Bokaler-konsepti (Bo och arbete - asuminen ja työpaikka samassa osoitteessa) on vaatinut taloudellisia ponnistuksia, mutta samalla on saatu aikaan uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea elävämpää katukuvaa.
Rosengård osoittaa, että asuinalueen fyysinen ja ajatuksellinen etäisyys kaupungin keskustaan ovat
kaksi eri asiaa. Toimiva ja miellyttävä kevyen liikenteen yhteys tarvitaan integraation eikä vain päästöttömän liikkumisen edistämiseksi.

Augustenborgin kaupunkiuudistushanke hyvä esimerkki siitä, että harkitulla ja pitkäjänteisellä työllä asumisen laatua pystytään nostamaan myös ongelmallisissa lähiöissä. Augustenborg oli erittäin suosittu asuinalue
sen rakentamisen jälkeen 1950-luvulla, mutta huonosta ylläpidosta johtuen se kärsi myöhemmin tulvista,
asukkaiden poismuutosta sekä sen mukanaan tuomista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista.
”Ekostaden Augustenborg“ on yksi Ruotsin laajimmista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista, jonka
kautta alueesta on tehty sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi asuinalue. Projektin aloittamisen jälkeen Augustenborg on muuttunut ghettomaisesta alueesta jälleen suosituksi asuinpaikaksi. Lähtökohtana kehittämisessä on kokonaisvaltainen kestävä elvyttäminen.
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Toimenpiteitä










Asukkaat on otettu vahvasti mukaan kehittämisprosesseihin. Tätä varten on järjestetty koulutusta,
kulttuuritapahtumia, suunnittelutilaisuuksia ja työpajoja. Asukkaiden panostus näkyy erityisesti jätehuollossa ja vesijärjestelmän kehittämisessä.
Tulvien estämiseksi alueelle rakennettiin kanavia ja kosteikkoja, jotka samalla lisäävät ympäristön
esteettisyyttä ja luovat laadukkaampaa ja arvokkaampaa kaupunkitilaa.
Alueella on avoin hulevesijärjestelmä.
Viherrakentamiseen panostetaan: alueella on pohjoisiin oloihin sopivia viherkattoja, yhteispuutarhoja, piha- ja parvekepuutarhoja, sekä viljelylaatikoita.
Aurinkoenergian käyttöä on lisätty.
Alueelle on sähköjunia ja yhteiskäyttöisiä sähköautoja.
Jätehuoltoa (biojätteen kierrätystä, ja kierrätysastioita) on parannettu.
Alueelle on yhteispesula.
Green House-projektissa tehdään pyöräily-ystävällinen passiivitalo, jossa on useita sisäänkäyntejä ja
parvekkeilla voi viljellä hyötykasveja. Talo on kerrostalo, jossa jokainen asunto on kuin omakotitalo.
Asuntojen erikoisuutena on eteinen, johon voi tulla likaisilla vaatteilla ja poistua sieltä puhtaaaa.

LUND
Lundissa yhdistyvät muinaisaika ja modernius. Sen historiallinen keskusta on säilynyt hyvin ja jäljellä on keskiaikaista katuverkkoa. Lähes kaikki paikat on saavutettavissa polkupyörällä.
Kaupungin leviämisen koetaan uhkaavan maan parhaita maatalousmaita. Kaupungin strategisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu maatalousmaan säästäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen sekä keskustan hallittu laajentaminen. Kasvu toteutetaan nauhamaisena kasvukäytävänä, josta on tavoitteena tulla maailman
johtava tutkimus- ja innovaatioympäristö.
Toimenpiteitä







Rakentamalla raitiovaunulinja kasvukäytävä jäsennetään osaksi muuta kaupunkia. Samalla kehitetään katujärjestelmää ja yhdyskuntarakennetta.
Viheralueisiin panostetaan. Käynnissä on esimerkiksi Green City -projekti, jossa kehitetään ilmastoa
suojelevia viljelmiä, vihreitä julkisivuja ja kaupunkiviljelyä.
Palveluja keskitetään liikenteen solmukohtiin.
Brunnshögissä on kokeilu opiskelija-asumisesta. Siinä rakennetaan poikkeusluvalla 20 ekotehokasta
opiskelija-asuntoa, jotka eivät täytä esimerkiksi esteettömyysvaatimuksia.
Solbjer bostads AB rakentaa 10-kerroksisia plusenergiatalon, joissa panostetaan mm. asuntojen hyvään sisäilmaan, jätteiden lajitteluun, energiatehokkuuteen, alhaisiin käyttökustannuksiin, paikalliseen energiantuotantoon ja nopeaa sähkön lataukseen.
Kaupunki uudistaa ulkovalaistusta LED-tekniikalla. LED-valaistuksen avulla tehdään sekä turvallista
että kaunista kaupunkia energiatehokkaasti.

HAMPURI
Hampuria pidetään yhtenä Saksan vehreimmistä kaupungeista, vaikka se on maan toiseksi suurin teollisuuskaupunki. Lähes puolet Hampurin kokonaispinta-alasta on peltoja, puutarhoja, puistoja tai muita viheralueita: metsää, suota tai nummea. Kaupungille tunnusomaista on asuin-, viher-, satama- ja teollisuusalueiden
sijainti rinta rinnan.
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Hampurin metropolialueella asuu noin 5 miljoonaa asukasta ja sen asukastiheys on matala verrattuna moneen muuhun Euroopan suurkaupunkiin. Hampuri kasvaa noin 7 000–8 000 asukkaalla vuodessa. Kotitalouksien koot ovat muuttuneet: 1-2 henkilön kotitalouksia on 80 prosenttia. Maalta kaupunkiin paluumuuttajat
odottavat paljon kaupunkiasumisen laadulta.
Hampurin kasvun toteuttamisen johtavana ajatuksena on että, vihreän kaupungin leima halutaan säilyttää.
Vision 2030 mukaan kaupunki kasvaa sisäänpäin viheralueita suojellen, vähentää sosiaalista eriarvoisuutta ja
ottaa huomioon tulevaisuuden trendejä.
Toimenpiteitä









Suunnitteilla on kattava viheralueiden ja kevyen liikenteen väylien verkoston toteuttaminen. Kaupungissa on runsaasti puistoalueita, joita on tarkoitus yhdistää.
Hyvä esimerkki vihreyden lisäämisestä kaupungin kasvupaineissa on Altonan uudistushanke. Tavoitteena on tehdä sekoittuneiden toimintojen alue, jonka myötä siirretään 5,7 kilometriä moottoritietä
maan alle. Siirrossa maan päältä vapautuva alue muutetaan puutarhapalstoiksi ja viherkatoksi. Tämä
vähentää melua ja entiset moottoritien varrella sijaitsevat puutarhat voidaan ottaa asumiskäyttöön.
”Enemmän kaupunkia kaupungissa”-tavoite tarkoitta sitä, että kasvu ohjataan pääosin olemassa oleville alueille.
Täydennysrakentamisessa otetaan huomioon mm. melun torjunta.
Kaupungissa on tilaa erilaisille elämäntyyleille ja avoimia julkisia tiloja kohtaamispaikoiksi.
Hyvä kaupunkiasuminen ottaa huomioon erityyppisten ja -ikäisten asukkaiden tarpeet.
BID (Business Improvement Districts) –mallin avulla parannetaan ydinkeskustan asumisen laatua ja
julkisia tiloja. Mallissa kadun varrella toimivat yrittäjät maksavat kadun ylläpidosta, kunnosta ja vartioinnista. BID-alueilla vastataan kehittämisen erityistarpeisiin. Esimerkiksi kävelypainotteisuus on lisääntynyt vaikka autoilu on edelleen mahdollista.

Hampurin strategisia tavoitteita toteutetaan aluerakentamistasolla kehittämällä alueita asumista varten.
Wilhelmsburgiin on tulvariskien vuoksi keskittynyt teollista toimintaa. Muutosten myötä alueesta on tullut
erityisesti maahanmuuttajia, opiskelijoita ja taiteilijoita puoleensa vetävä alue. IBA-asuntomessujen kautta
alueelle tuli lisää asumista ja alue tuli houkuttelevammaksi.
Toimenpiteitä











Alueelle on rakennettu tulvia estäviä penkereitä ja rakenteita sekä saarten ympärille pato.
Kunnostukseen on kuulunut olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja tehokkuuden nostaminen muun muassa ullakkorakentamisella.
Alueen arkkitehtonisesta yleisilmeestä on pyritty saamaan yhtenäinen ja miellyttävä.
Alueen joukkoliikenneyhteyksiä on parannettu.
Puistoja ja viheralueita on rakennettu.
On toteutettu selkeät ja esteettömät kävelyreitit sekä parannettu kevyen liikenteen ratkaisuja.
Palvelutarjontaa on täydennetty mm. uudella koulurakennuksella, jonka oppilaista 80 % on maahanmuuttajia.
Alueella on sekä työpaikkoja että asuntoja liikennetarpeiden vähentämiseksi.
Alueella toteutetaan ”Kestävää asumista veden päällä”-konseptia. Kelluvat talot tulivat Hampuriin
kansainvälisen puutarhanäyttelyn kautta vuonna 2013.
Sodan aikaisista rakennelmista on tehty virkistyskohteita. Esimerkiksi bunkkerista on tehty vihreän
sähkön voimalaitos. Se toimii lisäksi maamerkkinä sekä kaupunkilaisten kokoontumispaikkana. Ylimmässä kerroksessa on kahvila ja näköalaterassi.
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IBA-alueen älymateriaalitaloissa on ominaisuuksia, joilla on haluttu parantaa asumisen laatua. Esimerkiksi puurakenteisen Soft House –terassitalossa tekstiilinomaiset aurinkokeräimet liikkuvat auringonvalon mukaan. Ne tuottavat samanaikaisesti sähköä ja toimivat auringonsuojaverhoina. Lisäksi
jokaisella asunnolla on oma puutarha.
Wälderhaus-talossa rakennuksen puisessa julkisivussa on koloja, joihin linnut voivat pesiä.
Viisikerroksinen WoodCube on passiivitalo, jossa on hyödynnetty perinteistä massiivipuurakentamista uudella tavalla. Ulkoseinät, sisäkatot ja lattiat ovat puuta, jota ei ole käsitelty puunsuoja- ja
kyllästysaineilla tai liuottimilla.
Open House on asukkaiden yhdessä suunnittelema energiatehokas rakennus, jossa on vuokra-asuntoja, ja yksityisellä rahalla rakennettuja townhouse-asuntoja.

HafenCity on vielä 2000-luvulla satamana toiminut ranta-alue, jolla on vahva identiteetti ja historia. Se sijaitsee vain 5-10 minuutin kävelymatkan päässä vanhasta keskustasta. Erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden
myötä kaupunki sai 2000-luvun puolivälissä nostettua alueen suosiota ja sen kehittämiselle syntyi tarvittava
kriittinen massa. Vuodesta 2003 lähtien yrityksiä ja satamatoimintoja on siirretty HafenCitysta Wilhelmsburgiin. Alueen muuttaminen mixed use -kaupunginosaksi toteutuu vaiheittain. Alkuvaiheessa tavoitteena oli
vain kunnostaa alueen vanhoja rakennuksia, mutta myöhemmin päädyttiin myös uusien rakentamiseen.
HafenCityn laajentaa ydinkaupungin aluetta noin 40 prosentilla ja sinne on tulossa 12 000 asukasta, 6 000
asuntoa ja 45 000 työpaikkaa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kehittää alueelle oma sosiaalisen elämän
muoto, jossa yhdistyvät naapurustomainen tunnelma keskellä suurkaupunkia ja metropoliittisuus.
Toimenpiteitä











Noin kolmasosa HafenCityn maa-alasta on varattu puistoille ja avoimeksi julkiseksi katutilaksi. Keskikaupungissa vastaava luku on vain 10 %. HafenCityn Central Park tulee käsittämään neljän hehtaarin
suuruisen alueen.
Alue rakennetaan muuta kaupunkia tiiviimmin. Asumismuodot vaihtelevat omistus- ja vuokrataloista
ryhmärakentamiskohteisiin.
Asumiskustannukset halutaan pitää kohtuullisina. Noin 30 % tuotannosta on sosiaalista asumista.
Alueen keskimääräiset vuokrat ovat 9-11 euroa neliömetriltä sisältäen lämmityksen ja jätehuollon.
Luksusasuntoja myydään jopa 4000–12 000 euron hintaan per neliö.
Uudisrakennukset kunnioittavat vanhaa ja tekevät alueesta arkkitehtuuriltaan monipuolisen.
Alueella toteutetaan mixed use-periaatetta: jokaisessa uudessa kiinteistössä on palveluja, asumista
ja toimistotiloja.
Säädösten mukaan uusien rakennusten alimmissa kerroksissa ei saa olla asuntoja, vaan ne on varattava vähittäiskaupalle. Kivijalkakauppoja tuetaan, jotta alueelle ei tarvita ostoskeskusta.
Alueesta tehdään kävelykaupunginosa. Julkisten ja puolijulkisten ulkotilojen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Oleskeluun houkuttelevia aukioita on yhdistetty toisiinsa 10,5 kilometrin mittaiseksi
rantapromenadiksi. Noin neljä prosenttia yksityisestä ulkotilasta on tarkoitettu julkiseen käyttöön.
Omistajien on sallittava alueillansa muun muassa kulttuuritapahtumien järjestämistä.
Monilla sisäpihoilla on yksityisiä puutarhoja.
Alueen lapset ovat päässeet osallistumaan leikkipuistojen suunniteluun.

KÖÖPENHAMINA
Kööpenhamina on ykköspaikalla lukuisissa kansainvälisissä älykkään ja vihreän kaupungin vertailuissa ja toimii testialustana uusille kestäville ratkaisuille. Tämä houkuttelee kaupunkiin asukkaita ja uusia innovatiivisia
yrityksiä. Kööpenhaminassa asuu 540 000 ja koko metropolialueella 1,2 miljoonaa asukasta. Arvioidaan että
vuonna 2025 asukkaita on 100 000 enemmän.
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Asumisen laadun kehittämistyötä ohjaavat Kööpenhaminan tavoitteet olla maailman paras pyöräilykaupunki
vuonna 2015 ja ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki vuonna 2025. Kööpenhamina tunnetaan pyöräilystä
ja pyöräily liittyy paitsi kiinteästi kaupungin ilmastopolitiikkaan, myös asumisen laatutekijöihin. Kaupungin
tavoite on, että liikenteestä 1/3 taitetaan pyörällä, 1/3 joukkoliikenteessä ja 1/3 autolla.
Toimenpiteitä







Kaupunki tekee samanaikaisesti useita toimenpiteitä – muun muassa puhdistaa ja täyttää sata-maalueita, vähentää energiankulutusta matalaenergiarakentamisella sekä lisää tuulivoiman, biomassan
ja maalämmön käyttöä.
Kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittämistä on tehty pitkäjänteisesti jo yli sata vuotta. Viimeisen
vuosikymmenen aikana siihen on investoitu yli 100 miljoonaan euroa. Pyöräily on keskustassakin nopeaa ja helppoa suurista liikennemääristä huolimatta. Pyöräilyreittien turvallisuuteen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Ne ovat aina kaksisuuntaisia ja erotettu jalankulusta ja ajoneuvoliikenteestä.
Kevyenliikenteen sillat yhdistävät asuinalueita keskustaan ja kauppakeskuksiin. Pyöräilyn pääväylä
tulee keskustaan, josta on edelleen toimivat yhteydet muualle kaupunkiin Pääväylän varrella on hyvät mahdollisuudet pyöräpysäköintiin.
Pyöräilyn lisäksi kaupunki panostaa julkiseen liikenteeseen. Vuoteen 2018 mennessä metro yhdistää
kaikki kaupungin sisäiset asuinalueet.
Avoimen datan portaalin kautta tietoa jaetaan ilmaiseksi kaupunkilaisille. Tavoitteena on, että jatkossa yksityinen ja julkinen data toimivat paremmin yhteen ja kansalaiset osallistuvat sovellusten
kehittämiseen yhä enemmän. Uudet ja asukaslähtöisesti luodut sovellukset ja teknologia helpottavat
ja sujuvoittavat kaupunkilaisten arkea.

Nordhavn-projektin avulla vastataan osittain Kööpenhaminan kasvuun ja asuntotarpeeseen. Kaupungin pyöräilykulttuuria ja pienimittakaavaista kaupunkikehittämisen otetta sovelletaan myös aluerakennushankkeisiin. Nordhavniin tulee asuntoja 40 000 asukkaalle ja 40 000 työpaikkaa seuraavan 50 vuoden aikana. Visiona
on tehdä Nordhavnista kestävän kaupunkisuunnittelun esimerkki. Tavoitteena on hiilineutraali, vihreä ja älykäs asuinalue, joka suunnitellaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen ehdoilla.
Toimenpiteitä







Alueen suunnittelussa on toteutettu niin sanottua viiden minuutin periaatteetta: joukkoliikenteen
pysäkit löytyvät aina viiden minuutin kävely- tai pyörämatkan päästä. Myös palveluja kuten koulu,
päivähoito ja kaupat on viiden minuutin matkan etäisyydellä.
Kaupalliset palvelut ovat pääasiassa kivijalkaliikkeisiin. Alueelle ei ole suunnitteilla ostoskeskusta.
Katuja pyritään toteuttamaan tunnelmallisina ja kapeina. Usein kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat voivat liikkua niillä rinta rinnan.
Tyyliltään alueelle tulevat rakennukset edustavat tanskalaisia perinteitä.
Kaupunkilaisia, tulevia käyttäjiä ja muita sidosryhmiä otetaan mukaan alueen kehittämiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia erilaisille vapaa-ajantoiminnoille ja uusille aloitteille.
Yksi asumisen laatuun merkittävästi vaikuttava seikka on alueelle rakennettavat viherseinät. Nordhavnissa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Tanskalaiset säädökset kieltävät sadevesien hyödyntämisen viherkattojen kautta. Tämän vuoksi alueelle ei tule viherkattoja vaan viherseinät, joiden avulla sadevettä voidaan käyttää esimerkiksi wc-pönttöjen huuhtelussa. Viherseinien
lisäksi alueelle rakennetaan vettä ohjaavia kanavia. Puita ei voida istuttaa paljon, sillä alueen kadut
ovat kapeita ja maan alla on paljon putkia.

Ørestad sijaitsee viiden kilometrin päässä Kööpenhaminan historiallisesta keskustasta ja muutaman minuutin metromatkan päässä Kastrupin lentokentältä. Ørestadista tulee moderni vastine Kööpenhaminan van-
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halle keskustalle. Alueen toteuttamiselle on asetettu vaatimukset korkeasta arkkitehtuurin ja ympäristön laadusta. Ørestadin rakentaminen on vielä kesken. Rakentamista on viivästyttänyt muun muassa 2000-luvun
talouskriisi.
Toimenpiteitä

















Alueen suunnittelu aloitettiin liikenneratkaisuista. Keskeneräisyydestä huolimatta alueella onkin jo
nyt erinomaiset liikenneyhteydet. Viisi metroasemaa, hyvät tiet, kanaalit, vesialueet ja pyöräilyreitit
tekevät alueesta yhtenäisen. Metro integroi Ørestadin tiiviisti osaksi Kööpenhaminaa ja se toimii hyvin yhdessä paikallisjunaverkon kanssa. Tavoitteena on että metro kulkee aina tarvittavan tiheästi
ympäri vuorokauden.
Ørestadia toteutetaan sekoittuneiden toimintojen alueena, jossa yhdistyvät työ, asumisen eri omistusmuodot, vapaa-aika sekä muut julkiset ja yksityiset palvelut. Alueella on jo 800 oppilaan alakoulu
ja lukio, ja parin vuoden kuluessa Ørestadiin valmistuu uusi urheilu- ja konserttihalli.
Katutilojen käytön kehittämisessä haasteena on kuitenkin ollut se, ettei yrittäjiä ole saatu riittävästi
kivijalkakauppoihin ja -kahviloihin. Alueelle on rakennettu alkuperäisten suunnitelmien vastaisesti
suuri Fields-ostoskeskus, joka vaikeuttaa kivijalkakauppojen syntyä jatkossakin.
Rakennettujen kohteita ympäröi tällä hetkellä usein pelto ja väliaikaiset pysäköintipaikat. Kun uusia
taloja rakennetaan, pysäköintipaikat siirtyvät maan alle. Normiston mukaan pysäköintitilojen on sijaittava aina enintään 200 metriä asunnoista.
Alueella pääsee helposti nauttimaan luonnonläheisyydestä ja alueella on uimaranta.
Ørestadissa arkkitehtuuri on monimuotoista ja siellä sijaitsee kansainvälisesti tunnettuja ja palkittuja
kohteita. Tähän mennessä toteutuneet rakennukset ovat kooltaan suuria ja arkkitehtuuriltaan monumentaalisia. Suuret lasi-ikkunat, -ovet ja -parvekkeet kuvastavat tanskalaista avointa ja läpinäkyvää asumiskulttuuria. Suunnittelussa on ollut mukana useita ulkomaalaisia arkkitehtejä.
Ørestadin asuntojen neliöhinnat ovat noin 3 000–4 000 euroa, mikä on 1 000 euroa vähemmän
kuin muilla vastaavilla asuinalueilla.
8-talo (8tallet) on kahdeksikon muotoinen rakennus, jossa on 476 omistus- ja vuokra-asuntoa. Talo
on erilaisten asuntotyyppien kokonaisuus. Rakennuksen sisäpuolella kulkee kilometrin mittainen kävelyraitti, jolle avautuu sen tasossa olevien asuntojen pihat. Raitti toimii asukkaiden luonnollisena
kohtauspaikkana. Katutasossa olevassa jalustassa ja rakennuksen pohjoislenkissä on asuntojen lisäksi
toimisto- ja liiketiloja. Kahdeksikon keskellä on erilaisia asukkaiden yhteistiloja. Rakennuksen alas
laskevassa lounaiskulmassa on viherkatto, joka toimii passiivisena viilentäjänä.
VM (VM husene) on kahden asuinrakennuksen kokonaisuus. Ilmasta katsottuna talot näyttävä V- ja
M-kirjaimilta. M-talossa on 95 asuntoa ja V-talossa on 114 loft-tyyppistä asuntoa. Rakennusten muotojen kautta on pystytty maksimoimaan luonnonvalo ja näkymät ympäristöön kaikkiin asuntoihin.
Etelänpuoleinen V-talo on pilareiden päällä, jolloin talojen väliin jäävä pihakin saa valoa. Taloissa on
suuret avoparvekkeet ja lasiseinät. Ihmiset pääsivät tutustumaan taloihin rakentamisen loppuvaiheessa, minkä johdosta kaikki asunnot myytiin ja vuokrattiin.
Mountain Dwellings-talo on 480 autopaikkaa käsittävä parkkihalli, jonka päälle on rakennettu 80
asuntoa. Niissä on iso etelään avautuva terassipuutarha, jossa on automaattinen kastelujärjestelmä.
Asuntojen autopaikat ovat samalla tasolla kuin asunnot. Parkkihallissa liikutaan eri tasojen välillä vinosti kulkevalla hissillä. Hallin julkisivu on verhoiltu metroradan puolella alumiinilevyllä, johon tehdyt
reiät muodostavat kuvan Himalajan Mount Everest -vuoristosta.
Pitkästä toteutusprosessista ja sen aikana asukkaiden toiveiden muuttumisesta kertoo esimerkiksi
se, että aiemmin uudelle urheilukentälle suunnitellulle tontille rakennetaan nyt kolmikerroksisia kaupunkipientaloja. Niitä toivovat nuoret perheet, jotka haaveilevat pienestä puutarhasta. Radiorækkerne-kaupunkipientalojen asunnot ovat tilaratkaisultaan kompakteja ja valoisia. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi kaikki pintamateriaalit on valmiiksi valittu. Asunnot ovat käyneet hyvin kaupaksi ja jo ennen niiden valmistumista kaksi kolmannesta oli myyty.
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Carlsberg
Carlsbergin vanhaa panimoaluetta muutetaan parhaillaan asuinalueeksi, joka on nimetty ”meidän kaupungiksi”. Alueen kehittämisessä keskitytään saavutettavuuteen, monitoiminnallisuuteen sekä taloudelliseen,
ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Carlberg on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa käytöstä poistuvan teollisuusalueen kulttuuriominaisuuksia on tavoitteena hyödyntää asumisen laatutekijöinä.
Carlsbergin rakentaminen aloitettiin vuonna 2009 ja valmistuessaan siellä on 3000 uutta asuntoa ja 10 000
uutta työpaikkaa. Tavoitteena on tarjota erilaisia asumis- ja omistusmuotoja samoissa rakennuksissa ja saada
alueelle asukkaita erilaisista taustoista ja ikäpolvista. Asuntojen osuus alueen kokonaispinta-alasta (567 000
m²) on 45 %, liiketoiminnan ja kauppojen 45 % ja loput 10 % osoitetaan muun muassa kulttuurille, urheilulle
ja oppilaitoksille.
Carlsbergin yleiskaavan on tehnyt vuonna 2007 alueen arkkitehtuurikilpailun voittanut Entasis-toimisto. Entasiksen laatima yleiskaava perustuu visioon ”meidän tilasta” (our space). Tavoitteena on synnyttää virikkeellistä kaupunkitilaa ja kohtaamispaikkoja.
Toimenpiteitä











Entasis on tehnyt käsikirjan ohjeeksi eri toimijoille ja suunnittelijoille. Kirjassa on kuvattu paikan lähtökohdat. Tarkan ja sitovan suunnitelman sijaan siinä on strategisia tavoitteita, joiden toteutumisen
ohjaamiseen Entasis on jatkossakin sitoutunut. Kirja sisältää muun muassa alueen kestävyyteen, monimuotoisuuteen, rakennustyyppeihin ja -materiaaleihin, akustiikkaan, mikroilmastoon, kävelykokemukseen, pysäköintiin ja tunnelmaan liittyviä asioita.
Tavoitteena on tarjota erilaisia asumis- ja omistusmuotoja samoissa rakennuksissa ja saada alueelle
asukkaita erilaisista taustoista ja ikäpolvista. Tarjolla on myös erittäin alhaisen hinnan vuokra-asuntoja, joissa tulisi asumaan 8-10 % asukkaista.
Aluetta rakennetaan tiiviiksi ja sinne tulee avointa katutilaa.
Alueen viihtyvyyttä ja saavutettavuutta lisätään tiheällä polkupyöräverkolla ja hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä.
Pysäköintipaikat sijoitetaan pääasiassa maan alle. Tämä on kallista – yhden parkkipaikan hinnaksi
arvioidaan noin 67 000 euroa – mutta tärkeää sujuvan liikkumisen kannalta.
Aluetta palvelevaa nykyinen metroasema siirretään ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi, Tanskan
viidenneksi vilkkain asema. Carlsbergin asema-aukio tulee olemaan keskeinen paikka. Sen kansirakenteiden päällä olevalla aukiolla on kaupunginosia ja toimintoja yhdistävä rooli. Lisäksi siitä on tavoitteena tulla laadukas ja oleskeltava kaupunkitila. Tulevat käyttäjät ja asukkaat osallistuvat suunnitteluun. Kulkureitit ovat esteettömiä ja joka puolella näkyy vihreää.
Puolet panimoalueen rakennuksista tulee määräysten mukaan säilyttää. Entasiksen suunnitelmassa
keskeistä on eri toimintojen toisiinsa sovittaminen ja kullekin käytettävissä olevalle tilalle sopivimman toiminnan löytäminen samalla, kun huolehditaan koko alueen tasapainosta.
Rakennuksille on tehty suunnitelma myös monipuolista väliaikaiskäyttöä varten. Niissä toimii mm.
kahvila ja valokuvagalleria. Entisessä virvoitusjuomatehtaassa järjestetään tanssi- ja teatteriesityksiä.

TALLINNA
Kaupunki on menettänyt viimeisten vuosikymmenten aikana asukkaita ympäryskuntiin ja suurimmat kasvukeskukset ovat kaupungin ulkopuolella. 2000-luvun alkupuolella käynnistynyt asuntorakentamisen buumi on
aiheuttanut yli 20 % kasvun. Keskimäärin nuoremmat ja varakkaammat ostivat silloin halpaa maata ja rakensivat omakotitalonsa kaupungin ulkopuolelle.
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Muuttoliikkeestä huolimatta Tallinna on säilynyt Viron suurimpana työssäkäyntialueena. Työmatkaliikenne
kulkee idästä länteen keskustan kautta. Satamarahti ruuhkauttaa liikenteen. Rekkaliikennettä ei voida siirtää
pois kaupungista, koska rekkojen kulku lautoilla pitää risteilymatkojen hinnat alhaisina. Tavoitteena on tukea
tasa-arvoista liikkumista, vähentää yksityisautoilua, saasteita ja melua sekä parantaa sitä kautta asukkaiden
elämänlaatua ja houkutella ihmisiä muuttamaan Tallinnaan. Erilaisia kestäviä liikkumisratkaisuja onkin suunnitteilla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Työtä vaikeuttaa muun muassa, että maan junarata ei kulje
strategisesti oikeissa paikoissa.
Toimenpiteitä





Tammikuusta 2013 lähtien Tallinnan kaupungin asukkaille on tarjottu ilmainen julkinen liikenne ja
reittivalikoimaa on parannettu. Kaupungin arvioiden mukaan joukkoliikenteen käyttö on maksuttomuuden aikana lisääntynyt 12,6 prosenttia ja yksityisautoilu on vastaavasti vähentynyt 9 prosenttia.
Ilmaisen joukkoliikenteen lisäksi Tallinnan kaupungin houkuttelevuutta lisätään muun muassa parantamalla asuinalueita kunnostaen vanhoja rakennuksia ja julkisia ulkotiloja.
Uutta rakennetaan ja samalla monta neuvostoaikaista rakennusta haluttaisiin purkaa.
Ranta-alueita otetaan käyttöön. Neuvostoliiton aikana ne olivat valtion omistuksessa ja suljettuja.
Nykyään ne ovat yksityisessä omistuksessa ja avattu osittain julkiseen käyttöön. Rantojen avaamiseksi kokonaan kaupunki on tehnyt rakennekaavan ja suunnitelman 27 km pituisesta rantabulevardista. Maanomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan sen, mutta rakentamisaikataulua kaupunki
ei voi määrätä. Tallinnan toimiessa Euroopan kulttuuripääkaupunkina Kalamajan rannalle rakennettiin yleiset laiturit. Sen jälkeen kaupunkilaisten kerrottiin ymmärtäneen asuvansa rantakaupungissa.

Kalamajassa on parhaillaan käynnissä gentrifikaatioprosessi, jonka myötä kiinteistöjen hinnat ja vuokrat ovat
nousseet. Asumisen puitteiden fyysinen laatu ei sen sijaan ole parantanut yhtä nopeasti, vaan osa rakennuksista on edelleen huonossa kunnossa. Korjausrakentamiselle on paljon kysyntää.
Ülemiste City on entinen suuri tehdasalue, joka on muutettu yrityspuistoksi. Siitä on tavoitteena tehdä tietoyhteiskuntaa palveleva monitoiminnallinen, vihreä ja älykäs uusi kaupunginosa, jonka arkkitehtuuri on houkuttelevaa ja muista alueista erottuvaa. Ülemisten alue on saastunut ja melkein jokainen sen tontti joudutaan
puhdistamaan. Viron valtion aikaiset rakennukset tulee säilyttää, mutta neuvostoaikaiset saa hävittää.
Toimenpiteitä






Alueesta tehdään mixed-use-alue, jossa yhdistyvät yritystoiminta, asuminen ja vapaa-ajanpalvelut.
Alueella on jo kouluja, päiväkoti ja kauppoja ja sinne on tulossa julkisia rakennuksia kuten urheiluareena, kulttuurikeskus, elokuvateatteri, ravintoloita ja kuntokeskus.
Alueelle on helppo päästä julkisilla liikenneyhteyksillä ja siellä on riittävällä paikoitustilalla. Alueesta
tulee koko Tallinnan liikenteen solmukohta. Periaatepäätös raitiovaunulinjan jatkamisesta keskustasta alueen vieressä sijaitsevalle lentokentälle on jo tehty ja tulevaisuudessa Ülemisten yläpuolella
kulkee junarata.
Alueelle tulee kävelykeskusta. Pysäköinti järjestetään pääasiassa maan alle tai alueen ulkopuolelle.
Alueella on pääosin matalia rakennuksista, mutta alueen reunoille sijoitetaan korkeampia rakennuksia suojaamaan keskiosaa vieressä kulkevan junaradan melulta.

PIETARI
Virallisen tilaston mukaan Pietarissa on 5,1 miljoonaa asukasta ja nopean kaupungistumisen myötä kaupungissa ennustetaan asuvan 5,9 miljoonaa asukasta vuonna 2025. Kaupunkia pyritään kehittämään monitoiminnalliseksi kaupungiksi, jossa turvataan laadukas ympäristö ja kulttuuriperintö muun muassa korjaus- ja
täydennysrakentamisella sekä liikenneinfrastruktuurin kehittämisellä. Kaupungin sisäiset kärkiprojektit ovat
historiallisen keskustan sekä 22 korttelin ja 9 alueen kunnostaminen ja korjaaminen.
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Toimenpiteitä








Pietarin kehittämisessä asumisen laatu ja kaupunkilaisten hyvinvointi ovat esillä olemassa olevan rakennuskannan - erityisesti kerrostalolähiöiden – kunnostushankkeissa.
22 korttelin kunnostusohjelma käsittää sekä talojen peruskorjausta että purkamista ja sen myötä
vapautuville alueille rakennetaan yli 9 miljoonaa k-m² uusia asuntoja. Uuden kodin saavat vastikkeetta 150 000 asukasta. Muut asunnoista myydään. Alueiden palvelutason säilyttämiseksi tärkeänä
nähdään liikenteen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittäminen.
Kunnostusohjelmaa toteuttava SPb Renovation rakentaa jokaiseen kortteliin oman konseptin ja ”elämäntyylin”, joka tukee kestävää asumista ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle ja
vähittäiskaupalle. Aiemmin samanlaisiksi rakennettuihin taloihin tuodaan yksilöllisyyttä ja eurooppalaista arkkitehtuuria. Yhteisiä julkisia tiloja lisätään siirtämällä kadunvarsipysäköintiä talojen kellarikerroksiin. Viihtyvyyttä luodaan maisemasuunnittelun avulla ja tavoitteena on myös lisätä asumisen
turvallisuutta ja rakennusten energiatehokkuutta. Asunnot ovat valmistuttuaan muuttovalmiita.
Uusia metro- ja lähijunaverkostoja suunnitellaan parhaillaan.
Vuonna 2005 Pietari asetti tavoitteeksi, että jokaista asukasta kohden on 25 m² asuinpinta-alaa. Tätä
halutaan kasvattaa edelleen: tavoitteena on, että vuonna 2020 jokaista pietarilaista kohden on 35
m² asuinpinta-ala. Jotta tavoitteeseen päästään, kaupungin rakennusvauhdin tulee olla 3-4 miljoonaa k-m² vuodessa. Luku sisältää kaikki rakennusmuodot ja korjauksen. Kaupungin rahoittamaa sosiaalista asumista on tästä noin 250 000 k-m².

Suomalaisten ja muiden länsimaisten rakennusliikkeiden hankkeissa asumisen laatua on lähestytty tarjoamalla samankaltaisia peruspalveluja kuin kotimaassa.
Toimenpiteitä







Mallistoissa on esimerkiksi valikoima 1-, 1½- ja 2- kerroksisia taloja, jotka muuntautuvat rakennuspaikan ja asiakkaan toiveiden mukaan. Valittavissa on erilaisia talon ulkoasuja ja valmiusaste.
Venäjällä uudet kerrostaloasunnot myydään usein viimeistelyä vaille eli niissä on vain harmaat betoniseinät. Tästä lähtökohdasta markkinoille on tuotu esimerkiksi ns. valkoisten seinien viimeistelypaketti, jonka myötä asuntoihin tehdään valmiiksi muun muassa pohjamaalaus, tarvittavat vesieristeet
ja tasoitteet. Kaikki kalusteet pitää hankkia itse.
Yhteiskäytössä olevien tilojen osalta kotimaisten rakennusliikkeiden kiinteistöissä on tilat lastenvaunuille ja pyörille, muttei yhteisiä saunoja tai kerhohuoneita. Myöskään asuntokohtaisia saunoja ei ole
sillä ne eivät ole tavallisia Venäjällä.
Asukkaat voivat ostaa käyttöönsä erillisiä säilytysvarastoja.
Rakennusliikkeet panostavat turvallisuuteen asumisen laatutekijänä. Moni alue on aidattu ja siellä
on videovalvonta.
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Yhteenveto: Asumisen laatu / tyopajat
KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203

Asumisen laatutyöpajat
KESTI-hankkeessa järjestettiin neljä asumisen laatutyöpajaa. Työpajoihin kutsuttiin erialojen asiantuntijoita.
Osallistujia työpajoissa oli yhteensä 42 ja he edustivat yliopistoja, kaupunkeja, yrityksiä ja yhdistyksiä. Jokaiseen työpajaan osallistui noin 20 kaksikymmentä henkilöä. Työpajojen teemat olivat kaupunkikuvallinen
laatu, näyttämö elämälle ja kestävä kehitys. Neljäs työpaja oli yhteenvetotyöpaja, jossa pohdittiin mitä
oleellisia näkökulmia pidetyistä työpajoista oli noussut esiin ja esitettiin keinoja asumisen laadun määrittelytyön jakamisesta.
Tähän raporttiin on tehty tiivistelmät työpajoissa pidetyistä asiantuntijapuheenvuoroista, kuvattu työpajojen anti ja asumisen laadun määrittelytyön jatkamisen edellytyksiä. Liitteenä on kaksi dokumenttia: taustamateriaali asumisen laatutyöpajojen toteuttamista varten (LIITE 1) sekä yhteenveto teemallisten työpajoissa syntyneestä materiaalista (LIITE 2).

Työpajojen asiantuntijapuheenvuoroja
”Kaupunkikuvallinen laatu” työpajassa keskityttiin asumisen laatuun liittyviin asioihin kaupungin osan
ja asuinympäristön tasolla. Tarkastelussa olivat muun muassa ympäristön kestävyys, viihtyisyys ja toimivuus
asukkaiden näkökulmasta katsottuna, toiminnalliset paikat, yhteydet ja reitit, paikallisidentiteetti, kauneusarvot, luonto, naapurusto, katutilat ja korttelinäkymät, alueen ilmapiiri ja elämyksellisyys. Työpajassa pidettiin kaksi asiantuntijapuheenvuoroa:
”Suomalainen asuminen on kansainvälisesti vertaillen kestävää”, johtaja, kaupunkikehitys ja yhteistyösuhteet, Juha Kostiainen, YIT Oyj
”Case Kartanonkoski”, asemakaavasuunnittelija Merja Häsänen, Vantaan kaupunki
Suomalainen asuminen on kansainvälisesti vertaillen kestävää
Juha Kostiainen kertoi puheenvuorossaan European Planning Studies –lehdessä eurooppalaista kestävää
asumista ja kestäviä kaupunkiympäristöjä käsittelevän tutkimuksensa tulokset. Tutkimuksen on tehnyt Nessa Winston Dublinin University Collegessa. Kestävyyden ulottuvuuksina siinä ovat taloudellinen, sosiaalinen
ja ekologinen kestävyys. Aineisto perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin ja Erostatin tilastoihin.
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Sosiaalisen kestävyyden kriteerit ovat asumisen laatu, asuinympäristön laatu. Asumisen laatuun kuuluu
mm. asumisväljyys, homeettomuus ja mukavuudet.
Taloudellisen kestävyyden kriteerit ovat asumiskustannukset. Asumiskustannuksia tutkimuksessa tarkasteltiin subjektiivisesti kysymällä kuinka suuren taloudellisen taakan asumiskustannukset aiheuttavat.
Ekologisen kestävyyden kriteerit ovat mixed-use, asukastiheys, uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannossa, lähiruoan tuotanto, liikenneyhteydet sekä kasvihuonekaasupäästöt/henkilö. Mixed-use eli
sekoittunut käyttö tarkoittaa tässä tutkimuksessa kävelyetäisyydellä olevia palveluita ja helposti saavutettavaa joukkoliikennettä. Kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohden liittyvät asumisen ohella yhdyskuntarakenteeseen ja teollisuuden määrään.
Kokonaisuudessaan Suomi sijoittuu kestävässä asumisessa Euroopan kärkeen. Kuitenkin Suomessa on paljon kehitettävää esimerkiksi sekoittuneissa kaupunkiympäristöissä, paremmassa ja vetovoimaisessa joukkoliikenteessä sekä energiatehokkuudessa, jonka osalta tarkastelun näkökulman tulisi siirty yksittäisistä kiinteistöistä kaupunkiympäristöihin.
Yhteenveto Suomen sijoittumisesta vertailussa:
 Mixed-use: Irlanti (1.), Suomi (15.)
 Joukkoliikenteen kulkutapaosuus: Unkari suurin (38%), Suomi 15. (15%)
 Tiheys: Italia (1.), Suomi (5.)
 Asumisen laatu: Italia (1.), Suomi (8.)
 Asuinympäristön laatu: Suomi (1.)
 Asumisen hinta: Tanska (1.), Suomi (2.)
 Oma ruoan tuotanto: Slovakia (1.), Suomi (10.)
 Kasvihuonekaasupäästöt/henkilö: Latvia (1.), Suomi (19.)
 Uusiutuvat sähkön tuotannossa: Itävalta (1.), Suomi (5.)
 Yhteensä l. parhaat: Itävalta, Tanska, Ruotsi, Suomi
Case Kartanonkoski
Merja Häsänen Vantaan kaupungilta kertoi Kartanonkosken asuinalueen erityispiirteistä ja siitä miten asemakaava ja rakennustapaohje ovat ohjanneet niiden toteutumista
Kartanonkosken asuinalue sijaitsee Backaksen kartanon maa-alueella Vantaan Pakkalassa.
Kartanonkoski on toteutettu perinteisellä rakennustavalla. Materiaaleina ovat paikallavalettu betoni ja tiili.
Paikallarakentamisen kautta alueesta on tullut omaleimainen ja sen rakentamisen tekninen laatu on korkeatasoista. Alueen ensimmäinen osa Sandbacka, valmistui 1990-luvulla. Alueen suunnittelusta järjestettiin
kutsukilpailu Vantaan kaupungin ja maanomistajien yhteistyönä. Kilpailun voitti tukholmalainen arkkitehtitoimisto Djurgårdsstadens arkitekter.
Toteutusehdotuksessa korostuivat naapurusto, mielenkiintoiset katutilat, vaihtelevat korttelinäkymät, tunnistettavat reitit sekä pysyvyyden ja turvallisuuden ilmapiiri. Alueelle laadittiin tarkka rakentamisohje, joka
oli tarkempi kuin Vantaan millään alueella koskaan aikaisemmin.
Asuntojen kysyntä yllätti ja alue valmistui rakennustensa osalta etuajassa. Kartanonkoski on osoittanut, että
paikallarakentaminen mahdollistaa omaleimaisen, kauniin ilmeen ja korkean teknisen laadun. Paikallarakennettu kivitalo täyttää luontevasti ilman lisäkustannuksia nykyiset ääneneristysmääräysten vaatimukset.
Hyvä ääneneristys perustuu rakenteiden massiivisuuteen ja saumattomuuteen. Talotekniikka voidaan sijoittaa rakenteisiin, jolloin äänivuotoja aiheuttavia läpivientejä ei tarvitse tehdä.
Miten asemakaavassa ja rakennustapaohjeessa ohjattiin toteuttamista?
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1. Sijainti kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön laidalla.
 Pienimittakaavaista rakentamista (erillistaloja) avoimeen peltomaisemaan päin.
 Punatiilikatot viittaavat Backaksen kartanon punatiilirakennuksiin.
 Historiallisiin tyyleihin viittaava rakentamistapa.
 Illenpuiston huvimaja ja kartanon päärakennus sijaitsevat saman akselin päätteinä.
2. ”Ruotsalainen” rakentamistapa.
 Klassinen, ajaton rakennustapa, josta on annettu tarkkoja määräyksiä ja ohjeita.
 Kadun puolella sallitaan ”enintään 0,9 m ulkonevia ja 1.8 m leveitä pinnakaiteellisia parvekkeita tai
ranskalaisia parvekkeita”.
 Ullakkokerrokset voidaan ottaa asuinkäyttöön sallitun rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäksi.
 Lähiympäristön pienipiirteisyys maantasossa.
 Leikatut pensasaidat, asuntopihakohtaiset portit, yhteiset aitaamattomat korttelipihat.
 Holvikaarikattoiset kulkuaukot rakennuksen läpi.
3. Yhtenäinen kaupunkikuva
 Rakennukset kiinni katu- tai LPA-alueessa.
 Tarkat määräykset kattokaltevuudesta ja -muodosta, ullakkokerroksen käsittelystä, julkisivumateriaaleista ja -väreistä.
 Määräyksiä nimikyltityksestä.
 NCS-värisuunnitelma (kartta).
 Kattomuotoja koskeva suunnitelma (kartta).
 Ohjeita LPA-alueiden toteutuksesta.
4. Kooltaan ja muodoltaan vaihtelevia kaupunkitiloja
 Rakennusten tarkat sijaintipaikat on määrätty kaavassa.
 Kerrostalot, rivitalot ja pientalot omina kortteleinaan.
 Määräyksiä pihojen käsittelystä.
 Pieniä, julkisia aukioita ja aukiomaisia LPA-alueita.
 Kortteleiden pysäköintialueet rajataan piharakennuksin, lauta- tai pensasaidalla.
 Esimerkkipihasuunnitelmia kerros-, rivi- ja pientaloille.
5. Katumaiset LPA-alueet
 Ajoyhteys LPA:lta tonteille.
 Ei saa rakentaa katoksia, autotalleja yms.
 Ohjeita materiaaleista, istutuksista (lajit, istutustapa), valaistuksesta.
”Näyttämö elämälle” työpajassa keskityttiin asumisen laatuun liittyviin asioihin asunnon, asuinrakennuksen ja pihan tasolla. Tarkastelussa olivat esimerkiksi yksilöllisten tarpeiden toteutuminen, tilojen muunneltavuus, esteettömyys, tilankäytön tehokkuus, yhteisöllisyys, monitoimiasukastilat, terveellinen sisäilma tai
elinkaariasuminen.
Työpajassa pidettiin kaksi asiantuntijapuheenvuoroa:
”Millaisen asunnon haluaisit?-kysely”, kehittämispäällikkö Ifa Kytösaho, Helsingin kaupunki
”Näkemyksiä näyttämöstä elämälle”, kehitysjohtaja Tero Vanhanen, Hartela-yhtiöt Oy
”Millaisen asunnon haluaisit?-kysely”
Ifa Kytösaho oli koonnut esitykseensä ATT:ssa vuosina 2006-12 j a2013 tehtyjen asukaskyselyjen ”Millaisen
asunnon haluaisit” tuloksia ja vertailutietoa asukkaiden muuttuneista tarpeista. Vuosina 2006-2012 vastaajia oli yhteensä 2115 ja vuonna 2013 vain 35.
Kyselyn 2006-12 tuloksia:
 Suurin osa vastaajista suunnittelee vaihtavansa asuntoa lähiaikoina
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Yhden tai kahden aikuisen talouksia on 63 % vastaajista. Lapsiperheissä on tyypillisimmin 1-2 lasta
ja 2 vanhempaa. Yhden huoltajan ja yhden lapsen talouksia on6 %.
Sijaintitoiveissa näkyy tarjonta: itäisen suurpiirin suosio on laskenut kun taas eteläinen ja läntinen
suurpiiri noussut.
Kokotoive on laskenut verrattuna vuoteen 2006 yli 6 m2( 2006 81,4 m2 ja 2012 75,3 m2.
Ylin kerros on suosituin asuinkerros. Muissa kerroksissa suosion hajonta on vähäistä.
Talotyyppitoiveena kerrostalo on 69 prosentilla vastaajista. Perhetyypillä ei ole juurikaan vaikutusta
talotyyppitoiveeseen. Vuonna 2006 rivitalo oli lapsiperheiden toiveasunto, mutta vuosina 20072013 sen suosio laskenut.
Halutuimpina keittiötyyppinä nousi esiin nykytuotannossa yleisimmin toteutettu olohuoneeseen
yhdistetty keittiö- ja ruokailuryhmä.
Oleskelutilan kooksi toivotaan 19-30 m2 (61 % vastaajista), suurimman oleskelutilan (24-30 m2)
suosio on laskenut 5 %:lla. Ollaan valmiita asumaan entistä ahtaammin.
Yksinhuoltajatkin toivovat kahta makuuhuonetta ja lapsiperheet kolmea.
Oman saunan ehdoton tarve on selvästi vähentynyt (57 % ->41 %) ja tarpeettomaksi kokeminen
kasvanut (18 % -> 29 %). Vuonna 2013 jopa 36 % pitää saunaa tarpeettomana.
Talosauna ullakolla jakaa mielipiteitä: kyllä 25-30 %, ei 25-45 %. Talosaunaa ei juurikaan tarvita, jos
asunnossa on oma sauna (50 %).
Asuntokohtainen ulkotilatoive: parveke 92 %, maantasopiha 49 %, maantasoterassi 43 %, viherhuone 38 %, kattoterassi 66 %. Ei ranskalista parveketta 53 %. Ulkotilojen kokotoive pienentynyt.
Kerhohuoneen tarpeellisuus jakaa mielipiteet: välinpitämätön 27 %, puolesta 38 % ja vastaan 35 %.
Pesulaa 40% pitää tarpeellisena ja kuivaushuonetta 66%

Muita asumisen laatutekijöitä kyselystä poimittuna:
 Asunnon valoisuus pidetään tärkeänä ominaisuutena.
 Olohuone ja keittiö toivotaan eri puolille rakennusta tuuletuksen ja valoisuuden vuoksi.
 Näköyhteys pihalle on tärkeä.
 Hyvä ääneneristävyys ja terveellinen sisäilma / ilmanvaihto.
 Ääneneristävyydestä 1/3-osa vastaajista ilmoitti olevansa valmis maksamaan.
”Näkemyksiä näyttämöstä elämälle”
Tero Vanhanen kertoi työskennelleensä useissa kiinteistö- ja rakennusalan sekä kaupunkikehittämisen johtotehtävissä. Nykyiset tehtävät kattavat kaiken asumisesta toimitiloihin ja keskustakehittämiseen. Työ on
vaatinut innostavaa, analyyttistä sekä laajakatseista johtamisotetta ja jatkuvaa uudistumista. Lähes 15 vuoden monipuolinen työura on opettanut alan lainalaisuudet ja ymmärryksen kehittämismahdollisuudet eri
näkökulmista.
Vanhanen pohti esityksessään sitä keitä kaikkia tarvitaan rakennushankkeen tai arkkitehtuurin aikaansaamiseen. Hän sanoi oppineensa minipuolisella työurallaan, että vain raha ratkaisee. Jokaisessa tehtävässä
tulee vastaan "neiti Excel" ja leikkaa kenties parhaan osan, laadun, pois. Verkoston ja johtajuuden merkitystä ei hänen mukaansa voi väheksyä.
Liike- ja toimitilan gryndaus-polun Vanhanen kuvasi seuraavasti:
 rakennusliike hankkii tontteja
 rakennusliike etsii vuokralaiset ja solmii vuokrasopparit
 räätälöi ja rakentaa tilat käyttäjille
 myy kohteen sijoittajille
Asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus kohteen esi- ja ennakkomarkkinointivaiheessa valita huoneistonsa
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pohjapiirrokset vaihtoehdoista ja mikäli niistä ei löytyisi asiakkaan tarpeisiin sopivia, räätälöitäisiin asiakkaalle sopiva pohjaratkaisu. Olisi hyvä jos päästäisiin eroon lisä- ja muutostöistä.
”Kestävä kehitys” työpajassa asumisen laatuun liittyviä asioita tarkasteltiin kestävän kehitykseen kuuluvien muutosprosessien sisältöjen kautta. Tarkastelussa olivat taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys. Näkökulmia olivat mm. kaupunkikulttuuri, erilaistuvat tarpeet, ekotehokkuus, energiatehokkuus, materiaalit ja kulutuksen seuranta, kunnossapito ja huolto, jätteet ja kierrätys.
Työpajassa pidettiin kaksi asiantuntijapuheenvuoroa:
”Kestävää arkkitehtuuria”, professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto
”Miten kehittää sosiaalisesti kestävää asuinaluetta”, kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen, Skanska
”Miten kehittää sosiaalisesti kestävää asuinaluetta”
Hille Kaukonen toi esityksessään voimakkaasti esiin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, jossa keskeisenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.
Kestävää on se, kun
 liikenne vähenee
 muutot vähenevät
 alueella viihdytään
 huolehdimme toisistamme
Tärkeää on että tarjolla on erityyppisiä asuntoja, jotka muuntuvat perheen elinkaaren mukaan.
Kaavoituksella voi vaikuttaa siihen, mitä alueelle on tulossa. Esimerkiksi läsnäolon edellytyksiä, voidaan
luoda hyvällä aluesuunnittelulla, palveluilla ja liikenneratkaisuilla. Yhteistyöllä on ratkaiseva merkitys haasteisiin vastaamiseen.
Tampereen Härmälänranta sijaitsee Pyhäjärven rannalla viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta.
Alueen suunnittelua ohjaa kahdeksan periaatetta jotka on johdettu neljästä arvosta: aito ja kuntoileva ihminen, kodikkuus, oma rauha sekä vedenläheisyys. Suunnittelun kahdeksan periaatetta ovat: sijainti rannalla, identiteetti&ominaisuudet, julkinen&yksityinen, vanhaa&uutta, integrointi, luontoyhteys, määritellyt
rakennusten muodot ja kestävä kehitys. Arvoihin perustuvan suunnittelun tuloksena syntyy läsnäolon kaupunki – Härmälänranta. Skanska aloitti vuonna 2006 alueen kehittämisen kiinteässä yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa.
Alueen asunnoista löytyy erilaisia variaatiota löytyy. Vanhat säilytettävät rakennukset sulautuvat luontevasti osaksi uutta rakennuskantaa. Rakennusten ja alueen infrastruktuurin suunnittelun rinnalla mietitään alueen tunnelmaa ja identiteettiä – tärkeintä ei ole talot, vaan elämä niissä ja niiden välissä. Lähtökohtana
ovat potentiaalisten asukkaiden toiveet. Millaisia tiloja ja paikkoja tarvitaan? Arvokeskeisen suunnitteluprosessin avulla pystytään aidosti osallistamaan ihmiset suunnitteluun.
Härmälänrannan kaavoituksessa on tavoitteena toteuttaa periaatekaava, joka jättää mahdollisuuden tarkentaa yksityiskohtia tulevaisuudessa sitä mukaa, kun lainsäädäntö ja trendit muuttuvat. Liian yksityiskohtainen asemakaava voi vanhentua jo kolmessa vuodessa. Väljempi periaatekaava antaa pelivaraa tulevaisuuteen niin rakentajalle, rakennuttajalle kuin viranomaisillekin.
Arvopohjainen aluekehittäminen pyrkii luomaan asuinalueen, joka on juuri sopiva kohderyhmälleen koko
elämänkaaren ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että asumistarpeiden muuttuessa haetaan uusikin asunto samalta
alueelta, jolloin sosiaalinen ympäristö säilyy ennallaan. Parhaimmillaan asuntotarjontaa on kaikenikäisille,
alueella on palveluita, työpaikkoja ja monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia. Autoliikenne vähenee, kun
lähiympäristöstä löytyy palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kun kokonaisuuteen liittyy vielä hy5

vät julkisen liikenteen palvelut ja alueen energiaratkaisut vastaavat tavoitteita, aletaan olla jo lähellä resurssiviisautta.
”Yhteenvetotyöpaja”ssa pidettiin yksi asiantuntijapuheenvuoro:
”Asumisen laadun kehitysnäkymiä”, professori Pirjo Sanaksenaho, Aalto-yliopisto
”Asumisen laadun kehitysnäkymiä”
Pirjo Sanaksenaho toi esityksessään esiin monipuolistuvaan asumiseen vaikuttavina tekijöinä mm. demografiset muutokset, erilaistuvat perheet, yksinasuvien lisääntyminen, uusperheet, isot ruokakunnat
monikulttuurisuuden, ikääntyneiden määrän kasvun.












Kerrostalon ja pientalon välille on kasvavassa määrin tulossa ns. kaupunkipientalo. Niiden toteutuksessa asemakaavoituksen ja asuntosuunnittelun samanaikaisuus on mahdollisuus.
Yhtenä kasvavana trendinä ovat käyttötarkoituksen muutokset: toimistotalosta asuintalo, teollisuustilasta asunto tai liiketilasta asunto.
Lähiöiden korjaus ja täydennysrakentaminen tulee jatkumaan ja siinä tarvitaan uusia konsepteja.
Ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttaa asuntojen esteettömyyden parantamistarpeeseen. Uusina
ratkaisuina on syntymässä esimerkiksi palvelukortteleita taajamien keskustoihin.
Asumiseen liittyy tulevaisuudessa yhä enemmän palveluja. Niiden kautta tulee uusia tilatarpeita
asuintaloihin kuten esimerkiksi verkko-ostosten jakelulokerot tai sähköautojen latauspisteet.
Energiatehokkuus ja pieni hiilijalanjälki, uusiutuvat energialähteet (tuulivoima, maalämpö, aurinkoenergia) ovat tulevaisuudessakin keskeisia asumisen laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Pysäköintiratkaisut kehittyvät: autohissit, sähköautot, autottomat talot/korttelit, erilliset pysäköintitalot
Kaupunkiviljely tulee lisääntymään; urbaanit puutarhat, katoilla, terasseilla, parvekkeilla, pihoilla
Puurakentamisen lisääntyminen vaikuttaa asumisen laatuun positiivisesti.
Hybridirakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrelle; liiketilan, toimistotilan ja asumisen yhdistäminen (tornitalot, terassitalot, horisontaalit hybridit).
Rakentamistavan muutos: ”robotisoitu” rakentamisprosessi, 3D-tulostetut rakennusosat, irtaantuminen sarjatuotannosta. Näistä seuraa se, että suunnittelun merkitys kasvaa.

Työpajojen antia
”Yhteenvetotyöpaja”ssa käytiin läpi 1-3 työpajojen, kapunkikuvallinen laatu, näyttämö elämälle ja kestävä kehitys, tulokset. Kooste työpajoista 1-3 on esitetty liitteessä 2. Neljännessä ns. yhteenvetotyöpajassa
pohdittiin, mitä oleellisia näkökulmia pidetyistä työpajoista nousi esiin, ja keskusteltiin asumisen laadun
määrittelytyön jatkamisen edellytyksistä.
Loppuseminaarissa tohtorikoulutettava Eija Hasu, Aalto-yliopisto piti esityksen otsikolla ”Asuinympäristön
laadun kehitysnäkymiä”, jossa oli hyödynnetty työpajojen tuloksia.
Asumisen laatutyöpajoissa nousi yhdeksi kysymykseksi kenen näkökulmasta laatua tarkastellaan? Kaikki
kestävän kehityksen muutosprosessiin kuuluvat sisällöt (taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) liittyvät asumisen laatutekijöihin.
Sosiaalisella kestävyydellä on paljon merkitystä asumisen laadussa. Esimerkiksi ”Näyttämö elämälle”työpajassa esitetyn Tampereen Härmälänrannan kehittämisissä sosiaalinen kestävyys on ollut keskeisessä
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asemassa. Onnistuessaan sosiaalinen kestävyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asukkaat haluavat jäädä
alueelle asumaan ja ovat valmiita asumaan ahtaaminkin, vaikka tilan tarve kasvaisi. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyy myös että asukkaat tuntevat asuinympäristönsä ja naapurit hyvin. Se luo turvallisuutta ja tunteen siitä, että on osa kokonaisuutta. Tätä kautta ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen.
Tiivistäminen kasvukeskuksissa tarkoittaa usein rakentamista ylöspäin. Tähän liittyy kaupunkitaloudellinen
näkökulma. Saadaan keskittämisetuja ensisijaisesti yrityksille, mutta myös asukkaille: työllistymismahdollisuudet voivat parantua kun yritykset sijaitsevat lähellä, turhaa liikkumista pystytään minimoimaan, pienemmällä alueella on enemmän palveluita. Ekologisesti katsoen pystytään säästämään luontoa.
Tiivis kaupunki ei ole automaattisesti yhteisöllinen. Maankäytön näkökulmasta katsottuna on hyvä olla julkisia paikkoja, jotka antavat tilaa kokoontumisille. Syntyy urbaaneja kohtaamispaikkoja, yhteisöllisyyttä
ulkona ja sisällä. Viimekädessä on kuitenkin aina kysymys siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Spontaanista
kohtaamista tai anonyymiä yhdessäoloa syntyy liikkumisreiteillä ja paikoissa jotka kutsuvat pysähtymään,
haasteena on vuorokauden ja vuodenajan
Kaavoitusprosessi on laissa säädelty ja osallisia täytyy kuunnella. Yhtä tärkeää on että asukkaita kuullaan
käytönkin aikana eli kun alueella asutaan. Alue muuttuu ja muuttumista pitää seurata. Tunnistettava asukasprofiilit. Tiedettävä mitä asumisen toiveisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin liittyy. Asumisen toiveet, tarpeet ja mahdollisuudet eriytyvät. Esimerkiksi asukkailla voi olla alueella monta eri roolia (asuminen, työ,
vapaa-aika)
Tarvitaan asumisen tutkimusta ja alueiden käyttöön liittyvää seurantaa.
Askeleet kohti laatua (Vancouverin malli; City of Vancouver, Urban Design Studio @Scott Hein)
 unelma, (kohdeanalyysit ja inventoinnit, SWOT, tutkimukset, ennakkotapaukset ja esimerkit)
 visio, (on tunnistettava, mille arvoille visio pohjautuu, yhteiset tavoitteet, ohjelmat ja kannanotot,
kenelle?)
 konsepti (luodaan suunnitteluperiaatteet, testataan alustavasti, määritellä millä tavalla voidaan
myöhemmin mitata, määritellään kestävyyden standardit ja mittarit)
 arvot (käyttö, tiiveys, tyypittely, yleinen mielipide, arviointi, lainsäädännölliset velvoitteet, paikallinen tarkastelu)
 käytäntöön tuominen (arviointipaneelit, eri alan asiantuntijat jakavat tietoa toisilleen ja suunnittelukäytäntöön, syntyy parempaa ymmärrystä mm. standardeista ja siitä miten niitä voidaan missäkin
tapauksessa käyttää)
 jatkuva seuranta (mitä on tehty, mitä nyt tehdään, tuodaan tietoa tehdystä ja opitaan ymmärtämään paremmin käyttäjiä)

Asumisen laadun määrittelytyön jatkamisen edellytyksiä
1) Tutkimus
Olevan tiedon hyödyntäminen: asumiseen liittyvää käyttäjätutkimusta on Suomessa liian vähän. Tarvitaan
monialaista tutkimusta. Ihmisten tarpeet asumiselle muuttuvat jatkuvasti. Asuntoa, asuinympäristöä ja
kaupunkitilaa käytetään eri tavalla. Ajankohtaista ja uutta tutkittua pohjatietoa pitää koota kriteereiden
rakentamista varten.
Tarvitaan tietoa virtuaalimallien avulla saatavan käyttäjätiedon luotettavuudesta. Tulisi kerätä olemassa
olevia eurooppalaisia kriteerejä, analysoida ja testataan niiden soveltuvuutta Suomeen. Kestävään kehitykseen liittyen näitä ovat esimerkiksi BREEAM, PROMISE, CABE.
7

Mahdollisia tutkimuskysymyksiä:
Onko prosessin toimivuus on tärkeämpi kuin kriteeristö?
Helpottaako vai vaikeuttaako kriteeristö eri tahojen välistä yhteistyötä?
Pystytäänkö määrittelemään ns. pehmeisiin arvoihin kriteereitä ja samalla ottamaan huomioon eriytyvät
asumisen tarpeet?
2) Monialainen yhteistyö
Laatutyön tekeminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja esimerkiksi KESTI-hankkeessa syntyneen verkoston työn jatkamista Vanvcouverin pyöreän pöydän mallilla. Verkoston laajentaminen lainsäätäjillä, eri hallintokunnilla ja kaupunkien virastoilla sekä asumiseen liittyvien palveluiden tuottajilla.

Kuva 1 Vancouverin malliin; City of Vancouver, Urban Design Studio ©Scott Hein
Esimerkiksi resurssiviisaudessa pääajatus on käyttää kaikkien osapuolten rajallisia resursseja viisaasti, taitomme, tietomme ja välineemme yhdistäen (kumppanikaavoitus)
3) Yritysten yhteistyöverkosto
Suurten keskisuurten rakennusliikkeiden ja verkostoyhteistyön käynnistäminen. Grynderiarkkitehtien verkoston (SAFAn alaosaston) perustaminen.
4) Kriteerien määrittely
Kriteereitä tulee määritellä konkreettisten kohteiden kautta. Lähdetään liikkeelle tarpeista. Otetaan huomioon aikaperspektiivi ja muuttuvat tarpeet.
Toteutetaan uusien ratkaisujen rohkeita kokeiluja ja kerätään niistä tietoa ja kokemuksia. Kaikkien kokeilujen ei tarvitse aina onnistua. Rakennuksiakin on pystyttävä testaamaan.
Otettava huomioon mm.:
 Uudet asiat huomioitava silloin kun aika on kypsä = oikea ajoitus
 Ilmapiirimyönteisyys alkaa generoimaan uutta
 Vakiintuneiden tekemisen tavat on haastettava
 Kriteerien määritysten tasot: asunto, kortteli tai kaupunginosa
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5) Kenen laatu?
Laatutekijöitä tulisi tarkastella asukkaiden ja eri toimijoiden näkökulmista sekä niiden suhdetta määräyksiin.
TARKASTELUKULMA

ASUKAS

RAKENTAJA/TILAAJA

YHTEISKUNTA

Ekologinen kestävyys
Taloudellinen kestävyys
-kokonaistaloudellisuus
Sosiaalinen ja kulttuurinen k.
Toteuttamisprosessi
-kumppanuuskaavoitus
-yhteiskehittely

Intuitiivinen käytettävyys

resurssiviisaus

energiatehokkuus

energiatehokkuus
arvon säilyminen
taloudellisesti järkevä taso
urbaaneja kohtaamispaikkoja
anonyymi yhdessäolo

myyntiajat

käyttäjälähtöisyys

asukkaiden vaihtuvuus
asuintila / yhteistila

käyttäjälähtöisyys

joustavuus
ratkaisut / määräykset

Kuva 2 Esimerkki laatutekijöiden kokoamisesta
Asuinalueiden kaavojen tulisi olla joustavia ja muutosketteriä. Suurehkojen alueiden pitkä toteutumisaika
vaatii mahdollisuutta päivittää visioita ja suunnitelmia tarpeiden muuttuessa.
Käytännössä työkalu tulevaisuuteen varautumiseen on periaatekaava, joka on ketterä muuttuvassa maailmassa, mutta samalla tiukasti määrää ne tekijät, jotka varmistavat tavoitellun laatutason ja kaupungin vision, huomioi sidosryhmien näkemyksiä ja täyttävät resurssiviisaan elämäntavan vaatimukset.
6) Seuranta
Kerätään systemaattisesti palautetta käyttäjiltä asunnosta, sen lähiympäristöstä sekä kaupunkitilasta. Seurantatietoa hyödynnetään kriteerien määrittelyssä ja ajan tasalla pitämisessä. Seurantatietoa kerätään eri
käyttäjäryhmät ja erilaistuvat asumisen tarpeet huomioiden.

9

LIITE 1

1

KESTI – KESTÄVÄN ALUERAKENTAMISEN UUDET TEKNOLOGIAT J A
MENETELMÄT ITÄMEREN ALUEELLA -VERKOSTOHANKE

TAUSTAMATERIAALIA ASUMISEN LAATUTYÖPAJOIHIN
Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

SISÄLLYS

AJANKOHTAISTA
URBAANI ONNI
KUUMA LAATUASUMINEN
ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUKSET
ASUINYMPÄRISTÖN OMINAISUUDET JA ASUKKAAN ARVOT
KESTÄVÄ YHDYSKUNTA (SIBBESBORG)
JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA
CABE BUILT FOR LIFE-LAATUKRITEERIT
PIENTALOJEN LAADUNOHJAUS OULUSSA
ASUNTOJEN MARKKINOINNISSA ESIIN NOUSEVAA
TULEVAISUUDEN TRENDEISTÄ
MUITA TIETOLÄHTEITÄ

2
3
4
5
7
8
12
13
14
15
19
22

LIITE 1

2

LUKIJALLE
Tähän dokumenttiin on koottu taustamateriaalia KESTI, kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät
Itämeren alueella -verkosto- hankkeessa järjestettäviä asumisen laatutyöpajoja varten.
Työpajojen tavoitteena on, että asumisen asiantuntijat yhdessä keskustelevat siitä, miten asumisen laatukriteerejä
voidaan määritellä. Työpajojen teemat ovat kaupunkikuvallinen laatu, näyttämö elämälle sekä kestävä kehitys.
Viimeisessä työpajassa muodostetaan työpajojen tuloksista yhteenvetomainen käsitys asumisen laatuun vaikuttavista
asioista sekä pohditaan, miten eri laatutekijöitä voitaisiin arvioida. Tavoitteena on myös avata keskustelu siitä miten
asumisen laatukriteereiden määrittelyä tulisi jatkossa tehdä.

AJANKOHTAISTA
Juha Kostiainen 16.7.2014
(poimintoja kirjoituksesta Nokkela kaupunki-sivulta http://nokkelakaupunki.fi/author/juhakostiainen/

”Erilaisten valtakunnallisten rakennusmääräysten ja normien määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka normitalkoita on
mainostettukin. Päälle tulee vielä erilaisia kuntakohtaisia määräyksiä. Kiistatta suuri osa näistä parantaa asumisen
laatua, mutta ne myös nostavat hintoja.”
”Konkreettinen ehdotus energiatehokkuuden osalta: siirrytään kiinteistökohtaisesta jumppaamisesta optimoimaan
aluetason energiatehokkuutta pohtimalla arjen sujuvuutta; asumisen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittelua;
joukkoliikennettä sekä energian lähituotantoa kokonaisuutena.”
”Asuntojen laatuluokituksen käyttöönotto: Aivan kuten hotelleilla on enemmän tai vähemmän tähtiä, asunnoilla voisi
olla samanlainen 3-4 –tasoinen luokitus. Muuttuvia tekijöitä voisivat olla esimerkiksi pintamateriaalit, kiintokalusteet,
pysäköinti (määrä; pinta/rakenteellinen), äänieritys, etäisyys joukkoliikenteestä, yhteistilojen sijoittelu jne.”
”Luokittelun avulla saataisiin samallekin alueelle monen tasoisia asuntoja eli asukkaalla olisi enemmän
mahdollisuuksia valita itselleen sopivin asumisratkaisu.” ” suurissa kaupungeissa olisi järkevää tiivistää ja
täydennysrakentaa lähiöitä. Näin voitaisiin turvata nykyisten palveluiden säilyminen ja uusien asukkaiden myötä saada
uusiakin palveluita.”
”Kasvukeskuksissa tarvitaan asuntoja monenlaisille ihmisille ja monenlaisiin elämäntilanteisiin sekä asumistarpeisiin.”
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KOETTU LAATU= ODOTUSTEN JA KOKEMUSTEN EROTUS

URBAANI ONNI
Tarvitaan tietoa asukkaiden kokemuksista ja elämäntavoista. Elinympäristön koettu laatu voidaan määritellä
muodostuvan yksilöllisistä laatutekijöistä, jotka ovat yleistettyjä ja henkilökohtaisesti merkitykselliseksi koettuja
tarjoumia. Urbaani onni-tutkimuksessa ympäristön laatutekijät ryhmiteltiin Bonaiuton et al.(1991) luoman
laatutekijäluokituksen mukaan. Kokemuksellisten laatutekijöiden analyysi näiden pääluokkien avulla mahdollistaa
suomalaisten laatukokemusten vertaamisen kansainvälisesti. Kustakin laatutekijästä muotoiltiin ilmaisu kuvaamaan
sekä positiivista että negatiivista kokemusta (esim. ympäristö on siisti/epäsiisti).
1. Ympäristön ulkoinen ilme
 rakentamisen tiiviys
 mahdollisuus vaikuttaa paikan ilmeeseen
 ympäristön siisteys
 historian havinan läsnäolo
 ympäristön viimeistely
 ympäristön kauneus
 asumisen hinta-laatusuhde
2. Ympäristön toimintamahdollisuudet
 oman elämäntavan toteuttaminen
 kävellen tai pyörällä liikkuminen
 kulttuurielämän vilkkaus
 palvelujen laatu
 harrastus- ja tekemismahdollisuudet
 autolla liikkuminen
 julkisilla liikennevälineillä liikkuminen
 liikenneturvallisuus
3. Ympäristön sosiaalinen ilmapiiri
 asukkaiden huolenpito ympäristöstä
 tärkeiden ihmisten läheisyys
 naapurien yhteiselo
 sosiaalisen elämän vilkkaus
 asukkaiden kirjo
 sosiaalinen turvallisuus
 alueen maine
 asukkaiden välittäminen toisistaan
4. Ympäristön tunnelma
 hiljaisuus
 tunnelman elävyys
 rentouttavuus
 yllätyksellisyys
 kutsuvuus
 lapsiystävällisyys
 luonnonläheisyys
 rauhallisuus
Lähteet:
Kyttä, M. (2011). Urbaani onni – sosiaalisesti & rakenteellisesti kestävän yhteiskunnan kartoittaminen.
http://pehmo.tkk.fi/home/projects/1/content

Bonauito,M.,Aiello,A.,Perugini,M.,Bonnes,M.& Ercolani,A.P.(1999). Multidimensional perception of residential
environment quality and neighbourhood attachment
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KUUMA – LAATUASUMINEN
Kuuma – laatuasuminen hankkeessa koottiin kriteerejä asuinalueiden ekotehokkuudelle ja elinympäristön laadulle.
Energia- ja ympäristönäkökulma, arvioitavat osatekijät
o Joukkoliikenne
o Alue osana yhdyskuntarakennetta
o Maankäytön tehokkuus
o Lähipalvelujen saavutettavuus
o Kevyt liikenne
o Lämmitysmuoto
o Paikallinen energian tuotanto
o Olevan rakennuskannan hyödyntäminen
o Hiili- ja materiaalikierto
o Rakennetun maan ekologinen arvo
o Virkistysalueet ja niiden saavutettavuus
o Hulevesien hallinta
o Turvallisuus
o Esteettömyys
Edellä mainittuja tekijöitä arvioitiin pisteytyksen lisäksi energiakulutuksen, päästöjen, materiaalitehokkuuden ja
ekosysteemin huomioinnin näkökulmista.

Elinympäristön laatu, arvioitavat osatekijät:
o Joukkoliikenne
o Lähipalvelujen saavutettavuus
o Kevyt liikenne
o Virkistysalueet ja niiden saavutettavuus
o Palvelujen monipuolisuus
o Asuinkorttelien elinkaariominaisuudet
o Yksityisyyden säätely
o Kohtaaminen ja yhteisöllisyys
o Väljyys
o Elinympäristön Vehreys
o Kaupunkitila ja arkkitehtuuri
o Ympäristöhäiriöiden torjunta
o Turvallisuus
Edellä mainittuja tekijöitä arvioitiin pisteytyksen lisäksi sosiaalisen säätelyn, toiminnallisuuden, luonnonläheisyyden ja
asukasryhmien huomioinnin näkökulmista.
Lähteet:
Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan pientaloasumisen loppuraportti
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_web_20121123.pdf
Ekotehokkaan ja laadukkaan alueen kriteerit
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_liitteet_ABC_20121105.pdf
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ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUKSET-KRITEERISTÖ
1.

Pohjakerrosten aktiivisuus
Kriteeri toteutuu
 Rakennusten pohjakerroksissa sijaitsee runsaasti palveluita, joihin on käynti suoraan kadulta.
 Osa palveluista on avoinna myös ilta- tai yöaikaan.
 Ainakin osa toiminnoista levittäytyy kesäaikana katutilaan, esim. terasseille.
 Jos katuun rajautuu avointa tilaa, se on aktiivisessa käytössä (esim. torikauppa, vapaa-ajan vietto).
 Sisä- ja ulkotilan välillä on hyvät yhteydet.
Kriteeri ei toteudu
 Rakennusten pohjakerroksissa ei sijaitse palveluita tai niihin ei ole käyntiä suoraan kadulta.

2.

Asuminen ja sosiaalinen valvonta
Kriteeri toteutuu
• Kadun tai aukion tapahtumia voi seurata useista asuinhuoneistojen ikkunoista (1–3. kerros).
• Ainakin osaan asunnoista liittyy ulkotiloja (etupihat, parvekkeet), joilta on näköyhteys kadulle.
• Sisä- ja ulkotilan välillä on hyvät yhteydet.
Kriteeri ei toteudu
• Kadun tai aukion tapahtumia ei näe asuinhuoneistojen ikkunoista.

3.

Sekoittunut rakenne
Kriteeri toteutuu
 Rakennuksissa on runsaasti erilaisia asuntoja, työpaikkoja sekä yksityisiä ja julkisia palveluita.
 Ympäristössä on rakennuksia eri aikakausilta.
Kriteeri ei toteudu
 Kaikkien rakennusten käyttötarkoitus on sama.
 Kaikki rakennukset on rakennettu samana aikakautena.

4.

Visuaalinen monimuotoisuus ja kaupunkikulttuuri
Kriteeri toteutuu
 Rakennusten julkisivut ovat monipuolisia ja niistä aukeaa ikkunoita kadulle.
 Kadulla tai aukiolla on mahdollista nauttia taiteesta (veistokset, patsaat, tilataide tms.).
 Ympäristössä näkyy merkkejä kaupunkikulttuurista tai katutaiteesta (julisteet, ilmoitukset, tarrat,
kirjoitukset).
Kriteeri ei toteudu
 Rakennusten julkisivut ovat yksitoikkoisia tai tila rajautuu aitoihin, joutomaahan tai parkkikenttiin.
 Katutilassa ei ole taidetta eikä merkkejä kaupunkikulttuurista.

5.

Toiminnalliset solmukohdat ja kohtaamispaikat
Kriteeri toteutuu
 Reitin osa on yhteydessä vähintään yhteen keskeiseen aukioon tai muuhun solmukohtaan.
 Ulkotila sisältää kohtaamisten ja toiminnan paikkoja: torimyyntiä, leikkipaikan, katukahvilan…
Kriteeri ei toteudu
 Tarkasteltava reitin osa ei ole yhteydessä keskeisiin solmukohtiin.
 Toimintojen ja visuaalisen ilmeen intensiviteetti on sama joka kohdassa reittiä.
 Ulkotilaan ei sijoitu kohtaamisten ja toiminnan paikkoja.

6.

Tilan mitoitus ja korttelirakenne
Kriteeri toteutuu
 Katutila/aukio on selkeästi rajattu ja mitoitus on jalankulkijalle sopivan tiivis.
 Korttelit ovat lyhyitä ja eri katujen välillä on helppoa liikkua. Korttelirakenne on selvästi hahmotettavissa.
Kriteeri ei toteudu
 Selkeää katutilaa ei muodostu tai tilan mitoitus on liian väljä.
 Korttelit ovat pitkiä – viereiselle kadulle poikkeaminen vaatii pitkän kävelymatkan.
 Korttelirakenne voi olla myös vaikea hahmottaa.
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7.

Jalankulun asema katutilassa
Kriteeri toteutuu
 Suurin osa tilasta on varattu jalankululle.
 Autoliikenteen nopeudet ovat alhaisia.
 Kadun ylittäminen on helppoa ja kadun voi ylittää turvallisesti lähes mistä vain.
Kriteeri ei toteudu
 Autoliikenne tai pysäköinti vie lähes kaiken tilan ympäristössä.
 Autoliikenteen nopeudet ovat korkeita.
 Kadun ylittäminen on vaikeaa tai onnistuu vain harvoista kohdista.

8.

Jalankulkualueiden fyysinen laatu ja varustelu
Kriteeri toteutuu
 Kävelyalueiden rakentamisessa on käytetty monipuolisesti laadukkaita materiaaleja ja alueet ovat hyvässä
kunnossa.
 Jalankulkijoiden käytettävissä on riittävästi laadukkaita ja hyväkuntoisia kadunkalusteita (penkit, roskakorit,
pysäkkikatokset ym.).
 Jalankulkualueet on valaistu korkeatasoisesti.
 Sekä itse valaisimet että valaistus on suunniteltu hyvin jalankulkuympäristöön sopiviksi.
Kriteeri ei toteudu
 Jalankulkualueet ovat heikkotasoisia: päällysteet ovat pelkkää asfalttia tai alueen kunto on huono.
 Kadunkalusteita ei ole tarpeeksi tai ne ovat huomattavan huonokuntoisia.

9.

Viherympäristö ja hulevesien hallinta
Kriteeri toteutuu
 Katutilassa on puita, istutuksia tai muuta kasvillisuutta, jotka parantavat ympäristön viihtyisyyttä ja
muodostavat monilajisen kokonaisuuden.
 Katutilaan liittyy vettä läpäiseviä pintoja, jotka imeyttävät ainakin osan kadulle kertyvistä hulevesistä.
Kriteeri ei toteudu
 Katutilassa ei ole istutuksia, istutukset ovat tasoltaan heikkoja tai ne luovat turvattomuutta.
 Katutilaan ei sisälly vettä läpäiseviä pintoja.

10. Esteettömyys ja pyöräily
Kriteeri toteutuu
 Ympäristö on esteetöntä, eikä esim. kadun pinnoite, portaat tai reunakivet risteyksissä vaikeuta kulkemista.
 Pyöräily on huomioitu kadun suunnittelussa.
 On selvää, missä kuuluu pyöräillä, verkosto on jatkuva ja järjestelyt risteyksissä pyöräilijän kannalta sujuvia.
 Pyörien pysäköintiin on varattu keskeisten kohteiden kohdalla selkeä paikka ja riittävästi telineitä, joista
ainakin osa on runkolukittavia.
Kriteeri ei toteudu
 Katuympäristössä on vaikeaa kulkea lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolilla.
 Reunakivet risteyksissä eivät ole madallettuja, portaat tai kadun päällyste vaikeuttavat kulkemista.
 Katu soveltuu huonosti pyöräilyyn, kadulla ei ole pyörätietä, pyöräkaistoja eikä pyöräparkkia tai ne ovat
tasoltaan heikkoja.
Lähde:
Panu Söderström, 2012. Elävät kaupunkikeskukset – Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu verkostokaupungin
keskuksissa. Suomen ympäristö 32/2012, Rakennettu ympäristö, 132 s. Suomen ympäristökeskus.
http://wwwi.ymparisto.fi/sy32_2012/sy32_2012_elavat_kaupunkikeskukset.pdf
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ASUINYMPÄRISTÖN OMINAISUUDET JA ASUKKAAN ARVOT (VTT)
Monissa tutkimuksissa toistuvat seuraavat asuinympäristön laatua kuvaavat teemat:
1) Luontoon ja rauhallisuuteen liittyvät tekijät:
 alueen rauhallisuus
 luonnonläheisyys, luonnon rauha
 maisemat, kauneus
 ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet
2) Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät:
 yhteisyys, sosiaalisuus, ystävien läheisyys
 alueen muiden asukkaiden ominaisuudet
3) Palveluihin ja liikenneyhteyksiin liittyvät tekijät:
 hyvät, monipuoliset, lähellä olevat palvelut
 hyvät liikenneyhteydet
 keskustan läheisyys
4) Arkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun liittyvät tekijät:
 rakennetun ympäristön esteettisyys, kauneus
 rakennetun ympäristön mittakaava ja rakentamisen väljyys
 pientalovaltaisuus
5) Siisteyteen ja kunnossapitoon liittyvät tekijät:
 alueen kunto, hyvä kunnossapito, siisteys
 uutuus
6) Muita tekijöitä:
 turvallisuus
 yksityisyys
 alueen maine, arvostus, sijoitusarvo
 alueen identiteetti
 terveellisyys
Ympäristön ominaisuudet, joihin kiinnitetään huomiota, liittyivät seuraaviin arvopäämääriin:
 viihtyminen
 kauneuden kokemus (esteettisyys)
 turvallisuus
 luontoyhteys
 rentoutuminen ja työstä palautuminen
 käytännöllisyys, arjen sujuminen
 yksityisyys, oma rauha
 yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet
 lasten hyvä – lasten edut, hyvinvointi
Lähde:
Anne Arvola, Pekka Lahti, Piritta Lampila, Aimo Tiilikainen, Riikka Kyrö, Saija Toivonen, Kauko Viitanen, Susanne
Keskifrantti (2010). Asuinympäristön ominaisuudet ja asukkaan arvot. Kuluttajatutkimusnäkökulman sovellus
asuinympäristön koetun laadun tutkimukseen. VTT Tutukimusraportti R-04869-10
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KESTÄVÄ YHDYSKUNTA (SIBBESBORG)
Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailuohjelmassa oli kriteeristö, joka käsitti viisi teemaa ja niiden pääkriteerit
Liikkuminen
 Liikennejärjestelyjen liittyminen luontevasti ja realistisesti valtakunnalliseen ja pääkaupunkiseudun
liikennejärjestelmään
 Kaupunkirakenteen ja liikenteen keskinäisen vuorovaikutuksen huomiointi
 Saavutettavuus, palvelujen keskeinen sijainti ja toimintojen sekoittuminen
 Toteutettavuus ja liikennejärjestelmän täydentyminen maakäytön kehittyessä
 Joukkoliikenteen asema liikennejärjestelmässä
 Kävelyn ja pyöräilyn asema
 Liikennejärjestelmän sopeutuminen ympäristöön
Asuminen ja elämäntapa
 Yhteisöllisyys ja elämänlaatu
 Kaupunkikuvan esteettisyys ja viihtyisyys
 Elvyttävyys & Terveellisyys & Turvallisuus
 Saavutettavuus
 Toiminnallisuus ja arjen sujuvuus
 Kulttuuri ja traditio
 Luonnolliset ekosysteemit
Ympäristö ja maisema
 Luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen
 Ekosysteemipalveluita asukkaille
 Kestävän kehityksen ekosysteemipalvelut mahdollistetaan
 Luonnolliset ekosysteemit
Eko- ja energiatehokkuus
 Energiatehokkuus
 Matala hiilijälki
 Ekologinen vesitalous
 Ekotehokas materiaalikierto ja jätehuolto
 Luonnolliset ekosysteemit
Palvelut ja työpaikat
 Edellytysten luominen työpaikkojen ja palveluiden syntymiselle
 Saavutettavat ja laadukkaat perus- ja lähipalvelut
 Keskustojen elinvoiman ja kaupunkikulttuurin sekä pienpalveluiden tukeminen
 Etätyön ja yksityisyrittäjyyden, kotona tehtävän työn tukeminen
 Uudet lähi- ja virtuaalipalvelukonseptit
 Kestävyyteen ja hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvät klusterit, veturit ja innovaatiot
 Innovaatioiden ja uusien teknologioiden soveltaminen
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Fyysisen ympäristön kriteerit ja mittarit tukevat fyysisen ympäristön pääelementtien
(viherrakenteen/maaperän, vesien sekä ilman) arvojen säilymistä.
Ekologista rikkautta tukeva viherrakenne ja maaperä
Viherrakenteeseen ja maaperään kuuluvien ekosysteemien säilyminen toimivana ja on ehto kestävyyden
toteutumiselle. Paikallisten resurssien hyödyntäminen kestävällä tavalla takaa, että luonnonympäristö tuottaa
jatkossa ekosysteemipalveluja.
Mittarit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metsäalan väheneminen
Peltoalan väheneminen Viljelyyn käytettävien tilojen määrä
Suojelualueet
Luonnon ydinalueiden eheys
Ekologiset käytävien eheys
Muokattujen massojen määrä

Vesi
Vesiekosysteemin vaaliminen edistää monimuotoisuutta ja vesien virkistyskäyttöä.
Mittarit
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pintavesien laatu
Yleisten uimarantojen veden laatu
Pinnoitettu maa-ala
Viher- ja vesialueverkoston vuorovaikutus tunnistetaan
Riskipohjavedet
Pinnoitettu maa-ala pohjavesialueilla

Vähäpäästöisyys
Keinoja vähähiilisen yhdyskunnan saavuttamiseksi:
 pieni energian kulutus rakennuksissa,
 paikallinen energian tuotanto uusiutuvilla energialähteillä,
 pohja- ja pintavesien laadun säilyttäminen ja hulevesien ekologinen käsittely,
 mahdollisuus kierrättää jätteitä,
 ympäristön ekosysteemit säilyvät toimivina ja tuottavat ekosysteemipalveluja,
 paikallisten resurssien hyödyntäminen kestävällä tavalla ja
 liikkumistarpeen vähentäminen ja vähäpäästöiset liikkumistavat.
Mittarit
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rakennettujen alueiden kytkeytyneisyys ja eheys
Taajamien tiiveys
Asuntorakentaminen asemakaavoittamattomilla alueilla
Kasvihuonepäästöt
Paikallisesti tuotettujen polttoaineiden osuus käytetyistä energialähteistä
Rakennusten energiakulutus, muu energiakulutus
Energian seurantajärjestelmät
Hyödynnetyn ja kierrätetyn infran osuus
Hyödynnettyjen massojen määrä
Sadevesien ja harmaiden vesien osuus vedenkulutuksesta
Paikallisten materiaalien hyödyntäminen rakentamisessa
Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste
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Toiminnallisen ympäristön kriteerit ja mittarit tukevat sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen arvojen säilymistä
Laadukkaan asumisen tärkeimpiä keinoja ovat
 Monipuolisuus asuntotyypeissä sekä asuntojen hallintamuodoissa, koossa ja hinnassa
 Runsas tonttitarjonta
 Tasapainoinen väestörakenne ja sosioekonominen rakenne
 Puistojen, julkisen rannan ja luonnonalueiden hyvä saavutettavuus
 Viher- ja virkistysalueiden monipuolisuus
 Rannat tarjoavat mahdollisuuden oleskeluun, viljelyyn, laiduntamiseen, veneilyyn, kaupankäyntiin ja liikkumiseen.
Mittarit
1.
2.
3.
4.
5.

Monipuolisuus asuntojen hallintamuodoissa, koossa ja hinnassa
Asuinaluetyypit
Yhdistettyjen työpaikkojen/asuntojen määrä
Runsas tonttitarjonta
Muunneltavien asuntojen osuus, selviytymiskerroksellisten asuntojen määrä

Paikalliset palvelut
Tärkeimmät tavat saavuttaa ensiluokkaiset paikallispalvelut:
 Paikalliset palvelut ovat riittävän kattavia ja monipuolisia
 Päivittäistavarakaupat ovat helposti saavutettavissa, niillä pitäisi olla edullinen sijainti ja yksiköiden pitäisi olla
pieniä, lähikauppoja suositaan
 Kaupunkirakenne on ehjä
 Pyöräily ja kävely ovat helppoa ja mukavaa ympäri vuoden, matkaketjut ovat toimivia ja hyvä
joukkoliikenteenpalvelutaso edistää sujuvaa arkea.
 Elävä keskus, kaupunkikulttuuria ja pienimuotoisia palveluja edistetään
Mittarit
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tärkeiden lähipalveluiden saatavuus
Lähivirkistysalueiden (lähipuisto, ranta, retkeilyalue) saavutettavuus
Kaupunkiviljely osana kaupunkipuistoa ja virkistystä
Kaikille avoin, julkinen ja aktiivinen rantaviiva
Palveluja rantojen läheisyydessä
Päivittäistavarakaupan saavutettavuus, sijainti kaupunkirakenteessa ja pieni yksikkökoko, lähikaupat
Ostovoiman kasvu
Opiskelupaikkojen määrä ja jakauma aloittain
Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys
Etäisyys ja liikkumisen helppous alakeskuksesta toiseen
Matkaketjujen toimivuus
Liityntäliikenteen nopeus, vuoroväli, saavutettavuus, sujuvuus kaikkiin suuntiin
Liityntäpysäköintipaikkojen määrä
Kulkutapajakauma
Katuverkon yhtenäisyys
Katutyypin sopivuus pääkulkuneuvon vaatimuksiin
Ajonopeuksien pudottaminen
Pienentyvä autopaikkanormi

Taloudellisesti elinvoimaisen alueen tärkeimpiä saavutuskeinoja ovat:
 Toimitilojen ja toimeentulon mahdollisuuksien monipuolinen tarjonta
 Työpaikka-alueiden riittävä kaavavaranto
 Etätyön ja yksityisyrittäjyyden tukeminen
 Uusien teknologioiden soveltaminen
 Kestävyyteen ja hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvät klusterit, veturit ja innovaatiot
 Kaupunkiviljelyn ja maanviljelyn hyödyntäminen yritystoiminnassa, matkailussa, opetuksessa ja kunnallisissa
palveluissa
 Lähiruokatuottajien verkostojen ja logistiikkaketjujen mahdollistaminen
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Mittarit
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Asuntojen ja työpaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä
Keskustojen ja alakeskusten mitoitus
Aseman kautta kulkeva liityntäliikenne
Työpaikkaomavaraisuus
Työssäkäyntietäisyys
Työpaikkavaranto kaavoissa
Toimivien yritysverkostojen määrä ja vaikuttavuus
Kunnan alueella sijaitsevien lähiruokaan liittyvien toimintojen määrä ja monipuolisuus
Viljelytilan määrä/ asukas
Lähiruuan hyödyntäminen julkisissa palveluissa
Kaupunkiviljely kaupunginosissa
Green care- toiminnan laajuus
Laaditaan kunnan lähiruokastrategia, jonka tarkoituksena on tuoda lähiruuan edistäminen osaksi kunnan
kehittämistä ja päätöksentekoa..
Hyödynnettyjen/ heikentyneiden/poistuneiden perintökohteiden määrä ja merkittävyys
Uusien kulttuuri-, kokoontumis- ja liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä, saavutettavuus, ympärivuotisuus ja
laatu
Asuinrakennusten yhteydessä olevien yhteistilojen määrä
Kaupunkiviljely sosiaalisuutta, liikuntaa ja yhteisöllisyyttä edistävänä toimintana,
Internetin ja median käyttö alueen kehittämiseen ja markkinointiin
Aluekehittämistä koskevien aloitteiden käsittely ja toteutuminen

Lähde:
Sibbesborgin kestävyyskriteeristö
http://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/2011_keke/yleiskaavat/kriteerit_fin_20121213_kannella.pdf
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JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA
Alueen kaavallinen idea
 Maaston ja ilmaston parhaat ominaisuudet käyttöön
 Autoliikenneyhteydet keskustaan ja palveluihin
 Yhteisöllisyys julkisissa ulkotilassa
 Kulttuuriset mahdollisuudet
 Kaikille jotain – pientalosta kerrostaloasumiseen
Ilmeikäs ja omaleimainen asuinalue
 Asukkaille turvallista, terveellistä ja luonnonläheistä
 Visio ilmeikkäästä, näyttävästä, yllätyksellisestä ja kotoisesta ympäristöstä
 Kulttuuri ja julkinen taide
 Yhteiset olohuoneet
 Viherympäristö
 Julkiset tilat
 Materiaalit
 Laatu
 Rakentaminen
 Liikunta, luonto
Ympäristövastuuna ekotehokkaat toimintajärjestelmät
 Hulevesien hallintajärjestelmä
 Jätehuoltojärjestelmä
 Kestävä alue – toimintamalli
 Esteetön liikkuminen kodista kylälle ja luontoon
 Esteettömyys ja omaleimaisuus kaupunkikuvan laatutekijänä
Ympäristörakentamisen laatuperiaatteet:
 suunniteltujen värien käyttö ympäristörakenteissa, kalusteissa ja varusteissa
 valittujen kalusteominaisuuksien käyttö
 pintamateriaalien käyttö eri alueilla kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisesti
 perinteisten puu- ja kasvilajien käyttö kokonaisvaltaisen vihersuunnitelman mukaisesti
 kasvien menestyksen takaava istuttamis- ja hoitotapa
Kestävän kehityksen mukaiset laatuperiaatteet:
 ympäristörakenteiden ja rakennusmateriaalien pitkäikäisyyden ja uusiokäytön varmistaminen
 ekologisesti ja logistisesti tehokkaan ja kestävän jätteenkeräyksen suunnittelu
 matalan energiankulutuksen huomiointi valaisinvalinnoissa
 kestävän kasvimateriaalin käyttö
Esteettömyyden laatuperiaatteet:
Esteettömän mitoituksen ohjeistona käytetään kansallista Esteettömän rakentamisen ohjeet (SuRaKu) -ohjeistoa.
Toimenpiteiden kohdistetaan sekä kaupungin hallinnoimaan katutilaan että yksityisten kiinteistöjen sisäänkäynteihin
ja piha-alueisiin. Talvikaudella lumenpoisto ja liukkaudentorjunta ratkaisevat katutilan esteettömyyden.
Julkisen ympäristön suunnittelussa huomioidaan:
 kulkupintojen tasaisuus ja portaaton pääsy liikkeisiin ja palvelupisteisiin sekä turvallinen kadunylitys
 pimeän ajan liikkumisen helppous ja turvallisuus
 kiinteiden ja siirreltävien kadunkalusteiden sijoitus sekä johdattavat ja varoittavat pintamateriaalit
Lähde
Julkisen kaupunkitilan laatukäsikirja. Hyvinkää, Metsäkaltevan asuinalue. Toukokuu 2011. Hyvinkään kaupunki & WSP
http://www.hyvinkaa.fi/Tiedostot/AYR_Kaavoitus_maank%C3%A4ytt%C3%B6/Mets%C3%A4kalteva/L%C3%A4hiymp
%C3%A4rist%C3%B6n%20laatu/Mets%C3%A4kaltevan%20laatuk%C3%A4sikirja_VALMIS.pdf
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CABE BUILT FOR LIFE-LAATUKRITEERIT
Englantilaisen valtiovallan alaisen CABEn (Comission for Architecture and Built Environment) toiminnan päämäärä on
laadukkaan yhteisen ympäristön synnyttäminen. CABE työsti vuonna 2001 yhdessä Home Builders Federationin (HBF)
kanssa 20 kohdan kysymyslistan, jonka avulla yleiset rakennetun ympäristön laadun indikaattorit kirjattiin listaksi. Lista
pohjaa ajatukseen, että laatu määritellään myös projektikohtaisesti sen omista lähtökohdista.
Built for Life ‑kriteeristö oli varsinaisesti alun perin asuntorakentamisen kampanja, mutta sen sisältämiä määritelmiä
on sovellettu laajemminkin projekteihin niiden yleispätevyyden vuoksi. Viimeisenä kahdeksana vuotena 20 kohdan
listasta on tullut kansallinen standardi hyvin suunnitelluille asunnoille ja ympäristölle, ja sitä on sovellettu sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla.
Built for Life ‑laatukriteerit:
Ympäristö ja yhteisö, Environment and community
 01 Tarjoaako kehitettävä alue paikallisia palveluja kuten kouluja, puistoja, leikkikenttiä, kauppoja, pubeja tai
kahviloita?
 02 Kuvastaako alueelle suunniteltu asuntotarjonta paikallisen yhteisön tarpeita ja toiveita
 03 Mahdollistavatko asuntojen ja hallintamuotojen yhdistelmä alueelle sopivan asukasrakenteen?
 04 Onko alueelta hyvät, helposti saavutettavat julkiset yhteydet?
 05 Millä tavalla on pyritty vähentämään alueen ympäristövaikutuksia?
Alueen luonne, Character
 06 Tukeeko rakennusten arkkitehtuuri erityisesti alueen ideaa?
 07 Hyödyntääkö suunnitelma olemassa olevia rakennuksia, maisemaa ja pinnanmuodostusta?
 08 Onko paikalla tunnistettava ominaisluonne?
 09 Onko alue helppo hahmottaa ja onko siellä helppo suunnistautua?
 10 Muodostaako rakennuskanta selkeää katutilaa?
Kadut, pysäköinti ja kevyt liikenne, Streets, parking and pedestrianisation
 11 Onko rakennusten sijoittelu etusijalla katuihin ja pysäköintiin näiden niin, että pääkadut eivät ole
hallitsevassa asemassa?
 12 Onko pysäköinti järjestetty katutilaa hajottamatta?
 13 Ovatko kadut sopivia jalankulkijoille, pyöräilijöille ja ajoneuvoille yleensä?
 14 Hyödyntääkö aluesuunnitelma olemassa olevaa katuverkkoa, reittejä ja ympäristöä?
 15 Tuntuvatko julkiset tilat ja jalankulku turvallisilta ja kohdistuuko niihin luonnollista valvontaa?
Suunnittelu ja rakentaminen Design and construction
 16 Onko julkinen tila hyvin suunniteltua ja onko sen kunnossapito järjestetty hyvin?
 17 Ilmentävätkö rakennukset arkkitehtonista laatua?
 18 Ovatko sisätilat ja rakennukset muunneltavia, monikäyttöisiä tai laajennettavia?
 19 Hyödyntääkö suunnitelma edistyksellistä rakennustekniikkaa, joka lisää sen toimivuutta, laatua ja
houkuttelevuutta?
 20 Ovatko rakennukset ja tilat laadukkaampia kuin asetukset ja hyvä rakennustapa vähimmillään
edellyttävät?
Lähde:
Krokfors, Karin. CABE – yhteisen ympäristön laatua takaamassa
http://urba.fi/sites/default/files/pdf-artikkelit/YTKB9918_Krokfors_2.pdf
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PIENTALOJEN LAADUNOHJAUS OULUSSA
Oulun rakennusvalvonta on kehittänyt pientalon teknisen laadun suunnittelu- ja arviointijärjestelmän, jonka tehtävänä
on auttaa rakentajaperhettä määrittämään omat teknisen laadun tavoitteensa. Samalla järjestelmä toimii yhteisenä
kielenä rakentajaperheen, suunnittelijan, urakoitsijan ja talotehtaan välillä. Tavoitteena on varmistaa, että pientaloista
tulee asetetun laatutavoitteen mukaisia. Arviointijärjestelmä arvottaa valinnat laatutähdiksi siten, että määräysten
mukainen minimitaso on 1 tähti ja maksimitaso 5 tähteä.
Pientalon asuttavuuslaadun osatekijät ovat:
elinkaari
piha
toimivuus
viihtyisyys
Teknisen laadun osatekijöiksi on määritelty:
- Kosteudenkestävyys
- Sisäilmanlaatu
- Energiantarve
- Ympäristövaikutukset
Kestävyys jakautuu kolmeen osatekijään:
- Toiminnallinen kestävyys (muunneltavuus, esteettömyys)
- Esteettinen kestävyys (ajattomuus)
- Tekninen kestävyys (kosteudenkestävyys, sisäilmasto, energiatalous, ympäristövaikutukset)
Kaikki kolmen laatuluokan osatekijät jakautuvat useampaan alakohtaan. Alla on esimerkkinä yksityiskohtaisempi
kuvaus asuttavuuden laadun osatekijöistä ja niihin vaikuttavista ominaisuuksista.

Lähteet:
Heikkilä, Jari. Pientalojen laadunohjaus Oulussa. Seminaariesitys. 20.10.2011.
http://www.eriarc.fi/laatuasuminen/pientalojen_laadunohjaus_Heikkila_20111020.pdf
www.pientalonlaatu.fi
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ASUNTOJEN MARKKINOINNISSA ESIINNOUSEVIA LAATUUN LIITTYVIÄ ASIOITA
PAIKKA JA YMPÄRISTÖ

















paikallisuus, paikallisidentiteetti
kauniit maisemat / näkymät (meri, joki, luonto)
elämyksellisyys
suojaisa ja rauhallinen sijainti
lähellä keskustaa
hyvät yhteydet keskustaan
mielenkiintoinen alueen historia
kulttuurimaisemaa ympärillä
naapurusto
ympäristö on arvostettu ja arvokas
ympäristössä tapahtuvat muutokset ovat tiedossa
pysyvyyden ja turvallisuuden ilmapiiri
kaupunkimaisen elämisen mahdollisuus
mielenkiintoiset katutilat
vaihtelevat korttelinäkymät
x…

PALVELUT
 kävelyetäisyys palveluihin
 liikekeskus
 kahvila
 lähiruoka
 terveyskeskus
 uimahalli
 liikuntatilat
 kirjasto
 koulut
 työtilan vuokrausmahdollisuus
 varastotilan vuokrausmahdollisuus
 päiväkoti samassa pihapiirissä
 harrastusmahdollisuuksia
 harrastuksiin liittyviä palveluita
 x
LUONTO
 ulkoilumaasto ja -reitit lähellä
 uintimahdollisuus (järvi, meri, joki)
 metsäpolut
 hiihtoladut
 vettä lähellä (melonta, soutu, kalastus)
 rentouttava ja rauhallinen ympäristö, jossa voi liikkua
 marjastus, sienestys mahdollista
LIIKKUMINEN
 julkinen liikenne kävelyetäisyydellä (metro- tai lähijuna-asema, raitiovaunupysäkit, linja-autopysäkit)
 kävelyreitit
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polkupyöräreitit
liityntäpysäköinti
vuodenajat otettu huomioon

ASUNTO
 elämän yksilölliset tarpeet mahdollistuvat
 mahdollistaa ekologisen asumisen
 erikokoisia asuntoja
 monipuolisia asumisvaihtoehtoja mm. yhteisöllinen asuminen
 tilat muunneltavia
 tukee erilaisten asukkaiden elämäntapoja
 tilaratkaisut joustavia
 tilaratkaisut avaria
 tilaratkaisut väljiä
 tilaratkaisut kompakteja
 tilat pystytään käyttämään tehokkaasti
 ruokakunnan vaihteleva koko otettu huomioon
 vaihtoehtoisia pintamateriaali-kokonaisuuksia
 asuntoon saa esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja
 asuntoon voi tilata tarvittavat sisutus-elementit tai koko sisutuksen
 asunnolla on käyttöohjeet
 asunto on uudenaikainen
 asunto on valoisa
 lasitettu parveke
 hyvä ääneneristys
 hyvä sisälämpötila
 oma sauna
 oma parveke
 parven rakentamismahdollisuus
 2-3 sisäänkäyntiä
 raikas ja terveellinen sisäilma
 asunnon kunnostaminen helppoa, tietopaketti
 siivous helppoa, tietopaketti
 ohjeet energian säästämiseen, vedenkulutukseen, jätehuoltoon, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon
 elinkaariasunto
 asunnon vaihto asukaspörssin kautta
 hotellimainen tähtiluokitus
PIHA-ALUEET / KORTTELI
 mahdollisuus pihaviljelyyn
 turvallisuus
 viihtyisyys
 esteettömyys
 piha-alueen monipuolinen käyttö, käyttöohjeet
 ekologisen asumisen mahdollistava piha-alue
 monisukupolvinen kortteli
 aktiivinen yhdessä tekeminen on luontevaa
 naapuriapu mahdollistuu
 korttelipesula
 pihasauna asuntosaunojen sijaan
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monitoimiasukastilat
ympäri vuoden tehokkaassa käytössä
katettuja paikkoja

PAIKOITUS
 lämmin autohalli
 sisäyhteys porrashuoneisiin
 esteettömyyttä otettu huomioon
 lämpöpistokkeellinen autopaikka
 autokatospaikkoja
YHTEISTILAT
 mahdollistaa ekologisen asumisen
 tilat ovat esteettömiä
 kerhohuone
 vuokrattavia huoneita / tiloja yhteistiloissa
 irtainvarastot asunnon lähellä
 yhteistiloja kerroksissa
 tilat pystytään käyttämään tehokkaasti
 yhteistiloilla on käyttöohjeet
 "reilun" kokoinen hissi
 valaistus toimii liiketunnistimilla
 isot varastotilat tukevat arjen tilanteita
 aktiivinen yhdessä tekeminen on luontevaa
 yhteisöllinen asuminen mahdollista
TEKNIIKKA
 energiatehokkuus
 elinkaariedulliset talot
 vihreä sähkö
 sammutus- ja palo-ilmoitinjärjestelmä
 turvallisuusjärjestelmät
 uusiutuvan ja päästöttömän energian /aurinko, maalämpö käyttö
 vesikiertoinen lattia-lämmitys
 lämmön talteenotto
 huoneistokohtainen ilmanvaihto
 huoneistokohtainen veden kulutuksen mittaus
 verkkotoimiset palovaroittimet joka asunnossa
 erillinen ATK-verkko
 asukkaille keskitetty tieto- ja palvelu-portaali
 energiatodistus
 ennakoiva kunnossapito
 kulutuksen seuranta
 asukkailla käytössä ympäristöekspertti
 rakennuksen tietomallipohjainen elinkaarihallinta
 rakennusten elinkaarimittarit (8 kpl Green building council Finland)
 teknisesti kestävä rakentaminen
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MUITA KESTÄVÄN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA














rakentamisessa otettu huomioon ympäristön arvot
korjaustöillä parannetaan energiatehokkuutta
rakentamisessa minimoitu sekajätteiden tuottaminen
rakentamisessa maksimoitu jätteiden hyötykäyttö
ympäristönäkökulma rakentamisessa
rakentaminen tilaelementeistä
puupohjaisuus
kestävät materiaalit
helppo ylläpito
pientalon ominaisuuksia kerrostaloasunnossa
rakennettu uusio- ja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen
hybriditalo
asukaskoulutus kestävästä kehityksestä

Lähteet:
Rakennusliikkeiden nettisivustot kesällä 2014
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TULEVAISUUDEN TRENDEISTÄ
Tutkimustoimisto 15/30 Researchin ”Omista asumisen tulevaisuus” -hankkeessa on koostettu asumiseen ja sen
tulevaisuuteen liittyvää tutkimustietoa, tunnistettu heikkoja signaaleja ja löydetty asumiseen liittyviä innovaatioita.
Asumisen trendejä:
 asumisen erilaistuminen
 perhemuodot monipuolistuvat
 pienet kotitaloudet yleistyvät
 monipaikka-asuminen yleistyy
 tyytymättömyys asuntotarjontaa
 asumisen vaatimustaso nousee
 kodin turvallisuusratkaisujen kysyntä kasvaa
 energia kuluttajan valuuttana
 käsityön ja perinteen paluu
 sisutus- ja remonttibuumi jatkuu
 hidas asuminen
 puutarhaunelmat
 maalaiselämää kaupungissa
 älykodit
 yksilöllinen yhteisöllisyys
 yhdessä olo
 down scaling
Lähde:
Asumisen tulevaisuus väliraportti
http://www.slideshare.net/jarvis808/asumisen-tulevaisuus-vliraportti-1-email

Yhteispohjoismaisen asumisen trenditutkimuksen raportti esittelee seitsemän tulevaisuuden asumiseen ja koteihin
vaikuttavaa trendiä ja kategorisoi kodin ja asumisen arkkityyppejä.
Tulevaisuuden trendit:
 yhdessäolo
 down scaling
 valo ja maisemallisuus Trendi 4 – Maalaiselämää kaupungissa
 käsityön ja perinteen paluu
 energia on kuluttajan valuuttaa
 äly käyttöön – ”The Internet of Things”
Lähde:
Tiivi (2012). Big Dreams – Small Spaces. Ikkuna unelmakodin etsimiseen. Trenditutkimus 2012.
http://mb.cision.com/Public/68/9256033/9415e432b1ac73d2.pdf

Slow Housing, rauhallinen elämä, on visio miellyttävästä elinympäristöstä. Rauhallisen elämän avainsanoja ovat
tasapaino ja kokonaisvaltaisuus. Tärkeintä on elinympäristön kokonaisvaltainen viihtyisyys, yhteisöllisyys ja
miellyttävyys. Viihtyisä elinympäristö yhdistettynä hallittuun ajankäyttöön luo puitteet luovuudelle ja
innovatiivisuudelle.
Hitaampi tahti ei tarkoita tuottavuuden heikkenemistä. Päinvastoin: rentoutumisen ja flow-ilmiön positiiviset ja
energisoivat kokemukset voivat parantaa tuottavuutta ja innovatiivisuutta. Rauhallinen elämä ja asuminen tarjoavat
myös tilaisuuden parantaa elämänlaatua, tasapainottaa työ- ja yksityiselämää ja toteuttaa itseään.
Lähteitä:
Slow housing - better life. Minna Halonen, VTT & Sirkka Heinonen, FFRC
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/2008/s5t1.shtml ja www.vtt.fi/ekoseutu
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Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhteiskunnassa
http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksi%C3%A4%202.pdf
Termillä ”Aging-in-Place” haetaan ratkaisuja, joilla pyritään luomaan ikääntyville
mahdollisuuksia asua asunnoissaan tutuissa elinympäristöissä, joissa on helppo osallistua perheen ja lähiyhteisön
toimintoihin. Termillä tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa asumista turvallisesti, itsenäisesti ja mukavasti riippumatta
iästä tai toimintakyvyn muutoksista
Lähde:
Katariina Välikangas. Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja. Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Helsinki 2009, Ympäristöministeriö.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=100677&lan=fi

Kodin merkitys on yhä suurempi ja keskeisempi
 Koti täyttää perustarpeet
 Koti tuo turvallisuutta
 Koti on tunnetta
 Koti on yhdessäoloa
 Koti heijastaa identiteettiämme – mutta myös rakentaa sitä
Näkymät luovat kokemuksellisuutta
Uudenlaista yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä (yhteistiloille osataan asettaa jo moninaisia odotuksia)
Asuinalueet kaipaavat omaleimaisuutta
Elämäntilanteet asettavat yhä omat vaatimuksensa
Lähde:
SRV:n asuntotutkimus
https://www.srv.fi/sites/default/files/images/pages/srv_asumisentutkimukset_2012syksy.pdf
Asumisen tarpeet: näkymät, yhteisöllisyys, omaleimaisuus, elämäntilanteiden vaatimukset

Asumiseen vaikuttavia megatrendejä – kaupungistumisen etenemisen ohella – ovat etenkin seuraavat
viisi megatrendiä:
1. Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen vaatimukset sekä energiajärjestelmien muutos (energiansäästö, päästöjen
vähentäminen, hajautetut energiaratkaisut ja omavaraisuus)
2. Globalisaatio (monipaikkaasuminen, kulttuuri, ympäristö, kauppa)
3. Digitalisaatio (älytalot ja ubiikkiyhteiskunta eli teknologia on kaikkialla läsnä ja tukee asumista)
4. Väestönmuutos (kasvu ja ikääntyminen)
5. Elämysyhteiskunnan nousu (tuotteita ja palveluja hankittaessa haetaan elämyksiä)
Heikot signaalit
Heikot signaalit ovat merkkejä tällä hetkellä marginaalissa olevista, mutta mahdollisesti vahvistuvista nousevista
ilmiöistä, joiden varhainen tunnistaminen antaa kilpailuetua. Tällaisia orastavia ilmiöitä ovat esimerkiksi:
 slow life (slow design, slow cities)8
 hidas kasvu ja downshifting eli vapaaehtoinen kulutuksen vähentäminen
 vertikaaliviljely
 aineettomien hyödykkeiden merkityksen nousu
Lähteitä:
Sirkka Heinonen & Rami Ratvio (toim.). Asumisen tulevaisuutta ennakoimassa. VTT Tutkimusraportti, VTT-R-04021-07,
Espoo 2007
http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster6_rakentaminen_yhdyskuntatekniikka/vtt-r-0402107_asumisen_ennakointi_.pdf
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Sirkka Heinonen(2010). Kurkistuksia kaupunkiasumisen tulevaisuuksiin.
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_2010-5.pdf
Pekka Lahti, Sirkka Heinonen, Minna Halonen, Paula Sinivuori. Monimuotoistuva asuminen. Ennakoivia
asiantuntijanäkemyksiä ja arviointeja. TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09436-07.
http://www.vtt.fi/liitetiedostot/cluster6_rakentaminen_yhdyskuntatekniikka/EA-T_loppurap_VTT-R-09436-07.pdf

Megatrendit:
 globalisaatio ja digitalisaatio
 paikalliset yhteisöt ja verkostot
 teknologian laajeneva läsnäolo
 elämäntyylien moninaistuminen
 yhteiskunnan ikääntyminen
 eettisen ja ekologisen nousu
Uudet mahdollistajat:
Käyttäjälähtöiset konseptit
 Erilaistuvia elämäntapoja tukevat uudet asumisen mallit
Kumppanuusverkostot
 Monialainen arvoverkosto tuottaa kokonaisvaltaisia asumisen ratkaisuja
Massakustomointi:
 Modulaariset tuotteet, palvelut ja ympäristöt, uusi kokonaistoimitusketju
Asumisen integraattorit:
 Uusia toimijoita asiakkaiden ja asumisen tarjoaman välille
Asuminen palveluna
 Jatkuva tarjoama resursseja, jotka tukevat asukkaan elämänprosesseja
Lähde:
Antti Pirinen. Tulevaisuuden kodin uudet konseptit
http://www.slideshare.net/jarvis808/asumisen-tulevaisuus-vliraportti-1-email
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MUITA TIETOLÄHTEITÄ
Housing Quality Standards, U.S:Department of Housing and Urban Development
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/hqs
The Welsh Government, Topics
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/social/whqs/?lang=en
A Tenant’s Guide to the Scottish Housing Quality Standard March 2011
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/1125/0115258.pdf
Scottish Housing Quality Standard
http://www.scottishhousingregulator.gov.uk/scottish-housing-quality-standard-shqs
Housing Quality Indicators
http://www.homesandcommunities.co.uk/hqi
Understanding Housing Quality Indicators
http://www.sustainablehomes.co.uk/understanding-housing-quality-indicators/
Causes and indicators of housing quality
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00352929
Housing statistics, European commision
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics#Housing_quality
What makes a successful place? Project for public spaces
http://www.pps.org/reference/grplacefeat/
Open House International, Volume 36, Issuse 3 September 2011
http://architectureurbanism.blogspot.fi/2011/09/new-issue-of-open-house-international.html
Housing for Europe - strategies for quality in urban space
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/HOPUS/outputs_media/hopus_final_LOW.pdf
RT Esteettömyystieto –palvelu sisältää
http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/
Sami Kärnä, Suvi Nenonen, Juha‐Matti Junnonen (2010). Käyttäjälähtöisen rakennuksen arviointimenetelmä‐
asiakaskokemukset kehittämisen työvälineenä. Aalto‐yliopiston teknillinen korkeakoulu, Rakenne‐ ja
rakennustuotantotekniikan julkaisuja B, TKK‐R‐B21
http://bes.aalto.fi/en/publications-002/reports/raportti_b21/
Heikki Kukkonen, Kari Ristola, Maarit Varis. Asuntotuotannon toiminnallisen ja visuaalisen laadun mittaaminen,
laatumittari: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston tutkimus; liiteraportti. Kustantaja Teknillinen korkeakoulu,
1991.
"asuntokonseptit", Pauliina Harju
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/21590/harju.pdf?sequence=1
Asumisen tarjontakatsaus (konseptit)
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5188/2008_3_julkaisu_asumisen_tarjontakatsaus.pdf
Asumisen konseptit
http://urba.fi/sites/default/files/pdf-artikkelit/YTKB9512_12_konsepti-ideaa.pdf
Asiakaskeskeisyys asuntorakentamisessa
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https://publications.theseus.fi/handle/10024/57604
Terttu Vainio. Asuntotuotannon laatumuutokset
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2008/VTT_asuntotuotannon_laatumuutokset.pdf
YTK:n julkaisut
http://ytk.aalto.fi/fi/julkaisut/sarjat/
Kulttuuri, brändäys, imago – asuinalueiden brändäys
mm. http://www.keskisuomi.fi/filebank/22392-Klinga_SariPres8_11_2011.pdf
Ifa Kytösaho esitys RYM:n seminaarissa
http://www.rym.fi/attachements/2010-10-20T10-32-3742.pdf
MAL-verkoston kartoitus
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/487-MAL-asumisen-hankkeet_ST_041212.pdf
Päivänen, Jani (2004). Elämänkaarikortteli - kohti sosiaalisesti kestävää asumista ja kaupunkielämää? Suomen
ympäristö 716, Ympäristöministeriö
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40424/SY_716.pdf?sequence=1
Turun keskusta-asuminen
http://www.yss.fi/yks2010-1_vasanen.pdf
Laurea-ammattikorkeakoulu, Mikko Toivola. Asuinympäristön viihtyvyyteen liittyvät preferenssit Ladderingmenetelmällä tarkasteltuna
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2381/Toivola_Mikko2.pdf?sequence=1
Nylander. Bostadens typologi (2007,57)
Hirvonen ym. Alueellinen hyvinvointibarometri (2003)
Rask, Timonen & Väliniemi. Kuluttajamyytit (2008)
Asukkaiden asumistoiveita, -odotuksia ja –arvostuksia on tutkittu runsaasti sekä yleisellä tasolla että erilaisten
elämäntyylien ja -tapojen, ikä- ja perhevaiheiden ja eri osaamisaloja edustavien asukkaiden näkökulmasta
Vaattovaara, Mari, Venla Bernelius, Kaisa Kepsu & Elina Eskelä (2009). Helsinki: An attractive hub of creative
knowledge? The views of high-skilled employees, managers and transnational migrants. ACRE report WP8.5.
Amsterdam: AMIDSt. Pdf
http://acre.socsci.uva.nl/results/documents/wp8.5helsinki-FINAL.pdf
Kaisa Kepsu & Mari Vaattovaara (2009). Osaajien ja yritysten kannalta kilpailukykyinen Helsinki
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/09_04_16_Kvartti_1_09.pdf
http://www.tem.fi/files/29572/Kepsu_300311.pdf
Kortteinen, M., Tuominen, M. & Vaattovaara, M. (2005) Asumistoiveet, sosiaalinen epäjärjestys ja
kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 70 (2005):2.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/100590/052kortteinen.pdf?sequence=1
Anneli Juntto (toim.) Asumisen unelmat ja arki: suomalainen asuminen muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus University
Press.

KESTI – Kestävän aluerakentamisen
uudet teknologiat ja menetelmät
Itämeren alueella -verkosto
Asumisen laatutyöpajat 1-3
25.8.2014 – 29.8.2014

Kaupunkikuvallinen laatutyöpajan
osallistujat 25.8.2014
Eija Hasu, Aalto-yliopisto
Henna Helander, Helsingin kaupunki
Merja Häsänen, Vantaan kaupunki
Hille Kaukonen, Skanska
Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
Minna Koskinen, Vantaan kaupunki
Juha Kostiainen, YIT Oyj
Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki
Ifa Kytösaho, Helsingin kaupunki
Oskari Orenius, Uudenmaan liitto
Antti Pirhonen, NCC Asunnot
Suvi Tuiskunen, Tampereen yliopisto
Anniina Tuomi, Uudenmaan liitto
Katja Tyni-Kylliö, Turun kaupunki
Sampo Vallius, ARA
Tero Vanhanen, Hartela-yhtiöt Oy
Iana Vesa, SRV
Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto

Kuva Hannela Lampo

1.työpajassa löydettyjä laatutekijöitä ja
niiden kriteerejä
Ympäristön ulkoinen ilme – punainen lanka –
omaleimaiset kaupunginosat










perusasiat näkyvät selvästi kaupunkikuvassa
selkeitä kokonaisuuksia
kaikki ei ole valmista, syntyy kerroksellisuutta
asukaslähtöinen suunnittelu on onnistunut
erilainen ympäristö eri kaupunginosissa ja alueen sisällä
alueella on vahva identiteetti
elämäntapasegrekoituminen
vahva arkkitehtuuri, joka kestää ihmisten elämän näkymisen
mittakaava (tilaa talojen välissä)

Toimintamahdollisuudet ympäristössä - minuuden tukemisen
sallivuus – sujuva arki






















kaikkea ei määritellä/toteuteta valmiiksi
kuluttajien kädenjälki näkyy
esteettömyys
saavutettavuus
lähipalvelut
”naapurusto”
kävelyetäisyydet
tunnistetuille tarpeille löytyy toimintamahdollisuuksia
kohtaamispaikkoja
katutilan tasolla oleva kerros on monimuotoinen
toiminnallisuus
urbaanit kesannot (tilaa väliaikaisuudelle, käyttäjällä mahdollisuus keksiä
tilojen käytön tarkoituksia)
tiloja erilaisille ”asumisen heimoille”
työ, asuminen sekä julkiset ja yksityiset palvelut sekoitettu - mixed-use
variaatiot / yhtenäisyys
alueidentiteetti; erityyliset alueet
kerroksellisuus
yhtenäisyys
yllätyksellisyys
monimuotoisuus, vaihtelevuus
tilojen käyttöaste

Kuva Marja Straver-Nevaleinen

Ympäristön sosiaalinen ilmapiiri - pehmeät reunat –
elämää katutilassa







lähipalvelut
”naapurusto” terveys- ja sosiaalipalveluiden toteuttaminen
tiloja joiden käyttöä ei ole ennalta määritelty, vuorokäyttöistä tilaa
pöhinää ja pörinää (ihmisten määrä)
pääseekö yhteisöllisyys syntymään
julkinen katutila houkuttaa tekemään jotain kadun puolella

Kuva Camilla Stenberg

Ympäristön tunnelma









pysäköinti ei ole hallitseva
terveysliikunta ja pyöräily yms. saavat tilaa
alue differoituu, alueella on oma identiteetti (kaavassa idea)
yhteisöllisyys on läsnä
pienimittakaavainen katutila, ”ihmisläheisyys”
viihtyisä
turvallinen
kestävät, aidot materiaalit

Äänimaailma
 melu
 luonnon äänet

Toteuttamisen prosessi
•
•
•
•
•

kumppanuuskaavoitus
reunaehtojen asettaminen
yhteistoimintamalli
tuleva rakentaminen sopii olevaan kokonaisuuteen
mahdollisuus ”muuntautumiseen”

Energiatehokkuus
 yksinkertaiset rakenteet
 kosteuden kestävyys

Kokonaistaloudellisuus





taloudellisesti järkevä taso (esim. 30 vuoden takaisinmaksu)
materiaalien laatu
arvon säilyminen
asuntojen myyntiajat, asukkaiden vaihtuvuus, hintataso

Kuva Hannele Lampo

Muita huomioita kriteereihin:
• Asukkaiden tyytyväisyys rakentuu monista asioista
• Ympäristön ulkoinen ilme on mielipidekysymys
• Käyttäjälähtöisyyden toteutuminen (käyttäjän ymmärtäminen,
käyttölaatu) koskee useita laatutekijöitä
• Yhteiskehittelyn toteutuminen koskee useita laatutekijöitä
• Tulevat energiamääräykset vaikuttavat rakennustekniikkaan ja
arkkitehtuuriin. Rakennusten massoittelussa otetaan
huomioon energiatehokkaat ratkaisut jo kaavoituksessa.
• Kaavamääräyksien kautta toteutuu asetetut tavoitteet
määrätietoisesti. Samalla kaavassa on ”muuntautumista” ja
”sallivuutta”.
• Asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta
• Yhteiskunnallinen ohjaus
• Laatu edellyttää visioita
• Voidaanko laatutasot määritellä?
• Tulevaisuuden trendejä pitää seurata
• Kokemuksista oppiminen

Näyttämö elämälle laatutyöpajan
osallistujat 28.8.2014
Miia Ajo, SRV Yhtiöt Oyj
Eija Hasu, Aalto-yliopisto
Annina Heini, Kynnys ry
Hannu Huttunen, Aalto-yliopisto
Merja Häsänen, Vantaan kaupunki
Hille Kaukonen, Skanska
Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki
Tiina Käyhkö, SRV
Hannele Laine, Lemminkäinen Talo Oy
Johanna Lilius, Aalto-yliopisto
Eero Löytönen, Porvoon kaupunki
Johanna Pekkanen, Espoon rakennuslautakunta
Kirsti Pesola, Invalidiliitto ry
Ilkka Rekonen, Vantaan kaupunki
Kirsti Sivén, Sivén & Takala Arkkitehdit Oy
Anne Tervo, Aalto-yliopisto
Suvi Tuiskunen, Tampereen yliopisto
Anniina Tuomi, Uudenmaan liitto
Sampo Vallius, ARA
Tero Vanhanen, Hartela-yhtiöt Oy
Lea Varpanen, Vantaan kaupunki
Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto

Asumisen laatutyöpaja
”Näyttämö elämälle”

Kuva Johanna Rajala

Keskustelu siitä mihin laatutekijät voisivat
perustua? R1
• Kaupungin ja asuinalueen tapahtumat
•

Ketkä ovat ”asiakkaita” (kävijät, asukkaat, palveluntarjoajat)? /
kenelle suunnitellaan?

• Asunto ja asuinalue tuotteina
•
•
•

Erottuva tuote puhuttelee osaa käyttäjistä
Asuinympäristön samanlaisuus/erilaisuus
Rohkeus tehdä sitä, mitä asukas ei vielä tiedä tarvitsevansa

• Saavutettavuus ja hallintamuodot
•
•
•

Eri elämäntilanteisiin sopivat hallintamuodot ja niiden
kehittäminen
Hintalaput laatutekijöille esim. autopaikasta tulisi maksaa
erikseen
Toisaalta muistettava myös ei-hinnoiteltavat laatutekijät

Keskustelu siitä mihin laatutekijät voisivat
perustua? R1
• Erilaiset säädökset vaikuttavat
•
•

Esim. asuntokoot – mitä asukkaat tarvitsevat, mikä sopii alueelle,
mihin on varaa?
Yhteistyöllä laatua eri toimijoille

• Kaavaan ”punainen lanka”
•
•
•

Riittävän väljä kaava
Korttelisuunnitelmat esitetty kuvina
Mahdollisuus tehdä asunto/liiketila siten, että käyttötarkoitusta
voidaan muuttaa

Keskustelu siitä mihin laatutekijät voisivat
perustua? R2
•

Laatukriteeristö määritelty yhdessä alusta asti
o

•

Raha ja laatu solmittu yhteen
o
o

•

Mistä ja kuinka paljon ollaan halukkaita maksamaan?
Mitä on kohtuuhintainen laatu?

Erilaisia vaihtoehtoja, vallinnan mahdollisuuksia
o
o
o
o
o
o

•

Joustava ja reagoiva suunnitelma; sis. yhteisesti ymmärrettävät asiat

Käyttäjälähtöisyys
Moninaisuus; unelmat ja toiveet
Puuttuvia välimalleja esim. kerrostalokehittämiseen (vrt. kehittyvä
kerrostalo -ohjelma)
Kumppanikaavoitus
Ryhmärakennuttaminen
Alueiden differoiminen

Prosessien innovatiivisuus




Kuinka paljon toteutuu erilaisia kumppanuuskaavoituksen muotoja?
Sparrausryhmät ja tulevat asukkaat mukana kaavoituksessa ja
asuntosuunnittelussa
Kumppanit mukana

Kuva Hannele Lampo
Kuva Pekka Mikkola

Keskustelu siitä, miten kriteereitä
voitaisiin asettaa? R1
• Kun kaavassa ”punainen lanka” = tavoitteet
kirjattu ja priorisoitu, kriteeristö ja mittarit on
mahdollista määritellä
•

Esim. asukastyytyväisyyttä voidaan mitata muuttojen määrällä =
ei haluta muuttaa alueelta pois – edellyttää elinkaariasumisen
mahdollisuutta

• Systemaattinen seuranta eri tahoilla






Asukaspalautteen lisäksi jatkuvaa seurantaa
Tulokset eri toimijoiden tietoon
Eri asumisen hallintamuotojen tilastointi ja seuranta (asumisen
saavutettavuus, kohtuuhintaisuus, vastaavuus eri laatutasoihin)
Asuntojen muokattavuus – kustannustehokkuuden seuranta?

Kuva Camilla Stenberg
Kuva Camilla Stenberg

Laatutekijoitä ja kriteereitä ”Näyttämö
elämälle” otsikon alle? R3
•

1 ”Sopivasti” tilaa/tiloja asunnossa ja asunnon
lähiympäristössä
•
•
•
•

Yksilölliset tarpeet on mahdollista toteuttaa
Erilaiset elämäntavat onnistuvat
Minimiasuntoja cityihmisille, pendelöinti
Palvelut ja turvallinen ympäristö, ulkona syöminen

• 2 Yksilöllinen yhteisöllisyys
•
•
•
•
•
•

Ryhmäasuminen
Mitkä tilat pitäisi olla yhteisiä? Esim. voiko kuntotilat olla yhteistiloissa
Yhteisöllisyys voi toteutua vapaaehtoisesti
Korttelitason toimijoita tarvitaan, korttelitalo
Kyläfiilis
Uudet asukkaat voivat tulla mukaan helposti

Laatutekijoitä ja kriteereitä ”Näyttämö
elämälle” otsikon alle? R3
•

3 Elinkaariasuminen ja esteettömyys







•

4 Terveellinen sisäilma


•

Ei tarvitse muuttaa esteiden takia
Lapsiperheet ja ikääntyneet tarvitsevat esteettömyyttä
Asunnon tiloja voi muuttaa tarpeiden mukaan
Muunneltava esteettömyys esim. Harvian saunaratkaisu
Selviytymiskerros
Esteettömyysarviointi

Xx

5 Kodin älykkyys
•

Takaa turvallisuuden

•

6 ”Maalaiselämää” kaupungissa

•

7 Down scaling
•
•

•

oma identiteetti
kierrätystavarat

8 Julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet / autottomuus

Kuva Annina Tuomi
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Kuva Marja Straver-Nevalainen

Kuva Ville Mensio

Mitä laatutekijoitä kuuluu ”Kestävä
kehitys” otsikon alle? R1
•

Neljä merkittävintä hiilijalanjälkeä tuottavaa ovat
• Liikkuminen
−

•

Kuluttaminen
−

•
•

Vaikuttavat tekijät: Kaavoitus, lainsäädäntö – mutta myös tarjotut
mahdollisuudet, tottumus
Lainsäädäntö – mutta myös kulutusmahdollisuudet, trendit,… toisaalta
kaavoitus (kauppapaikkojen sijainti),

Ruoka
Asuminen
−
−
−

Uudistuotanto vs. oleva kanta
Täydennysrakentamisen toimijat
Asuntomyyjät: kestävän kehityksen lähettiläiksi: ”mieti, mitä tarvitset?”,
oletko kestävä vai kestämätön – toisaalta, vaatisi toimintakentän muutosta

Mitä laatutekijoitä kuuluu ”Kestävä
kehitys” otsikon alle? R1
•

Tekniset ratkaisut ilman ihmisen toiminnan muutosta ei tuota
kestävyyttä
•
•
•

•

Jos ei synny valinnan kautta, pakkokeinot
Ihmisellä useinkin tavoitteena ”easy-living”
Asukkaan (helppous) ja päätöksentekijän (pitkä aikajänne) eri näkökulmat:
missä on rajapinta?

Polkuriippuvuuden vähentäminen (ettei tehtäisi niin kuin aina
ennen, business as usual)
•
•
•
•

Merkittävät muutokset: Asukas-/asiakaslähtöisyyteen liittyvät muutokset,
taloudellinen rakennemuutos, alueellinen rakennemuutos
Arvo- ja asennemaailma tehtävä selvemmäksi kussakin organisaatiossa
Systeemisen ajattelun tarve: Nykyisellään ei hallita kokonaisuutta, ei hahmoteta
yksittäisten ratkaisujen kerrannaisvaikutuksia
Haasteet: brändäys, monikulttuurisuus, segregaatio

•

Tarvitaan tavoitekaavoitus
•
•
•

•

Kyse on koko prosessista
•
•
•

•

kaavaa edeltävä prosessi, joka tuo sisältöä kaavaan.
eri toimijoiden välinen yhteistyö
kestävyyden eri ulottuvuudet saattavat olla usein keskenään ristiriidassa, vaatii
yhteensovittamista ja neuvottelua, muilta oppimista

pelätäänkö suunnitteluvallan luovuttamista
pitäisi uskaltaa olla tietämättä lopputulosta
Hankkeen kirkastuminen prosessin kuluessa
−
Palvelumuotoilu (myötäsuunnittelu) ennen ennakkomarkkinointia
−
vaihtoehdoista keskustellaan, opitaan mahdollisuuksista
−
vaatii aikaa ja resursseja

Vastuun keskittäminen yhdelle henkilölle – voi edistää tai
estää muutosta
•
•

Jos puuttuu rohkeutta (ja valtaa & vastuuta), pitäydytään helposti
vanhoissa toimintavoissa = vältetään epäonnistumiset
Kestävä kehity vaatii myös kokeiluja. Tällöin on siedettävä
epävarmuutta, ja myös uskallettava epäonnistua.

Kuva Camilla Stenberg

Keskustelu siitä, miten kriteereitä voitaisiin asettaa? R1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kriteerejä, joilla mitataan olevaa ja tavoiteltavaa ympäristöä
• Tavoitteen asetannasta johdettavat kriteerit ja mittarit – mikä on kaavaselostuksessa mainittu
oleelliseksi ja tärkeäksi (vrt. punainen lanka/visio)
Ohjataan tulevaa ympäristöä
•
Millaisia ympäristöjä rakennusliikkeet ottavat rakentaakseen
•
Kaupunkia voi ohjata esim. BedZED-malliin: jokainen omaksuu osaksi omaa toimintaansa yhden
planeetan elämäntavan
•
Annetaan porkkanoita: Tontti halvempi energiatehokkaalle toteuttajalle
Rakennuskannan elinkaari
• Ei vain rakentamisen aika vaan ylläpito
• Muuntojoustavuus, toisaalta asumisen kohtuuhintaisuus
Miten voidaan arvioida asunnon muuntojoustavuutta? Onko se tarpeenkaan?
•
Joustavuus arjessa joustavuus eri elämäntilanteisiin, energiaremontoinnin mahdollisuudet
•
Mittaaminen, esim. muuttosyklit, asuntojen hintakehitys, joustavat ratkaisut vs. ”fiksatut”,
asumistyytyväisyys
Check-list: Tunnistetaan asukkaan tarpeet ja halut, arvioidaan myös asukkaan tulevaisuus
•
Kestävän asumisen mittaaminen: ekologisuuden mittarit, taloudellisuuden mittarit, sosiaalisen ja
kulttuurisen tason mittarit
Tunnistaa kaavassa kestävyystekijät ja tavat toteuttaa sekä mitat niitä

Kuva Annina Tuomi

Askelia kohti teesejä R1
Kokonaisuus on oleellinen, ei detaljit
Vapaus, hyöty, vastuu, pakko: motivaattorit
muodostuvat näiden välillä
Lainsäädännön kyseenalaistaminen, rohkeus
kokeilla
Rajojen ylittäminen, jatkuva muutos, konventioiden
rikkominen

Askelia kohti teesejä R2
Päättäjien ja viranomaisten sekä erillisten linjausten
vaikutukset kaavoitukseen.
• Lainvoimaisen kaavan pitää olla väljä, jotta se kestää
aikaa. Ennakkomarkkinointivaiheessa selvillä:
•
•
•
•
•

•

Kaavassa oltava tärkeät reunaehdot
•
•

•

Pysäköinnin määrä ja tapa kysynnän mukaan (pysäköintipaikat erotettu
asunnon hinnasta)
Asuntojen kokojakauma kysynnän mukaan
Yhteistilojen määrä kysynnän mukaan, vaihtoehtojen tarkastelu
Pitää sallia erilaiset energiavaihtoehdot, energiatase alueelliseksi
(investoinnit alueellisiksi)
Käyttötarkoitus pitää olla väljä (esim. asuntojen hallintamuoto)
Laadun määrittelyyn ja varmistamiseen uudet työkalut
Kaaviokuvat siitä miten visio voidaan toteuttaa

Yhteinen käsitys
•
•
•

Vaikuttaminen kuluttajiin ja päättäjiin
Kustannustiedon jakaminen
Yhteiskehittely

