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Abstract

The concept of ecological building is not clear. The concept, which belongs to thematic context of
sustainable development, is difficult to understand because it combines two individual concepts
which originate from two different sciences. The word ecology implies to organism's interaction
mechanisms and to ecosystem dynamics, whereas the word building implies to architecture, artifacts
and semantics. In ecological building the whole interaction dynamics has to be reassessed. The
interaction between artifacts and environment conveys the same principles as the interaction between
organism and ecosystem. Buildings and towns have the same kind of genotypic and phenotypic
features as organisms have. Genotypic features can be paralleled to materialistic, atomistic, features.
Phenotypic features result from the interaction process, in which the modifying environment consists
of culture, local conditions, style and time. 

Localism is crucial in the context of ecological building. Localism is a geographically defined
entity, but also it is primarily a process. In this research the connection between ecological building
and localism has been examined in two neighbourhood units. Buildings in Rovaniemi (Ounasrinne)
and in Mikkeli (Peitsari) built on non-profit and social housing basis were selected. The criticism
against the ontology of ecological building is based on the questionnaires and the personal interviews,
which were targeted at the tenants of the selected tenements, selected designers, contractors and the
board of the real estate companies. In addition, the managing directors of the real estate companies
and the representatives of the Finnish Housing Fund and the Ministry of Environment were
interviewed. Migration during the entire lifecycle of the tenements, which is an indicator of localism
and sustainable development, was researched by analyzing the registers of occupants.

The research revealed that the actors have defined the concept of ecological building in different
ways. Most often ecological building is related to material features. Ecological material is not
automatically related to high quality material and local materials are not the first priority. The
responsibilities are contradictory in the implementation of ecological building. The primary
presumption seems to be that the state is responsible for the implementation. Environmental
consciousness and ecological building have positive status. In the future the mode of building, which
is assumed to be ecological, will increase and environmentalism is regarded as a benefit in business
competition (contracting and designing). The research also revealed that the need for change in
values, which is usually connected to the thematic of ecological building and the sustainable
development, is groundless; the actors think that the nature as such conveys intrinsic value. Instead,
ecological issues should be an interest, which affects the decisions made during the process. The
tools, which are used in the process, should more effectively support the implementation of ecological
building. Free will is not sufficient any more. 

The research revealed that the periods of occupancy are short in the examined tenements and we
can talk about new kind of nomadism. In these neighbourhood units lifelong occupancy is not realism.
The renovations, which have been designed according to the tenant's will, must be revaluated,
because the median period of occupancy is approximately 1½-2 years. Technical renovations did not
lengthen the periods of occupancy in Ounasrinne, vice versa. In neighbourhood units attention must
be paid to the tenements; the support for housing should be defined locally according to the actual
tenement sizes. 

Keywords: ecological building, refurbishment, localism
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Tiivistelmä

Ekologisen rakentamisen käsite on vielä epäselvä. Kestävän kehityksen tematiikkaan kuuluvan
käsitteen ymmärtämistä vaikeuttaa kahden eri tieteenalan käsitteiden yhdistäminen. Ekologia-sana
viittaa organismin vuorovaikutukseen ja ekosysteemidynamiikkaan, kun taas rakentamisen käsite
yhdistyy arkkitehtuuriin, artefaktiin ja semantiikkaan. Ekologisessa rakentamisessa
vuorovaikutusdynamiikka on harkittava uudestaan. Artefaktien ja ympäristön vuorovaikutuksesta
voidaan löytää samat lainalaisuudet kuin organismin ja ekosysteemin vuorovaikutuksesta.
Rakennuksessa ja kaupungissa on samat genotyyppiset ja fenotyyppiset piirteet kuin organismissa.
Genotyyppisiksi piirteiksi voidaan rinnastaa materiaaliset, atomistiset, ominaisuudet. Fenotyyppiset
piirteet syntyvät vuorovaikutusprosessissa, jossa muokkaavana ympäristönä toimivat kulttuuri,
paikalliset olosuhteet, tyyli ja aika. 

Paikallisuus liittyy keskeisesti ekologisen rakentamisen viitekehykseen. Paikallisuus on
maatieteellisesti rajattu kokonaisuus, mutta se on ensisijaisesti prosessi. Tässä tutkimuksessa
ekologisen rakentamisen ja paikallisuuden välistä yhteyttä on tutkittu kahdessa lähiössä.
Tutkimukseen mukaan valittiin yleishyödyllisen rakennuttamisen ja sosiaalisen asuntotuotannon
kohteita Rovaniemen Ounasrinteeltä ja Mikkelin Peitsarista. Ekologisen rakentamisen ontologian
kritiikki perustuu kysely- ja haastattelututkimukseen, joka suunnattiin valittujen vuokrataloyhtiöiden
asukkaille, vuokrataloyhtiöiden käyttämille suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä kiinteistöyhtiön
hallituksen jäsenille. Lisäksi haastateltiin kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajia, rakennuttajia, ARA:n
ja ympäristöministeriön edustajia. Paikallisuutta ja kestävän kehityksen tematiikkaa indikoivaa
muuttamista vuokratalojen koko elinkaaren aikana tutkittiin talokirjojen avulla.

Tutkimus paljasti, että toimijatahoilla on toisistaan poikkeava käsitys ekologisen rakentamisen
sisällöstä. Useimmiten ekologisuus liitetään materiaalin ominaisuuksiin. Ekologista materiaalia ei
mielletä automaattisesti laadukkaaksi eikä paikallisia materiaaleja priorisoida. Ekologisen
rakentamisen implementoinnissa vastuukysymykset ovat ristiriitaiset. Ensisijaisesti edellytetään, että
valtio on vastuussa ekologisten tekijöiden implementoinnista. Ympäristötietoisuus ja
ekorakentaminen koetaan myönteisesti. Tulevaisuudessa ekologiseksi ymmärretyn rakentamisen
oletetaan lisääntyvän ja ympäristötietoisuus on kilpailuetu liiketoiminnassa (urakointi ja
suunnittelu).Tutkimus paljasti myös, että kestävän kehityksen tematiikkaan ja ekologiseen
rakentamiseen usein liitetty vaatimus arvomuutoksesta on perusteeton; toimijatahot arvostavat
luontoa sen itsensä vuoksi. Sen sijaan ekologisuudesta pitäisi tulla intressi, joka ohjailee prosessin
aikana tehtäviä päätöksiä. Prosessin hallinnassa käytettyjen työkalujen on selkeämmin tuettava
ekologisen rakentamisen implementointia. Vapaaehtoisuus ei enää riitä. 

Tutkimus osoitti, että tutkituissa vuokrataloissa asutaan lyhyitä aikoja ja voidaankin puhua
uudesta nomadismista. Näissä lähiöissä elämänkaariasuminen ei ole realismia. Asukkaiden toiveiden
mukaiset korjaukset tulevat myös uudelleen arvioitaviksi, koska asumisaikojen mediaani on noin 1½-
2 vuotta. Tekniset korjaukset eivät muuttaneet asumisaikoja Ounasrinteellä; päinvastoin. Lähiöissä
tuleekin huomioida asuntojakauma; asumistukien perusteet tulisi määritellä paikallisesti
asuntojakauman mukaan.

Asiasanat: ekologinen rakentaminen, korjausrakentaminen, paikallisuus, lähiöt
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 Alkusanat 

Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille. Kiinnostukseni luontoa kohtaan ja tuntemani 
epävarmuus kaiken mahdollisuudesta saivat minut aloittamaan tämän tutkimuksen. 
Lyhytaikaiset lääketieteen opintoni Kuopion yliopistossa olivat avanneet minulle uusia 
näkökulmia ja vahvistivat uteliaisuuttani luonnon ilmiöitä kohtaan, minkä vuoksi 
lähestymistapani tässä tutkimuksessa poikkeaa arkkitehdille totutusta tavasta jäsentää 
asioita. Äitinä joudun jatkuvasti miettimään ihmisen olemassaolon oikeutusta ja ihmisen 
tulevaisuutta maailmassa, jossa muutosprosessit ovat nähtävillä. Etsiessäni vastauksia 
löysinkin ehkä enemmän uusia kysymyksiä.  

Tämä työ on vaatinut paljon ja ilman tukea se ei olisi koskaan onnistunut. Olen 
kiitollinen, että sain työskennellä kolmen vuoden ajan tutkijana Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin historian laboratoriossa professori TkT Kaisa Broner-Bauerin johtamassa 
tutkimushankkeessa ”Paikallisuus ja jatkuvuus- kaupunki elinkaarena”, jolle Suomen 
Akatemia myönsi rahoituksen ekologisen rakentamisen tutkimusohjelmasta vuosina 
1995-98. Kiitän myös Ivo-säätiötä apurahasta ja Lapin yliopistoa tutkijanhuoneen 
käyttöoikeudesta. Kiitän opiskelija Helena Hagbergia, joka auttoi tilastoaineiston 
käsittelyssä sekä yhteiskuntatieteiden maisteria Marjo Outilaa, joka opasti 
kyselykaavakkeiden laadinnassa. Osoitan kohteliaimmat kiitokset Kiinteistöosakeyhtiö 
Rovatalon koko henkilökunnalle sekä Rosa Oy:lle, jotka pyyteettömästi avustivat 
tiedonhankinnassa. Isännöitsijä Pirkko Puttonen ansaitsee erityiskiitokset kaikesta tuesta 
ja avusta, jota hän tarjosi koko työn ajan. Haluan lämpimästi kiittää Mikkelin vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtajaa sekä muita yhtiön työntekijöitä avusta. Kiitän kaikkia asukkaita, 
suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä haastateltaviani. 

Haluan kiittää ohjaajaani professori TkT Kaisa Broner-Baueria ohjauksesta ja 
kannustuksesta sekä tuesta, jota työn loppuun saattamiseksi tarvitsin. Kiitän professori 
TkT Yrjö Tuppuraista, joka toimi toisena ohjaajanani. Kiitän esitarkastajiani professori 
Jan Söderlundia ja professori TkT Christer Bengsiä, jonka huolellisesti pohditut 
kommentit auttoivat selkeyttämään työtäni. 

Olen ottanut oikeudekseni käyttää tähän työhön aikaa, jonka lapseni olisivat 
ansainneet. Kiitos Alma ja Eemeli, jotka jaksoitte odottaa. Kiitos Jaakko tuestasi. Kiitos 
äiti kaikesta avustasi arjen askareiden pyörittämisessä. 

Oulussa Eemelin 3-vuotispäivänä 22.3. 2002 Tarja Outila 
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1 Johdanto 

Kestävän kehityksen ideologia on tullut osaksi yhteiskuntaamme. Käsite on sisällytetty 
lainsäädäntötekstiimme, poliittisiin ohjelmiin ja yhä useammin keskusteluissamme 
viittaamme teemaan. Vuoden 1990 jälkeisessä rakennuslain tekstissä käsite oli vielä 
selkiytymätön, epämääräinen tavoite, jonka suuntaan yhteiskunnan haluttiin kehittyvän. 
Maailman ympäristö- ja kehityskonferenssin vuonna 1987 julkaisemassa ns. Brundtlandin 
raportissa Our Common Future esitettiin ne globaalit taustat, joiden pohjalta käsitteen 
oletettiin tarkentuvan ja konkretisoituvan.1 Huolemme tämän ja huomisen sukupolven 
välisestä tasa-arvoisuudesta suhteessa elinympäristöömme, niukkuuteen ja 
epävarmuuteen sekä ennen kaikkea oikeudesta inhimilliseen elämään, hyvään elämään, 
on tullut todellisemmaksi. Olemme joutuneet seikkaperäisemmin pohtimaan käsitteitä 
kestävyys, kehitys ja kehityksen kestävyys. Olemme myös joutuneet yhä vaikeamman 
tehtävän eteen etsiessämme konkreettisia kestävän kehityksen sovelluksia eri 
konteksteissa. Vuonna 1987 julkaistun ns. Brundtlandin komission raportin mukaan 
kestävä kehitys määritellään seuraavasti:  

Kestävä kehitys on kehitystä, joka ottaa huomioon nykyiset tarpeet ja mahdollistaa 
tulevien sukupolvien tyydyttää omat tarpeensa.2 

Kestävän kehityksen määritelmä sisältää neljä perustasoa; ekologisen, kulttuurisen, 
taloudellisen ja sosiaalisen tason. Kulttuurin merkitys kestävässä kehityksessä korostuu, 
inhimillistä toimintaa määrittävänä ja muokkaavana tekijänä. Ekologinen rakentaminen3 
on osa kestävän kehityksen ideologiaa. Usein käsitteitä käytetään synonyymin kaltaisina, 
mikä ei kuitenkaan ole ehkä päätelmänä looginen. Ekologisella rakentamisella 
tarkoitetaan yleensä rakentamista, jossa pyritään minimoimaan aiheutuneet 
ympäristörasitukset ja haitalliset vaikutukset ihmisen terveydelle. Kestävä kehitys on 

                                                           
1 Our Common Future, The World Comission on Environment and Development. Oxford 
University Press. Oxford, New York, 1987, ss. 8-27. 
2 Ibid. s. 43 (vapaa suomennos TO). Alkuperäinen teksti: “Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to 
meet their own needs.” 
3 Ekologinen rakentaminen määritellään kappaleessa 2.4. Ekologisen rakentamisen ontologia. 
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käsitettävä laajempana sateenvarjokäsitteenä, jonka alakäsite ekologinen rakentaminen 
on.  

Paikallisuus, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sekä fyysisen tilan että kulttuurin 
rajaamaa toiminnallista ja verrattain yhdenmukaista kokonaisuutta,4 on osoittautunut 
merkittäväksi osatekijäksi, ei vähiten Rion maailmankomission 1992 ohjeen ”Think 
globally, act locally” vuoksi.5 Paikallisuus on voimavara, rajoite sekä muutospaineen alla 
alati oleva ihmisen arkielämän tapahtumien näyttämö.  

Ympäristö voidaan yksinkertaisimmin käsittää kaikkena meitä ympäröivänä. 
Ympäristön käsitteeseen sisältyy siis viittaus lähiympäristöömme, jota jäsennämme ja 
jonka koemme ennen kaikkea subjektina. Meitä ympäröi aina myös ilmasto. Alueelle, 
seudulle tai maantieteelliselle vyöhykkeelle tyypillisenä ilmiönä ilmasto on keskeinen 
paitsi ympäristökäsitteelle, myös paikallisuuden käsitteelle. Ilmasto on ehdoton realiteetti 
ja sen vaikutus voidaan havaita mm. kulttuurisessa kehityksessämme ja taiteissamme.  

Rakennetulla ympäristöllä, eli ihmisen omia tarpeitansa varten muokkaamalla ja 
tekemällä ympäristöllä,6 on merkittävä vaikutus yhteiskunnassamme. Olemme luoneet 
rakentamisen avulla huomattavan osan kansallisvarallisuudestamme,7 vietämme 
suurimman osan elämästämme rakennetussa ympäristössä ja haemme syitä elämänlaadun 
heikkenemiseen myös rakennetusta ympäristöstä. Poliittiset, yhteiskunnalliset ja sosio-
ekonomiset muutokset sekä taiteessa nykyisin suhteellisen nopeasti vuorottelevat tyylit 
heijastuvat fyysisessä ympäristössä. Rakentaminen on fyysisen ympäristön keskeinen 
osatekijä. 

Kansainvälisesti samankaltainen rakentamistekniikka ja lähiöideologian pelkistys ovat 
romuttaneet paikallisuuden traditiota erityisesti lähiörakentamisessa. Paikallisuutta on 
yleissilmäyksellä vaikea havaita, sillä se on muuttanut muotoaan. Rakenteet 
ympärillämme voisivat olla melkein mistä tahansa maasta.  

Erityisesti muuttoliike vaikuttaa asuinalueiden kehitykseen; toisaalla rakentamispaine 
kasvaa ja keskittyy, toisaalla tyhjyys ja vajaakäyttö ovat keskeisiä ongelmia. Muuttoliike 
on vuosituhannen vaihtuessa jälleen ajankohtainen. 1960-luvulla alkanut maaltapako 
aiheutti ”lähiöistymisen”. Nyt 2000-luvulla noin miljoona suomalaista asuu lähiöksi 
luokiteltavassa ympäristössä.8 Muuttajien määrä ja muuttamisen intensiivisyys, 

                                                           
4 Paikallisuutta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3. 
5 UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonfrenssi. Rio de Janeiro. 3.-14.6.1992. Ympäristöministeriö, 
Ulkoasianministeriö, 1993. 
6 Rakennettu ympäristö eroaa luonnon ympäristöstä siten, että luonnon ympäristössä muutokset 
ovat ensisijaisesti luonnon aikaan saamia, kun taas rakennetussa ympäristössä ihmisen toiminta on 
ensisijainen. 
7 Rakennusteollisuuden keskusliiton mukaan vuonna 2000 rakennettu ympäristö muodosti kaksi 
kolmasosaa Suomen kansallisvarallisuudesta. Asuinrakennusten osuus oli noin 60 % rakennusten 
tilavuudesta (kaikkien rakennusten yhteistilavuus oli 1450 milj. m3) ja puolet rakennusten pinta-
alasta (kaikkien rakennusten yhteispinta-ala oli 375 milj. m3). Rakennusteollisuuden keskusliiton 
www-sivut: http://www.rakli.fi/uutisia/Lehdisto/Visio2010VTT.htm. Luettu 24.11.2001. 
8 Lähiö on Otto-Iivari Meurmanin mukaan paikka, jossa on asuntoja 2000-10000 ihmiselle ja oma 
keskus palveluineen. Lähiössä alue rakentuu asumasoluista ja viheralueet ympäröivät niitä. O-I. 
Meurman, Asemakaavaoppi, Rakennuskirja Oy, Helsinki, 1947, ss. 78-79. Suomen kuntaliiton 
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aikaperiodilla tarkkailtuna, vaati kiivaimman lähiörakentamisen alkaessa 1960-luvulla 
rakentamiselta uutta tehokkuutta. Elementtitekniikan kehittyminen 1960-luvulla ja 
aluerakentamissopimukset tarjosivat rakennusteollisuudelle mahdollisuuden taloudellisen 
hyödyn maksimointiin ja samalla ne toimivat välineinä lähiöistymiskehityksessä. Nyt 
seuraavan sukupolven rakentajat, suunnittelijat ja tutkijat tarkastelevat lähiöistymistä 
ilmiönä, konkreettisena rakennusvirheiden kollaasina, sekä arkielämän ympäristönä.  

Vuonna 1995 aloitettiin mm. Valtion Asuntorahaston organisoima 
lähiöparantamishanke, jonka tarkoituksena oli ensisijaisesti helpottaa rakennusalalla 
tuolloin vallinnutta lamaa. Toisaalta haluttiin lyhyen ajanjakson aikana käynnistää 
laajamittaiset perusparannukset ja elävöittää taantuvia sekä heikkokuntoisia lähiöitä. 
Samaan aikaan lähiökohteiden ulkopuolelle jäi lukuisia lähiöitä, joiden kunnostamiseen 
ei käytetty ylimääräisiä resursseja. Vaatiiko ekologian implementointi hankkeita, 
projekteja ja erityistä huolenpitoa koko prosessin aikana, vai onko ekologisuus jo 
valmiina prosessin eri vaiheisiin kytkettynä?  

Olemme tottuneet käyttämään mittareita, suhdelukuja tai muita indikaattoreita 
havainnoidessamme muutoksia empiirisesti. Kestävä kehitys sisältää arvosidonnaisia 
tekijöitä, joiden mittaaminen indikaattorien avulla on vaikeaa. Indikaattoreiden on 
toimittava paitsi rakentamisen teknisinä ja arkkitehtuurin indikaattoreina niin myös 
kestävän kehityksen indikaattoreina.  

Tämän tutkimuksen tavoite on selkeyttää ekologisen rakentamisen tematiikkaa. Aihetta 
tarkastellaan sosiaalisen asuntotuotannon ja ns. yleishyödyllisen rakennuttamisen 
viitekehyksessä kahdessa pohjoisessa lähiössä. Keskeinen kysymys on, millaiset 
lähtökohdat historialliset, paikalliset ja kansainväliset tekijät antavat ns. ekologiselle 
korjausrakentamiselle kahdessa suomalaisessa lähiössä? Työssä tarkastellaan kahden 
lähiön historian, sosiaalisen rakenteen, fyysisen rakenteen ja korjausrakentamisen 
intressiryhmien vaikutusta ekologisen rakentamisen käsitteen määrittämisessä ja 
ekologisten periaatteiden toteutuksessa. Tarkoituksena on selvittää ekologisen 
rakentamisen paikallinen tulkinta. Tutkimuksella on merkitystä ekologian 
implementoinnissa sekä laajan ongelmakentän selkiinnyttämisessä ja jäsentämisessä.  

                                                                                                                                                
mukaan lähiöiksi luokiteltavilla alueilla asui vuonna 2001 noin 900 000 ihmistä. 
http://kuntaliitto.fi/lahio/fakta.htm. Luettu 24.11.2001. 



 

2 Ekologinen rakentaminen ja ekologisuuden osatekijät 

Ekologisen rakentamisen uusi aalto9 on hakenut uomaansa jo jonkin aikaa. 
Ekologisuuden ontologia määrittyy usein tulkitsijansa tieteellisen taustan ja 
arvomaailman suodattamana. Ekologisuus terminä viittaa luonnontieteelliseen, varsinkin 
biologian, käsitteistöön ja viitekehykseen. 

2.1  Ekologia-käsitteestä 

Ekologia-käsitteen kehitti Ernest Haeckel vuonna 1866 julkaistessaan teoksen Generell 
Morphologie.10 Hackellin käsitteen mukaan organismi on vuorovaikutuksessa ulkoisen 
maailman kanssa, joka on sekä orgaaninen että eloton. Haeckell johti käsitteen kreikan 
sanasta oikos, joka viittaa kotitalouden ylläpitoon.11 Olemme hyväksyneet käsitteeseen 
myös organismien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen12 sekä luonnontalouden ja 
ekosysteemien biologian edellisen lisäksi.13 Ekologia-sanan synonyymejä ovat 
bioekologia, bionomia (bionomics) ja ympäristöbiologia (environmental biology). 
Nykysuomen sanakirja korostaa ympäristön ja organismin välistä vuorovaikutusta; 
ekologia on oppi elollisten olentojen mukautumisesta ympäristöönsä. 14 

Teoksen The Encyclopaedia of Ecology & Environmental Management mukaan 
ekologia-käsite ymmärretään osana biologian alaa, joka on kiinnostunut kollektiivisten, 

                                                           
9 Uudeksi aalloksi kutsutaan tässä uutta luonnonmukaista tapaa lähestyä elämää, rakentamista ja 
tutkimusta. Käsitteen takana on ympäristötietoisuus eli environmentalismi. 
10 The New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia, Vol 14, 15th edition,1990, s. 959. 
11 Peter Calow, edit. The Encyclopaedia of Ecology & Environmental Management. Blackwell 
Science, 1998, s. 123. 
12 The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol. 4, 15th edition, 1990, s. 354. Katso myös 
Nykysuomen sanakirja 4, Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva. 1982, 
8. painos, s. 91.  
13 Ibid., ss. 959-961. 
14 Nykysuomen sanakirja Vol 1, WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva , 1978, s. 197. 
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organismeista koostuvien ryhmien tutkimuksesta (kts. Sanasto). 15 Moderni ekologia on 
ekosysteemikeskeinen. Erityisesti organismien välinen vuorovaikutus sekä abioottinen ja 
bioottinen ympäristö ovat kiinnostuksen kohteina. Ekosysteemissä biologiset, fyysiset ja 
kemialliset komponentit ovat vuorovaikutuksessa (kts. Sanasto).16 
Ekosysteemidynamiikka käsittää kasvi- ja eläinekologian, populaatiodynamiikan, 
käyttäytymisen ja evoluution.17 Autekologia (autecology) tutkii yksittäisen organismin ja 
ympäristön vuorovaikutusta ja synekologia (synecology)  tutkii organismeja ryhmänä. 
Miten nämä eroavat toisistaan? Edellisessä kiinnostusta herättää paikallisten 
populaatioiden geneettinen sopeutuminen paikallisiin oloihin. Ravintosyklit, 
energiataseet ja ekosysteemin kehitys kuuluvat synekologian piiriin. Soveltava ekologia 
paneutuu ekosysteemin input-output-järjestelmään, jossa tutkitaan erityisesti ihmisen 
osuutta vuorovaikutusprosessissa.18  

Organismin genotyyppi (kts. Sanasto) reagoi ympäristön kanssa, jolloin syntyy ko. 
organismin ko. kontekstissa luonteenomainen fenotyyppi (kts. Sanasto). Genotyyppi on 
organismin geneettinen rakenne, joka määrittää mahdollisuudet ja rajoitteet alkioasteesta 
aikuisuuteen. Fenotyyppi syntyy siten genotyypin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Se 
on myös ns. yleinen tyyppi, jonka fyysisesti samankaltaiset organismit muodostavat. 
Fenotyypissä näkyvät mm. muoto, koko, väri ja käytös. Se voi myös muuttua 
ympäristönmuutosten ja ikääntymisen seurauksena.19  

Genotyypissä geenit ja niiden vastingeenit muodostavat genotyypin, kun taas 
fenotyypissä geneettinen perimä on suodatettu ympäristön vaikutteiden läpi. 
Ympäristövaikutukset vahvistavat tai heikentävät joidenkin vastinsolujen toimintaa. 
Oleellista on siis se, että kaikki peritty ei näy fenotyypissä. Osa on latenttia, piilevää, 
mutta olemassa olevaa.  

Voidaksemme tutkia tarkemmin vuorovaikutusprosessia, joudumme paneutumaan 
geneettiseen perimään ja ympäristöolosuhteisiin. Luonnontieteen ekologia on selkeästi 
vuorovaikutuspainotteinen käsite. Elollisten olioiden vuorovaikutusta säätelee erityisesti 
abioottinen ja bioottinen ympäristö.20 Vuorovaikutusprosessi ei ole kuitenkaan 
yhdenmukainen.  

Ekosysteemit joutuvat antropogeenisten eli ihmisen aiheuttamien stressivaikutusten 
alaisiksi ja luonnollisten stressitekijöiden vaikutuksen alaisiksi.21 Ympäristön kanssa 
                                                           
15 Peter Calow (1998) op.cit. s. 219.  
16 Ibid. 
17 Ibid. s. 221. 
18 Ibid. 
19 The New Encyclopaedia Britannica. Micropaedia. Vol 9. s. 361. 
20 Abioottiseen ympäristöön luetaan yleisesti maaperä, kallioperä, ilmasto, ja vesitalous. Bioottisen 
ympäristön muodostavat kasvikunta ja eläinkunta. 
21 Bill Freedman on luokitellut seuraavat ympäristöön kohdistuvat stressivaikutukset aiheuttajan 
mukaan: 
1) fyysiset stressitekijät (pyörremyrskyt, maanjäristykset jne.) 2) tulipalot 3) saastuminen 4) 
lämmön aiheuttama stressi 5) säteilyn aiheuttama stressi 6) ilmaston aiheuttama stressi 7) 
biologinen stressi (organismien vuorovaikutuksesta aiheutuva stressi). Bill Freedman. 
Environmental Ecology. The Ecological Effects of Pollution, Disturbance and Other Stresses. 
Academic Press, 2. painos. Lontoo, 1995 (1989), ss. 5-6. 



 18

tapahtuvan vuorovaikutuksen intensiteettiä ja laajuutta mitataan indikaattorien avulla, 
toisaalta ympäristöindikaattorien avulla kuvataan myös ympäristön tilaa. Bill Freedmanin 
mukaan indikaattorien ja stressitekijöiden välinen suhde ei ole yksiselitteinen.22 Tämän 
takia on aiheellista luokitella indikaattorit SER-mallin avulla. SER (stressor-exposure-
response) huomioi stressin aiheuttajan, altistustavan ja vasteen erilaisissa tilanteissa. 
Indikaattorit voidaankin Freedmanin mukaan luokitella seuraavasti:23  
1. Stressin aiheuttajaa kuvaaviksi indikaattoreiksi (stressor indicators). 
2. Altistusta kuvaaviksi indikaattoreiksi (exposure indicators). 
3. Vastetta kuvaaviksi indikaattoreiksi (response indicators). 

Freedmanin mukaan altistusta kuvaavat indikaattorit voivat olla kvantitatiivisia tai 
kvalitatiivisia. Kvantitatiiviset indikaattorit mittaavat stressin aiheuttajan esiintymisen 
intensiteettiä tai voimakkuutta (esim. mm/kg). Kvalitatiiviset indikaattorit kuvaavat 
stressin aiheuttajan esiintymistiheyttä (occurance). Vastetta kuvaavat indikaattorit 
selittävät muutoksia esimerkiksi organismeissa, yhdyskunnissa, maisemassa, 
tuottavuudessa, fysiologiassa jne. Freedman esittää SER-mallin neljä pääluokkaa: 
lineaarinen, verkkomalli, putousmalli ja palautemalli (kuva 1).24 

                                                           
22 Ibid. s. 456. 
23 Ibid. 
24 Ibid. s. 457. 
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1. Lineaarinen (linear)  
 

S     R 

 
2. Verkkomalli (web) 25 
 

S 1 

S 2     R tai 

S 3 
  

      R 1 

S      R 2 tai 

       R 3 
 

S 1     R 1 

S 2     R 2  

  S3     R3 

 

3. Putousmalli (cascade)  
 

S 1   R 1 

    (S 2)    R 2 

        (S3) 

4. Palautemalli (feedback)  
 

S 1    R 1 
 

Kuva 1.  SER-mallit Bill Freedmanin mukaan (Bill Freedman. Environmental Ecology. The 
Ecological Effects of Pollution, Disturbance and Other Stresses. Academic Press, 2. painos. 
Lontoo, 1995 (1989), s. 457). 

SER-malli ohjaa indikaattorin valintaa. Mikäli halutaan liittää edellä kuvattu SER-
malli yhteen rakentamisen ekologisten tekijöiden kanssa, joudutaan sovittamaan 
indikaattorit sekä ympäristövaikutuksille että rakentamiselle sopiviksi. 
Indikaattoriajattelu tukee aiemmin esitettyä genotyyppi-fenotyyppi-ajattelua myös 
rakentamisessa, silloin kun hyväksytään rakentaminen osaksi ekosysteemiä. 
Rakentamisessa ns. genotyyppisten tekijöiden indikaattorit määritellään toisin kuin ns. 
fenotyyppiset indikaattorit. Ei myöskään voida yksiselitteisesti esittää fenotyyppisille 
ilmiöille indikaattorivaatimuksia, jollei ymmärretä stressimekanismeja ko. tilanteessa. 
Stressimekanismit edellyttävät tietoa stressitekijästä ja vasteesta sekä 
vuorovaikutussuhteesta. Näin siis ekologian luonnontieteellisessä viitekehyksessä. 
Kuinka voidaan tarkastella ekologisuutta kestävän kehityksen viitekehyksessä?  

                                                           
25 Verkkomalli jakautuu kolmeksi alarakenteeksi: 1) useampi stressitekijä- yksi vaste, 2) yksi 
stressitekijä- useampi vaste, 3) useampi stressitekijä- useampi vaste. Ibid. 
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2.2  Kestävän kehityksen viitekehys 

Koko ekologisen rakentamisen uusi aalto on seurausta kestävän kehityksen ideologian 
syntymisestä. Rakennettu ympäristö on merkittävä osa inhimillistä toimintakenttää ja 
luovan työn tulos. Varsinainen sysäys kestävän kehityksen käsitteen implementoinnille oli 
vuonna 1987 julkaistu Our Common Future eli Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja 
kehityskonferenssin raporttiteksti. Raportti on keskeinen teos koko ideologian kannalta. 
Brundtlandin raportissa koottiin kestävän kehityksen kannalta oleelliset 
ympäristöongelmiin liittyvät haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.26 Brundtlandin 
raportin mukaan kestävän kehityksen päätavoite oli inhimillisten tarpeiden ja toiveiden 
tyydyttäminen. Kestävä kehitys näin tulkittuna edellyttää, että ihmisen perustarpeet 
tyydytetään ja että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa toiveensa paremmasta 
elämänlaadusta. Tarpeet, joista puhutaan, ovat erityisesti maailman köyhien tarpeita. 
Tekniikka hyväksytään välineeksi paremman elämän tavoittelussa.27  

Kestävän kehityksen määritelmää on kritisoitu ja analysoitu koko käsitteen olemassa 
olon ajan. Esimerkiksi Keijo Koskinen on löytänyt määritelmästä neljä toisistaan 
poikkeavaa imperatiivia:28 

1. Kasvun imperatiivi: tavoitteena on taloudellinen kasvu. 
2. Ekologinen imperatiivi; inhimillisten toimintojen on sopeuduttava luonnon 

asettamiin rajoihin.  
3. Tarpeiden imperatiivi: tavoitteena on tyydyttää tarpeet, taata hyvinvointi ja 

köyhyyden poistaminen.  
4. Tulevaisuuden imperatiivi; tavoitteena on kiinnittää huomioita tuleviin sukupolviin. 

Koskisen mukaan ekologisen imperatiivin mukaisesti luonnon asettamat rajoitteet 
kohdistuvat ennen kaikkea väestönkasvuun, teknologiaan ja taloudelliseen toimintaan.29 
Erityisesti vaatimus kasvusta on tuottanut koko käsitteen olemassa olon ajan ristiriitaisia 
tulkintoja. Taloudellinen kasvu nähdään kestävän kehityksen edellytyksenä, sillä 
taloudellisen kasvun uskotaan luovan työpaikkoja ja lisäävän ostovoimaa. Luonnon 
säilyttäminen on tärkeää ensisijaisesti sen takia, että inhimillinen elämä tarvitsee luonnon 
tarjoamia palveluja selvitäkseen. Kestävän kehityksen määritelmää ja siitä johdettuja 
imperatiiveja, niin kuin ne edellä kuvataan, voidaan kritisoida kulttuurin merkityksen 
väheksymisen vuoksi. Inhimillinen toiminta on aina kulttuurista, joten kaiken toiminnan 

                                                           
26 Our Common Future. The World Comission on Environment and Development. Oxford 
University Press, Oxford, New York, 1987, ss. 8- 27. Gilbert Rist kritisoi kehityksen käsitettä 
laajasti kirjassan The History of Development: from Western Origins to Global Faith. Zed Books, 
London and New York, 1997, passim. 
27 Ibid. s. 26. 
28 Keijo Koskinen, Ympäristönsuojelusta ”kestävään kehitykseen”. Kansallinen ympäristöpolitiikka 
ja ekologinen modernisaatio, SYKESARJA A 6, Turun Yliopisto, Satakunnan 
ympäristöntutkimuskeskus. Turku, 1994, ss. 30-31.  
29 Ibid. 
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on sovittava kulttuurin asettamiin kehyksiin.30 Suomen kansallinen kestävän kehityksen 
komissio on sisällyttänyt Brundtlandin komission määritelmän omaan kestävän 
kehityksen määritelmäänsä: 31  

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa 
jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata 
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Laajasti 
määriteltynä kestävä kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta; 
ympäristötaloudellisen eli ekologisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. 

Kestävä kehitys tarkentuu alamääreiden kautta. Kestävä kehitys onkin ekologisesti, 
sosiaalisesti ja ihmisen henkisesti kestävää kehitystä (kts. Sanasto).32  Kulttuuriset 
näkökulmat on sisällytetty osin kahteen jälkimmäiseen kestävän kehityksen 
alamääreeseen. Ekologinen kestävyys edellyttää ihmisen toimintojen oikeaa 
suhteuttamista luonnon sietokykyyn ja luonnonvaroihin. Edellisistä voidaan johtaa 
ekologisen kestävyyden kolme keskeistä vaatimusta: 

1. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 
2. Luonnonvarojen riittävyys. 
3. Luonnon sietokyvyn turvaaminen. 

Listaan voitaisiin lisätä myös ns. luonnon perintö eli se luonto, jonka haluamme säilyttää 
jälkipolvillemme sellaisenaan. Ympäristöongelmat ovat seurausta ihmisen toiminnasta ja 
toiminnan vaikutuksesta ympäristöön. Suomen ympäristöministeriö on listannut tällä 
hetkellä merkittävimmät vaikutukset, joita ihmisen toiminnalla on elinympäristöömme:33  

1. Ilmastonmuutos. 
2. Luonnonvarojen tuhlaileva ja kestämätön käyttö. 
3. Ympäristön saastuminen ja pilaantuminen. 
4. Jätemäärän kasvu. 
5. Luonnonmukaisten alueiden väheneminen. 
6. Luonnonvarojen laadun ja saatavuuden heikkeneminen. 

Ekologian näkökulmasta tämän hetken suurimpia globaaleja huolenaiheita ovat 
väestönkasvun aiheuttamat vaikutukset, ilmaston muutos ja biologisen 

                                                           
30 Kulttuuri on kestävän kehityksen toteuttamisen kannalta ensisijainen. Javier Perez de Cuellarin 
vuonna 1995 johtama YK:n kulttuurin ja kehityksen maailmankomissio totesi loppuraportissaan 
Our Creative Diversity mm. että kehitys, joka on irrotettu inhimillisestä ja kulttuurisesta 
yhteydestään on vailla sisältöä ja että taloudellinen kehitys kaikessa monipuolisuudessaan on osa 
ihmisten kulttuuria. Alkuperäinen teksti: ”Development divorced from its human or cultural context 
is growth without a soul. Economic development in its full flowering is a part of a people’s 
culture.” http://www.unesco.org/culture/policies/ocd/index.shtml päivitetty 7.6.2001.  
31 Kestävä kehitys. Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä. 
Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Helsinki, 1995 s. 6. 
32 Ibid. s. 7. 
33 Valtion ympäristöhallinnon www-sivut http://www.vyh.fi/ypo/keke/ymptila.html päivitetty 
18.7.1997.  
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monimuotoisuuden häviäminen. Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna työttömyys, 
segregoituminen ja sosiaalierojen kasvu ovat kestävän kehityksen suurimpia uhkia.34 

Suomen kansallinen kestävän kehityksen komissio on 1990-luvulla esittänyt 
seuraavanlaisia keinoja kaikkien osatavoitteiden saavuttamiseksi: talouden ekologinen 
rakennemuutos, kestävän maatalouden edistäminen, kestävän metsätalouden edistäminen, 
kestävän energiatalouden edistäminen ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan aseman 
vahvistaminen. Tavoitteisiin päästään kansallisten kehitysohjelmien, lainsäädännön, 
ympäristövaikutusten arvioinnin, taloudellisten ohjauskeinojen, tiedottamisen, 
koulutuksen, tutkimuksen, teknologian ja kansalaisten osallistumisen (siis myös 
osallistamisen)35 avulla. Yhtenä keinona nähdään myös kansalaisten arvojen muutos.36  

Ekologisesti kestävä kehitys siis edellyttää, että ihmisen toiminnat ovat tasapainossa 
luonnossa tapahtuvien toimintojen kanssa. Ihmisen toiminnat eivät saa aiheuttaa 
palautumattomia muutoksia, jotka estävät luonnonmukaista uudistumista, kuten Yrjö 
Haila on todennut.37 Ihmisen on toimittava siten, että ympäristöuhat eivät syvene tai 
pahene entisestään, mutta toisaalta on myös estettävä uusien ympäristöuhkien synty. 
Ihmisen tulee kyetä arvioimaan luonnon sietokyky ja riittävä monimuotoisuus. Edellä 
kuvattu vaatimus ihmisen toimintojen suhteuttamisesta luonnonprosessien toimintaan 
korostaa prosessin merkitystä, joten ihmisen toimintoihin liittyvien prosessien on 
sopeuduttava luonnonprosesseihin entistä paremmin. Tässä yhteydessä on muistettava, 
että luonnossa tapahtuvat muutokset eivät ole aina ihmisen kannalta positiivisia ja että 
luonnossa muutokset ovat usein ennalta arvaamattomia. Palautumattomien muutosten 
pelko koskeekin ensisijaisesti muutoksia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia ihmisen 
omaksumalle elämänmuodolle ja ihmisen tarvitsemalle elinympäristölle. Luonnossa 
tapahtuvien ns. palautumattomienkin muutosten jälkeen luonnonprosessit jatkuvat aina 
jossakin muodossa.38  

Talouden ekologinen rakennemuutos on yleensä käsitetty perusehdoksi kaikelle 
kestävän kehityksen toteutumiselle. Suomen kansallinen kestävän kehityksen komissio 
ehdottaakin, että nykyiset tuotanto- ja kulutustottumukset tulisi korvata 
ympäristövastuullisella toiminnalla. Tämä toteutuu, jos taloudelliset ohjausjärjestelmät 
tukevat tavoitteita. Tuet, ympäristöverot ja -maksut toimivat välineinä yhteiskuntaan 
juurtuneiden tapojen ja modernin yhteiskunnan arvojen muuttamisessa. Valtion tulisi 
näyttää esimerkkiä. Kuluttajille suunnattu tiedotus ja ympäristösertifikaatit tukevat 
                                                           
34 Valtion ympäristöhallinnon www-sivut: http://www.vyh.fi/ym/ypo/keke/kekemaar.html päivitetty 
18.7.1997. 
35 Osallistuminen ja osallistaminen esiintyvät kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä teksteissä. 
Osallistava suunnittelu on aktiivisesti osallisia aktivoivaa. Käsitteitä käytetään rinnakkain 
kuvaamaan kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. 
36 Valtion ympäristöhallinnon www-sivut: http://www.vyh.fi/ypo/keke/keketaus.html päivitetty 
17.6.1997.  
37 Yrjö Haila, Kestävän kehityksen luontoperusta. Mitä päättäjien tulisi tietää ekologiasta? Suomen 
Kuntaliitto, Finlands Kommunförbund, Helsinki, 1995, s. 11.  
38 Maapallon lämpötilan muutoksilla on ollut aina tuhoisia vaikutuksia joillekin lajeille. Yleisesti 
tunnettu ns. palautumaton muutos tapahtui silloin, kun dinosauruksien elinolosuhteet maapallolla 
heikkenivät ja laji kuoli vähitellen sukupuuttoon, mutta nisäkkäiden ja muiden lajien evoluutio 
alkoi puolestaan kehittyä. 
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muutosta kohti ympäristötietoisempaa kulutusta.39 Taloudellisten tekijöiden rinnalle, ja 
jopa edelle, tulisi kuitenkin nostaa kulttuuriset tekijät. Kulttuuritausta vaikuttaa myös 
taloudellisen toiminnan taustalla ja ympäristötietoisuutta rakennetaan tukeutuen 
kulttuuriperintöön sekä yksilön ja yhteisön yleisesti hyväksymään arvomaailmaan.  

Voidaksemme toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita, tarvitsemme tutkimustietoa 
ympäristön tilasta, habitaateista ja ekosysteemeistä sekä vuorovaikutusmekanismista 
ihmisen ja luonnon välillä. Joudumme jatkuvasti myös määrittelemään vuorovaikutuksen 
luonnollisuutta. Ekologia on siis ensisijaisesti kiinnostunut organismien ja ekosysteemien 
välisestä vuorovaikutuksesta keskenään ja abioottisen luonnon kanssa. Jos luokittelemme 
ihmisen organismiksi, joudumme myös hyväksymään sen, että vuorovaikutus voi olla 
ihmisen kannalta kielteistä. Luonto ja ekologia on syvimmillään kilpailua 
elinmahdollisuuksista ja elinolosuhteista. Ekologia ja ekologisesti kestävä kehitys ovat 
siten eri termejä (kts. taulukko 1).  

Taulukko 1. Ekologia vs. ekologisesti kestävä kehitys  

 Ekologia Ekologisesti kestävä kehitys 
1. Luonto Julma, kaoottinen, positiivinen Pääasiassa positiivinen, yllätyksellinen 

2. Luonnon 
arvo 

Itseisarvo Välinearvo, itseisarvo  

3. Näkökulma Ekosentrinen, biosentrinen, 

zoosentrinen  

Antroposentrinen, yleispiirteisesti biosentrinen  

4. Ihminen Elävä organismi, osa luontoa  Ihmisen asema lajina ylivertainen muihin lajeihin 

nähden, vaikka ihmiset hyväksyvätkin ajatuksen, että 

ovat luonnonolioita 

5. Luonnon 
kielteiset 
vaikutukset 

Olennainen osa ekologian 

olemusta 

Ihmisen tulisi voida kontrolloida ja säädellä kielteisiä 

vaikutuksia  

6. Keskeinen 
tekijä 

Ekosysteemi, elävä organismi, 

bioottinen ja abioottinen luonto  

Ekosysteemi, elävä organismi, bioottinen ja 

abioottinen luonto ihmisen arvomaailmasta 

katsottuna, artefaktit 

7. Sosiaalisuus Lajien välillä esiintyy 

jonkinasteista sosiaalisuutta 

Inhimillinen sosiaalisuus on keino ekologisen 

kehityksen saavuttamiseksi 

8. Evoluutio Darwinismi Hyväksyy darwinismin, mutta kiinnittää erityistä 

huomiota ihmispopulaation evoluutioon. 

Kulttuurinen evoluutio keskeisempää kuin 

biologinen evoluutio.  

                                                           
39 Kestävä kehitys. Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä. 
Helsinki, 1995, s. 13. 
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2.3  Luontosuhde 

Luonnon ja kulttuurin välinen suhde on ongelmallinen, jos tarkastelemme vain kulttuurin 
antroposentrisiä ominaisuuksia. Tällöin kulttuuri ja luonto ovat selkeästi erotettavissa 
toisistaan. Kuitenkin luonto ja luonnonympäristö vaikuttavat kulttuurin kehitykseen ja 
muokkaavat kulttuuria. Esimerkiksi Spengler määritteli kulttuurin ja luonnon välisen 
suhteen kolmen perusolettamuksen avulla: 

1. Historialle on ominaista kerrallis-tosiasiallinen, luonnolle jatkuvasti 
mahdollinen (...) luonto on kaiken ajan ulkopuolella; sen tunnus on 
ulottuvuus, mutta ei suunta.40 

2. Luonto on kunkin kulttuurin funktio.41  

3. Ihmisen pysyvänä funktiona ei ole luonto, vaan koko maailma. Mutta tämä 
maailma on historiaa. Luonto on kulloinkin elossa olevan kulttuurin ilmaus.42  

Spenglerin teksteihin sisältyy sekä temporaalinen, ontologinen ja kulttuurinen tulkinta. 
Luonto määrittyy ihmisen kulttuurimuodosteiden kautta eri aikoina eri tavoin, joten 
luonto ei ihmisille ole aina sama. Ihmiselle luonto on primääri eli perusedellytys, mutta 
luonnolle ihminen on ei-mitään. Luontosuhde määritetäänkin juuri tavassa, jolla ihminen 
arvioi omaa ja luonnon välistä suhdetta ja tässä vertailussa ihmisellä on ollut taipumus 
ylentää itsensä luonnon yläpuolelle. 

Spenglerin mukaan länsimaisessa eetoksessa kaikki liittyy pikemminkin suuntaan kuin 
etäisyyteen. Toisaalta juuri etäisyys on tärkeä esimerkiksi pohtiessamme 
tulevaisuuttamme.43 Luontosuhde on siten myös muuttuva ja kukin aikakausi määrittää 
luontosuhteensa omista lähtökohdistaan. 

Ekologian käsitteeseen liitetään evoluution ja evolutionismin käsite.44 Evoluutio 
puolestaan edellyttää pitkää jatkumoa, hidasta kehittymistä ja yksilön/ ekosysteemin 
muutosta kohti parempaa sopeutumista vallitseviin oloihin. Ajanjaksot, jolloin muutokset 
ihmisen toimissa tapahtuvat tai jolloin niiden tulisi tapahtua, ovat evoluution kannalta 
varsin mitättömiä; useimmiten muutoksien edellytetään tapahtuvan sukupolven aikana tai 
lyhyemmässä ajassa. Itse asiassa luonnonmukaisuus (environmentalismi) haluaa säilyttää 
evoluutiokehityksen, joka sopii inhimillisiin tarpeisiin ja turvaa oman lajimme elämän. 
Kaikki muu on ihmisen evoluution kannalta tuhoisaa, vaikka se voisikin luonnon kannalta 

                                                           
40 Oswald Spengler, Länsimaiden perikato- maailmankatsomuksen morfologian ääriviivoja, suom. 
Yrjö Massa (lyhennetty), 1959, ss. 108-109. 
41 Ibid. s. 115. 
42 Ibid. ss. 237-238. 
43 Ibid. s. 136. 
44 Evolutionismi suomennetaan Nykysuomen sanakirjan mukaan kehitysopiksi. Evoluutio käsitetään 
samassa teoksessa (tasaiseksi ) kehitykseksi. Nykysuomen sanakirja 4. Suomalaisen kirjallisuuden 
seura. WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva, 1982, 8. painos. s. 110. 
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olla vain yksi vaihtoehto. Maapallon historia tuntee useita erilaisia ”luonnonmukaisia 
tiloja” eli luonnonmukaisuutta on voitu määrittää hyvinkin nykyisestä käsityksestä 
poikkeavasti (kts. kuva 2).  
 
       Jälkimodernismi 
        
  
     
     Evoluutio 

Kuva 2. Evoluution ja historiallisten episodien rinnastus. 

Kukin helmi kuvaa eri aikakauteen vallinnutta käsitystä luonnonmukaisuudesta. 
Erilliset helmet muodostavat helminauharakenteen, jonka rinnalla, ja ikään kuin 
kokoavana rakenteena eli ”nauhana”, on evoluutio. Helminauharakenne on ikuisesti 
kasvava ja muuttuva. Kullakin helmellä on oma arvomaailmansa ja omat 
ympäristölähtökohdat, joita ei voida yksinkertaisesti rinnastaa keskenään. 

Määrittäessämme luontoa käsitteenä meidän on itse asiassa määritettävä juuri 
luontosuhteemme ja ne arvot, joita liitämme luontoon. Tekemämme määritelmä on 
relevantti siis omassa ”helmessämme” eli omana historiallisena aikanamme ja se on 
peilattavissa vain aikakautenamme vallitseviin arvoihin. 

Kestävään kehitykseen on liitetty usein vaatimus juuri arvojen ja asenteiden 
muutoksesta. Mikäli edustamme pelkästään näkemystä, jonka mukaan luonnolla on vain 
välinearvoa eli instrumentaalista arvoa, ajaudumme helposti tilanteeseen, jossa luonto 
nähdään vain välineenä saavuttaaksemme hyvää meille ihmisinä. Tämä ajattelu on hyvin 
ihmiskeskeinen eli antroposentrinen (anthropocentric). Leena Vilkan mukaan 
lähestymistapaamme voidaan kutsua luontokeskeiseksi eli naturosentriseksi 
(naturocentric),45 jos arvostamme luontoa sen itsensä takia. Luonnolla on tällöin 
itseisarvoa.46 Vilkan mukaan myös luonnonobjekteilla on itseisarvon kaltaisia 
laatumääreitä, jotka ovat riippumattomia subjektista.47 

Vilkka luokittelee kolme luontokeskeistä, naturosentristä, asennetta, joiden mukaan 
voimme tutkia suhdettamme luontoon: (1) zoosentrismi (eläinkeskeinen), (2) biosentrismi 
(elämäkeskeinen) ja (3) ekosentrismi (ekosysteemikeskeinen). Jokaisella edellä mainitulla 
asenteella on keskeiset käsitteensä; zoosentrismin tietoisuus (consciousness), 

                                                           
45 Leena Vilkka, The varieties of Intrinsic Values in Nature. a Naturistic Approach to 
Environmental Philosophy, Department of Philosophy, University of Helsinki, 1995, passim. Katso 
myös Ekologiseen elämäntapaan. Leena Vilkka, toim. Yliopistopaino, Helsinki, 1996, ss.  22-23. 
46 Vilkka luokittelee antropogeeniset itseisarvot luonnossa seuraavasti: heikko antroposentrinen 
sisäinen arvo (weak antropocentric intrinsic value), supistettu sisäinen arvo (truncated intrinsic 
value), indeksinen sisäinen arvo (indexical itrinsic value), olemassaolon arvo (existence value) ja 
luontokeskeinen arvo (naturocentric value). Naturogeeniset arvot vastaavasti ovat: ihmisen hyvän 
tavoittelu, luontainen arvokkuus (inherent worth), luontainen arvo (inherent value), luonnollinen 
sisäinen arvo (natural intrinsic value) sekä zoogeeniset, biogeeniset ja ekogeeniset arvot. Ibid. s. 
128 Fig. 3. Katso myös Leena Vilkka, Ympäristöetiikka, Yliopistopaino, Helsinki, 1993, s. 143. 
47 Ibid. s. 123 Fig 1. 
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biosentrismin eloisuus (livingness) ja ekosentrismin eheys (wholeness).48 Teknosentrismi 
eli tekniikkakeskeisyys ja fysiosentrismi eli luontokeskeisyys49 tarkentavat edellistä 
luetteloa. Vilkan mukaan teknosentrismi ei edellytä eettistä suhdetta luontoon; luonto on 
vain väline tai raaka-ainevarasto ihmisen tarpeisiin. Fysiosentrismi lähestyy Aldo 
Leopoldin maaetiikkaa, jossa eettinen suhde abioottiseen ja bioottiseen luontoon on 
keskeinen. Edellisen mukaan hyvä teko on sellainen, joka edistää luonnon kauneutta, 
tasapainoa ja pysyvyyttä.50 Edelliset eivät Vilkan mukaan esiinny puhtaina, vaan 
yhdistelminä.51 

Luonnon käyttö on kytketty ihmiskunnan historian kehitykseen ja historian aikana 
kehitettyihin innovaatioihin. Se on samalla yhteiskunnan kehityksen historiaa. Jens 
Schjerup Hansen mielestä luontokäsitys on ideologia keskivertoluonnosta, joka tulee 
näkyväksi ihmisen tavassa jäsentää luontokäsitystämme. Siten luonto käsitteenä on 
yhteinen tietylle ryhmälle tai koko yhteiskunnalle, minkä vuoksi samanaikaisesti voi 
esiintyä useita erilaisia käsityksiä luonnosta.52 Hansenin näkemys luonnosta sopii myös 
tämän tutkimuksen luonto-määritelmäksi: Ei ole vain yhtä luontoa vaan on monia 
luontoja, joita ihminen yleensä antroposentrisesti ja oman kulttuurinsa sekä 
asuinpaikkansa antamien vihjeiden avulla jäsentää.  

Luontokäsitys kuvastaa kunkin historiallisen ajan tulkintaa luontosuhteesta. Hansen 
jakaa luontokäsitykset neljään pääluokkaan: 1) utilitaristinen luontokäsitys 2) 
romanttinen luontokäsitys, 3) funktionalistinen luontokäsitys ja 4) ekologinen 
luontokäsitys.53 Ensimmäinen painottaa maanviljelykulttuurin omaksumaa luontosuhdetta, 
jonka mukaan viljelymaisema on ideaalimaisema. Aikakäsitys oli syklinen ja villi luonto 
pelottava.54 Romanttisen luontokäsityksen mukaan villiä luontoa alettiin ihannoida. Villi 
ja vapaa luonto oli havainnoitavissa etäisyyden päästä. Ihmisen lähellä olevan luonnon 
muodostivat usein porvarilliset aksiaaliset puistot ja hallittu luonto. Luonto edusti myös 
terveyttä ja hyvää ympäristöä.55 Funktionalismin aikakaudella edellinen käsitys luonnosta 
muuttui. Ihminen ja luonto eriytettiin ja ympäristö jaettiin erilaisiin toiminnallisiin 
vyöhykkeisiin. Ihmisen toiminnat jaettiin myös funktioiden perusteella. Funkkiksen 
ideaalimaailmassa ihminen saattoi etäisyyden päästä tarkkailla lähiympäristöään 
joutumatta tahattomasti kosketuksiin luonnon kanssa. Halutessaan havainnoija saattoi 
siirtyä ikkunansa takaa lähialueen puistoon ja metsään virkistymään. Ihmisen ja luonnon 
kontaktipintaa supistettiin muiden hyvän elämän tavoitteiden saavuttamiseksi.56  

                                                           
48 Ibid. ss. 18-20. 
49 Leena Vilkka, “Ympäristöetiikka- luonnon arvot ja ihmisen asenteet” teoksessa Ekologiseen 
elämäntapaan. Leena Vilkka, toim. Yliopistopaino, Helsinki University Press, 1996, s. 23. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Jens Scjerup Hansen, Natursyn og planlaegning, SBI- Byplanlaegning 58- Statens 
Byggeforskningsinstitut, 1989, ss. 10-11. 
53 Jens Schjerup Hansen, Kulturens Syn på  Naturen, Nordiska Institutet för Samhällsplanering. 
Avhandling 18, 1995, ss. 32-33. Katso myös Hansen (1989) op.cit. passim. 
54 Hansen (1989) ibid. ss. 13-15. 
55 Ibid. ss. 15-16. 
56 Ibid. passim. 
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Ekologinen luontosuhde syntyi reaktiona funktionalistista ja romanttista 
luontosuhdetta kohtaan. Asioiden välisestä yhteydestä tuli keskeinen tekijä. 
Kokonaisuutta ei enää haluttu jakaa kauniisiin ja rumiin osiin, vaan kaikki kuului 
kokonaisuuteen. Energian kulutuksen ja jätteiden tuoton vähentäminen koettiin 
keskeisiksi tavoitteiksi. Hansenin mielestä ekologinen luontosuhde on kritiikkiä 
jälkiteollista yhteiskuntaa ja tietoyhteiskuntaa kohtaan. Kulutuksen määrä ei enää ole 
oikeassa suhteessa luonnonvarojen riittävyyteen, vaan  talouden mekanismit ohjaavat 
tuotannon ja kulutuksen rakenteita. Vihreästä on tullut poliittinen kannanotto, huoli 
luonnonvarojen riittävyydestä ja symbolinen arvo. Vihreä on synonyymi kaikille 
positiivisille assosiaatioille, joita luonto ja ympäristö meissä ihmisissä herättää.57  

Modernin yhteiskunnan luonto-käsitteessä on ollut epäselvyyttä. Hansen määritteli 
käsitteen luonto maailmaksi, jonka paljaan taivaan alla ihmiset käyskentelevät. Luonto 
sisältää visuaalisesti nähtäviä tekijöitä; mäkiä, meriä, flooran ja faunan. Luonto voidaan 
siten jakaa luonnolliseen (luonnonmukaiseen)58 sekä asuttuun ja viljeltyyn luontoon. 
Toisaalta Jürgen Matthies on kritisoinut nykyistä käsitystämme luonnosta ja hän 
edellyttäisikin aivan uutta tapaa jäsentää luontokäsitettä. Tekninen ja moderni yhteiskunta 
on tulkinnut luontoa ulkopuolelta; tarkastelumetodit ovat unohtaneet ihmisen 
kokemukset. Luonto on tullut ulkopuoliseksi, emme ole enää kokeneet olevamme osa 
luontoa, eikä luonto ole enää ollut osa yksityisyyttämme ja intimiteettiämme. Matthies 
muistuttaakin, että olemme todella unohtaneet kaaoksen, joka oli alun perin kaiken voima 
ja alku. Nyt kaaos on valjastettu ja siitä on tullut osa järjestystä. Lukuisia 
luonnonprosesseja on vaikea ennustaa, emmekä todellakaan voi tietää, kuinka luonto 
vastaa toimiimme. Matthieksen mukaan luonnontieteet osaavat kuvata luonnon 
tapahtumia, mutta voivat myös jättää huomiotta tärkeitä aspekteja, jotka ovat meille 
latentteja. Meidän tulisikin käsitellä luontoa ja sen osia yksilöllisemmin, sillä luonto on 
indeterministinen59 ja myös luontokäsitteen tulisi olla indeterministinen. Jokainen 
luonnonolio on oma systeeminsä, jolla on oma historia ja oma kokemusmaailma. 
Matthies ehdottaakin, ettemme edes yrittäisi määritellä luontoa käsitteenä, vaan meidän 
tulisi alati tutkia suhdettamme luontoon. 60 

Matthieksen määritelmässä luonnossa oleva jatkuvuus ja tietynlainen itsenäisyys 
suhteessa ihmisen toimintoihin on arvokas. Ekologisen luontokäsityksen mukaisesti 
tarkastelemme luontoa usein liian positiivisin arvolatauksin. Ekologisuus tarkoittaa 
yleisesti eettistä suhdetta luontoon ja eettisyys merkitsee hyviä sekä kauniita tekoja. 
Toimiessamme mahdollisimman ekologisesti uskomme turvaavamme sen, että luonto 
mahdollisimman vähän vaikeuttaa inhimillistä elämäämme. Taustalla on 
ajatusrakennelma, jonka mukaan ekologinen elämäntapa vähentäisi luonnon kielteisten, 
                                                           
57 Ibid. passim. 
58 Lähes kaikki luonto on suorasti tai epäsuorasti ihmisen vaikutuksen alaista ja ihmisen toimintojen 
muokkaamaa, joten luonnonmukaista luontoa ei autenttisena juurikaan enää ole. Hansen (1995) 
op.cit. ss. 32-33. Katso myös Hansen (1989) passim. 
59 Indeterministinen tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan on olemassa luonnonlaeista 
riippumattomia asioita ja tapahtumia. Nykysuomen sanakirja 4 (1982) s. 170. 
60 Jürgen Matthies, ”Luontokäsitteen renessanssi” teoksessa Luonnon luonto. Filosofisia kirjoituksia 
luonnon käsitteestä ja kokemisesta, Jussi Kotkavirta, toim. SoPhi, Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin 
ja filosofian julkaisuja 2, Jyväskylän yliopisto, 1996, ss. 134-148. 
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kaoottisten, piirteiden esiintymistä. Luontosuhteen ja arvojemme avulla voimme siis 
ainakin yrittää vaikuttaa kaoottiseen luontoon. Oletamme myös, että luonto palkitsee 
hyvät (luonnonmukaiset) tekomme. Ekologiseen luontosuhteeseen voidaan siten liittää 
uusmoraalisia piirteitä; koemme olevamme moraalisesti parempia ihmisiä toimiessamme 
luonnonmukaisesti. Tämä ajatusrakennelma sopii inhimilliseen etiikkaan ja historiaan, 
mutta luonnolla ei ole samaa moraalia ja etiikkaa. 

Bioottisessa luonnossa keskeisintä on lajien välinen kilpailu ja evoluutio. Moraalin 
merkitys tulee esille siinä, kuinka ihminen hyväksyy luonnon itseisarvon ja itsenäisyyden 
suhteessa omiin tekemisiinsä. Ihmisen on jatkuvasti pohdittava omaa suhdettaan 
luontoon, sillä ihminen samanaikaisesti on sekä luonnonolio, joka on osa ekologista 
vuorovaikutusprosessia, että kulttuurin vaikutuspiirissä oleva yksilö. Koska luonnonilmiöt 
perustuvat osin sattumaan ja kaaokseen, on ihmisen ulkoisesti järjestyneen toiminnan 
arvioinnissa paneuduttava moraalin sijasta ensisijaisesti siihen, kuinka paljon ihmisen 
toiminta rajaa luonnossa tapahtuvia valintoja historiallisena aikana (nyt ja 
tulevaisuudessa)? Vaikka luonto on itsenäinen, vaikuttaa ihminen toiminnallaan luonnon 
mahdollisuuksiin reagoida ja palautua (vrt. SER-mallit). Tässä mielessä ekologinen 
luontosuhde on perusteltua, moraalisessa mielessä ei. Ihmisen on tunnustettava luonnon 
itseisarvo samoin kuin inhimillisen elämän itseisarvo, muuten ekologinen luontosuhde ei 
ole relevantti. Ekologinen luontosuhde tuleekin tässä tutkimuksessa määritellä uudelleen: 
ekologinen luontosuhde takaa sen, että ihmisellä on kunakin historiallisena aikana 
mahdollisimman monia vaihtoehtoja ekologisessa vuorovaikutusprosessissa.  

Luontosuhdetta voidaan tulkita esimerkiksi tämän tutkimuksen esimerkkikohteina 
olevissa lähiöissä. Lähiörakentaminen liitetään vahvasti funktionalistiseen 
luontonäkemykseen. Funktionalistinen luontonäkemys on itse asiassa romanttisen 
luontonäkemyksen jatke. Luonto nähtiin maisemana, jota katselija kontrolloi ja havainnoi 
perspektiivistä. Vapaa-aika ja työ erotettiin toisistaan, joten voimavaroja voitiin panostaa 
yhä enemmän tuottavaan palkkatyöhön, millä oli suuri merkitys teollistuvassa 
yhteiskunnassa. CIAM:n (Congrès International d’Architecture Moderne) kongressissa 
vuonna 1933 esitettiin varsinaiset funktionalistisen suunnittelun perusperiaatteet: 
kaupungin elementtejä tulisi tarkastella asumisen, vapaa-ajan, työn ja yhteiselon 
toimintojen eli funktioiden pohjalta. Valo, ilmavuus ja viheralueet käsitettiin luonnon 
synonyyminä. Vuokra-asunnot, kerrostalot ja viheralueet syntyivät uuden 
suunnittelunäkemyksen, erityisesti kaupunkisuunnitteluun liittyvän aluerakentamisen, ja 
ekonomististen tavoitteiden yhteisvaikutuksesta. Haluttiin rakentaa halvemmalla, 
useampia ja käytännöllisempiä asuntoja kuin ennen. Fysiologinen viihtyisyys nousi 
ensisijaiseksi tavoitteeksi ja luonto tarjosi lähinnä virkistystä.61  

Ajan myötä funktioiden mukaan rakennetuissa lähiöissä alkoi esiintyä sosiaalisia 
ongelmia ja ympäristö koettiin usein kielteiseksi ja vaikeasti sisäistettäväksi.62 Koska 
lähiöiden rakennustekninen kunto on huonontunut, on suurta osaa rakennuskannastamme 
alettu korjata. Ongelma ei ole vähäpätöinen. Paitsi että korjataan teknisiä puutteita, 
joudutaan puuttumaan myös lähiöiden sosiaalisuuteen, esteettisyyteen ja arkkitehtuuriin 

                                                           
61 Hansen (1989), op.cit., passim.  
62 Valtion Asuntorahasto käynnisti lähiöiden korjausrakentamisohjelman sekä rakenteellisten että 
sosiaalisten syiden vuoksi. Valtion Asuntorahasto, kirje kunnille 1448/69/95, päivätty 24.11.1995. 
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sekä mahdollisesti luontosuhteeseen. Minkälaiset lähtökohdat ekologinen luontonäkemys 
ja ekologisen rakentamisen teemat antavat funktionalisen lähiön perusparantamiseen?  

2.4  Ekologisen rakentamisen ontologia 

Kestävä kehitys on selkeästi ihmiskeskeinen. Ekologinen rakentaminen on käsite, jonka 
sisältöä on määritetty kestävän kehityksen käsitteen kautta. Rakentamisen yhteydessä 
ekologia-käsitettä on harkittava uudestaan. Onko rakennus tai kaupunki organismi vai 
ekosysteemi, jonka vuorovaikutusta tutkimme ekologian oppien mukaisesti? Vai onko 
rakennettu ympäristö sitä ympäristöä, jossa organismit ovat vuorovaikutuksessa ? Kuinka 
tulkita rakennetun ympäristön ekologiaa? 

Eräiden tutkijoiden mukaan kaupunki voidaan käsittää esimerkiksi organismina. 
Kaupungilla on oma elinkaarensa ja se voi myös kuolla. Tämä rinnastus on yleensä tehty 
huolimatta siitä, onko kaupunki ajateltu ensisijaisesti artefaktiksi vai organismiksi.63 
Toisaalta kaupunki voidaan rinnastaa myös ekosysteemiin, kuten Herbert Sukopp tekee.64 
Tällöin urbaanin ekosysteemin ja ei-urbaanin ekosysteemin väliltä on löydettävissä eroja. 
Esimerkiksi kaupungin ilmanlaatu poikkeaa ympäristön ilmanlaadusta. Kaupungin 
materiaalinen input-output-järjestelmä on jo kauan ollut epätasapainossa 
luonnonympäristönsä kanssa. Urbaanit alueet poikkeavat toisistaan Sukoppin mukaan 
ilmaston, maaperän ja rakennusten suhteen. Tämän vuoksi jokaisessa kaupungissa tulisi 
tehdä ekologinen kartoitus, jossa eri biotoopit saadaan selville.  

Kestävän kehityksen kirjoituksissa viitataan myös usein siihen, että ihmisen 
asumisyhteisön tulisi muistuttaa omavaraista kylää. Ekokylät ja biopolikset eli yhteisöt, 
joissa tuotanto ja kulutus hoidetaan samalla alueella, ovat ekologisen elämäntavan 
ideaaleja. Ekokylässä paikallisuus on keskeinen teema: tuotanto ja kulutus on paikallista, 
ihmisen liikkuminen ja energian kulutus on mahdollisimman vähäistä, tavaroiden 
kuljetustarve on mahdollisimman pientä, ravinto on paikallista ja jätteet rasittavat vain 
jätteiden tuottajia. Jätteet ovat myös resurssi.65 Ekologisessa idyllissä ihminen on 
verkostoitunut tietoverkon avulla globaaliin maailmaan ja etätyön tekeminen on yleistä. 
Asuntojen muuntojousto edesauttaa ihmisen sitoutumista samaan paikkaan. Ekokylän 
ideaalissa ihminen valitsee oman kylänsä, jossa hän viettää suurimman osan elämästään, 
liikkuu mahdollisimman vähän autolla ja kehittää asuinalueettaan.66 Ekokylä on idea, 
jonka ekologisuus on asetettu kyseenalaiseksi jo omana aikakautenamme.  

                                                           
63 Tähän ajatukseen viittaa Briitta Koskiaho teoksessaan Briitta Koskiaho, Kaupungista 
ekokaupungiksi. Urbaanin ekologian Eurooppa. Gaudeamus, Tampere, 1997, s. 26. 
64 Herbert Sukopp,“Urban Ecology- Scientific and Practical Aspects”, teoksessa Urban Ecology. J. 
Breuste; H. Fieldmann and O. Uhlmann (Eds.) Springer, Leipzig, 1998, ss. 4-5. 
65 Kyläideaa noudattaa mm. ekologinen jalanjälki, jonka avulla voidaan osoittaa ihmisen 
elinaikanaan tarvitsemien hyödykkeiden valmistukseen ja tuhoamiseen tarvittava maa-ala. kts. 
Maija Hakanen, Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen arviointi, kriteerit ja mittaaminen. 
Acta 107/1999. Suomen kuntaliitto, Helsinki, 1999. 
66 Ekokyliä on perustettu useisiin maihin. Kts. Pirjo Siipolan lisensiaatintyö Kestävän kehityksen 
mukainen pientaloryhmä- kolmen suomalaisen ekokylähankkeen toteutus. Oulun yliopisto, 
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Mitkä ovat ne tekijät rakentamisessa ja arkkitehtuurissa, jotka määrittävät 
ekologisuutta? Semiotiikan tutkija Simo Säätelän mukaan esimerkiksi tyyli ei ole 
syntaktinen järjestys, vaan tyylillinen järjestys, sillä syntaktiset eli kieliopilliset säännöt 
ovat muuntuvia, mutta sellaisenaankin oikeita. Tyylilliset säännöt ovat Säätelän mukaan 
vapaampia; niissä on tiettyä säännönmukaisuutta (rytmi, mittakaava), mutta ne ovat 
avoimempia salliessaan yksilöllisiä sovelluksia. Tyyli toistaa ainoastaan esteettisesti ja 
psykologisesti tärkeitä tekijöitä, ei kaikkea toistettavaa.67  

Voidaan myös löytää argumentteja kielen ja arkkitehtuurin rinnastettavuuden puolesta, 
mm. Umberto Eco on rinnastanut arkkitehtuuria kieleen. Arkkitehtuurin kieli on 
semiotiikan kieltä; symbolismin säännöin voidaan viestittää tarinaa rakennuksissamme.68 
Voimakkaammin tyylin syntaktisesta olemuksesta puhuu esimerkiksi Pauline von 
Bonsdorff. Hänen mukaansa tyyli repertuaarina muuttuu syntaktiseksi koodiksi 
saavuttaessaan historiallisen huipentumansa. Tällöin tyyli on erotettavissa aikaperiodilla 
selkeäksi kokonaisuudeksi. Bonsdorffin mielestä syntaktinen koodi on pysyvä, ja 
pysyvyys on sidoksissa havaittaviin muotoihin. Merkitykset haihtuvat herkemmin.69  

Selkeästi rakennuksen syntaktisen koodin puolesta puhuvat Bill Hillier ja Juliet 
Hanson, jotka ovat tutkineet tilaa ja siinä ilmeneviä sosiaalisia suhteita käyttäen apunaan 
tilan syntaktista rakennetta. Tilojen saama merkitysrakenne noudattaa kielen syntaktista 
koodia.70 Tällöin syntaksia tutkitaan empiirisesti, analysoimalla sosiaalisia rakenteita 
matemaattisen kaavan ja tilojen hierarkisen rakenteen avulla. Väitöskirjassani hyväksyn 
syntaksin osaksi arkkitehtuurin tyylin syntaksia. 

Voiko luonnonmukaisella arkkitehtuurilla olla normatiivista typologiaa ja onko 
luonnonmukaisen arkkitehtuurin syntaksi olemassa? Typologialla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä tyyppijärjestelmää, jonka mukaisesti rakennuksia luokitellaan funktioiden 
perustella ja luonnonmukaisiin sekä ei-luonnonmukaisiin. Arkkitehtuuri noudattaa tyylin 
sääntöjä, joten ilmeisemmin luonnonmukaisuuden säännöt tyylin kontekstissa olisivat 
olemassa, jos luonnonmukaisuus hyväksytään tyyliksi. Samalla ilmeisimmin tulisi pohtia 
ekologisuuden syntaksia.  

Vaikka luonnonmukaisuus voitaisiinkin liittää tyyliin,71 on yhdistelmä on vaarallinen 
käsitteellisellä tasolla. Tyyli tuhoutuu, kun se ei enää täytä vaatimuksia, joita tyylille 
tiettynä ajanjaksona asetetaan. Tyylin lakatessa täyttämästä funktiotaan myös 
                                                                                                                                                
Teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin osasto, 2000. Briitta Koskiaho kritisoi biopoliksen ideaalia. 
Hänen mukaansa ekopoliksessa ylläpidetään länsimaista kulttuuria ja modernin projektia, jolle 
länsimainen kaupungistuminen on rakentunut. Se voi olla myös yritys rajoittaa kaupungistumista ja 
yritys selkeyttää kaupungistumisen rakenteita. Briitta Koskiaho (1997) op.cit. s. 36.  
67Simo Säätelä Synteesi. Taiteiden välisen tutkimuksen aikakauslehti 3/1988. Ympäristö, 
arkkitehtuuri, tietotekniikka. Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitos, Suomen Taidekasvatuksen 
Tutkimusseura, Suomen Estetiikan Seura, Suomen Semiotiikan Seura. Helsinki, 1988, s. 66. 
68 Umberto Eco, Den frånvarande strukturen. Berlingska Boktryckeriet, Lund, 1971, käännös Estrid 
Tenggren. Alkuperäinen teos La struttura assente. ss. 281-338. 
69 Pauline von Bonsdorff, ”Manifesti sanoo: arkkitehtuuri on” teoksessa Säätelä (1988) ss. 143-144. 
70 Juliet Hanson and Bill Hillier, The Social Logic of Space, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1984, passim. 
71 Kts. Claus Bech-Danielsen, ByØkologi og æstetik- et koblingsunivers mellem sted og rum. SBI- 
rapport 300, 1998, passim. 
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luonnonmukaisuus tyylin osatekijänä menettää merkitystään. Luonnonmukaisuudesta 
tulee hetkittäinen reaktio ja todellakin tulkitsemme luontoa kulttuurien kautta. Koska 
ekologia ja evoluutio eivät lopu historiallisena ilmiönä, ovat ihmisen historiallinen 
menneisyys ja luonnonjärjestelmien menneisyys eri asioita. Kritiikissä menneitä tyylejä 
kohtaan joudutaankin pohtimaan, kritisoidaanko oikeilla argumenteilla kohteen tyylillisiä 
ja ekologisia ominaisuuksia. On helppoa sortua kritiikkiin, joka ei anna oikeutta 
tyylilliselle kontekstille eikä myöskään paljasta riittävästi kohteen ekologisuutta omana 
aikakautenaan oman aikansa ympäristön tilaan peilattuna. Historia voi epäoikeutetusti 
kohottaa tai alentaa kohteen rakennustaiteellista tai ekologista arvoa. Siis arkkitehtuurin 
syntaktinen koodi muuttuu tyylien muuttuessa, mutta ekologian ”syntaksi” ei sallisi näin 
nopeita muutoksia.  

Rakennetun ympäristön suunnittelu on varsin normatiivista. Esimerkiksi maankäyttö- 
ja rakennuslaki (MRL) velvoittaa ohjaamaan toimintoja selkeästi tiettyjen 
ammattiryhmien hallintaan; kaavoituksesta vastaa esimerkiksi kunta tai maakuntien liitto, 
rakennuksen suunnittelulta edellytetään tiettyä tasoa kohteen vaativuuden mukaisesti ja 
tämä edellyttää edelleen ammattisuunnittelijaa. Esimerkiksi purkaminen ja korjaaminen 
on useissa tapauksissa täysin luvanvaraista. Yrjö Sepänmaa kritisoi tapaamme antaa 
ympäristö yksilölle eräänlaiseksi koekentäksi, jolloin yksilö saa hyödyntää ympäristöään 
toteuttaessaan itseään. Sepänmaan mukaan estetismin ongelma on juuri siinä, että 
esteettiset arvot asetetaan etusijalle erilaisten arvojen joutuessa ristiriitaan.72 Estetiikka on 
inhimillinen piirre, jonka merkitys korostuu erityisesti arkkitehtuurissa.  

Eräs luonnonestetiikan keskeinen prinsiippi on täydentävyyden periaate, jonka 
mukaan esimerkiksi maiseman kauneus voi muuttua katseluetäisyyden muuttuessa. 
Toisaalta luonnonestetiikassa perinteisesti esteettiset arvot on yhdistetty taloudellisiin, 
kulttuurisiin ja sosiaalisiin arvoihin. 1980-luvulta lähtien on alettu kiinnittää huomiota 
moraalisiin kysymyksiin, osin ekologisen luontonäkemyksen vahvistumisen 
seurauksena.73 Luonto on parhaimmillaan toimiessaan häiriöttömästi, kuten Aarne 
Kinnunen on todennut.74 Sen sijaan lähiön kauneutta voidaan arvottaa arkkitehtuurin 
viitekehyksessä ja lähiön luonnonmukaisuuden avulla. Esimerkiksi mittakaava vaikuttaa 
kontekstin ja katsojan suhteeseen, ja siten ympäristökokemukseemme. Toisaalta mm. 
Paul Weiss ja Susanne Langer ovat todenneet, että biologisilla ominaisuuksilla on 
merkitystä kauneuskäsityksessämme, ja että ihmisen esteettiset reaktiot ovat 
ymmärrettävissä vain, jos voidaan löytää jokin yhteinen tekijä, joka hallitsee ihmisen niin 
luonnon kuin taiteenkin muodossa havaitsemaa kauneutta.75 Yhteinen tekijä on aito 

                                                           
72 Yrjö Sepänmaa teoksessa Ympäristöestetiikka, Yrjö Sepänmaa ja Aarne Kinnunen, toim. 
Gaudeamus, 1980, ss. 202-203. 
73 Ibid. s. 206. 
74 Aarne Kinnunen, “Luonnonestetiikka” teoksessa Ympäristöestetiikka, Yrjö Sepänmaa ja Aarne 
Kinnunen, toim. Gaudeamus, 1980, s. 36. Toisaalta luonto toimii itsenäisesti ja häiriöttömyys tässä 
kuvastaakin enemmän sitä, kuinka paljon tai vähän ihmisen toiminnat vaikuttavat luonnon 
toimintaan. 
75 Teoksessa Joseph W Meeker, The Comedy of survival- In search of an Environmental Ethic, 
International College, Guild of Tutors Press, 1972, ss. 97-99. 



 32

biologinen elämä.76 Siis; visuaalisten muotojen ihmisessä synnyttämä nautinto riippuu 
havaittujen muotojen biologisesta aitoudesta.77  

Kysymykseen pidetäänkö rakennusta ensisijaisesti organismina vai artefaktina saadaan 
uusia ulottuvuuksia, kun rakennusta tulkitaan taide-esineenä, jolla tulisi olla 
luonnonmukaisuuden ulottuvuus. R.W. Hepburnin mukaan arkkitehtuuri on 
luonnonesineen kaltainen, koska katsojina olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
ympäristömme kanssa eli olemme osa objektia.78 Konteksti ja objekti muuttuvat koko ajan 
ja samalla kohde ja tarkkailija mukautuvat yhdeksi.79 Kun esimerkiksi 1970-luvun lähiö 
luetaan arkkitehtuurin, siis rakennustaiteen piiriin, on se kuitenkin aina artefakti. 
Ympäristöstä eristäminen ja rakennuksen vertaaminen artefaktiin, voidaan käsittää 
tiukasti kontekstisidonnaiseksi lähestymistavaksi. Mikäli asiaa tarkastellaan ekologian 
pohjalta, on artefaktirinnastuksessa ristiriita.  

Arkkitehtuurin ja ekologia-käsitteen olemuksessa on toinenkin selvä ero: arkkitehtuuri 
ei perustu kaaokseen. Yhdistettäessä ekologian ja arkkitehtuurin käsitteet oletetaan 
seuraavaa: 1) ekologia tuo vastoin olemustaan arkkitehtuuriin positiivisia elementtejä ja 
2) ekologia on alisteinen arkkitehtuurille. Ekologia arkkitehtuurin käsitteeseen 
yhdistettynä joutuu alisteiseen asemaan juuri arkkitehtuurin käsitteeseen sisältyvän 
tekijän intention vaatimuksen vuoksi. Ekologisuus on siten luovassa työssä tehtävien 
valintojen armoilla, juuri kuten Sepänmaa toteaa ympäristöestetiikan osalta. Intentio 
alistaa ekologian lainalaisuudet luovan työn lainalaisuuksille ja suunnittelijan on 
oletettava, että luonnonprosessit ovat täysin ennalta määrättyjä ja valittuja. Luonnon 
sattumalla ja kaaoksella ei ole valinnassa sanottavaa asemaa.  

Ekologisessa rakentamisessa täytyy olla jotain muutakin ekologista kuin ulkopäin 
havaittava tyyli, muutenhan ekologisuus häviää tyylin menettäessä ajankohtaisuutensa. 
Tässä joudutaan palaamaan edelleen vuorovaikutuksen mekanismiin. Kun kaupungit tai 
rakennukset käsitetään organismeiksi ja ekosysteemeiksi, on myös hyväksyttävä 
organismin ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Tällöin joudutaan tarkastelemaan 
genotyyppiä ja fenotyyppiä myös osana rakentamista.  

Rakennus ei periydy geneettisesti kuten organismit, mutta organismiajattelu viittaa 
siihen, että rakennus on osa bioottista ympäristöä. Ekosysteemiajattelu viittaa enemmän 
siihen, että rakennukset ja kaupungit ovat abioottista ympäristöä, jossa bioottiset tekijät 
ovat vuorovaikutuksessa. Toisaalta rakennuksessa tai kaupungissa on sekä bioottinen että 
abioottinen olemus. Rakennuksen kuuluminen abioottiseen tai bioottiseen luontoon onkin 
selvitettävä tarkemmin. 

Rakennukselle tyypillisiä ominaisuuksia ovat fyysinen rakenne ja ilmaisu. Fyysinen 
rakenne on biologinen ominaisuus, jonka lähtökohtana on materiaalien fysiologia. 

                                                           
76 Biologiseen elämään viittaavat Susanne Lange, Paul Weiss sekä Norman Crowe. Esteettinen 
tulkinta on tällöin kognitiivinen. 
77 Joseph W Meeker, “Ecological Esthetics” teoksessa Joseph W Meeker, The Comedy of survival- 
In search of an Environmental Ethic, International College, Guild of Tutors Press, 1972, ss. 106-
117. 
78 Tässä esteettinen tulkinta on nonkognitiivinen; kokemuksellisuutta ja osallisuutta korostava.  
79 R.W. Hepburn, ‘Wonder’ and Other Essays. Eight studies in Aesthetics and Neighbouring Fields. 
University Press, Edinburg, 1984, ss. 9-34. 
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Toisaalta artefaktin kaksi keskeistä tekijää denotaatio80 ja konnotaatio81 liittyvät sekä 
fyysiseen rakenteeseen että koettavaan rakenteeseen. Denotaatio on kohteen fyysinen 
ilmaisu ja konnotaatio on (myös esteettinen) tulkinta kohteesta. Rakennuksella on itse 
asiassa kolme ulottuvuutta; ”genotyyppinen” rakenne, ilmaisu (denotaatio) ja tulkinnan 
kautta määritettävä sisältö (konnotaatio). Toisaalta rakennukseen liittyvät myös 
arkkitehtuurin osatekijät utilitas, firmitas ja venustas, joista kestävyys (firmitas) on 
genotyyppinen ja käytettävyys (utilitas) sekä kauneus (venustas) ovat fenotyyppisiä 
ominaisuuksia genotyyppi-fenotyyppi-luokittelun mukaisesti. 

Rakennuksen fyysiseen rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia ovat materiaaliset 
ominaisuudet ja fyysinen muoto. Materiaalisille ominaisuuksille on tyypillistä niiden 
atomistinen ( piilevä ) rakenne ja vuorovaikutus ympäristön kanssa. Rakennukset voidaan 
jakaa funktioiden mukaan määritettyihin tyyppeihin, joita yhteiskunta kehittää omiin 
tarpeisiinsa ja voidaankin olettaa näiden rakennustyppien olevan kulttuurissa varsin 
pysyviä. Koska rakennusten tyypit syntyvät kulttuurisessa vuorovaikutusprosessissa, ovat 
ne ensisijaisesti fenotyyppisiä. Genotyyppisiksi ominaisuuksiksi voidaan rinnastaa 
rakennuksen materiaaliset tekijät. 

Kulttuuri, aikakausi, ilmasto, asenteet ja arvomaailma sekä rakennukseen liittyvät 
prosessit ovat ympäristöjä, jotka vaikuttavat oleellisesti ilmiasuun eli fenotyyppiin. Myös 
käyttäjä muokkaa ilmiasua. Myös erilaiset rakennustyypit on vuorovaikutuksessa 
kulttuurin, tyylin ja ajan kanssa, joten rakennuksen tyyli ja käyttötarkoitus (myös sisältö) 
voivat muuttua. Ekologisen rakentamisen ensisijaisesti tulisi olla kiinnostunut genotyypin 
ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Sen on siis oltava kiinnostunut 
tapahtumaketjusta, jonka tuloksena ilmiasu syntyy. Ekologinen rakentaminen asettaa 
ehdon, että artefaktin (rakennus) vuorovaikutus ympäristön kanssa ei saa aiheuttaa 
sellaisia muutoksia ekologisissa prosesseissa, joilla voi olla tuhoisa vaikutus inhimilliseen 
elämäntapaan ja kulttuuriin.82 Se ei aseta ehtoja sille, onko vuorovaikutus fenotyypin tai 
sisällön (konnotaatio) kannalta esteettisesti positiivinen vai negatiivinen. Ekologinen 
rakentaminen ei voisi siten määritellä fenotyypin esteettistä laatua muuten kuin 
vuorovaikutusprosessin kautta. Esteettinen laatu tulee esille siinä, miten käyttäjä 
määrittelee fenotyypin sisällön eli konnotaation. 

Arkkitehtuurissa lähtökohtanamme on aina arvosubjektivismi. Luonnon kauneutta, 
samoin kuin arkkitehtuurin kauneutta, voidaan pitää myös hyvinvoinnin mittana. Leena 
Vilkka määrittelee luonnossa olevan itseisarvon ideaaleiksi hyvinvoinnin, biologisen 
monimuotoisuuden ja kauneuden. Luonnon itseisarvon yleisiksi tasoiksi hän sisällyttää 
tietoisuuden, elämän ja ekosysteemin.83 Tällöin luontokeskeinen eettinen suhtautuminen 
                                                           
80 Denotaatio tarkoittaa Nykysuomen sanakirjan mukaan merkkifunktiota tai sanan kielenulkoiseen 
maailmaan viittaavaa merkitystä. Nykysuomen sanakirja 4. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 
WSOY, Porvoo, Helsinki, Juva. 1982, 8. painos, s. 71. 
81 Konnotaatio tarkoittaa Nykysuomen sanakirjan mukaan sanan sivumerkitystä tai lisämerkitystä. 
Ibid. s. 215. 
82 Ekologinen rakentaminen määrittyy inhimillisistä lähtökohdista käsin, siksi se ei voi arvottaa 
luonnonympäristön merkitystä muuten kuin ihmisen arvomaailman ja inhimillisten tarpeiden 
kautta. 
83 Leena Vilkka, The varieties of Intrinsic Values in Nature, A Naturistic Approach to 
Environmental Philosophy, Department of Philosophy, University of Helsinki, 1995, s. 140, Fig.6. 
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luontoon tarkoittaa sitä, että luonnossa havaittava kauneus koetaan ideaalisena 
kauneutena. 

Voitaisiin päätellä, että rakennus on jollakin tavalla kaunis, jos siitä voidaan aistia 
jokin biologinen side ympäristöön (rakenne tai tunne elämästä). Rakennuksen voidaan 
myös kuvitella sopivan hyvin ympäristöönsä, jos katsoja alitajuisesti hyväksyy sen 
olemassa olon ympäristössään. Mikäli rakennus herättää ristiriitaisia tunteita juuri tässä 
mielessä, edellinen ajatusrakennelma johtaisi päätelmään, että rakennuksen voisi 
kuvitella olevan myös kohtuullisen ruma, ainakin suhteessa ympäristöönsä. On 
muistettava juuri ajan, kulttuurin ja sisällön sekä ilmaisun merkitys tässä 
päätelmäketjussa. Aika muuttaa tai ihmiset muuttuvat ajassa ja kauneuden kriteerit 
muuttuvat kulttuuristen muutosten myötä: ehkä jossain toisessa kulttuurissa 
elementtikerrostalo on luonnollisempi metsässä kuin hirsitalo, joka saattaa olla tälle 
kulttuurille aivan vieras rakennustyyppi. Toisaalta sisällön (konnotaatio) merkitys 
kullekin katsojalle voi olla erilainen ja siten merkittävä. Elementtikerrostalon sisältö 
asukkaalle saattaa olla koti, yksityisyys, turva tms. ja toisaalta lähiötä ulkopuolisena 
tarkkailevalle sen sisältö voi olla aivan jonkin muu; rakennus voi kuvata sosiaalista 
luokkajakoa, valtaa tms. Onkin tärkeää selvittää, kenen kannalta esteettinen arvio 
tehdään.  

Kauneuden arviointiin vaikuttaa konteksti ja tarkkailijan kyky arvioida kauneutta. 
Vaikka tämän tutkimuksen mukaan voidaan ajatella, että biologinen ulottuvuus on 
välttämätön edellytys kauneudelle, on kauneus kuitenkin biologisuuden ilmiasu. 
Ekosysteemikeskeinen kauneus joudutaan hyväksymään ekologisen kauneuden mittariksi. 
Ekosysteemi on kaunis ekologian näkökulmasta, jos ekosysteemi noudattaa luonnollisen 
muuntelun ja luonnon prosessien mekanismia. Käsite kaunis on selitettävä tarkemmin.  

Artefaktin kauneus vastaa niihin tyylillisiin ja syntaktisiin vaatimuksiin, joita 
kulloinenkin aika ja kulttuuri asettaa. Organismin kauneus on pikemminkin ymmärrettävä 
systeemikeskeiseksi käsitteeksi. Ekosysteemi on kaunis ekosysteemin kannalta, silloin 
kun se toimii palautuvasti ja kaoottisesti. Tällaista kauneutta on vaikea arvottaa 
objektiivisesti tai subjektiivisesti, sillä ekosysteemi ei arvota; se reagoi. Ihminen 
tarkastelee aina kauneutta tyylien ja oman kulttuuritaustansa kautta, joten ihmiselle 
kaunis ei välttämättä vastaa kauniin ekosysteemin ihannetta, jossa luonnollinen muuntelu 
ja luonnonprosessien merkitys ovat ensisijaisia. Ekosysteemi on alati vuorovaikutuksessa 
ihmisen artefaktien kanssa, mutta sen olemassaolon oikeutuksen tulisi olla täysin 
riippumaton ihmisen antamasta olemassaolon oikeutuksesta. Taulukossa 2 verrataan 
arkkitehtuurin tyyliä ja ekologiaa toisiinsa.  
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Taulukko 2. Arkkitehtuurin tyyli vs. ekologia. 

Arkkitehtuurin tyyli Ekologia 
 

Abstraktit ideat  Analyyttinen tieto 

Normatiivinen perusta   Sattuma 

Spatio-temporaaliset ilmiöt: Genotyyppi-fenotyyppi 

Kulttuurinen ilmaisu  Ekologinen ilmaisu 

Kestävä kehitys Lajien välinen kilpailu 

Tila Ekosysteemi 

Tyyli Tyyppi, laji 

Tässä vaiheessa voidaan määritellä kaksi uutta käsitettä: 1) genotyyppinen ekologinen 
rakentaminen / rakennus / rakennelma/ alue ja 2) fenotyyppinen ekologinen arkkitehtuuri. 
Näistä genotyyppinen ekologinen rakentaminen määritellään aluksi kontekstista 
irrallisena ja ekologisuutta tutkitaan ikään kuin organismin molekyylistä rakennetta. Sana 
ekologia viittaa siten prosessiin, joka tapahtuu organismissa. Fenotyyppinen ekologinen 
arkkitehtuuri on se ilmiasu, joka on seurausta artefaktin ja sen ympäristöjen välisestä 
vuorovaikutuksesta ja jossa ekologisuus on vuorovaikutuksen seurausta. Fenotyyppi on 
meille näkyvää ja meidän esteettisen arviointimme alaista. Ekologinen rakentaminen 
voidaan siis määrittää kahdella tasolla; ns. genotyyppisellä ja fenotyyppisellä tasolla.  

Genotyyppiseen ekologiseen rakentamiseen liittyvät tekijät eivät ole periytyviä, kuten 
eliöillä. Genotyyppinä kuvataan tässä ominaisuutta, joka on piilevänä, mutta ohjaava 
tekijä rakennuksen tyyppipiirteissä ja jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen 
luonnonmukaisiin ominaisuuksiin aina niin kuin luonnonmukaisuus kunakin 
tarkasteluaikana määritellään. Siis genotyyppi on rakennuksen materiaalissa pysyvä, 
mutta sen merkitys rakennuksen luonnonmukaisuudelle voi vaihdella eri aikakausina. 
Luonnonmukaisuuden merkitys muuttuu ympäristössä tapahtuvien ekologisten muutosten 
ja ympäristölle asetettujen ympäristövaatimusten mukaisesti. Kuvassa 3 esitetään 
genotyyppisten ja fenotyyppisten tekijöiden sekä konnotaation ja denotaation välinen 
yhteys rakennuksessa. 
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Kuva 3. Rakennuksen genotyyppi ja fenotyyppi sekä konnataatio ja denotaatio. 

Kun kustakin rakennuksesta tai alueesta voidaan erottaa genotyypin ja fenotyypin 
kaltaiset sekä syntaktiset piirteet, voidaan myös määrittää esimerkiksi paikallisuuden 
todellinen merkitys kussakin tutkittavassa tapauksessa. Paikallisuus on siten ensisijaisesti 
prosessi, jossa geno- ja fenotyyppi, ympäristö ja syntaksi ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään ja vuorovaikutuksen johdosta ne suodattuvat tai voimistuvat. Paikallisuus 
määrittää selkeästi fenotyypin. Rakennus irrotettuna ympäristöstään on osa abioottista 
luontoa, mutta kun tarkastelemme rakennusta organismina, joka on vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa, alkaa se saada bioottisia ominaisuuksia. Rakennuksen bioottiset 
tekijät liittyvät fyysisten ominaisuuksien ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen eli 
rakennuksen tai kaupungin yms. input-output-järjestelmään (kts. kuva 4).  
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Ekologisuus= mahdollisimman suuri mukautumiskyky luonnossa esiintyvään evoluutiokehitykseen. 

Ekologisuutta ei voida arvioida historiallisena ilmiönä, vaan joustavuutena ja sopeutumisena luonnon 

kiertokulkuun. Ekologisuus ihmisen arvottamana ominaisuutena muuttuu historiallisesti. Ekologisuus 

luonnonilmiönä ei muutu. 

Kuva 4. Ekologisen rakentamisen osatekijät. 

Ekologista rakentamista ei voida täysin yksiselitteisesti määritellä, sillä määritelmiin 
sisältyy historiallisia vääristymiä ja arvostuksia. Ekologisen rakentamisen määritelmäksi 
voitaisiinkin ehdottaa:  

Ekologinen rakentaminen voidaan jakaa kahteen: ensisijaisesti se on autekologinen, 
organismin genotyyppisten tekijöiden ja ympäristön välistä vuorovaikutusta kuvaava 
termi. Tällöin hyväksytään evoluutio ja kaaos osaksi ekologista rakentamista. Lopputulos 
voi olla ihmisen kannalta epämiellyttävä. Kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti 
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vuorovaikutukseen ilmiönä. Toissijaisesti, ja kestävän kehityksen viitekehyksen 
mukaisesti, ekologinen rakentaminen on synekologinen, kunkin kulttuurin ja historiallisen 
ajan tulkinta fenotyypin laadusta. Tällöin ekologinen rakentaminen määritetään kunkin 
kulttuurin ja ajan tarpeiden mukaisesti, eikä eri aikojen tulkintoja voida yksinkertaisesti 
verrata. Kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti vuorovaikutuksen seurauksiin ja laatuun. 
Fenotyyppiin liittyen ekologinen rakentaminen peilaa taiteita ja tyyliä sekä 
yhteiskunnallisia arvostuksia. Kukin historiallinen aika määrittelee ne indikaattorit ja 
raja-arvot, joilla fenotyypin ekologisuutta rajataan. Tavoitteena on ensisijaisesti 
parantaa ympäristöä ihmisen toimintaympäristönä.  

2.5  Kestävän rakentamisen tulkintoja 

Ekologisen rakentamisen sisältöä ja tavoitteita on kehitetty erityisesti 1990-luvulla. Usein 
ekologinen, luonnonmukainen ja kestävä rakentaminen ovat esiintyneet aihetta 
käsittelevissä teksteissä synonyymin kaltaisina. Tulkinnat noudattavat aiemmin esitettyä 
fenotyyppistä ekologisen rakentamisen määritelmää. 

Suomen ympäristöministeriö valmisti ekologisen rakentamisen toimintaohjelman 
vuosille 1997-2000.84 Toimintaohjelman taustalla oli pyrkimys, jonka mukaan ministeriön 
tehtävänä on edistää kestävän kehityksen implementointia vaikuttamalla 
rakennuslainsäädäntöön, säädöksiin ja muihin ohjeisiin sekä kehittämällä hallinnollisia 
keinoja. Ekologisuus on tämän toimintaohjelman mukaisesti osa hyvää rakennustapaa. 
Toimintaohjelman tavoitteita ovat:  

(...) kehittää rakentamisen ohjausta sekä suunnittelu- ja rakentamismenetelmiä siten, 
että ympäristön kuormitusta vähennetään, luonnonvaroja käytetään säästeliäästi sekä 
rakennuskannan pitkäikäisyyttä, monikäyttöisyyttä ja huollettavuutta parannetaan. 
Tavoitteena on vakiinnuttaa ekologisuus hyvän rakennustavan kriteeriksi siten, että 
terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kauneutta, käytännöllisyyttä ja kestävyyttä 
koskevat vaatimukset käytännössä yhteen sovitetaan ekologisen rakentamisen 
vaatimuksiin.85 

Toimintaohjelma edellyttää muutosta useilla eri alueilla: suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpidossa. Muutokset säännöstasolla tähtäävät ympäristön 
saastumisen vähenemiseen, luonnonvarojen säästöön ja luonnon monimuotoisuuden 
säilymiseen. Energia-asiat, kestävyys, monikäyttöisyys ja huollettavuus sekä 
elinkaaritarkastelu implementoidaan säännöksiin.86 Ekologisen rakentamisen tavoitteet ja 

                                                           
84 Toimintaohjelma vuosille 1997-2000 on tämän tutkimuksen ajankohdan kannalta ajankohtainen.  
85 Ympäristöministeriö, Rakentamisen osasto Talousalue.10.1997, ”Ekologisen rakentamisen 
toimintaohjelma 1997-2000”. Katso myös Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi,(1997) s. 61. 
86 Ympäristöministeriö, Rakentamisen osasto Talousalue.10.1997 ”Ekologisen rakentamisen 
toimintaohjelma 1997-2000” sekä yliarkkitehti Aila Korpivaara haastattelu 6. 11.1997. 
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keinot ovat: 1) säädösten kehittäminen, 2) suunnittelumenetelmien kehittäminen, 3) 
koerakentaminen, 4) koerakentamisen taloudellinen tuki ja 5) tiedottaminen.87  
Tarkemmin: 
1. Rakennussuunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekomenettelyä kehitetään siihen 

suuntaan, että rakennusten sekä toiminnallinen, tekninen että taloudellinen 
kelpoisuus, pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys paranee.88 

2. Rakennus- ja ylläpitokustannusten laskentamenettelyjä, elinkaarikustannus-
analyysimenetelmiä sekä muita suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineitä 
kehitetään.  

3. Kiinteistönpitomenettelyä, asukkaiden omatoimisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia 
vahvistavia menettelyjä sekä tilaajan ja rakennuttajan/ rakentajan välisiä 
sopimuskäytäntöjä kehitetään.  

4. Olemassa olevan rakennuskannan ja uusien rakennusten energiataloutta parannetaan 
määräysten ohella uusien suunnittelu- ja laskentamenetelmien avulla. Uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntäminen, lämmöneristävyyden parantaminen ja 
pienilmastotekijöiden huomioon ottaminen edellyttävät uusia tutkimus- ja 
kehittämishankkeita.89 

Keskeiset tavoitteet rakennusten ympäristökuormituksen vähentämisessä ovat: 
− rakennusten kestävyys 
− pitkä käyttöikä 
− muunneltavuus 
− korjattavuus. 

Edellä listatut tavoitteet ovat keskeisiä tavoitteita suomalaisessa kestävässä 
rakennussuunnittelussa. Näiden ohella huomiota kiinnitetään energiakysymyksiin ja 
jäteasioihin. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
rakentamisessa ja alueiden käytössä on selkeämmin ratkaistava kestävän kehityksen 
ongelma ja kiinnitettävä huomiota rakentamisen ekologisiin ominaisuuksiin. Keinona 
nähdään mm. elinkaariajattelu.90  

Ekologinen rakentaminen (nykyisessä historiallisessa tulkinnassa) pyrkii estämään 
rakentamisen vaarallisia vaikutuksia elinympäristöön sekä tuhlailevaa raaka-aineiden 
käyttöä. Se tarkoittaa myös energian ja veden säästöä, jätteiden synnyn ehkäisyä 
lajittelun, kompostoinnin ja kierrätyksen avulla sekä tarkoituksenmukaista ja kestävää 
rakennusmateriaalien käyttöä.91 Ympäristöministeriön näkemyksen mukaisesti 
ekologisuus tulee implementoida vähitellen rakentamiseen. Ekologian tulee olla myös osa 
kaikkea rakentamista.92 Ekologinen rakentaminen noudattaa selkeästi 
varovaisuusperiaatetta, mikä sisältyy kestävän kehityksen alkuperäiseen määritelmään. 
Suomessa ilmastonmuutos, energia-asiat ja jäte ovat olleet keskeisiä teemoja.  
                                                           
87 Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.(1997) s. 61. 
88 Ympäristöministeriö, Asumisen ekokirjo. Rakennustieto Oy, Helsinki, 1997, s. 11.  
89 Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.(1997) s. 62. 
90 Maankäyttö ja rakennuslaki (YM 201) 12§. Ympäristölainsäädäntö 2000. Kauppakaari. 
Lakimiesten kustannus, Helsinki, 2000, s. 60. 
91 Ympäristöministeriö (1997) op.cit. s. 11. 
92 Ibid. passim. 
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Voidaanko hyvää rakennustapaa ja ekologisuutta rinnastaa keskenään? Laadukas 
rakentaminen voi merkitä pitkää käyttöikää, hyvin organisoitua ja johdettua 
rakennusprosessia, kestäviä rakennusosia ja ennen kaikkea esteettisesti korkeatasoista 
tuotetta. Laadukas rakentaminen oletettavasti vähentää korjaus-, muutos- ja 
huoltotarvetta. Sen oletetaan siten vähentävän rakennuksen elinkaaren aikaisia panoksia. 
Laadun ja ekologian rinnastuksessa heikkoutena on juuri laadun määrittely. Tässä 
yhteydessä voidaan verrata lähiörakentamisen laatua ennen ja nyt. Aluerakentamisen 
tarkoituksena oli tuottaa laadukkaita asuntoja nopeasti.93 Oletettavasti lähiöitä 
rakennettaessa luotiin laadukasta ympäristöä silloisiin tarpeisiin. Laadun kriteerit olivat 
uskottavat, mutta nykyisessä historiallisessa ajassa kritisoimme voimakkaasti juuri 
lähiöiden laatua, eli elementtitekniikan avulla rakennettuja persoonattomia lähiöitä. 
Voidaankin huomata, että laadun määritelmä, erityisesti esteettisen laadun, saattaa 
muuttua hyvinkin nopeasti. Yhtäältä laadun kriteerinä voi olla paras mahdollinen 
sopivuus käyttötarkoitukseensa, toisaalta ekologisuutta voidaan pitää laadun kriteerinä. 
Laadun käsitettä on vaikea konkretisoida ilman laadun kriteereitä.  

Keskeiseksi teemaksi ympäristörasitusten seurannassa ja vähentämisessä tulee 
elinkaariajattelu.94 Elinkaaren käsitteen kautta rakennuksen ja rakentamisen (myös 
yhdyskuntarakentamisen) ympäristöystävällisyys muutetaan luokiteltavaksi/ numeeriseksi 
tiedoksi. Teoksessa Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment elinkaari-prosessi 
määritellään analyysiprosessina, jossa tuotteen energian kulutus, materiaalin tarve ja 
jätteen synty arvioidaan tuotteen valmistuksesta käytön loppumiseen kvantitatiivisesti. 
Tarkasteltavat ympäristövaikutukset kohdentuvat ihmisen terveyteen ja luonnonvarojen 
häviämiseen (kts. Sanasto). Häkkinen ja Kronlöf ovat määritellet elinkaaritarkastelun 
tavoitteet erityisesti rakennusalalle seuraavasti:  

(...) hankkia kokonaisnäkemys rakennusmateriaalien tuotannon, käytön ja hävittämisen 
ympäristövaikutuksista, jotta voidaan tunnistaa ne kohdat, joihin rakennustuotealalla 
on tehokkainta pyrkiä vaikuttamaan (esimerkiksi sivutuotteiden hyötykäyttö, kierrätys, 
kuljetusketjut tms. ) tai luoda suunnittelun avuksi tietopankki rakennusmateriaalien 
ympäristövaikutuksista. Tätä varten aineiston on oltava laaja ja lisäksi tuotekohtaisten 
vaihtelumahdollisuuksien tulee olla selvillä.95 

Kansainvälinen tietokartoitus kestävän kehityksen periaatteiden kansainvälisistä 
sovelluksista tehtiin TEKESin (Tekniikan edistämissäätiö) ja Rakennuskeskuksen 
aloitteesta vuosina 1995-1996. Kohdemaina olivat Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Saksa, 
Iso-Britannia ja Yhdysvallat.96 Tämä kartoitustyö oli riittävän laaja antamaan yleiskuvan 
kohdemaiden kestävän rakennussuunnittelun trendeistä.  
                                                           
93 Johanna Hankonen, Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta, Otatieto Oy, Gaudeamus-kirja, Tampere, 
1994, passim. 
94 Elinkaaren eli LCA:n (Life Cycle Assessment) avulla voidaan tarkastella tuotteen energia-, 
materiaali- ja jätevirtoja koko tuotteen elämän aikana. Elinkaari on kvantitatiivinen metodi, jonka 
tulokset voivat vaihdella käytettyjen kriteerien mukaan. 
95 Tarja Häkkinen ja Anne Kronlöf, Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointi, VTT, 
Espoo, 1994, s. 11. 
96 Helka-Liisa Hentilä, Kestävä rakennussuunnittelu Ruotsissa ja Norjassa. Rakennustietosäätiö. 
Rakennustieto OY, Helsinki, 1996, s. 13. Katso myös Henrik Sjöblom, Kestävä 
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Kansainvälisten ekologisen rakentamisen sovellusten yhtenä selkeänä piirteenä on 
ollut kehittää elinkaareen perustuvaa arviointia ja laatia erilaisia kestävän rakentamisen 
ohjeistoja sekä oppaita. Kartoituksen perusteella voidaan osoittaa selkeästi kestävän 
rakentamisen painopisteet, jotka ovat samalla keskeisiä ympäristövaikutusluokkia. 
Kaikissa selvityksissä mukana olleissa maissa lähtökohtana ovat elinkaaren aikaiset 
panokset ja tuotokset. Selvitysten mukaan kohdemaissa keskeisiksi 
ympäristövaikutuksiksi sisällytetään seuraavat tekijät: 

1. Vaikutukset ympäristöön ja ekosysteemiin. 
2. Luonnonvarojen käyttö. 
3. Materiaalien ja rakennusten vaikutukset ihmisten terveyteen (mm. sisäilmasto). 
4. Energiatehokkuus, uusiutuvat energiamuodot. 
5. Rakennusten ja materiaalien laatuominaisuudet (kestävyys, käyttöikä, ylläpito, uusio-

/uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, korjattavuus). 

Vuonna 1998 Kanadassa järjestettiin kansainvälinen tutkijoille suunnattu konferenssi 
koskien ekorakentamisen implementointia. Green Building Challenge ´98 (GBC ´98) 
paneutui erityisesti arvioimaan rakennusten energia- ja ympäristöominaisuuksia. 
Konferenssin taustalla oli kahden vuoden pituinen yhteistyö 14 eri maan tiimin kesken.97 
Kansainvälisen vertailun perusteella voitiin löytää eroja ekologisuuden käsitteen 
soveltamisessa sekä vertailla käytettävien ja kehitettävien indikaattorien sovellettavuutta. 
Globaalin näkökulman painottaminen paikallisten sovellusten taustalla osoittautui 
merkitykselliseksi, koska toiminnot nivoutuvat selkeämmin koko maailman laajuiseen 
verkostoon.  

Globaalin näkökulman korostamiseen johtaa urbanisoituminen, joka pakottaa kansoja 
etsimään ekologisia ratkaisuja tiiviisti rakennetuissa ja ekologiselta tasapainoltaan 
negatiivisissa yksiköissä. Urbanisoituminen on William E. Reesin mukaan vaikuttanut 
mm. siihen, että paikalliset syklisesti toisiinsa kietoutuneet ekologiset tuottavat systeemit 
ovat muuttuneet globaalisiksi erillisiksi systeemeiksi, joiden läpi ravinteet virtaavat, 
mutta jotka eivät kierrätä enää omia ainesosiaan.98 Globaalit markkinat eivät myöskään 
salli irrottautumista kansainvälisyydestä, päinvastoin olemme yhä tiukemmin kiinni 
kansainvälisten markkinoiden tapahtumissa. Toisaalta kuten Rees toteaa, on ekosfäärin ja 
ekonomian toisiinsa nivominen vaikeaa jo senkin vuoksi, että ne ovat kompleksisia, 
itseohjautuvia systeemejä, joita eivät hallitse suinkaan mekaaniset oletukset. Reesin 

                                                                                                                                                
rakennussuunnittelu Tanskassa, Rakennustietosäätiö. Rakennustieto OY, Helsinki, 1996; Kari 
Vikström, Kestävä rakennussuunnittelu Yhdysvalloissa, Rakennustietosäätö. Rakennustieto Oy, 
Helsinki, 1996 ja Kestävä rakennussuunnittelu Englannissa ja Hollannissa, Kari Vikstöm, toim. 
Rakennustietosäätö. Rakennustieto Oy, Helsinki, 1996. 
97 Kansainväliset tiimit olivat Itävallasta, Kanadasta, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, 
Japanista, Hollannista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta ja 
Yhdysvalloista. Konferenssi järjestettiin 26.-28.10.1998 Vancouverissa Kanadassa. Conference 
Proceedings. Green building Challenge ´98. An International Conference on the Performance 
Assessment of Buildings. Volume 1, Minister of Supply and Services. Canada, 1998, s. i. 
98 William E. Rees, ” The Built Environment and the Ecosphere: A Global Perspective”, teoksessa 
ibid. s. 9. 
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mukaan ekonomia ja ekosfääri kumpikin noudattavat evoluution, kompleksisen 
systeemidynamiikan ja termodynamiikan lakeja.99  

Kaupungistuminen on ongelma ja haaste nykyisin ja erityisesti tulevaisuudessa. Se on 
haaste paitsi muuttoliikkeen kohteena oleville alueille, mutta myös autioituville alueille. 
Molemmissa tapauksissa muutospaineet ovat merkittäviä. Briitta Koskiahon mukaan 
urbanisoituminen on kaupungin sellaista kasvua ja kehittymistä, jossa kaupungin joku osa 
saa enemmän kaupunkimaisia (urbaaneja) piirteitä. Urbanisaatio puolestaan on 
Koskiahon määritelmässä kaupunkimaisesti asuvan väestön lukumääräistä kasvua, kun 
tätä kasvua verrataan maaseudun väestön määrään. Kaupungin taantumista indikoivat 
mm. lisääntyvä väkivalta ja epätoivo asukkaiden keskuudessa. 100 Euroopan komissio on 
listannut ne tekijät, joiden avulla kestävä kaupungistumisen hallinta (sustainable urban 
management) voidaan saavuttaa:101  

1. Määritellään ympäristöön liittyvät rajoitteet ja rajat (definition of the 
environmental limits).  

2. Kysynnän hallinta (demand management).  
3. Ympäristötehokkuus (environmental efficiency).  
4. Hyvinvointitehokkuus (welfare efficiency). 
5. Tasa-arvoisuus (equity). 

Ympäristötehokkuus voidaan saavuttaa 1) lisäämällä kestävyyttä, jolloin ympäristöön 
kohdistuvat kustannukset jakaantuvat pitemmälle ajanjaksolle, 2) lisäämällä resurssien 
käytön teknistä tehokkuutta esimerkiksi energiatehokkuuden avulla ja hyödyntämällä 
hukkalämpöä, 3) välttämällä uusiutuvien luonnonvarojen tuhlaavaa käyttöä, 4) lisäämällä 
uusiokäyttöä, kierrätystä ja jätteiden hyväksikäyttöä ja 5) välttämällä erityisesti 
uusiutumattomien luonnonvarojen liiallista käyttöä.102  

Hyvinvoinnin tehokkuutta voidaan lisätä 1) monikäyttöisyydellä, jolloin tuetaan 
taloudellisesti sellaisia vaihtoehtoja, joilla on mahdollisimman monia sosiaalisia käyttöjä, 
2) lisäämällä taloudellista ja sosiaalista monimuotoisuutta. Hyvinvointitehokkuuden 
avulla pyritään saavuttamaan suurin inhimillinen hyöty jokaisesta taloudellisesta 
panostuksesta.103  

Ekologisella suunnittelulla ja funktionalismilla on yhteneväisyyksiä. Funktionalismi 
ymmärretään yleensä toimintatapana, joka erotti osatekijöitä kokonaisuudesta. Funkiksen 
puolesta puhuvien mielestä funkis oli sosiaalisesti aktiivinen, ja tekniikka oli väline 
                                                           
99 Ibid. s.5. 
100 Briitta Koskiaho, (1997) op.cit. s. 23. Urbanisaation alakäsitteitä ovat suburbanisaatio, 
deurbanisaatio ja reurbanisaatio. Suburbanisaatio merkitsee kaupungin jakaantumista pienempiin 
alakeskuksiin. Deurbanisaatio tarkoittaa ”kypsän” kaupungin asteittaista heikkenemistä ja 
taantumista. Reurbanisaatiolla elävöitetään uudestaan aiemmin kaupunkimaisesti asuttuja/ 
käytettyjä alueita. Katso myös European sustainable cities, European  Commission, Bruxelles, 
Luxembourg, 1996 s. 6. Tässä yhteydessä taantumisena ymmärretään sosiaalisissa rakenteissa 
tapahtuvaa kielteistä kehitystä.  
101 European sustainable cities, Report by the Expert Group on the Urban Environment, European 
Commission, Bruxelles, Luxembourg, 1996, ss. 41-43.  
102 Ibid. s. 41. 
103 Ibid. s. 42. 



 43

paremman elämän ja yhteiskunnan rakentamisessa. Ekologinen ideologia varsinkin osana 
kestävän kehityksen viitekehystä, voidaan myös nähdä sosiaalisesti aktiivisena ja 
kantaaottavana. Kuten Koskiaho toteaa, on hyvin funktionalistista paneutua kierrätykseen 
ja energian käyttöön sekä myrkyttömiin materiaaleihin. Koskiaho nimeää edellä mainitun 
neo-funktionalistiseksi suunnitteluksi. Teknologia ja modernin projekti on hyväksytty ja 
teknologian hyödyntäminen perustellaan energian säästöillä.104 Funktionaalinen 
lähestymistapa tukee aiemmin esitettyä fenotyyppistä lähestymistapaa juuri 
synekologisten piirteiden vuoksi. Funktionalismi on historiallinen ja tyylillinen, koska 
funkkiksen tyylisäännöt määriteltiin aikanaan selkeästi.  

Ekologisuutta on tutkittava seikkaperäisemmin kohdekohtaisesti. Kuten edellä 
mainitussa konferenssissakin (GBC’98) todettiin, fyysiset olosuhteet, rakennusperinne, 
ympäristöön liittyvien arvojen priorisointi vaihtelevat suuresti eri maissa ja jopa maan 
sisällä.105 Ympäristöongelmien syitä ei tulisi tulkita eikä rakentamisen 
ympäristövaikutusten mittausmenetelmiä ja ekologiseen rakentamisen liittyviä 
ratkaisumalleja tulisi soveltaa homogeenisesti eri maissa ja erilaisissa ympäristöissä 
(kulttuuri- ja luonnonympäristöt). Toisaalta tämä on myöskin osoittautunut 
mahdottomaksi. Jokaisen kohteen kohdalla on tehtävä erillinen selvitys taustalla 
vaikuttavista tekijöistä.106 Arkkitehtuuria tuleekin arvioida fenotyyppisen ekologisen 
arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti, jolloin huomio kiinnittyy prosessin mukanaan 
tuomiin muutostekijöihin.  

Jotta voidaan edetä ympäristötietoisen rakentamisen tutkimuksessa ja kehittämisessä 
joudutaan jakamaan rakennuskohteet ensisijaisesti keskeisten tekijöiden mukaan:107 
rakennukset tulee erotella pysyvien toiminnallisuuteen liittyvien ominaisuuksien eli 
tyypin ( kerrostalo, omakotitalo, toimisto, teollisuusrakennus, jne. ) ja materiaalisten 
ominaisuuksien mukaan omiin luokkiinsa. Näin tehdään mm. BREEAM- arvioinnissa, 
jossa arviointi tehdään kullekin tyypille erikseen. Rakennukset on arvioitava myös niiden 
iän perusteella (esimerkiksi uudistuotanto ja korjauskohde). Paikallisesti merkittäviä 
tekijöitä ovat mm. kulttuuri ja ympäristöolosuhteet, jonka vaikutusalueella kohde on 
(paikalliset ympäristöolosuhteet ja paikallinen ympäristön tila). Kohteeseen liittyy myös 
kiinteistönpitoon ja hallinnointiin liittyviä tekijöitä, joilla on vaikutusta kohteen 
ekologisuutta arvioitaessa, kuten kohteen hallintamuoto (omistusasunto, vuokratalo jne.) 
ja kohteen kiinteistönpidon muoto (kiinteistöyhtiö yms.). Rakennuttamistavat tulee myös 
erottaa toisistaan.  

Kohteen tavoiteltu käyttöikä108 määrittää oleellisesti elinkaaren pituuden sekä 
elinkaaren aikaiset panokset ja tuotokset. Kohteeseen liittyvillä muilla tekijöillä kuten 
käyttäjien toimilla, kohteen taloudellisella funktiolla (sijoitusarvo/ omistusarvo jne.) ja 
kohteen kunnolla vaikutetaan välillisesti kohteen elinkaaren panoksiin ja tuotoksiin. 
                                                           
104 Ibid. ss. 63-65. 
105 Nils K. Larsson ja Raymond J. Cole toteavat näin artikkelissaan “GBC ´98: Context, History and 
Structure”. Ibid. s. 15.  
106 Ibid. s. 23. Kts. myös Günter Löhnertin artikkeli ” High-lights of GBC ´98 Case Study 
Buildings” Ibid. s. 33. 
107 Kohteiden yksilöllistä laatua korostetaan GBC ’98:ssa. Vertailua ei voida tehdä erityyppisten ja 
eri tarkoitusta palvelevien rakennusten kesken.  
108 Käyttöikä on selitetty sanastossa.  
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Edellä kuvatun eriyttämisen jälkeen voidaan osoittaa ne vaatimukset, joita ekologinen 
rakennussuunnittelu yleisesti asettaa:109  

1. Lisääntynyt energiatehokkuus. 
2. Pidempi käyttöikä. 
3. Luonnonvarojen säästäminen ja sivutuotteiden tehokkaampi käyttö. 
4. Jätteen ja emissioiden vähentäminen. 
5. Rakennusmateriaalien kierrättäminen. 
6. Paikallisten resurssien käyttö. 
7. Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttö. 
8. Sosiaaliset tekijät (eri sosiaaliryhmien tarpeiden huomioiminen). 
9. Muuntojousto. 

10. Korjattavuus. 
11. Huollettavuus. 
12. Terveellinen rakennus. 
13. Tiiviimpi kaupunkirakenne. 

On syytä eriyttää ne tekijät, jotka ovat välttämättömiä kaikkien ekosysteemien 
kannalta. Listasta on poistettu ne tekijät, jotka selkeästi liittyvät vain inhimilliseen 
hyvään. Mukana ovat ne tekijät, joiden avulla ihmisen kielteistä vaikutusta muihin 
ekosysteemeihin vähennetään, mutta, joilla ei välttämättä ole suoranaista vaikutusta 
ihmisen elämän laatuun. Ekologian asettamia vaatimuksia rakennushankkeelle ovat: 

1. Monimuotoisuuden lisääminen. 
2. Raaka-aineiden säästö. 
3. Materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö. 
4. Energian säästö. 
5. Vesien suojelu. 
6. Ilmaston suojelu. 
7. Jätteiden synnyn vähentäminen. 
8. Päästöjen vähentäminen. 
9. Habitaattien suojelu ja tuhottujen habitaattien korvaaminen uudella. 

10. Energia-intensiteetti. 

Seuraavassa taulukossa esitetään keinoja, joilla ekologisen rakentamisen tavoitteisiin 
voidaan päästä nykyisillä menetelmillä ja keinoilla. 

                                                           
109 Kts. Pekka Huovila, ” Sustainable Building design  in Future”. Teoksessa Conference 
Proceedings. Green building Challenge ´98. An international Conference on the Performance 
Assessment of Buildings. Volume 1. Minister of Supply and Services. Canada, 1998, s. 283. 
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Taulukko 3. Fenotyyppisen ekologisen rakentamisen keinoja ekologian 
implementoinnissa. 

Ekologinen tavoite Keinoja 
Monimuotoisuuden lisääminen Maisemasuunnittelu 

Luonnonmukaiset, luonnontilaiset ja luonnontilaisten kaltaiset alueet 

Vihersuunnittelu 

Kaavoitus 

Raaka-aineiden säästö Materiaalitehokkuus 

Kierrätysmateriaalin käyttö 

Uusiutumattomien ja uhanalaisten materiaalien käytön välttäminen 

Vanhan materiaalin/ rakennusosan pidempi käyttöikä 

Materiaalien kierrätys ja 

uusiokäyttö 

Tasalaatuiset materiaalit (ei komposiittirakenteita) 

Kestävät materiaalit 

Laadukas purkutyö 

Jätemateriaali raaka-aineena 

Energian säästö Ilmastotietoinen suunnittelu 

Aktiivinen aurinkoenergia (aurinkosähkö ja –lämmitys) 

Passiivinen aurinkoenergia (suunnittelu) 

Tuulivoima 

Vesivoima 

Maalämpö 

Biokaasu 

Aaltoenergia 

Geoterminen lämpö 

Biopolttoaineet 

Vetytekniikka 

Kaavoitus 

Energiatehokkuus 

Vesien ja vesistöjen suojelu Vettä säästävät laitteet 

Kompostointi 

Harmaiden ja mustien jätevesien erottaminen 

Veden imeyttäminen paikalla 

Korkealaatuiset jätevedenpuhdistamot 

Luonnonmukainen vedenpuhdistus  

Pohjaveden suojelu 

Kaavoitus 

Ilmaston suojelu Kasvihuonekaasujen määrän pienentäminen (fossiilisten polttoaineiden 

käytön vähentäminen) 

Lämmityslaitteiden huolto ja ajanmukaisuus 

Logistiikka  

Fossiilisia polttoaineita käyttävien liikennevälineiden käytön 

minimoiminen 

Saasteettomat energiamuodot 

Kaatopaikkajätteiden 

vähentäminen 

Jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö 

Materiaalien ja rakennusosien kierrätys ja uusiokäyttö 
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Materiaalien ja rakennusosien pitempi käyttöikä 

Jätteen synnyn välttäminen 

 

Rakennusmateriaalien haitallisten 

terveysvaikutusten vähentäminen 

Päästöluokiteltujen materiaalien käyttö 

Yksinkertaiset rakenteet 

Vesivaurioiden välttäminen 

Habitaattien suojelu ja tuhottujen 

habitaattien korvaaminen uudella 

Rakentamattomat ja rakentamiselta rauhoitetut alueet 

Ekologinen entisöinti 

Vihersuunnittelu 

Kaavoitus 

Energia-intensiteetti Tekniikan kehittyminen 

Verotus 

Laatu 

2.6  Koerakentamisesta saatuja kokemuksia 

Koerakentaminen on merkittävä osa uusien toimintatapojen tutkimusta, testausta ja 
sisäänajoa. Ekorakentamisen kokeiluista tarkastellaan kohteita, joissa ekologisuus on 
ollut selvästi kantavana teemana koko hankkeen ajan. Esimerkkikohteiksi on valittu sekä 
uudisrakentamis- että perusparannushankkeita. Erityisesti arvioidaan projektien 
tavoitteita. 

Vaasan Ristinummen alueella käynnistettiin ekologinen lähiökorjaushanke, jonka 
taustojen tarkastelu antaa käsityksen ekologisesta korjausrakentamisesta. Vaasan 
Ristinummen lähiö rakennettiin alun perin vuonna 1965 pidetyn arkkitehtuurikilpailun 
pohjalta.110 Vuosina 1995-1996 järjestettiin jälleen uusi arkkitehtuurikilpailu, jonka 
tavoitteena oli löytää ratkaisumalleja Ristinummen toiminnalliseen kehittämiseen sekä 
löytää uusia ekologisen uudistuksen malleja.111 Ekologisten rajoitteiden ja olosuhteiden 
nivominen yhteen asutuksen kanssa oli lähiöuudistuksen lähtökohtana. Kilpailun 
ekologiset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

112
  

1. Biologisen tuottavuuden ja monimuotoisuuden suojelu. 
2. Maisemarakenteen määrittely ja maisemarakenteen suojeleminen. 
3. Tiiviin kaupunkirakenteen muodostuminen, toiminnallinen monimuotoisuus. 
4. Rakennetun ympäristön arkkitehtonisen laadun parantaminen. 
5. Vaihtoehtoisten, energiaa säästävien, ja luontoa suojelevien ratkaisujen löytäminen 

perinteisen kunnallistekniikan tilalle/ rinnalle. 

                                                           
110 Ristinummella asuu noin 9000 asukasta (Ristinummi- Vanha Vaasa), alue on noin  7,5 km2. 
Etäisyys kaupungin keskustaan on noin 6 km. Hannu Vuolteenaho. ”Ekologinen lähiöuudistus 
Vaasan Ristinummelle. suunnittelukilpailu ja sen tavoitteet.” teoksessa Ekologinen lähiöuudistus-
seminaariraportti, Suomen Arkkitehtiliitto, Helsinki 1995. s. 2. 
111 Ibid. ss. 6-10. 
112 Ibid. s. 2. 
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6. Kestävien, terveiden, uusiutumattomia energiamuotoja ja materiaaleja säästävien 
teknisten ja rakenteellisten ratkaisujen löytäminen. 

7. Kansainvälisesti kilpailukykyisten perusparannusmenetelmien ja ratkaisumallien 
löytäminen. 

8. Alueen imagon uudistaminen. 
9. Sosiaalisen rakenteen monimuotoisuus. 

10. Yhteistyön ja suvaitsevaisuuden lisääminen, sosiaalisen eriarvoisuuden ja 
vieraantumisen estäminen. 

Edellä mainitussa listassa ei kulttuurista ulottuvuutta tuoda esille. Sosiaaliset tekijät 
saavat kyllä arvonsa. Arvostelulautakunta ei ollut yksimielinen määritellessään ekologiaa 
rakennetussa ympäristössä. Taloudellisuus ja kestävyys ovat helpoimmin arvioitavissa 
valmiin kriteeristön perusteella, ja taloudellinen ja kestävä rakentaminen arvioitiinkin 
ekologiseksi. Ekokylien ei katsottu välttämättä vastaavan kestävän kehityksen 
vaatimuksiin. Arvostelulautakunta katsoikin, että ekologisuuden parantaminen 
rakennetussa ympäristössä merkitsi uusien mahdollisuuksien luomista luontoa varten, 
uusien ekosysteemien syntymistä ja rakennetun ympäristön sekä viheralueiden välisten 
rajojen uudelleen määrittämistä. Mikroilmasto koettiin myös merkittäväksi tekijäksi.113 
Arvostelulautakunta arvioikin parhaimmiksi sellaiset kilpailuehdotukset, joissa olemassa 
olevaan rakennustekniikkaan ja tyyliin oli kiinnitetty huomiota ja joissa ehdotetut toimet 
eivät olleet liioiteltuja. Parhaiksi arvioiduissa kilpailuehdotuksissa olemassa olevan 
rakennuskannan parhaat ominaisuudet oli hyödynnetty.114  

Ekologiseksi tavoitteeksi määriteltyä sosiaalisen rakenteen monimuotoisuutta oli 
kilpailussa vaikeampi arvottaa. Arvostelulautakunta arvosti korkealle ne toimet, jotka 
johtivat todellisiin parannuksiin elinympäristössä eli kohottivat alueen imagoa ja 
arvostusta. Toisaalta yhteistyön ja yhteishengen parantaminen arvostettiin korkealle. 
Työllistymiseen liittyvät tekijät arvioitiin myös merkittäviksi sosiaalisen kestävyyden 
kannalta.115 Kilpailun tuloksena saatiinkin seuraavia toimenpide-ehdotuksia: 116 

1. Yhteistyö kaupungin, kiinteistöyhtiöiden ja Valtion Asuntorahaston välillä. 
2. Yleiskaavan tarkistus: täydennysrakentaminen, viherrakentaminen, liikenne-

järjestelyt, palvelut, kaavoituksen ajantasaistaminen. 
3. Asemakaavan uudistus Ristinummen keskeisiltä osilta. 
4. Liikennejärjestelmien tarkistus: tieverkoston, paikoituksen, julkisen liikenteen, ja 

kevyen liikenteen verkostojen tarkistus. 
5. Viherrakentaminen: vesi rakennuselementiksi, virkistysalueet, uudelleen järjestely. 
6. Talojen rakentaminen, paikoitus, rakenteet, julkisivut, asunnot, valtion tukema 

perusparannus, palveluasunnot, pientalot. 

Kilpailun jälkeisessä toteutuksessa ei korjausrakentamisen teknisiä innovaatioita 
onnistuttu kehittämään, vaan korjaaminen on yleensä noudattanut perinteisiä 

                                                           
113 Ibid. ss.18-19. 
114 Ibid. s. 24. 
115 Ibid.  
116 Ibid. s. 29. 
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rakennusmenetelmiä.117 Toisaalta ekoindikaattoreita ei ole ollut saatavilla eikä myöskään 
uusia indikaattoreita oltu kehitetty lähiörakentamisen ekologisuuden arvioimiseksi.118 
Projektissa mukana olleen arkkitehdin mukaan tarjouskilpailumenettelyn on koettu 
vaikeuttavan varsinkin ekologisiksi arvioitujen tekijöiden implementointia; hankkeessa 
mukana olleet arvioivat, että halvin hinta ei anna mahdollisuutta vaihtoehtoisuuteen ja 
rakennusprosessin uudelleen arviointiin.119 Alueelle sijoittuneissa ekokylissä 
ekorakentamiseen tyypillisesti liitettävät ominaisuudet voitiin toteuttaa paremmin kuin 
korjausrakentamisessa. Ekokylissä tavoiteltiin jopa 60-70% energiaomavaraisuutta. 
Harmaiden vesien paikallinen käsittely tehtiin myös mahdolliseksi tavanomaisen 
kunnallisen jäteveden käsittelyn lisäksi.120  

Vaasan Ristinummen perusparannuskohteissa on noudatettu tavanomaisia suunnittelu- 
ja rakentamiskäytäntöjä. Perusparannus on ollut kevyttä ja kohdistuen lähinnä 
kylpyhuoneiden, keittiöiden, pinnoitteiden, kalusteiden ja ovien korjauksiin. Rakennukset 
ovat korjauksen jälkeen tulleet hyvin suosituiksi, mitä ne eivät olleet ennen korjausta. 121 

Viikin ekologisen asuntoalueen yleissuunnitelma on myös arkkitehtuurikilpailun tulos. 
Vuosina 1994-1995 Helsingin kaupunki ja Suomen arkkitehtiliitto käynnistivät 
suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli löytää ekologinen ratkaisu tiiviisti asutulle 
alueelle. Kilpailussa ekologinen alue määriteltiin alueena, jossa kestävän kehityksen eri 
ulottuvuudet eli ympäristötalous, ekologia, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät tulevat 
huomioiduksi.122 Viikin kilpailun tarkoituksena oli tuottaa uusia ekologisen rakentamisen 
sovelluksia ja saada aikaan kansainvälisestikin edustavaa ekologista rakentamista 
Suomeen (kts. kuvat 5 ja 6).  

Ekologisten tavoitteiden avulla haluttiin saavuttaa ympäristömyötäinen, ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästävä sekä urbaani alue. Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää 
uusiutumattomien energianlähteiden ja uhanalaisten raaka-aineiden säästeliääseen 
käyttöön. Suunnitelmien mukaisen toteutuksen odotettiin tuottavan mahdollisimman 
vähän haittaa ekosysteemille, luonnon järjestelmille, luonnon prosesseille ja luonnon 
monimuotoisuudelle. Toisaalta päästöjen, melun, vaarallisten jätteiden synnyn 
vähentäminen arvotettiin myös keskeiseksi tekijäksi. Ihmisten omaehtoinen toiminta 
paremman luonnon puolesta arvioitiin myös ekologiseksi tavoitteeksi. Kilpailun 

                                                           
117 Isännöitsijä Birgit Mäkinen/ Pikipruukki Oy puhelinhaastattelu 6.11.1998.  
118 Projektiarkkitehti Harri Nieminen puhelinhaastattelu 27.10. 1998.  
119 Christer Bengs ja Kimmo Rönkä toteavat, että suomalaiset rakennusliikkeet ovat hyötyneet työn 
tuottavuudesta selvästi. Vuodesta 1980 vuoteen 1988 rakennuskustannusten nousu oli Suomessa 
pienin kaikkiin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Samaan aikaan kuitenkin asuntojen hintataso oli 
Ruotsissa ja Tanskassa kolmanneksen halvempi kuin Suomessa. Kilpailuttaminen on ainoa keino 
rajoittaa spekulatiivista toimintaa ja hintojen nousua. Christer Bengs ja Kimmo Rönkä, 
“Competition restrictions in housing production“, Economic Modelling, Vol 11, 1994. s.130-131. 
120 Projektiarkkitehti Harri Nieminen puhelinhaastattelu 27.10. 1998. 
121 Kustannukset ovat vaihdelleet 1500 mk/ as m2 - 3300 mk/as m2. Asuntojen vuokrat vaihtelevat  
32,18 mk/ as m2 ja 34,65 mk/asm2. Isännöitsijä Birgit Mäkinen puhelinhaastattelu 6.11.1998.  
122 ”Ekologinen asuntoalue Viikkiin. Suunnittelukilpailu” Kilpailuohjelma. Esipuhe. 
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tavoitteissa ekologisuudesta oltiin siis luotu malli, jonka mukainen toteutus ilmeisimmin 
myös toteuttaisi ekologisen rakentamisen kriteerit. 123  

 

Kuva 5. Viikin alueen rakentaminen käynnissä (kuva Tarja Outila). 

                                                           
123 Tarkemmin tavoitteet määriteltiin seuraavasti:  
1. Maisema ja lähiympäristö: mikroilmaston huomioiminen, biologisesti monimuotoiset 

pihat ja virkistysalueet, biologisen monimuotoisuuden ja tuottavuuden lisääminen, uusien 
biotooppien syntyminen, luonnon syklien säilyttäminen, uusien materiaali- ja ravintoketjujen 
synnyttäminen. 

2. Rakennukset: muunneltavuus ja monikäyttöisyys, sisä- ja ulkotilojen väliset joustavat 
yhteydet, uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien ja tuotteiden 
välttäminen, ihmisille ja ympäristölle vaarallisten materiaalien käytön välttäminen, kestävien, 
uusiutuvien, terveellisten materiaalien käyttö. Kierrätettävyys ja kustannustarkastelu koko 
materiaalin elinkaaren ajan. Korjattavuus ja huolettavuus.  

3. Liikenne: Moottoriajoneuvojen käytön vähentäminen, julkisen liikenteen ja kevyen 
liikenteen käytön edistäminen, ympäristöystävällinen liikenneverkosto. 

4. Energia: Energian säästö rakentamisen ja käytön aikana. Luonnonvarojen ja paikallisten 
sovellusten hyödyntäminen.  

5. Vesihuolto: Puhtaan ja lämpimän veden säästeliäs käyttö. Viemäriin joutuvan jäteveden 
vähentäminen. 

6. Jätehuolto: Jätteen synnyn vähentäminen, uudelleenkäytön lisääminen, lajittelu paikalla, 
kierrätyksen lisääminen. 

Ibid. s. 12. 
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Kuva 6. Viikin ekologinen alue on hahmottumassa (kuva Tarja Outila). 

Hollannissa Zaandamissa vuonna 1968 rakennettu asuinkerrostalo perusparannettiin 
vuonna 1998. Kohde oli pilottihanke Hollannin Asuntoministeriön kestävyyttä ja 
energiatehokkuutta tutkivassa hankkeessa (SEV/NOVEM- hanke). 14-kerroksisen 
vuokratalon vuosittainen energiankulutus ennen perusparannusta oli 200 kWh/m2 ja 
korjausten jälkeen 87 kWh/m2. Näin huomattava energiankulutuksen lasku saatiin aikaan 
mm. lasitetuilla parvekkeilla (kolme alinta kerrosta), matalalämpöisillä 
lämmitysjärjestelmillä, sallimalla kuuman vesijohtoveden otto tiski- ja pesukoneisiin, 
pienentämällä lämmönhukkaa seinien, lattian, katon ja ikkunoiden kautta (parempi K-
arvo W/m2K). Rakennuksessa hyödynnettiin aurinkoenergiaa aktiivisesti ja passiivisesti. 
Rakennuksen katolle asennettiin 760 m2 aurinkopaneeleja, jotka 40%:n hyötysuhteella 
tuottavat sähköä kuuman veden lämmittämiseksi ja lämmitykseen (aktiivinen 
aurinkoenergia). Rakennuksen itäsivuilla oleville parvekkeille asennettiin avattavat 
parvekelasitukset (passiivinen aurinkoenergia). 124  

Rakennuksessa säästettiin materiaalia välttämällä uusien materiaalien lisäämistä ja 
vanhojen materiaalien tarpeetonta uusimista. Samalla vähennettiin rakennusaikaisen 
jätteen määrää. Vettä säästävillä wc-istuimilla ja kuuman veden virtauksen 
pienentämisellä vähennettiin jäteveden määrää. Poistoilma tehtiin säädettäväksi asukkaan 
omien tarpeiden mukaisesti. Näillä toimilla rakennuksen elinikää jatkettiin korjauksilla 
arviolta 25 vuodella. Rakennus on myös hyvin suosittu, sillä se sijaitsee lähellä 

                                                           
124 Green Building Challenge’98. An International Conference on the Performance Assessment of 
Buildings. Conference Proceedings, Green Building Posters and BDTool 1.31 Case Study Building 
Assessments, CD-ROM. October 1998, Vancouver, Canada. 
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kaupungin keskustaa ja vuokrataso on kohtuullinen. Lisäarvoa tuovat asunnoissa olevat 
isot huoneet sekä niistä avautuvat näkymät.125  

Edellä esitellyissä kohteissa tavoitteet ovat olleet kunnianhimoisia ja kestävän 
kehityksen viitekehys on huomioitu laajana. Korjausrakentamisen hankkeissa korostuu 
maineen parantaminen ja sosiaalisen asumisympäristön kehittäminen. Toisaalta uusia 
innovaatioita on haluttu kehittää ja soveltaa. Edellä kuvatut hankkeet ovat 
kunnianhimoisia fenotyyppisen ekologisen rakentamisen sovelluksia, joissa ihmisten 
sitouttamista alueeseen ja asuntojen käyttöä on haluttu lisätä. Varsinaisten 
ekoindikaattorien puuttuminen on vaikeuttanut varsinkin Vaasan Ristinummen 
toteutuksen ekologisen taseen mittausta. 

                                                           
125 Ibid. 



 

3 Paikallisuus 

Kestävän rakentamisen ja ekologisen rakentamisen implementointi edellyttää paikallisia 
sovelluksia. Paikallisuus voi merkitä ympäristövaikutusten esiintymisen maantieteellistä 
rajaa tai vain aluetta, jonka sisällä ekologisesti optimaaliset toimintatavat ovat 
mahdollisia. Paikallisuuden merkitystä korostetaan; mm. GBC ’98:ssa todettiin, ettei 
ekologisen rakentamisen implementoinnissa voida noudattaa homogeenisia ratkaisuja, 
vaan on yritettävä löytää paikallinen sovellus. 

3.1  Paikka- tila- paikallisuus  

Sana paikka tarkoittaa osaa tilasta, osaa maan pinnasta ja sijaintia tilassa tai maan 
pinnalla. Paikka tarkoittaa myös sijaintia systeemissä, järjestyksessä tai muussa 
rakenteellisessa järjestelmässä, joka on osoitettu jotain tiettyä toimintaa varten, kuten 
huone tai rakennus.126 Useissa kielissä erotetaan paikka (engl. place) ja tila (engl. space) 
toisistaan. Space tarkoittaa tilaa, paikkaa, avaruutta, jossa materiaaliset ainesosat saavat 
ulottuvuutensa. Se on avoin tai tyhjä tila.127  Maantieteen oppikirjassa  A Place in the 
World? Places, Cultures and Globalization sanat space ja place erotetaan seuraavasti: 
paikka (place) on rajattu, kulttuurisesti, taloudellisesti tai ehkä fyysisesti yhdenmukainen 
tila.128 Paikalla on oma luonteensa. Puhumme myös paikan hengestä (genius loci).129 
Paikallinen eli local puolestaan viittaa sijaintiin tilassa tai kuulumista paikkaan.130 
Ensisijaisesti paikallisuus määritetään maantieteellisten erojen ja samankaltaisuuksien 
                                                           
126 Catherine Schwartz, (edit.). The Chambers Dictionary, Chambers Herrap Publishers Ltd., 
Edinburg, s. 1302. 
127 Ibid. s. 1651. 
128 Gillian Rose, “Place and identity: a sense of place” teoksessa Doreen Massey and Pat Jones 
(edit.) A Place in the World? Places, Cultures and Globalization, Oxford University Press, Oxford, 
1995, s. 48. 
129 Christian Norberg-Schultz, Genius Loci: towards a phenomenology of architecture. Academy, 
London, 1980, passim. 
130 Schwartz op.cit. s. 982. 
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avulla tai maantieteellisiin rajoihin perustuen. Alueilla voi olla paikallinen identiteetti eli 
omaleimainen fenotyyppi, jota kulttuurinen konteksti määrittää. Paikallisuus (locality) 
ilmentää tietyn paikan (local/s) ominaispiirteiden valikoimaa. 

Kulttuurinen paikallisuus on merkityksellinen erityisesti arvokeskustelussa; 
toimintamme peilaa kulttuurin taustalla olevaan eetokseen, arvohierarkiaan.131 
Alakulttuurit eriyttävät laajempaa kulttuurin käsitettä edelleen. Paikallisuus kulttuurisena 
ilmiönä liittyy selkeästi kestävän kehityksen viitekehykseen; kulttuurinen paikallisuus 
tekee kestävän kehityksen mahdolliseksi. Siihen kuuluvat kaikki ihmisen henkisen 
toiminnan aikaansaannokset. 

Paikallisuuden käsitteessä myös maisema on keskeinen, sillä mm. maisemarakenne 
määrittää paikallisuuden ekologisen ympäristön. Frank van Langevelden mukaan 
maisemaa voidaan tulkita fyysisenä tilana, tilan representaationa ja tilan kuvitelmana.132 
Maisemaan kuuluvaa ekosysteemin tilaa voidaan rajata myös hierarkkisesti koon 
mukaan:133  

1) Ekovyöhyke (ecozone): > 62 500 km 2. 
2) Ekolääni (ecoprovince): 2 500- 62 500 km 2. 
3) Ekoseutu (ecoregion): 100- 2 500 km 2. 
4) Ekoalue (ecodistrict): 625– 10 000 ha. 
5) Ekosektori (ecosection):25- 625 ha. 
6) Ekojakso (ecoserie): 1,5- 25 ha. 
7) Ekotooppi (ecotope): 0,25- 1,5 ha. 
8) Ekoelementti (eco-element): < 0,25 ha. 

Näistä paikallisuutta määrittävät parhaiten ekosektorit (ecosector) ja ekoalueet 
(ecodistrict) eli maisemassa paikallinen (local ) voitaisiin rajata alueeksi, jonka koko on 
25- 10 000 hehtaaria.134 Kulttuurisessa kontekstissa paikallisuuden käsite on alituisessa 
muutoksessa. Yhä suurempi osa maailman väestöstä siirtyy elämään tiiviisiin 
kaupunkiyhdyskuntiin, joiden kulttuurinen erilaisuus määrittyy uudella tavalla. Yleisesti 
jaamme alueet, siis myös kaupungit, rakentamisen intensiteetin mukaan. 
Kaupungistumisen aste, urbanisoituminen, määrittää myös kaupungin kulttuurista 
kontekstia, kaupungin ekologista rakennetta ja kaupungin vaikutusaluetta laajemmalla 
alueella (vrt. ekologinen jalanjälki). Euroopan unionin yhteydessä toimiva tilastokeskus 
Eurostat jakaa käsitteen urbanisoituminen kolmeen luokkaan:  

1. Tiiviisti asutut alueet (densly): paikallisten aluekokonaisuuksien ryhmittymä, 
jossa jokaisessa aluekokonaisuudessa on enemmän kuin 500 asukasta 

                                                           
131 Erik Ahlman määrittelee eetoksen arvohierarkiana kts. sanasto. 
132 Frank van Langevelde, Conceptual integration of landscape planning and landscape ecology, 
with a focus on the Netherlands, Teoksessa:E.A.Cook ja H.N. van Lier (edit.), Landscape planning 
and ecological networks, Developments in landscape management and urban planning 6F, Elsevier. 
Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo. 1994, s. 36. 
133 Ibid. s. 39. Viittaus Klijn,F. ja H.A. Udo de Haes. 1994, A Hierachical approach to ecosystems 
and its implications for ecological classification. Landscape Ecology. ss . 89-104. 
134 Ibid. 
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neliökilometrillä, ja jossa ryhmittymän kokonaisväestön määrä on enemmän 
kuin 50 000 asukasta. 

2. Kohtalaisen tiiviisti asutut alueet (intermediate): paikallisten 
aluekokonaisuuksien ryhmä, jossa aluekokonaisuudet eivät ole osana tiivistä 
aluetta, ja jossa asukastiheys on enemmän kuin 100 asukasta 
neliökilometrillä. Ryhmän kokonaisasukasmäärä on joko vähintään 50 000 
asukasta tai ryhmä on lähellä tiiviin asutuksen ryhmää. 

3. Harvaan asutut alueet: jatkuva paikallisten aluekokonaisuuksien ryhmä, joka 
ei kuulu kumpaakaan edellä mainittuun ryhmään. 135 

Rakentamisen intensiteetillä on erityistä merkitystä juuri ekologisuuden kontekstissa. 
Urbaanin ekologian eli kaupunkiekologian näkökulmasta kaupunki on ekosysteemi, 
urbaani habitaatti, jolla on selkeästi omat lainalaisuudet. H. Sukopp toteaa, että 
kaupungeissa voidaan erottaa pienimittakaavaisia biotooppien tyyppien muutoksia, jotka 
aiheutuvat pienistä muutoksista maankäyttötavoissa.136  

 

Kuva 7. Kaupungin ekologia H. Sukoppin mukaan (piirros Tarja Outila, alkuperäinen 
piirros Herbert Sukopp, ”Urban Ecology- Scientific and Practical Aspects” teoksessa J. 
Breuste, H. Feldman ja O.Uhlmann, toim. Urban Ecology. Springer, Berlin, Heidelberg, New 
York, 1998, s. 6). 

Eräät maantieteilijät liittävät myös maiseman ja kielen yhteen, jolloin maisemaa 
voidaan tulkita myös kielen rakenteiden avulla. Maisemassa erityisesti denotaatio ja 
konnotaatio tulevat merkittäviksi. Teoksessa Place, Culture, Representation useat eri 

                                                           
135 Environment Statics 1996, Eurostat. European Communities, 1997, s. 12. 
136 Herbert Sukopp, ”Urban Ecology- Scientific and Practical Aspects” teoksessa J. Breuste, H. 
Feldman ja O.Uhlmann ,(edit.), Urban Ecology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1998, s. 
5. 
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kirjoittajat viittaavat erityisesti rakennetun ympäristön merkityssisältöjen asemaan 
ihmisen arjen maisemassa.137 Paikallisuuden ja paikallisen maiseman määrittely edellyttää 
siten laaja-alaista lähentymistapaa. Rakennusten ja asuinalueiden fyysisten rakenteiden 
tulkinta symbolismin avulla ja kielen syntaksina edesauttaa kokonaisvaltaisessa 
lähestymisessä. Fyysisen rakenteen merkityssisällöt avautuvat ihmisten sosiaalisissa 
toiminnoissa joko arvokkaina ja merkittävinä tai negatiivisina kokemuksina. 
Asuinympäristön tulkinta maiseman lähtökohdasta edellyttää siten fyysisten, sosiaalisten, 
taloudellisten ja kulttuuristen merkityssisältöjen yhteensovittamista. 

Subjektiivisen paikan tulkinnan avulla syntyneet merkityssisällöt vaikuttavat 
alueelliseen eriarvoisuuteen, segregoitumiseen ja leimautumiseen. Esimerkiksi Deryck 
Holdsworth korostaa rakennusten merkityssisältöjen asemaa kokonaisuudessa.138 
Eriarvoisuus voi olla siis myös aiheeton; alueet leimataan ulkoisen maisemakuvan ja 
sosiaalisten rakenteiden avulla. Meidän on helppo nimetä omassa asuinympäristössämme 
ns. haluttuja ja arvostettuja asuinalueita sekä maineeltaan huonoja  alueita. Mainetta ja 
mielikuvaa on vaikea muuttaa, sillä mielikuvan syntyyn vaikuttavat subjektiiviset 
kokemukset tai yleinen mielipide. Kun valitsemme asuinpaikan, valitsemme myös 
elämäntavan. Kiinteistön hinnanmuodostuksessa mielikuvat ja ns. arvoton arvonnousu 
ovat merkittävä taloudellinen tekijä; hyvää mainetta on helpompi rahastaa. Asuinalueen 
fyysisen rakenteen ja maisemakuvan merkitys on siten myös taloudellinen.  

Maisema on myös ideologinen käsite, kuten Caroline Mills toteaa.139 Paikka on siten 
myös objekti. Paikallisuus rakentuu toisistaan poikkeavien käsitteiden kautta, jotka 
muuttuvat ajassa ja tilassa. John Agnew määrittää paikan kolme ulottuvuutta 
seuraavasti:140  

1. Paikka on vaatimattomien ja institutionaalisten sosiaalisten tapahtuminen 
tapahtumapaikka (locale). 

2. Paikka on se laajempi ympäristö (location), jossa sosiaaliset ja taloudelliset 
prosessit tapahtuvat. 

3. Paikka on tunnerakenne (a sense of place). 

Kulttuurisen paikallisuuden kannalta kaikilla edellä mainituilla osatekijöillä on suuri 
merkitys. Sosiaalinen paikallisuus rajaa paikallisuutta ehkä voimakkaimmin ihmisen iän, 
sukupuolen, sosiaalisen aseman ja kulttuurin kautta, ja fyysisen paikan merkityssisällöt 
muuttuvat sosiaalisten muutosten mukaan. Paikallisuuden kokeminen muuttuu 
subjektiiviseksi kokemukseksi, joten yleistä paikallisuuden tulkintaa sosiaalisessa 
kontekstissa ei voida esittää. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi 
Thomas Markusen tutkimukset. Hän on paneutunut tilan ja siinä ilmenevien sosiaalisten 
järjestelmien tutkimiseen erityisesti vallan ilmentymänä. Tilassa on Markuksen mukaan 

                                                           
137 Mm. James Duncan, Deryck Holdsworth, Don Mitchell, David Ley ja Caroline Miles viittaavat 
teksteissään ympäristön merkityssisältöjen vaikutuksesta ihmisten paikkaan sitoutumisessa. James 
Duncan ja Davis Ley (edit.), Place, Culture, Representation, Routledge, London, New York, 1994, 
passim.  
138 Deryck Holdsworth, Revaluating the house. Teoksessa ibid. s. 106. 
139 Caroline Mills, Myths and meanings of gentrification. Ibid. s. 161. 
140 John Agnew, Representing Space. Ibid. ss. 262-264. 
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niitä, jotka kontrolloivat (controllers) ja niitä, joita kontrolloidaan (controlled).141 Tämä 
valtapeli ilmenee sekä rakennusten sisällä että niiden ympärillä. Tilan valtarakenne 
ilmentää yhteiskunnan rakenteita kuten Markus toteaa:  

Yhteiskunta on järjestynyt niin, että se voidaan kuvata abstraktiona, mutta, joka 
materiaalisessa maailmassa ilmenee tilojen kautta. Ei ole olemassa tilatonta 
yhteiskuntaa ja tilaa, jossa ei ilmenisi sosiaalisuutta (...) sosiaalinen järjestelmä sisältää 
kaksi ulottuvuutta; solidaarisuuden ja mekaanisen solidaarisuuden. Edellinen koostuu 
keskenään riippumattomista suhteista, jossa jokaisella on roolinsa. Se on yleensä hyvin 
rakentunut ja hierarkkinen, ja usein se viittaa läheisesti tilaan. Jälkimmäinen viittaa 
ihmisten, jotka uskovat samaan asiaan, välisiin suhteisiin.

142
  

Tiedemaailma käy jatkuvasti keskustelua paikan (place) ja tilan (space) välisestä 
vuorovaikutuksesta. Yleisesti ollaan hyväksymässä ajatus siitä, että tilan ja paikan välinen 
suhde muuttuu ja että paikan merkitys on kulttuurin ja identiteetin kannalta 
muutoksessa.143 Globalisaatio ja siirtyminen tietoyhteiskuntaan ovat tärkeimpiä 
yhteiskunnallisia muutostekijöitä.  

Yhteiskunta on siirtynyt informaatioyhteiskuntaan, jossa tieto, nopeus, reaaliaikaisuus, 
virtuaalisuus sekä saavutettavuus ovat yhä voimakkaammin muuttamassa elämäämme. 
Manuel Castells puhuu informaatiotekniikan vallankumouksesta.144 Informaatio-
teknologian vaikutus on verrattavissa 1800-luvun teolliseen vallankumoukseen, jonka 
aiheuttamat muutokset maailmassa ovat olleet mullistavia ja muutokset läpäisevät kaikki 
yhteiskunnan tasot. Erityisen merkityksellistä on huomata, että muutokset ovat prosessiin 
sitoutuneita. Castellsin mukaan modernissa informaatioyhteiskunnassa verkostot, 
prosessit, organisaatiot ja virrat ovat merkittävässä asemassa. Moderni yhteiskunta on 
myös muuttuva, joustava. Toisaalta eri teknologiat integroituvat ja eri teknologioiden 
väliset rajat häviävät.145  

Ennen teollistumista, erityisesti maatalouden ollessa vallitseva elinkeino, oletettiin, 
että paikkaan sitoudutaan. Ihminen omaksui kotiseudun omakseen, kotitalo pysyi samana 
lähes koko eliniän ja ihmiset olivat ns. ”oman kylän väkeä”. Maa, jota esi-isämme 
viljelivät, haluttiin omistaa ja näin haluttiin osoittaa vahvemmin oma sitoutuminen 
maantieteelliseen paikkaan. Maan omistaminen on ollut varsinkin suomalaisille lähes 
pyhä asia ja ennen se oli lähes ainoa rikkauden lähde. Historian eri vaiheissa ihmiset ovat 
joutuneet muuttamaan kotiseuduiltaan yleensä paremman elintason toivossa ja osaksi 
                                                           
141 Yleensä asukkaat ovat kontrolloijia ja vieraat kontrolloitavia. 
142 Thomas A Markus, Buildings and Power, Routledge, 1993, s. 13. (Suomennos/TO). 
Alkuperäinen teksti: ” Society is organized in a way which can be described in the abstract but 
which, in the material world, is embedded in space. There is no a-spatial society and no a-social 
space (...) social organization is of two kinds: solidarity and the mechanical solidarity. The former 
consists of mutually interdependent relations where everyone has a role. It is often high structured 
and hierarchical and usually needs to be closely related in space. The latter is in relation between 
people, often equals, who share beliefs.”  
143 Kaisa Broner-Bauer, ”Postmoderni identiteetti ja paikan merkitykset”, Synteesi 3/2000, ss. 17-
24. 
144 Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford, 1996, ss. 29-65. 
145 Ibid. 
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syystä, etteivät he ole perineet maata, jota viljellä tai josta voi muuten hankkia 
toimeentuloa. Paikallisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa muutto (migration) onkin 
osoitettu merkittäväksi indikaattoriksi tutkittaessa paikkaan sitoutumista. Ihmisten 
muuttaessa fyysiset siteet omaan paikkaan katkeavat, mutta ihmisten henkinen side pyrkii 
säilymään. Ihmiset vaihtavat tilaa (space), mutta pyrkivät kuljettamaan paikan (place) 
mukanaan. Nykyaikana muuttaminen on tullut yhä luonnollisemmaksi osaksi ihmisten 
elinkaarta. Modernissa maailmassa ihmiset muuttavat eri syistä kuin ennen. Russell 
Kingin146 mukaan modernin muuttamisen piirteitä ovat:  

1. Muuttaminen on globalisoitunut. Yhä useampien maiden ihmiset muuttavat ja 
yhä useammissa maissa otetaan vastaan muuttajia muista maailman maista. 

2. Muuttaminen eriytyy. Muuttajat jakautuvat erilaisiin tyyppeihin; pitkän 
työsuhteen toivossa muuttavat, korkeasti koulutetut, pakolaiset, laittomat 
muuttajat ja väliaikaisesti muuttavat (commuting migrants). 

3. Muuttaminen kasautuu. Tietyillä alueilla maailmassa muuttajien määrä on 
suurempi kuin muualla. 

4. Muuttaminen feministyy. Naiset muuttavat enemmän kuin miehet, erityisesti 
pakolaiset ja kotiapulaisiksi muuttavat ovat naisia. 

5. Muuttamisen syyt liittyvät yhä useammin ympäristöoloihin kuten 
köyhyyteen, ylikansoittumiseen, poliittiseen epävakaisuuteen ja 
ympäristötuhoihin. Erityisesti kolmannesta maasta muutetaan juuri edellisten 
syiden takia (ns. työntövoimat, push factors). Toisaalta uudet teollisuusalat 
tarvitsevat työvoimaa, joka useimmiten tulee ulkomailta. Esimerkiksi kasvava 
palveluala ja tietoliikenneteollisuus tarvitsevat ammattitaitoisia työntekijöitä 
(ns. vetovoimat, demand). 

Muuttaminen on keskeinen tekijä myös kestävän kehityksen viitekehyksessä. Ihmisten 
liikkuminen ja muuttaminen koetaan ongelmaksi. Kestävän kehityksen 
ihanneyhteiskunnassa ihmiset tuottavat ja kuluttavat omalla paikallaan, omalla 
reviirillään. Elämänkaariasumisen147 avulla ihmiset halutaan sitouttaa paikkaansa 
suurimmaksi osaksi eliniästään. Etätyöllä halutaan vaikuttaa ihmisten liikkumiseen, siten 
että tarpeeton työmatkaliikenne vähenisi ja muuttoliikettä voitaisiin hillitä. Onko tavoite 
realistinen, jos muuttamisen syyt ovat usein ihmisestä itsestään riippumattomia? 
Muuttamisen dynamiikka on voimakas ja ylikansallisiin ilmiöihin sidoksissa. Tätä taustaa 
vasten paikalla pysymisen ihanne vaikuttaa todella idealistiselta. Useilla ei ole muuta 
vaihtoehtoa, sillä kotipaikka ei enää tarjoa työtä ja turvattua elämää. Muuttaminen on 
siten seuraus, ei syy. Mikäli ei pystytä ratkaisemaan muuttamisen syitä, ei se voida 
realistisesti edellyttää muutoksia seurauksissa. On todennäköistä, että muuttaminen ei 
poistu globaalista maailmasta.  
                                                           
146 Russell King, “Migrations, globalization and place” teoksessa Doreen Massey and Pat Jones 
(edit.) A Place in the World? Places, Cultures and Globalization. Oxford University Press, Oxford, 
1995, ss. 22-31. 
147 Elämänkaariasumiseen liittyy ajatus siitä, että ihmiset voisivat asua suuren osan elämästään 
samassa asunnossa. Asunto muuttuu pienillä muutoksilla ihmisen tarpeiden mukaan. Katso esim. 
teos Muuttuva ihminen- muuntuva asunto, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 93, 
Rakentaminen, Helsinki, 1997. 
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Keskeinen tekijä aikamme muuttoliikkeessä on siis globalisaatio.148 Globalisaatio- 
käsitteen sisällöstä käydään vielä tiedemaailmassa keskustelua. Ilmeisimmin globalisaatio 
sitoo yhteen paikan, tilan ja ajan käsitteet. John Eade vertaa Anthony Giddensin ja Ronald 
Robertsonin tulkintaa globalisaatiosta seuraavasti. Giddens painottaa ajan ja tilan (space) 
kutistumista  kahdella eri tavalla: 1) muutos etäisyyden (distanciation) ja 2) 
uppoutumattomuuden (disembedding) suhteen.149 Etäisyyden suhteen tapahtuvassa 
muutoksessa aika, paikka ja tila (space) ovat järjestyneet siten, että sekä läsnäoleminen 
että poissaoleminen liittyvät yhteen: olemme tässä vaikkemme kuitenkaan ole. 
Uppoutuminen ja uppoutumattomuus merkitsevät sosiaalisten suhteidemme irrottamista 
paikallisuuden kontekstista. Sosiaaliset suhteemme jäsentyvät päättymättömien aika-tila-
akselien kautta. Giddensin tulkintaa voimme soveltaa esimerkiksi internetin merkitykseen 
sosiaalisten suhteidemme käsittelyssä. Robertsonin globalisaatiokäsityksen mukaan 
tulemme tietoiseksi maailmasta yhtenä ainoana paikkana (place). Globalisaatio merkitsee 
Robertsonin tulkinnassa myös objektiivista ymmärrystä lisääntyvästä yhteydestä 
(connectedness). Lisäksi se tarkoittaa subjektiivisuutta ja kulttuurien merkityksen 
huomioimista globalisaation osana.  

Globalisaatio on sitonut yhteen tilan, paikan ja ajan käsitteet siten, että paikallisen 
kulttuurin merkitys on muuttunut. Voidaan olla osa maailmaa, aistia useiden kulttuurien 
olemassaolo ja voidaan omaksua ylikansallinen kulttuuri. Voidaan jopa puhua globaalista 
kulttuurista (global culture). Tietoliikenneteknologia ja reaaliajassa maailmalla operoiva 
media irrottavat paikalliskulttuurit juuriltaan. Tietoliikenne välittää uusia, kaupallisia, 
kulttuurin symboleita, joiden merkityssisältö on universaali.150  

Kuinka informaatioteknologia ja virtuaalisuus vaikuttavat tila- (space) ja aika-
käsitykseemme. Kestävän kehityksen tematiikan mukaan kotona käytettävät tietokoneet ja 
joustava työ sekä kodin ja työpaikan väliset tietoliikenneyhteydet vähentäisivät painetta 
tiivistää kaupunkikeskustoja, ja toisaalta vähentäisivät fyysisen liikkumisen tarvetta. 
Castellsin mukaan muutos tapahtuu vain ja ainoastaan, jos IT-yritysten (network 
enterprises) määrä kasvaa ja jos etätyö tulee prosessina mahdolliseksi.151 Pelkät rakenteet 
eivät aiheuta muutosta. Toisaalta Castells toteaa erilaisiin tutkimuksiin nojaten, että 
tietoliikenneaika on jopa lisännyt ihmisten liikkumista.152  

Informaatioteknologia häivyttää ajan ja kaupankäynnin rajat. Vaikkakin 
informaatiovirrat keskittyvät suurten megalopolisten välisiksi yhteyksiksi, ei alueellisuus 
ja paikallisuus täysin katoa uudessa yhteiskunnassa. Pienet osakeskukset liittyvät 
valtavirtoihin dynaamisista osistaan, kuten Castells toteaa. Kaikki ovat osa suurta 
verkostoa. Castells määrittelee informaatiokaupungin kuten globaalin kaupungin; 
informaatiokaupunki ei ole muoto, vaan prosessi. Prosessin tunnuspiirteenä on erilaisten 

                                                           
148 King (1995) op.cit. ss. 6-29. 
149 John Eade, (edit.) Living in the Global City. Globalization as Local Process, Routledge, London 
and New York, 1997, s. 3. Eade viittaa Giddensin tekstiin kirjassa The Consequences of Modernity 
(1990, s.14) sekä Roland Robertsonin tekstiin kirjassa Globalization (1992) s. 113. 
150 Martin Albrow et al. “The Impact of Globalization on Sociological Concepts- Community, 
culture and milieu” teoksessa Eade op.cit. s. 29.  
151 Castells (1996) op.cit. s. 377. 
152 Ibid. ss. 395-396. 
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virtausten vaatimien tilojen rakenteellinen dominanssi.153 Virtojen tilojen (Castellsin 
käsite space of flows) toisen tason muodostavat sosiaalisesti, kulttuurisesti, fyysisesti ja 
toiminnallisesti selkeästi määritellyt paikat; solmukohdat ja navat (nodes and hubs). 
Sijaintinsa avulla ne liittävät paikan (locality) verkostoon. Solmujen ja verkostojen paikka 
määrittyy Castellsin mukaan hierarkkisesti sen mukaan, mikä tehtävä kullakin on koko 
verkostossa.154 Castellsin mukaan uusi tilarakenne ei voi olla vaikuttamatta myöskään 
arkkitehtuuriin. Tietoyhteiskunta on globaali ilmiö, joka johtaa epähistorialliseen ja 
kulttuurisista vaikutteista eriytyvään arkkitehtuuriin.155 Castellsin mielestä tulevaisuuden 
arkkitehtuuri on hiljaisuuden arkkitehtuuria; sen muotokieli on neutraali, puhdas ja 
läpikuultava.  

Ilmeisimmin paikallisuuden, erityisesti kulttuurisen ja sosiaalisen paikallisuuden, 
tulevaisuus on jotain muuta kuin perinteisessä kyläideologiassa tunnettu paikkaan 
sitoutuminen. Ekologisen rakentamisen ja kestävän kehityksen tematiikan sisällä oleva 
paikkaan sitoutumisen vaatimus saattaa osoittautua saavuttamattomaksi haaveeksi, sikäli 
kun maailma muuttuu virtuaaliseksi ja muuttaminen yleistyy entisestään. 
Maantieteellinen paikka säilyttänee asemansa, mutta henkinen paikkaan sitoutuminen 
tullee entistä vaikeammaksi. Toisaalta lisääntynyt liikkuminen (fyysinen ja tietoverkon 
kautta tapahtuva) vähentänee tarvetta etsiä ”paikoista” yhdenmukaisia rakenteellisia ja 
fyysisiä kulttuurisia piirteitä, sillä paikoista tulee useiden kulttuurien muokkaamia 
kokonaisuuksia ja lyhytaikaisia elämänympäristöjä.  

3.2  Talvi osana paikallisuutta 

Ilmaston paikallisuutta määrittää myös ilmaston jakautuminen mikro-, meso- ja 
makroilmastoon. Makroilmasto esiintyy laajoilla alueilla; mantereilla, satojen ja 
tuhansien neliökilometrien alueella. Mesoilmastossa esiintyvät muutokset aiheutuvat 
pintojen (horisontaali ja vertikaali) muutoksista. Muutokset esiintyvät kymmenien ja 
satojen kilometrien laajuisilla alueilla. Mikroilmastossa tapahtuvat muutokset rajautuvat 
pienelle alueelle; alle 100 metrin etäisyydelle. Tärkeimmät mikro- eli pienilmastoon 
vaikuttavat  tekijät ovat kasvillisuus ja kasvipeitteen sekä maanpinnan struktuuri. 
Mikroilmastossa ilman lämpötilan muutokset ovat suuremmat ja ilman liikkeet 
pienemmät kuin meso- ja makroilmastossa.156 Paikallisuutta määrittävien tekijöiden lista 
onkin täydentynyt edelleen. Mikroilmasto vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi rakennusten 
energiataseeseen. 

Paikallisuuden kannalta ilmasto on merkityksellinen myös kulttuuristen rakenteiden 
muodostumisessa. Esimerkiksi japanilainen Watsuji Tetsuro on tutkinut ilmaston ja 
kulttuurin välisiä kytkentöjä teoksessaan Climate and Culture. A Philosophical Study. 
Watsuji Tetsuron mukaan ilmastolliset tekijät ovat aina historiallisia ja mekanismit, joiden 
avulla sopeudumme ilmastoon, olemme perineet esi-isiltämme. Suojautumisen asteella 

                                                           
153 Ibid. s. 398. 
154 Ibid. ss. 413-414. 
155 Ibid. s. 418. 
156 Suomen kartasto- Vihko 131 Ilmasto, Maanmittaushallitus, Helsinki, 1987, s. 1. 
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määritetään rakennuskulttuurin paikallisuutta. Itse asiassa, Tetsuron mukaan, ilmaston 
vaikutus voidaan huomata kaikissa kulttuurin vaikutuspiiriin kuuluvissa ilmiöissä; 
uskonnossa, taiteissa, kirjallisuudessa, tavoissa ja tottumuksissa. 157Ilmasto vaikuttaa 
olemassaolon kokemukseen aivan kuten Watsuji Tetsuro toteaa: 158 

(...) climate is the organ of such self-objectivisation and self-discovery and that the 
climatic character is the character of subjective human existence. 

Suomen sivistyssanakirjan mukaan etymologisesti talvella on suomalais-ugrilaisissa 
kielissä vastine, vaikkakin talvi-sana on alkuperäinen.159 Vanhoissa suomen kielen 
murteissa talvi on aina viitannut joko ankariin olosuhteisiin tai valkoiseen lumeen. Talvea 
on vanhoissa yhteisöissä antropologi Kustaa Vilkunan mukaan verrattu jopa vuoden- 
käsitteeseen. Aiemmin ajateltiin, että selvittyään talvesta ihminen sai yhden lisävuoden 
elinaikaa.160  

Ilmaston merkitys paikallisuudessa on suuri varsinkin talvikaupungiksi luokiteltavissa 
kaupungeissa. Luonnontiede määrittää talven isotermien mukaan: talvi on aika vuodesta, 
jolloin päivittäinen keskilämpötila on 0°C tai vähemmän. Tällöin puhumme 0-isotermistä. 
Toisaalta talvi määritellään jaksona, joka alkaa talvipäivän seisauksen aikaan 21.-23. 
joulukuuta ja päättyy kevätpäivän tasauksen aikaan 20.-21. maaliskuuta.161 Talven päiviä 
voidaan jakaa kylmiksi (iceday) ja erittäin kylmiksi päiviksi (extreme cold days). Kun 
päivän maksimilämpötila on alle 0°C koko päivän ajan, puhumme kylmistä päivistä. 
Erittäin kylmiä päivät ovat silloin, kun minimilämpötila on alle -10°C. Paikalliset erot 
ovat huomattavia mitattaessa kylmiä ja erittäin kylmiä päiviä; esimerkiksi Rovaniemellä 
erittäin kylmiä päiviä on vuodessa 100-110, kun taas esimerkiksi Mikkelissä vain 60-
70.162 Talven vaikutus on siten selkeästi paikallinen. Käsitys talven vaikutuksesta 
rakentamiseen voidaan saada vertaamalla lämmitysastepäivälukuja.163 Paikalliset erot ovat 
tämänkin indikaattorin mukaan merkittäviä: esimerkiksi Rovaniemellä keskimääräinen 

                                                           
157 Watsuji Tetsuro, Climate and Culture. A Philosophical Study, Transl. Geoffrey Bownas. 2. edit.  
Greenwood Press, New York, Westport Connecticut, London, 1988, (1961), ss. 6-7. 
158 Ibid. s. 16. 
159 Suomen sivistyssanakirja, Osa 6, Etymologinen sanakirja, toim. Kaisa Häkkinen (1987) toinen 
tarkistettu painos 1990, s. 309. 
160 Kustaa Vilkuna teoksessa Oma maa: tietokirja Suomen kodeille. I osa. toim. E.G. Palmén et al. 
WSOY, Porvoo, 1907, ss. 205-206. 
161 Kalaja teoksessa Oma maa: tietokirja Suomen kodeille, I osa. toim. E.G. Palmén et al. WSOY, 
Porvoo, 1907, ss. 185-201. The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 12 Micropaedia, 
Encyclopaedia Britannica, Inc, 1990 p. 707; The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 16 
Macropaedia. Encyclopaedia Britannica, Inc, 1990, s. 437. 
162 Suomen rakennusmääräyskokoelma D5. RT RakMk 20577. ss. 8-10. 
163 Laskennallinen kaava on seuraava:  S= ∑ ( T
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koko vuoden astepäivälukujen summa ( S20) on noin 7600, kun se on Mikkelissä noin 
5800 ja Helsingissä noin 5500. 164 Alueen isoterminen jako rajaa paikallisuutta.  

Talven merkitys paikallisuudessa tulee esille myös toisella tavalla; kaupungit jaetaan 
talvikaupungeiksi (winter cities) sen mukaan, kuinka hyvin alueen ilmasto vastaa 
talvikaupungin määrittelyä. Enää ei ollakaan kiinnostuneita pelkästään rakenteellisesta tai 
hallinnollisesta homogeenisyydestä, vaan ilmastoon liittyvästä homogeenisyydestä.  

Talvikaupungin määrittelyssä on aikojen kuluessa tapahtunut muutoksia. 
Talvikaupungin käsite esiteltiin ensimmäisen kerran ”Talvikaupunki”-liikkeen (Winter 
Cities organization) ensimmäisessä kokoontumisessa Kanadan Edmontonissa vuonna 
1986.165 Järjestön ensimmäisen kokouksen raportissa Livable Winter Cities talvikaupungit 
määriteltiin seuraavasti:  

(1)  Paikkoja, joissa tammikuun keskilämpötila on 0 ºC tai kylmempi ja jotka 
yleensä sijoittuvat 45-leveyspiirin pohjoispuolelle.166 

Edellisen määritelmän mukaan eteläisen pallonpuoliskon talvikaupungit suljetaan 
automaattisesti määritelmän ulkopuolelle. Norman Pressman on vaikuttanut merkittävästi 
talvikaupunkiliikkeen kehitykseen. Pressman onkin määritellyt talvikaupunki-käsitteen 
tarkemmin useampaan otteeseen.  

(2) Paikkoja, joissa tammikuun keskilämpötila on 0 ºC tai kylmempi.167 

Pressman myös tarkentaa käsitteen sisältöä. Talvessa on viisi tärkeää tekijää, jotka 
hänen mukaan muokkaavat käsitettä:168  
1. Lämpötila tavallisesti alle jäätymispisteen. 
2. Sadanta tavallisesti lumena. 
3. Päivänvalon ja auringonvalon tuntimäärä rajallinen. 
4. Edellisen kolmen eri elementin vaikutusaika on pitkä. 
5. Vuodenaikojen vaihtelu. 

                                                           
164 Ibid. s. 10. 
165 Jorma Mänty ja Norman Pressman , (edit.), Cities designed for winter, Building Book Ltd, 
Helsinki, 1988, s. 11. 
166 Alkuperäinen teksti: places where the average January temperature is 32º F ( 0ºC) or colder, and 
that are generally located above 45 º latitude. Liveable Winter Cities, RAIC/AIA Winter Cities 
R/UDAT, Regional Urban design assistance team , Edmonton, Alberta, 1986, s. ii, ja Jorma Mänty 
ja Norman Pressman (edit.), Cities designed for winter, Building Book Ltd, Helsinki, 1988, s. 20.  
167 Alkuperäinen teksti: ”places where the average January temperature is 0ºC (32º F) or colder”. 
Ibid. Katso myös Normann Pressman, Northern Cityscape. Linking design to climate, Winter Cities 
association, Yellowknife, 1995, s. 14. 
168 Ibid. s. 5. 
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Talvikaupungin kolmas määritelmä on seuraava:  

(3) Talvikaupungissa keskimääräinen maksimipäivälämpötila on 0 ºC vähintään 
kahden kuukauden ajan.169 

Lopulta Pressman selkeyttää talvikaupungin määritelmää edelleen: 

(4) Talvikaupungissa keskimääräinen maksimi päivälämpötila on 0 ºC tai vähemmän 
vähintään kahden kuukauden ajan. 170 

Määritelmien kehityksessä voidaan havaita seuraavia piirteitä: pelkkä isoterminen jako 
ei riitä, vaan myös talven kestolla on merkitystä, sillä talven pituus ja ankaruus 
vaikuttavat ihmisten adaptaatioon. Talven ankaruutta ja sen merkitystä talven 
kokemisessa on myös tutkittu esimerkiksi Kanadassa. D.W.Phillips ja R.B.Crowe ovat 
laatineet talven ankaruutta mittaavan indeksin eli Climate Severity Index for Canadians, 
joka toimii kanadalaisessa kontekstissa. Talven vaikutuksesta ihmisen elämään Crowe ja 
Phillips toteavat mm. että ilmasto vaikuttaa laajasti valintoihin, joita teemme 
jokapäiväisessä elämässä. Ilmasto voi myös äkillisesti tuhota elämän edellytykset.171 
Phillips ja Crowe määrittävät ilmaston ankaruuden (climate severity ) seuraavasti:

 
 

Ilmaston ankaruus kuvaa ilmaston ei-toivottuja ominaisuuksia, jotka syntyvät tiettyjen 
haitallisten ilmastotekijöiden seurauksena. Nämä ilmastotekijät esiintyvät joko 
yksittäisinä tai yhdistelminä ja jotka esiintyvät asetetun minimiajanjakson ajan tai ovat 
intensiteetiltään voimakkaampia kuin ilmiölle asetettu kriittinen taso.

172
 

Talven ankaruuden mittauksessa, Phillipsin ja Crowen mukaan, kestolla, 
esiintymistiheydellä, ääriarvoilla ja muuntelulla on suuri merkitys haitallisten tekijöiden 
kvantitatiivisessa mittaamisessa. Indeksiin on sisällytetty ne ilmastotekijät, jotka 
määrittävät edellä mainittuja tekijöitä. Kutakin tekijää painotetaan kertoimella, jotta ko. 
tekijän merkittävyys koko indeksin kannalta tulisi osoitetuksi.173 Tässä tapauksessa 
indeksi on riippuvainen arvottamisesta ja painokertoimet voidaan päättää empiirisen 
aineiston perusteella. Toisaalta painokertoimen suuruus/ pienuus on suhteellisen 
päätöksenteon kohde. Ennen kaikkea ankaruutta arvioidaan suhteessa ko. kulttuurin 
kykyyn ja haluun adaptoitua ilmastoon ko. aikakautena. Indeksi ei siis voi olla pysyvä ja 
sen on muututtava ja sen perusteita on tarkasteltava kronologisessa ja kulttuurisessa 
kontekstissa sekä paikallisesti. Talvikaupungin käsitettä joudutaan laajentamaan edelleen:  
                                                           
169 Alkuperäinen teksti: ”A ”winter city” is one in which the average maximum daytime 
temperatures are 0ºC (32º F) for a period of approximately two months or longer.” Ibid. s. 21. 
170 Alkuperäinen teksti: ” A winter city is one in which the average maximum daytime temperature 
is equal to or less than 32 degrees F(0 °Celsius) for a period of at least two months or longer.” 
Normann Pressman (1995) op.cit. s.17. 
171 D.W.Phillips ja R.B.Crowe, Climate Severity Index for Canadians, CLI-1-84, Environment 
Canada, Atmospheric Environment Service, Downsview, Ontario, 1984, s. 1. 
 172Alkuperäinen teksti: Describe an unfavourable aspect of climate that arises as a consequence of 
certain adverse climate elements, occurring either singularly or in combination, and persisting 
beyond some minimum duration and/or at an intensity above some critical threshold. Ibid. 
173 D.W.Phillips ja R.B.Crowe, Climate Severity Index for Canadians, CLI-1-84, Environment 
Canada, Atmospheric Environment Service, Downsview, Ontario, 1984, s. 3. 
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(5) Kaupunki, jossa keskimääräinen maksimipäivälämpötila on yhtä suuri tai pienempi 
kuin 0ºC kahden kuukauden ajan tai kauemmin, ja jossa ilmastotietoiset sovellukset 
määritetään paikallisten toimintatapojen suodattamina.  

Rakentamisessa joudutaan aina huomioimaan paikalliset lähtökohdat. Hyvinä 
esimerkkeinä ilmastoon liittyvän tutkimuksen ja rakentamisen yhdistämisestä ovat Anne 
Britt Børven tutkimukset. Hän teki väitöskirjansa koskien ilmastotietoisen rakentamisen 
periaatteita.174 Børve tutki erityisesti tuulisuutta, auringon säteilyä ja lumen kasautumista 
erilaisissa rakennuksissa ja rakennusryhmissä. Empiirinen aineisto hankittiin 
pienoismallien avulla tuulitunnelikokeissa. Myös luonnon ja asumisen tutkimisella sekä 
teoreettisesti voitiin saada lisätietoa ilmasto-olosuhteiden huomioimiseksi. 175 Työ johti 
lopputulokseen, joka vaikuttaa oleellisesti tyyliin. Empiiriset kokeet osoittivat, että 
pientalojen muotokielen tulisi noudattaa orgaanista muotokieltä. Perinteinen 
kuutiomainen muoto ei toiminut ilmastonäkökohdista tarkasteltuna enää kovinkaan 
hyvin. Børve mainitseekin hyvänä ilmastotietoisen suunnittelun esimerkkinä norjalaisen 
Knut Knutsenin ja ruotsalaisen Ralf Erskinen muotokielen ja tavan tulkita luonnon 
muotoja, joissa orgaaninen arkkitehtuuri ohitti klassiseen arkkitehtuuriin pohjautuvan 
perinteisen norjalaisen pientalon muotokielen. Tulokset ovat ilmastonäkökulmasta 
tarkasteltuna todellisia, mutta koska todellisuutta ei voida jakaa osiin eikä kokonaisuuksia 
voida rakentaa vain yhden osatekijän perusteella, joudutaan tässäkin tapauksessa 
suhtautumaan tuloksiin kriittisesti. Perinteinen harjakattoinen pientalo suorakaiteen 
muotoisine plaaneineen on silti ollut houkuttelevampi tavalliselle norjalaiselle.176 
Ilmastotietoisuutta merkittävämmäksi tekijäksi edellisessä esimerkissä osoittautui 
kulttuurinen perinne.  

3.3  Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja paikallisuuden 

indikaattoreista 

Ekologisen rakentamisen ja kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen mittaaminen 
edellyttää indikaattoreita. Tjeerd Deelstran mukaan kestävän kehityksen indikaattorin 
valinta on ensisijaisesti riippuvainen siitä, miten kestävyys määritetään. Toisaalta Deelstra 
korostaa myös tutkittavan kohteen ympäristön, kohteeseen liittyvien sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien sekä ominaisuuksien merkitystä. Deelstran mukaan on rajattava 
ne vaikutukset, joita todella haluamme tarkastella. Tällöin osoitetaan mielenkiinto 
esimerkiksi kulutustottumuksiin, liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin, joita halutaan kehittää. 
Indikaattorit toimivat siten poliittisen toiminnan apuvälineinä; ne osoittavat puutteita ja 

                                                           
174 Anne Britt Børve, Hus og husgrupper i klimatutsatte, kalde strøk utforming og virkemåte, 
Arkitekthøgskolen i Oslo School of Architecture, 1987, passim. 
175 Ibid. s. 57. 
176 Tähän viittaa mm. Nils-Ole Lund teoksessaan  Nils-Ole Lund, Nordisk Arkitektur, Arkitektens 
Forlag. 2. painos, 1993, passim. 
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vahvuuksia valituilla osa-alueilla. Indikaattorit helpottavat päättäjien työtä osoittamalla ne 
osa-alueet, joilla muutostarve on suurin ja joissa tilanne on kohtuullinen.177 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetään sanaa tools (työkalu) niistä välineistä, joita 
on kehitetty arvioinnin (assessment) avuksi. Ekologisen rakentamisen178 keskeinen 
työkalu on elinkaarianalyysi (LCA) ja siitä johdetut muunnokset. Työkalujen sisällön 
määrittää tutkimuksen lähtökohta sekä valitut kriteerit. Tarkastelun kohteeksi voidaan 
valita joko yksittäinen materiaali, rakennusosa tai muu osakokonaisuus. Tällöin 
lähtökohtana on ns. bottom-up eli yksityiskohtaisesta yleiseen. Toisaalta arviointia 
voidaan lähestyä myös kokonaisuuden kannalta, jolloin käytetään top-down-
menetelmää.179 Elinkaariarvio (LCA) perustuu bottom-up- periaatteeseen, kun taas 
esimerkiksi BREEAM lähestyy kohdetta kokonaisvaltaisesti. Bottom-up periaatetta 
tukevat sellaiset työkalut, joiden avulla saamme selkeää tietoa ko. osatekijän 
paremmuudesta tai huonommuudesta valittujen kriteerien suhteen. Tällaisia välineitä ovat 
mm. tarkastuslistat, tietokoneohjelmat, materiaalien ympäristöselosteet jne. On 
mahdollista valita myös toinen tapa arvioida kohdetta. Lähtökohdaksi voidaan valita ko. 
kohteeseen liittyvien ongelmien rajaaminen. Tällöin ei pyritäkään heti osoittamaan 
valmiita ratkaisuja ja etuisuusperiaatteita, vaan tavoitellaan tarkempaa kohdeanalyysia. 
Erityisesti määritellään ongelmat tarkastelun kohteena olevassa kohteessa. Näin 
toimittaessa ei oleta olevan vain tiettyjä ennalta päätettyjä oikeita ratkaisuja, vaan voidaan 
olettaa, että mahdollisia oikeita ratkaisuja löydetään suunnittelutyön aikana.180 

Arviointimenetelmien ja työkalujen sovellettavuus määrittyy ko. menetelmään 
esitettyjen kriteereiden ja alakriteereiden avulla. Kansainvälisissä 
indikaattorijärjestelmissä vaikutukset jaotellaan maakohtaisesti merkittäviin luokkiin. 
Huomio kiinnittyy siihen, että kansainvälisissä kriteereissä pyritään erottamaan paikalliset 
vaikutukset ja globaalit vaikutukset toisistaan. Globaaliksi ympäristövaikutuksiksi 
luetellaan mm. hiilidioksidin tuotanto (vaikutus kasvihuoneilmiöön), otsonikatoa lisäävät 
vaikutukset, happamoituminen, kierrätys ja rakennusten ylläpito. Paikallisia vaikutuksia 
ovat mm. veden kulutukseen liittyvät tekijät, materiaalin kierrätys, liikkuminen ja melu. 
Useimmat indikaattorit liittyvät myrkyllisyyteen ja sisäilmaan. 

Työkalujen käytettävyyden kannalta oleellista on se, että ne toimivat todellisina 
suunnittelun apuvälineinä ja helpottavat poliittista päätöksentekoa sekä auttavat tekemään 
päätöksiä myös koko prosessin aikana. Yleisesti työkaluja halutaan kehittää 
tietokoneavusteisiksi.181 Tietokoneohjelmissa kiinnitetään huomiota paikallisiin oloihin. 
                                                           
177 Luento kansainvälisessä konfrensissa ”Urban  Ecology” Leipzig 1997, 25. kesäkuuta. 
178 Ekologisen rakentamisen synonyyminä käytetään myös käsitettä vihreä rakentaminen (green 
building). 
179 Hentilä (1996) op.cit. s.18. Top-down voi kuvata myös tapaa, jolla päätöksenteko tuodaan 
ylhäältä ns. ruohonjuuritasolle. Bottom-up tarkoittaisi edellisen rinnalla tapaa hakea ratkaisuja 
ruohonjuuritasolta ja viedä ne hallinnon ylätasoille tätä kautta. 
180 Tämä lähestymistapa tuli esille GBC ´98 kirjoituksissa. Katso esim. Anne Auger ja Will Abut, 
”The Greening of the Project Delivery Process” teoksessa Green Building Challenge ´98. 
Conference Proceedings. Vol. 1. s. 52. 
181 Tietokonesovelluksia onkin jo runsaasti eri maissa, kuten Eco-Quantum Hollannissa, BREEAM 
Isossa-Britanniassa, BEST Kanadassa, Energy-10 USA:ssa jne. Katso GBC´98 Vol.1 ja Vol.2 
passim. 
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Esimerkiksi energian kulutukseen liittyvissä laskelmissa kohteen maantieteellinen sijainti 
sekä alueella vallitseva ilmasto ovat merkittäviä lähtötietoja rakennuksen muotoon ja 
kokoon sekä muihin fyysisiin ominaisuuksiin liittyvien lähtötietojen lisäksi. 
Tietokoneohjelmat soveltuvat nopeutensa ja muuntautumiskykynsä vuoksi hyvin 
tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) rinnalle. Toisaalta tietokonepohjaisten työkalujen 
käyttö soveltuu myös tietoliikenneverkossa käytettäviksi. 

Maija Hakasen väitöskirjassa yhdyskunnan ekologisesti kestävän kehityksen kriteerit 
määritetään osatekijöiden ja näkökulmien avulla. Matriisimuotoisessa esityksessä 
kriteerien yleisjako on seuraava:  

Taulukko 4.  Yhdyskunnan ekologisesti kestävän kehityksen osa-alueet, 
näkökulmat ja kriteerit Maija Hakasen mukaan. 

 Energia Aineen kierto Elävä luonto 
 

Määrä Energian säästö ja 

energiankäytön tehokkuus 

Luonnonvarojen säästö ja 

olemassa olevien 

rakenteiden arvostus  

Luonnon ja tilan 

säästäminen  

Laatu Oikea energian laatu 

suhteessa käyttötarkoitukseen  

Kierron turvaaminen aineen 

laatua ylläpitämällä ja 

sekoittumisen estäminen 

Luonnon monimuotoisuuden 

suojelu  

Prosessi Energiavirrat ja  

energiavarannot  

Luonnonprosessien 

hyödyntäminen  

Luonnon tuottokyvyn 

turvaaminen 

Mukailtu Hakanen (1999), s.78. 

Hakanen tarkastelee teemaa osa-alueitten avulla, joita ovat 1) energia, 2) aineen kierto 
ja 3) elävä luonto. Näkökulmia ovat: 1) määrä, 2) laatu ja 3) prosessi.182  Ekologisesti 
kestävän kehityksen kriteereitä Hakasen mukaan ovat:183  
1. Energian säästö. 
2. Oikea energian laatu. 
3. Energiavirrat ja –varannot. 
4. Luonnonvarojen säästäminen. 
5. Aineen kierron turvaaminen. 
6. Luonnonprosessien hyödyntäminen. 
7. Elävän luonnon säästäminen. 
8. Luonnon monimuotoisuuden suojelu. 
9. Luonnon tuottokyvyn uudistaminen. 

Hakanen jakaa indikaattorit kuuteen indikaattoriryhmään.184  Hakasen kriteeristön 
perusrakenne soveltuu varsin hyvin käytettäväksi tavallisissa rakennushankkeissa, sillä 
indikaattorit kerätään kohtuullisen helposti saatavilla olevasta tiedosta. Ekologian 
kannalta merkittäviä ovat materiaaliin liittyvät indikaattorit. Kvantitatiiviset indikaattorit, 
joilla kuvataan myrkyllisyyttä ja ekotoksisuutta, kuvaavat hyvin ns. genotyyppisen 

                                                           
182 Maija Hakanen, Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen arviointi, kriteerit ja 
mittaaminen, Acta 107/1999, Suomen kuntaliitto, Helsinki, 1999, s. 78. 
183 Ibid. s. 107. 
184 Ibid. ss. 110-113. 
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ekologian ilmiöitä. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutuksista on tehty 
selvityksiä myös Suomessa. VTT:n (Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen) selvityksen 
mukaan rakennusmateriaalien potentiaaliset ympäristövaikutukset ovat:185  

− ilmaston lämpeneminen 
− happamoituminen 
− rehevöityminen 
− fotokemiallisten oksidanttien muodostuminen 
− otsonikato 
− haitallisuus terveydelle 
− haitallisuus ympäristölle. 

Edellisessä luettelossa haitallisuus terveydelle ja haitallisuus ympäristölle on eriytetty, 
ilmeisesti ihmisen terveyteen liittyvien tiukempien vaatimusten vuoksi. Pintamateriaalien 
päästövaikutusten arvioinnin helpottamiseksi on kehitetty luokitusjärjestelmä, jossa 
materiaalin emissiot mitataan. Saatuja arvoja verrataan kriteeristöön. Esimerkiksi 
materiaali voi saada siten joko M1, M2 tai M3-luokituksen.186  Kvantitatiiviseen 
mittaamiseen vaaditaan laboratorio-olosuhteet tai hyvin spesifisiä mittausjärjestelmiä, 
kuten seuraavasta VTT:n luokituksesta voidaan päätellä:  

                                                           
185 Saman selvityksen mukaan ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat hiilidioksidi, metaani ja 
typpidioksidi. Happamoitumiseen vaikuttavat rikkidioksidi (SO

2
), typpioksidi (NO), typpidioksidi 

(NO
2
), typen oksidit (NOx), ammoniakki (NH

3
), suolahappo (HCl) ja fluorivety (HFC). 

Oksidanttien muodostumiseen vaikuttavat mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kuten eteeni 
ja metaani. Häkkinen et. al. Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden 
arviointiperusteet, VTT tiedotteita 1836. RTT, ja VTT, Espoo 1997, s. 11. 
186 Pintamateriaalit luokitellaan emissioidensa mukaan päästöluokkiin M1, M2, M3. 
Rakennustietosäätiö julkaisee säännöllisesti luettelon M1-luokan tuotteista. M1-luokan vaatimukset 
ovat seuraavat: 
- haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio on alle 0,2 mg/m2 h 
- formaldehydin (H

2
CO) emissio on alle 0,05 mg/m2 h 

- ammoniakin (NH
3
) emissio on alle 0,03 mg/m2 h 

- IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden emissio on alle 
0,005 mg/m2 h 

- materiaali ei haise. 
Luokkaan M1 kuuluvat seuraavat turvalliset luonnonmateriaalit: tiili, luonnonkivi, marmori, 
keraaminen laatta, lasi, metallipinnat, lauta ja hirsi (kotimaiset puulajit). Rakennustieto Tiedote 
2.12.1996. 
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Materiaalien ympäristövaikutuksista johdettuja kvantitatiivisia indikaattoreita:187  
− Energiasisältö uusiutuvien energiamuotojen osalta (MJ/ kg). 
− Energiasisältö uusiutumattomien energiamuotojen osalta (MJ/ kg). 
− Vaikutukset käytönaikaiseen energiankulutukseen (MJ/ kg/ 50 vuotta). 
− Uusiutuvien ja uusiutumattomien raaka-aineiden määrä (kg/ kg). 
− Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt (g CO2 / kg). 
− Happamoitumiseen vaikuttavat päästöt (g SO2 / kg). 
− Oksidanttien muodostumiseen vaikuttavat päästöt (g eteeni / kg). 
− Terveellisyys käytössä (materiaalien sisäilmaemission luokka, kosteus). 

Käytönaikainen energiankulutus lasketaan 50 vuoden käyttöiän perusteella. Käyttöikä 
voi olla todellisuudessa paljon lyhyempi; esimerkiksi ARA:n lähiöparantamisen 
kohteeksi otettiin 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä, jolloin rakennusten ja niissä olevien 
materiaalien sekä rakennusosien käyttöikä jää huomattavasti lyhyemmäksi. Käyttöikä 
toimii tässä vain spekulatiivisena lukuna, jonka avulla päästään vertaamaan hypoteettisia 
tilanteita.188 

Materiaalien ympäristövaikutuksista johdetut kvalitatiiviset indikaattorit:189 
− Tuotteen ja rakennusaikaisen hukan sekä pakkauksen kierrätys ja loppusijoitus 

(uusiokäyttö, toistokäyttö, purkutuotteen käyttö polttoaineena). 
− Terveellisyys asennuksessa ja purkutyössä (rakennusaikainen suojaus, käsittely ja 

purkutyö). 
− Terveellisyys käytössä (sisäilmaemission minimoinnin mahdollisuudet; 

käyttöönottoaika, pintakäsittely). 

Genotyyppisen ekologisen rakentamisen ja kvantitatiivisten indikaattorien käyttö 
soveltuu tuotekehitykseen ja elinkaarianalyysiin, sen sijaan niiden käytettävyys 
työmaaolosuhteissa sellaisenaan on hankalaa mittaustekniikalle asetettujen korkeiden 
vaatimusten vuoksi.  

Rakennetun ympäristön indikaattoreista on tehty selvityksiä mm. liittyen 
yleiskaavoitukseen. Kouvolan seudulla haettiin indikaattoreita seudun aluerakenteen 

                                                           
187 VTT:n työryhmän mukaisessa esityksessä rakennusmateriaalien inventaariovaiheessa tarvittaisiin 
tietoa juuri mainituista tekijöistä, kuitenkin niin että inventointivaiheessa huomioitaisiin myös 
suunniteltu käyttöikä. Häkkinen et. al. (1997) op.cit. s. 24. 
188 Anne Aikivuori väitöskirjassaan totesi, että subjektiiviset syyt ovat merkittävin korjaamisen 
peruste omistusasunnoissa. Kts. Anne Aikivuori, Classification of demand for refurbishment 
projects: a generic theory with empirical confirmation based on a Finnish sample of private sector 
housing refurbishment in Oulu, University of Oulu, Oulu, 1994, s. 45. VTT:n tutkijoiden mukaan 
vain tekninen kuluminen tai huonontuminen voi olla riittävä peruste elinkaarianalyysissa 
käytettävän käyttöiän määrittämiseksi. Toisaalta 50 vuoden käyttöikäarvio on sekin suhteellinen ja 
harkintaan perustuva arvio. Suunnitellun käyttöikäarvion tulisi kuitenkin olla pidempi kuin 
mittauksiin perustuvan ennakoidun käyttöikäarvion. Kts. Häkkinen et al. (1997) op.cit. s. 97. 
189 Hakanen (1999) loc.cit. 
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tarpeisiin. Hannu Koverolan laatiman selvityksen mukaan Kouvolan seudun rakennetun 
ympäristön indikaattorit ryhmiteltiin seuraavasti:190  

− väestö 
− asuminen 
− palvelut 
− alueiden elinkaari 
− yhdyskuntarakenne 
− kaavoituksen toteutumisen seuranta. 

Tiedon hankinnassa käytettiin avuksi olemassa olevaa tietokantaa sekä 
paikkatietoanalyysia (GIS). Voidaan huomata, että paikallisuuden käsite määrittyy kunkin 
indikaattorin kohdalla eri tavalla. Väestön kohdalla paikallisuus muuttuu sosiaaliseksi 
paikallisuudeksi; ikäjakauma vaikuttaa alueen palvelutarpeisiin, asuntojakaumaan jne. 
Asumisen osalla paikallisuus muuttuu fyysiseksi; kerrostaloalueet eroavat esimerkiksi 
pientaloalueista, asuntojen omistussuhde vaikuttaa alueen muuttoliikkeeseen jne. Samalla 
alueella voi siten olla useita erilaisia paikallisuuden tasoja valitun tarkastelutavan ja 
indikaattorin mukaan.  

Indikaattoreiden valintaan vaikuttaa tapa, jolla ongelmaa käsitellään. Bottom-up-
lähtökohta edellyttää selkeitä indikaattoreita. Top-down-lähtökohdan valinta antaa 
enemmän mahdollisuuksia koko prosessin aikana. Tutkimusote muuttuu siten oleellisesti. 
Valittaessa bottom-up-lähtökohta indikaattorit määritellään ennakkoon sen mukaan, mitä 
arvioidaan. Tässä yhteydessä joudutaan valitsemaan se, mitataanko vasteen (SER-
mallissa R) esiintymisen runsautta vai määrää. Indikaattorit täytyy valita sen mukaan, 
kuinka merkittäväksi vasteen vaikutus ympäristössä arvioidaan eli miten fenotyypin 
ekologisuus on määritelty kunakin historiallisena aikana. Maija Hakasen käyttämät 
indikaattoriluokat yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen mittaamiseksi olivat 
seuraavat:  

− Kasvihuonekaasupäästöjen indikaattorit. 191 
− Kulutuksen indikaattorit.192 
− Myrkyllisten ja haitallisten aineiden indikaattorit. 193  
− Yhdyskuntajätteen määrän indikaattorit. 194 
− Jätevesikuormituksen indikaattorit. 195 
− Rakentamattoman maan indikaattorit. 196 

                                                           
190 Hannu Koverola, Rakennetun ympäristön indikaattorit yleiskaavoituksessa. Kokeilu Kouvolan 
seudulla, Suomen ympäristö, Ympäristöministeriö, Alueiden käyttö, Julkaisu 229, Helsinki, 1998, 
s. 27. 
191 Ibid. s.111. Kasvihuonekaasuja ovat CO

2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
. http:// 

www.unfcc.de/fccc/docs/cop3/protocol.html luettu 26.10.1998. 
192 Hakanen (1999) loc.cit. 
193 Ibid. 
194 Ibid. s. 112. 
195 Ibid. 
196 Ibid. s. 113. 
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Hakanen käytti indikaattoriluokitusta ekologisen jalanjäljen määrittämiseen.197 
Koverolan tutkimuksessa painotettiin ilmiöitä, joten indikaattorit olivat sekä 
kvantitatiivisia että kvalitatiivisia, ja ne kuvaavat prosessin tulosta eli fenotyyppiä. 
Koverolan tutkimuksessa asuinalueen indikaattoreiden joukossa on merkittävä 
asuinalueen elinkaaren indikaattoriluokka. Indikaattorien avulla voidaan ennustaa 
asuinalueella tapahtuvia muutoksia. 

Asuinalueen elinkaareen liittyvät kvantitatiiviset indikaattorit Koverolan mukaan: 198 
− Väestön ikärakenne. 
− Tulo- ja poismuutto alueelta. 
− Rakennuskannan ikärakenne. 
− Kunnallistekniikan verkoston kunto. 
− Palvelutaso. 

Paikallisuutta tutkittaessa indikaattorien tulee soveltua kohteen analyysivaiheessa 
yleisiin muutosluokkiin. Paikallisuus rajautuu selkeimmin esimerkiksi Koverolan 
indikaattoriluokissa ja kuntoarvioinnin yhteydessä saadussa tiedossa. Tässä tutkimuksessa 
käytetään paikallisuutta rajaavia osatekijöitä, eli lähiöiden elinkaaren nykyistä vaihetta, 
kuvaavia indikaattoreita (asuinalueen elinkaari ja kuntoarviot). Toteutuksessa 
paikallisuutta arvioidaan osana prosessia ja paikallisia toimintatapoja sekä 
toimintamahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa ei siten painoteta ensisijaisesti kunkin 
rakennuksen ekotaseen määrittelyä. Tärkeämpää on saada tietoa niistä paikallisista 
muutosvoimista, joilla on merkitystä ekologisuuden määrittämisessä ja rajaamisessa koko 
                                                           
197 Ekologinen jalanjälki osoittaa maapinta-alaan suhteutettuna kulutuksen määrän suhteessa 
paikalliseen ekologiseen tuottokykyyn. Ekologinen jalanjälki lasketaan seuraavasti: Arvioidaan 
keskiarvo ihmisen vuotuinen kulutus (c) valittujen kulutushyödykkeiden osalta. Laskennassa 
käytetään apuna alueellista tai kansallista tiedostoa. Kokonaiskulutus jaetaan väestön lukumäärällä. 
Kulutus= tuotanto + maahantuonti- maastavienti. Arvioidaan maapinta-ala per capita (aa) jokaiselle 
merkittävälle kulutushyödykkeelle (i). Vuosittainen keskikulutus tietyn hyödykkeen osalta ( c kg 
per capita) jaetaan vuosittaisella tuottavuudella tai satoisuudella (p kg/ha). 
  aa

i  
= c

i 
/ p

i
  

Keskiverto yksilön ekologinen jalanjälki (ef) saadaan laskemalla yhteen kaikkien ekosysteemien 
pinta-alat (aa

i 
) jokaisen kulutushyödykkeen osalta (n): 

   n 
  ef = ∑ aa

i
 

Ekologinen jalanjälki (EF) saadaan kertomalla keskiverto henkilön ekologinen jalanjälki väestön 
määrällä (N) : EF = N (ef)  
Kulutus jaetaan pääluokkiin: 1) ruoka, 2) asuminen, 3) kuljetus, 4) kulutushyödykkeet, 5) palvelut.  

Maa voidaan jakaa neljään pää- ja kahdeksaan alaluokkaan 1) energian tuotantoon tarvittava maa / 
a. maa, jota tarvitaan fossiilisen energian ja CO

2
- tuottamiseen, 2) käytössä oleva maa 

(kulutuskäyttö) / b. rakennettu ympäristö, 3) nykyisin käytössä oleva maa / c. puutarhat, d. 
viljelymaa, e. laidunmaa ja f. metsätuotantoalueet, 4) huonosti saavutettavat maa-alueet/ g. 
koskemattomat metsät (tuottavat ekosysteemit) ja h. tuottamattomat alueet (autiomaat, jäätiköt). 
Mathias Wackernagel ja William Rees, Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the 
Earth, New Society Publishers. Cabriola Island, BC. Philadelphia, PA, 1995, ss. 64-68. 
198 Koverola (1998) op.cit. s. 54. 
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prosessin aikana. Samalla paikallisuus määrittyy osana tässä tutkimuksessa mainittua 
fenotyyppistä ekologista rakentamista. Sen sijaan genotyypin eli materiaalien ekotaseen 
arviointia ja Hakasen yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen indikaattoreita 
tarkastellaan yleispiirteisemmin. Tässä tutkimuksessa paikallisuutta rajataan ensisijaisesti 
seuraavilla kriteereillä: 1) asuinalueen elinkaari, 2) rakennusten kuntoarviot  ja 3) 
rakennushanke ja paikallinen toimintakulttuuri.  

3.4  Rakentamisen prosessit suhteessa paikallisuuteen ja ekologisen 

rakentamisen ideaan 

Rakentamisen ekologinen taso määritetään prosessissa, siksi prosessi ja sen eri 
vaiheissa tehtävät päätökset ja ratkaisut ovat merkittäviä myös ekologisen rakentamisen 
sisällön määrittämisessä. Paikallinen toimintakulttuuri ja paikalliset lähtökohdat 
vaikuttavat oleellisesti siihen, kuinka teoreettiset tavoitteet muuttuvat todellisuudeksi. 
Prosessin osapuolten tiedolliset ja taidolliset edellytykset soveltaa teoriaa vaikuttavat 
myös implementoinnin edellytyksiin. Rakennusprosessin vaiheissa tehtävien ratkaisujen 
vaikutus lopputulokseen on myös tärkeää selvittää. Rakennusprosessi jaetaan eri 
vaiheisiin, jotka esitetään kuvassa 8.199  

Rakennusprosessin etenemiseen ja eri vaiheiden painotukseen vaikuttaa 
rakennuttaminen. Rakennuttaja, rakentaja ja käyttäjä sekä kunkin toimijan rooli 
määritetään rakennuttamismallissa. Ns. spekulatiivisessa rakennustuotannossa 
rakennuttaja ja rakentaja on sama.200 Yleishyödyllisessä rakentamismallissa, jota tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan, rakennuttaja on kiinteistön haltija (vuokrataloyhtiö) tai 
haltijan edustaja (esim. erillinen rakennuttaja). Omatoimisessa rakennuttamisessa tuleva 
käyttäjä (asukas) on sekä rakentaja että rakennuttaja. Tässä tutkimuksessa rakennuttaja on 
sekä kiinteistön haltija että kiinteistön haltijan palveluksessa oleva rakennuttajakonsultti. 
Käyttäjää voi siten edustaa joko pelkästään kiinteistön haltija tai kiinteistön haltija ja 
asukas yhdessä.  

                                                           
199 Rakennustieto-kortisto: Talonrakennushankkeen kulku RT 10-10387. 
200 Tähän viittaavat mm. Kimmo Rönkä ja Christer Bengs artikkelissaan „Competition restrictions 
in housing production“, Economic Modelling, Vol 11, 1994, ss. 125-133.  
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Kuva 8. Talonrakennushankkeen kulku (lähde RT 10-10387). 

Tarveselvitysvaiheessa koko projektin merkittävyys ja tarpeellisuus tulee arvioiduksi. 
Vaihe on yleensä osa kunnan tai yhtiön pitkän ajan strategista suunnittelua, joten 
tarveselvitysvaihe ja investointiohjelmat nivoutuvat yhteen. Tämä vaihe on osa poliittista 
päätöksentekoa tai osa hallinnointia. Tarveselvitysvaiheessa rajataan hankkeen 
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tilaohjelma, toteutustavat ja laatu. Myös hankkeen kustannustaso sekä aikataulu 
määritellään tarveselvitysvaiheen yhteydessä. Vaiheeseen osallistuvat käyttäjä tai 
käyttäjän edustaja,201 rakennuttaja, suunnittelija.  

Hankesuunnitteluvaiheeseen edetään, kun tarveselvitysvaiheessa on todettu hankkeen 
kannattavuus sekä tarpeellisuus ja on tehty hankepäätös. Hankesuunnittelu edellyttää 
kohdesuunnittelua, alustavia ehdotuksia ja tilaohjelman sekä kustannusten tarkennusta. 
Hankevaiheessa kohteen rahoitus päätetään tarkemmin. Hankevaiheessa tilaaja tarvitsee 
avukseen rakennuttamistehtävät hallitsevan osapuolen. Vaiheeseen osallistuvat käyttäjä tai 
käyttäjän edustaja, rakennuttaja ja suunnittelija.  

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa investointipäätös on jo tehty. Kohdesuunnittelu 
käynnistyy ehdotusten tarkistamisella ja etenee luonnosten laatimisen kautta lupa- ja 
toteutuspiirustuksiin. Kohteen toteutuksesta tehdään rakentamispäätös. Laskentavaiheen 
jälkeen allekirjoitetaan urakkasopimukset. Vaiheeseen osallistuvat käyttäjä, rakennuttaja, 
suunnittelija, viranomaiset.  

Rakentamisvaiheessa hanke toteutetaan aikataulun mukaisesti suunnitelmia 
noudattaen. Urakkasopimuksen solmimisesta vastaanottotarkastukseen kestävä työvaihe 
on toteuttamista, jossa muutosten tekemistä pyritään kustannussyistä välttämään. 
Vaiheeseen osallistuvat käyttäjä tai käyttäjän edustaja, rakennuttaja, suunnittelija, 
viranomainen ja rakentaja.  

Vastaanottotarkastuksen jälkeen rakennus siirtyy käyttäjälle. Käytönopastuksella 
käyttäjä perehdytetään käyttämään rakennusta siten kuin se on suunniteltu käytettäväksi. 
Käyttöönoton kaksi ensimmäistä vuotta kuuluvat vielä ns. takuuajan piiriin,202 jolloin 
urakoitsija on velvollinen korjaamaan huonolaatuisesta työstä tai huolimattomuudesta 
aiheutuneet viat. Vaiheeseen osallistuvat käyttäjä tai käyttäjän edustaja, rakennuttaja, 
suunnittelija ja rakentaja.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä on kiinnostuttu ekologisten periaatteiden 
implementoinnista korjaushankkeen yhteyteen. Juha-Antti Kaivosen mukaan 
korjausrakentaminen ja ylläpito yhdessä ylläpitävät ja parantavat kiinteistön kykyä 
toteuttaa tehtäväänsä. Toisaalta korjaushanke voi tarkoittaa prosessin osapuolille eri 
asioita: yhteiskunnan kannalta kyse on kansallisvarallisuuden hoidosta, rakennusliikkeelle 
se on liiketoimintaa. Tilaajan näkökulmasta korjaamisella saadaan käyttöön tietyllä 

                                                           
201 Käyttäjä tai käyttäjän edustaja voi olla varsinainen asukas, vuokrataloyhtiön edustaja 
(isännöitsijä tai toimitusjohtaja), tai mahdollisesti jopa kunnan asuntotoimea edustava 
viranomainen. Mitä varhaisempi rakennusprosessin vaihe on sitä moninaisemmin käyttäjän 
edustaja määritellään. Käyttäjä voi jäädä epäselväksi uudistuotannossa (vuokra-asunnot ja 
omistusasunnot), jossa asukas ei ole tiedossa. Myös vuokratalojen korjausten yhteydessä asukkaat 
saattavat vaihtua ja uusia asukkaita ei tiedetä korjaushankkeen aikana. 
202 Takuuaika piteni kahteen vuoteen vuonna 1998. Vanhan rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen mukaan takuuaika oli vuosi (YSE 1995). Uusi takuuajan määritelmä (RT 16-
10660, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 29 §) on seuraava:”1. Urakoitsija vastaa 
suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole 
toisin määrätty, kaksi vuotta.”  
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alueella olevaa tietyn tyyppistä tilaa.203 Korjausrakentaminen sisältää siten taloudellisia, 
kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja. Kiinteistösanaston mukaan korjausrakentaminen 
määritellään seuraavasti: 

Kertaluontoiset toimenpiteet, jotka rakennuksen säilyttäen muuttavat sitä senhetkisestä 
tilasta olennaisesti toivottuun suuntaan. Korjausrakentamisen tavoitteena on 
rakennuksen entistä parempi soveltuvuus tarkoitukseensa tai sen kulttuuriarvojen 
säilyttäminen tai palauttaminen.204

 

Toisaalta korjausrakentaminen voi sisältää erilaisia korjaustyön toteutuksen asteita, 
kuten Arto Saari väitöskirjassaan toteaa.205 Korjaamisen taso voidaan määritellä laajuuden 
mukaan esimerkiksi: 1) kevyt korjaus, 2) keskiraskas korjaus, 3) raskas korjaus, 4) 
superraskas korjaus, 5) entisöinti.206 Rakennushankkeen vaiheet painottuvat 
korjaushankkeissa toisin kuin uudiskohteissa.207  

Korjaushankkeen tulee perustua tutkimuksiin. Yleensä tehdään joko kuntoarvio208 tai 
kuntotutkimus209 (kts. Liite 1). Kuten kappaleessa 2.5. ”Kestävän rakentamisen tulkintoja” 
todettiin, on välttämätöntä eriyttää kohde rakennustyypille ominaisten piirteiden mukaan. 
Korjausrakentamisessa rakennusprosessin tehtäväjako on osittain erilainen kuin 

                                                           
203 Juha-Antti Kaivonen. ”Korjausrakentaminen”, Teoksessa Rakennusten korjaustekniikka ja 
talous, Juha-Antti Kaivonen, (toim.) Tampereen teknillinen korkeakoulu, Rakennustieto, Helsinki, 
1994, ss. 13-14.  
204 Kiinteistösanasto, Tekniikan sanastokeskus TSK 4, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Rakennuslaboratorio, Rakennuskirja, 1984, s. 71. 
205 Arto Saari, The Viability of rehabilitated Dwelling Buildings; A Feasibility Study Method for 
Building Rehabilitation Projects developed by Action Research, Helsinki University of 
Technology. Department of Civil and Environmental Engineering. Construction Economics and 
Management. Espoo, 1998, s. 26.  
206 Kevyessä korjauksessa uusitaan yleensä vain pinnoitteita. Keskiraskaassa korjauksessa uusitaan 
pinnoitteiden lisäksi myös teknisiä järjestelmiä. Raskaassa korjauksessa uusitaan pinnoitteita ja 
teknisiä järjestelmiä sekä muutetaan tiloja ja rakenteita. Superraskaassa korjauksessa tehdään 
edellisten lisäksi huomattavasti uutta: esimerkiksi uusitaan tilajärjestelmiä ja kantavia rakenteita. 
Entisöinnissä paneudutaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen ja 
rakennuksen arvojen säilyttämiseen. Juha-Antti Kaivonen (1994) op.cit. s. 15. 
207 Juha-Antti Kaivonen. ”Korjausrakentamishankkeen vaiheet ja organisointi” teoksessa 
Rakennusten korjaustekniikka ja talous, Juha-Antti Kaivonen, (toim.) Tampereen teknillinen 
korkeakoulu, Rakennustieto, Helsinki, 1994, s. 52. 
208 Katso Eero Nippala ja Liisa Jaakkonen, Asuinkerrostalojen kuntoarvio. Menettelyn toimivuus, 
kehittämisehdotuksia sekä asuinkerrostalojen korjaustarve 1995-2004 kuntoarvioiden mukaan, 
Ympäristöministeriö, rakentaminen 18, Helsinki, 1996, passim. ja Kosteus- ja homevaurioituneen 
rakennuksen kuntotutkimus, Ympäristöministeriö, Rakentaminen 28, Helsinki, 1997, passim. 
209 Juha-Antti Kaivonen, ”Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus” teoksessa Rakennusten 
korjaustekniikka ja talous, Juha-Antti Kaivonen, (toim.) Tampereen teknillinen korkeakoulu, 
Rakennustieto, Helsinki, 1994, ss. 69-74. Katso myös Yrjö Tuppurainen, Kunto- ja 
käyttökelpoisuusarvio suunnittelun ja päätöksenteon osana, Acta Universitas Ouluensis, C 
Technica 68, 1993, ss. 50-85. 
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uudisrakentamisessa.210 Käyttäjä on korjaushankkeessa yleensä tiedossa, kun taas 
uudisrakentamishankkeessa käyttäjä voidaan valita vasta hankkeen valmistuessa tai 
valmistuttua. Korjaushankkeissa käyttäjän toiveilla ja ohjauksella on merkittävä vaikutus 
prosessin kannalta.  

Miten kestävä kehitys vaikuttaa rakennushankkeisiin? Mitä vaatimuksia se asettaa 
suunnitteluvaiheeseen? Green Building Challenge ´98 (GBC ´98) paneutui ekologisen 
rakentamisen ja prosessin kytkemiseen. GBC ´98 painotti erityisesti energianäkökulmaa, 
mikä johti myös siihen, että prosessien hallintaa tarkasteltiin energiansäästön 
näkökulmasta. Ilmeistä on, että uudenlaista prosessinhallintaa tarvitaan ja, että prosessiin 
tarvitaan myös uusia asiantuntijoita. Pekka Huovila on listannut seuraavat vaatimukset, 
joita kestävä kehitys asettaa rakennussuunnittelulle:211  

1. Tehokkaampi energiaintensiteetti ja ekstensiivinen uusiutuvien energialähteiden 
käyttö. 

2. Pidempi tavoiteltava käyttöikä. 
3. Luonnonvarojen säästäminen ja sivutuotteiden käytön lisääminen. 
4. Jätteen synnyn vähentäminen ja emissioiden pienentäminen. 
5. Rakennusmateriaalien kierrätys. 
6. Paikallisten resurssien käyttö. 
7. Laatu- ja ympäristöjärjestelmien implementointi. 

Huovila olettaakin, että ekologisuuden implementointi edellyttää muutoksia 
suunnitteluprosessissa. Erityisen merkittävää on, että määritellään suunnittelun 
ekoprofiili. Ekologiselle suunnittelulle on luotava oma metodi ja valittava työkalut, minkä 
jälkeen arkkitehtien ja insinöörien on helpompi omaksua uudet näkökulmat osaksi 
työtänsä. Muutostarve on ilmeinen. Todellisia muutoksia tarvitaan suunnittelukäytäntöjen 
osalla, juuri kuten  Huovila ehdottakin. Ekotehokkuus (eco-efficiency) ja ekotasapaino 
(ecobalance)212 tulisi liittää osaksi normaalia suunnittelukäytäntöä samoin kuin 
                                                           
210 Katso Rakennustietokortisto: Rakennuttamisen tehtäväluettelo RT 10-10575, 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo RT 10-10576, Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RT 10-
10577, Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo RT 10-10579, Geosuunnittelun tehtäväluettelo 
RT 10-10580, Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo RT 10-10581, Rakennuttamisen tehtäväluettelo, 
Valtion tukeman vuokra- ja asumisoikeustalon uudisrakennuttaminen RT 10-10627. 
211 Pekka Huovila, ”Sustainable Building Design Process in the Future”. Teoksessa  GBC’98 Vol.1. 
s.283. Katso myös GBC ´98 Vol. 1 passim.  
212 Eco-Balance on VTT:n /Yhdyskuntatekniikan kehittämä mittausmenetelmä asuinalueiden 
ekologisen taseen laskemiseksi. Eco-Balance-metodin sovellusta käytettiin HITAS-asuntojen 
ekotaseen mittaamiseksi. Ekologinen tase sisältää tässä yhteydessä energian ja luonnonvarojen 
kulutuksen, päästöt, jätteen ja kustannukset. Eco-Balance-menetelmässä tarvitaan tietoa 
rakentamisen volyymistä, rakennusosista, kulutuksesta, korjauksista ja kustannuksista. Tulosten 
mukaan käytön aikana energian kulutus on suurinta ja asumistavoilla on merkitystä 
vedenkulutukseen. Rakennustavalla ja paikalla on vaikutusta lämmitykseen ja päästöihin. 
Sähkölaitteiden laadulla ja LVIS- järjestelmillä on myös vaikutusta energian ja vedenkulutukseen. 
Rakentamisen aikana tuotetaan noin puolet kulutuksesta. Hitas-asuinrakennusten elinkaari ja 
kestävä kehitys, Helsingin kaupungin julkaisusarja A, 5/1997, Kaupunginkanslia, Talous- ja 
suunnittelutoimisto, kehittämisosasto, Helsinki, 1997, passim. 
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kustannussuunnittelu on osa rakennussuunnittelua. Nykyisin suunnittelu perustuu 
hankeohjelmaan ja kuntoarvioon tai -tutkimukseen, joiden sisältöjen uudelleenarviointi 
saattaa olla tarpeellista. Huovila korostaa, että ekologisessa rakentamisessa suunnittelun 
painopiste siirtyy prosessin varhaiseen vaiheeseen.213 Huovila esittää myös muutoksia 
prosessin osapuolten tehtäviin ja vastuualueisiin:214  

Taulukko 5. Rakennusprosessin osallistujien tehtävät kestävän kehityksen 
hankkeissa Pekka Huovilan mukaan (Pekka Huovila. ”Sustainable Building 
Design Process in the Future”. In GBC’98 Vol.1. s.285-286). 

Osapuoli Ekologisen rakentamisen prosessi 

Käyttäjät/ omistajat - Asettavat selkeät ympäristövaatimukset prosessin osapuolille ja tuotteelle 

suunnittelun alkuvaiheessa 

- Asettavat selkeät ympäristöystävälliset vaatimukset koskien rakennusten 

ylläpitoa 

- Sisällyttävät edellä mainitut tavoitteet rakennuksen ylläpitoa koskeviin 

sopimuksiin 

- Varmistavat tuottavan liiketoiminnan korostamalla ympäristönäkökulmia, 

laatua ja omaisuuteen liittyviä arvoja 

Rakennuttaja - Analysoi omistajan/ käyttäjän rakennusprojektille asettamia 

ympäristövaatimuksia Tiedottaa edellä mainituista vaatimuksista ja pitää 

huolen, että ne toteutuvat 

- Valitsee projektiin osapuolet, joilla on asiantuntemusta ympäristöasioissa 

- Varmistaa ympäristötavoitteiden sisällyttämistä omistajan vaatimuksiin ja 

toteutussuunnitelmiin 

- Määrittelee ympäristötavoitteet yhdessä omistajan kanssa 

Suunnittelijat - Tekee suunnitteluratkaisut lopputuotteelle asetettujen ympäristötavoitteiden 

mukaisiksi 

- Pohtii rakennusmateriaalien ympäristöominaisuuksia suunnittelun 

alkuvaiheessa 

- Kehittää suunnitteluprosessia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa 

saavuttaakseen parhaimman lopputuloksen 

- Kehittää metodeja ja välineitä, joiden avulla voidaan seurata useita eri 

muuttujia (huoltovälit, terveysvaikutukset, saastevaikutukset, jne.) 

Rakentaja - Omaksuvat ympäristötietoisuuden kilpailutekijäksi 

- Kehittävät omaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi 

- Vähentävät ympäristön kuormittamista omassa työssään tehostamalla ja 

parantamalla logistiikkaa, työmaan hallintaa ja materiaalivalintaa 

- Vaativat aliurakoitsijoilta, materiaalien tuottajilta ja muilta yhteistyötahoilta 

ympäristötietoisia toimintatapoja 

                                                           
213 Ibid. s. 284. Tähän viitataan myös useissa muissa GBC ´98:n kirjoituksissa. 
214 Ibid. s. 285. 
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Viranomainen - Edesauttavat elinkaariajatteluun perustuvien mekanismien syntyä ja ylläpitoa 

- Omaksuvat ympäristöystävällisyyden rakentamisen kriteeriksi 

- Käyttävät sopivia ohjausmenetelmiä (säännöt, valvonta, sanktiot) 

ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 

Rakennustuotteiden 
valmistajat 

- Ottavat elinkaariajattelun tuotteen kehittämisen perustaksi 

- Esittävät tuoteselosteissa tuotteen ympäristötekijät elinkaarianalyysin 

pohjalta 

Rakennusten ylläpito - Omaksuvat ympäristötietoisuuden kilpailutekijäksi 

- Kehittävät omaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi 

- Korjaavat omia prosessejaan terveen ympäristön tavoitteiden mukaisiksi, 

ovat aloitteellisia ja antavat rakennusten omistajille palautetta 

ympäristöasioista 

- Edellyttävät yhteistyötä tuotteiden toimittajien ja yhteistyökumppaneiden 

välillä ympäristöasioissa 

Tutkijat - Tuottavat yhdessä muiden rakennusteollisuudessa toimivien osapuolten 

kanssa ympäristön laadun määreitä koskien koko rakennusta ja rakennusosia 

- Tuottavat ympäristölaatua mittaavia metodeja ja välineitä, joita omistajat, 

rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat käyttää 

- Korostavat omalla toiminnallaan elinkaariajattelun merkitystä suunnittelun ja 

rakennusprosessin ohjaavana periaatteena, ja aktiivisesti implementoivat 

tutkimustuloksia esimerkiksi koerakennushankkeissa 

- Tuottavat tutkimukseen perustuvaa tietoa vaikuttaakseen keskusteluun 

ympäristöystävällisen rakentamisen etiikasta 

Huovila on kiinnittänyt huomiota tehtävien kompleksisuuteen. Kestävä kehitys 
edellyttää monipuolista toimijajoukkoa, useiden eri ammattialojen edustajia, 
ympäristöasiat hallitsevan prosessiorganisaation sekä kokemusta jo tehdyistä kohteista. 
Kestävän kehityksen mukaiseen rakennusprosessiin on varattava enemmän aikaa kuin 
perinteiseen, sillä kohdekohtainen tarkastelu edellyttää uusia tutkimuksia ja yleisten 
tutkimusten sovellettavuuden verifiointia. Suunnitelmien vaatimustaso kasvaa kestävän 
kehityksen mukaisessa rakennusprosessissa (kts. kuva 9).  
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Kuva 9. Rakennusprosessi Huovilan mukaan. Kaavio mukailtu Pekka Huovilan kaavion 
mukaan (lähde: GBC´98 Vol. 1. s. 283). 

Kuten kaaviosta voidaan lukea, ovat keskeiset teemat uudessa rakennusprosessissa 
ekotasapaino (eco-balance), asiakkaat, suunnittelun määrällinen lisäys, paikallisuus ja 
paikalla tekeminen. Paikallisuus tarkoittaa paikallisympäristön määrittämistä, 
paikallisesta kulttuurista lähtevän suunnitteluperiaatteen hyväksymistä ja paikallisten 
olojen ottamista suunnittelun lähtökohdaksi. Ympäristötasapainoa määritetään 
ympäristöprofiilien ja niiden perusteella tapahtuvan vallinnan, ympäristöä koskevan 
datan, suunnitelmiin pohjaavan elinkaariarvioinnin, ympäristönhoidon mekanismien, 
ympäristötietoisen suunnittelun ja käyttöikään perustuvan suunnittelun avulla.  
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Johanna Saarivuo on kirjoittanut raportin ekologisesta rakennuttamisesta. Raportin 
taustalla on Valtion kiinteistölaitoksen, Merita Kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin 
rakennusviraston rakennuttamisosaston yhteisprojekti ekologisen 
rakennuttamismenetelmän kehittämiseksi.215 Raportin mukaan ekologisen 
rakennuttamisprosessin taustalla on oltava yhteinen käsitys ympäristöasioiden laadusta ja 
hallinnasta. SFS ISO 14 001 ja SFS ISO 14 004 standardit  toimivat välineinä tarvittavien 
työkalujen kehittämisessä. Ekologinen rakennuttamisprosessi kaaviomaisena esityksenä 
Saarivuon mukaan on seuraava (kts. kuva 10):216  

 

Kuva 10. Ekologinen rakennuttamisprosessi Saarivuon mukaan (piirros Tarja Outila, 
alkuperäinen: Saarivuo 1999, s.13). 

Voidaan päätellä, että edellisen kaavion mukaisessa prosessissa ympäristöarvojen 
tunnistaminen, ympäristötavoitteiden asettaminen ja ympäristöpolitiikka sekä –strategia 
määritellään tarveselvitysvaiheessa. Käyttäjän ja omistajan/ haltijan 
ympäristösuuntautuneisuus vaikuttaa siten oleellisesti koko hankkeen 
ympäristötavoitteiden ja tason määrittämiseen. Tarveselvitysvaiheen merkitys korostuu, 
sillä rakennuttajan on vertailtava vaihtoehtoja ympäristövaikutusten perusteella. Itse 

                                                           
215 Johanna Saarivuo, Ekologinen rakennuttaminen malli ja soveltaminen rakennushankkeissa, 
Rakli, Rakennustieto Oy, Tampere, 1999, s. 5. 
216 Ibid. s. 13. 
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asiassa koko prosessin ekologinen sisältö on selvillä tarveselvitysvaiheessa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja määrittelee hankekohtaiset ympäristönäkökohdat 
ja asettaa ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteiksi luetaan tässä tapauksessa käyttöikä, 
luonnonvarojen kulutus, ympäristökuormitus, sääolosuhteet, paikkaan liittyvät tekijät ja 
elinkaarikustannukset. Samalla voidaan huomata, että paikallisuus on yksi 
ympäristötavoite.  

Hankesuunnitteluvaiheen ja rakennussuunnitteluvaiheen aikana suunnittelijat laativat 
ympäristöselostuksen,217 rakentajat vastaavat käyttöikäsuunnittelusta, ylläpitäjät 
määrittävät ominaisenergiakulutusarvot sekä materiaali- ja tuoteteollisuus avustaa 
elinkaariarvioinnissa (LCA) ja elinkaarilaskelmissa (LCC). Rakennuttajan tehtävänä on 
arvioida rakennussuunnitteluvaiheessa toteutusvaihtoehdot sekä määritellä materiaalien, 
tuotteiden sekä käyttöjärjestelmien ympäristö- ja terveysvaikutukset. Suunnittelijan panos 
edellä mainituissa tehtävissä on oleellinen. Rakennuttajakeskeisyys on Saarivuon mallissa 
selkeä piirre, joka toisaalta sopii yleishyödylliseen rakennuttamismalliin. Rakentamiselle 
ekologisen rakennuttamisen prosessi asettaa taitovaatimuksia. Ammattitaitoinen ja 
ympäristöosaava toteutus on ehtona ekologisen rakentamisen onnistumiselle.218  

                                                           
217 Ympäristöselostus on Saarivuon raportissa omaksuttu käsite, jolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa 
kerrotaan kuinka ympäristötavoitteet saavutetaan suunnitelmissa. Ympäristöselvitys on myös 
raportin oma käsite, jolla tarkoitetaan kohtalaisen kevyttä hankekohtaista ympäristönäkökulmien 
tunnistamista. Ibid. s. 14. 
218 Ibid. ss. 13-15. 



 

4  Ekologiseen rakentamiseen ja paikallisuuteen liittyvän 
tutkimuksen menetelmien pohdintaa 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaiseksi ekologinen rakentaminen määrittyy kahden 
lähiön nykyisessä historiallisessa vaiheessa ja korjausrakentamisen prosessissa. Edellä 
kuvatut teoreettiset näkökulmat rinnastetaan olemassa olevaan tilanteeseen ja tulosten 
perusteella määritellään teorioiden sovellettavuus ja mahdolliset muutostarpeet. 
Paikallisuus määritetään osana ekologisen rakentamisen ideologista kehystä. 

Aiemmin ekologisen rakentamisen ontologian kritiikissä päädyttiin määrittelemään 
koko käsite uudelleen. Ekologisen rakentamisen tulee ennen kaikkea edellyttää 
muutosvalmiutta ja joustavuutta myös tulevaisuuden tilanteissa. Ekologisen rakentamisen 
on siis etsittävä ratkaisuja mahdollisesta tulevaisuudesta, sillä pelkkä tämän ajan 
ratkaisujen noudattaminen ei riitä. Usein vastauksia on haettu historiallisesta 
menneisyydestä, mutta pelkästään historiaan nojaaminen antaa meille puutteellisia 
ratkaisumalleja yksinkertaisesti sen vuoksi, että kukin historiallinen aika on hakenut 
ratkaisut oman aikansa lähtökohdista. Evoluutio-periaatteen mukaan menneisyydestä 
saadaan arvokasta tietoa kehityksestä, mutta menneisyys ei, vallitsevan käsityksen 
mukaan, voi toimia nykyisessä ajassa eikä mahdollisessa uudessa tulevaisuudessa. 
Jokaisen aikakauden on löydettävä omat ratkaisunsa. 

Moraalisten kysymysten nivominen osaksi kestävää kehitystä on perusteltua 
ihmisyyden näkökulmasta, mutta liiallinen moralisointi tai ekologisuuden ja etiikan 
kytkeminen toisiinsa johtaa siihen, että ekologisesta elämäntavasta tulee moraalinen 
dogmi ja uskontoon verrattava toimintaperiaate. Ekologisen rakentamisen tulisi olla 
ennen kaikkea mahdollisuus ja sen tulisi olla myös intressi innokkaimmalle 
teknokraatillekin. Ekologinen ideologia ei toimi, jos sitä voi toteuttaa vain moraalisesti 
nuhteettomasti elävät ihmiset. Ekologia on kaikkien ihmisten oikeus, velvollisuus ja 
elämän perusta.  

Ekologian ontologiaa ja kestävän rakentamisen tulkintoja käsittelevissä luvuissa 
todettiin, että ekologista rakentamista ei voida tulkita yhdenmukaisesti. Paikalliset erot 
ovat merkittäviä priorisoitaessa ongelmia ja myös etsittäessä ratkaisumalleja. Toisaalta 
kohteet tulee eriyttää. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen prosessille asetetaan 
erilaisia vaatimuksia. Kerrostalo ja omakotitalo tulee erottaa toisistaan. Vuokratalossa ja 
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asunto-osakeyhtiössä toimintatavat ja mahdollisuudet ovat toisistaan poikkeavia. 
Paikallisuus määrittyy myös eriyttämisen yhteydessä.  

Paikallisuutta tutkitaan ideologisena paikkana sekä osana rakennusprosessia. 
Rakennusprosessissa paikallisuus tarkoittaa paikallisympäristön määrittämistä, 
paikallisesta kulttuurista lähtevän suunnitteluperiaatteen hyväksymistä ja paikallisten 
olojen ottamista suunnittelun lähtökohdaksi. Alueellisen elinkaaren tutkimuksessa 
paikallisuus määrittyy osatekijöiden mukaan. Paikallisuutta tarkastellaan myös paikkana 
(place) ja tilana (space).  

Tässä tutkimuksessa Rovaniemen Ounasrinteen ja Mikkelin Peitsarin lähiöistä on 
tutkimuskohteiksi valittu vuokrakerrostalot, joiden valmistusajankohdat vastaavat 
toisiaan. Molempien lähiöiden historiallinen kehitys noudattaa samankaltaista 
kehityslinjaa ja niiden rakennuskanta sekä palvelutaso vastaavat toisiaan. Kaikki 
tutkittavat vuokrakerrostalot ovat ns. sosiaalisen asuntotuotannon kohteita. 
Vuokrakerrostaloja hallinnoi vuokrataloyhtiö, jonka enemmistöomistus oli 
tutkimusajankohtana kaupungilla. Kiinteistöyhtiöiden voidaan katsoa edustavan julkista 
rakentamista ja yleishyödyllistä rakennuttamista, sillä valtio tukee korjausrakentamista 
sosiaalisen asuntotuotannon kohteissa. Ounasrinteen ja Peitsarin vuokrakerrostalojen 
rakenne- ja materiaaliset ominaisuudet vastaavat toisiaan. Myös lähiöiden 
leimautumisessa on havaittavissa samankaltaisia piirteitä. Molemmat lähiöt sijaitsevat 
ilmastollisesti samankaltaisella vyöhykkeellä sisämaassa. Tutkimuskohteet on siis rajattu 
tyypin, iän, rakenteen, hallinnoinnin, asukasrakenteen, imagon ja ilmaston mukaan. 

Talokirjojen tutkimusajankohdaksi on valittu vuosi 1996, jolloin Suomessa tapahtui 
merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia; Suomesta oli mm. vastikään vuonna 1995 tullut 
Euroopan unionin jäsen, mikä merkitsi muutoksia lainsäädännössä. Vuonna 1995 
ympäristöministeriö käynnisti valtakunnallisen lähiöhankkeen, johon Ounasrinne otettiin 
mukaan toisella kierroksella.  

Tässä tutkimuksessa ei tutkita koerakentamiskohteita, joissa ekologinen rakentaminen 
on keskeinen teema. Sen sijaan selvitetään normaalin kiinteistönpidon ja 
korjausrakentamisen yhteydessä toteutuvaa ekologisuutta. Tutkimuksessa selvitetään 
kappaleessa 3.3 ”Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja paikallisuuden 
indikaattoreista” esitettyjen indikaattoreiden sovellettavuutta normaaliin kiinteistön 
ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Täten lähestymistapa on ennen kaikkea 
problematisoiva. Ekologisen rakentamisen ontologian kritiikki rakentuu haastattelu- ja 
kyselytutkimuksen pohjalle. 

Tutkimuksessa peilataan kestävän rakentamisen nykyisiä toimintamalleja lähiöiden 
elinkaaren nykyiseen vaiheeseen, ja tarkastellaan, onko ekologinen rakentaminen (niin 
kuin se nykyisin tulkitaan) todellinen vaihtoehto lähiöiden korjaamisessa. Toisaalta 
halutaan tarkastella myös mahdollisia muita vaihtoehtoja, jotka ehkä eivät noudata 
nykyisin hyväksyttyjä ekologisen rakentamisen tulkintoja. Lähiöiden elinkaarta tutkitaan 
historiallisena tarkasteluna, arkistotutkimuksena (talokirjat) sekä Koverolan määrittämien 
indikaattoreiden mukaan. 

Edellisessä kappaleessa todettiin ne muutostarpeet, joita ekologinen rakennusprosessi 
edellyttää. Rakennusprosessiin osallistuvien tehtävät määrittyvät korjaushankkeessa ja 
ekologisessa rakennushankkeessa toisin kuin normaalissa uudistuotannossa. 
Tutkimuksessa selvitetään Huovilan mallin avulla (kts. taulukko 5), kuinka hyvin 
intressiryhmät ovat jo omaksuneet uudet tehtävät ja vastuut. Vastuukysymys on keskeinen 
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ns. ekologisten tekijöiden implementoinnissa. Empiirisen aineiston mukaan voidaan 
tarkentaa kentän omaa käsitystä vastuukysymyksistä.  

Tutkimuksessa käytetään apuna intressiryhmien kyselyissä esittämiä näkemyksiä. 
Mielipiteiden luotettavuus tutkimusaineistona voi olla kyseenalainen, mutta mielipiteet 
ovat ainoa tapa ennakoida mahdollisia toteutuksia silloin, kun hankkeessa ei ole selkeää 
tavoitteenasettelua. Normaalissa rakennushankkeessa ekologisuus määritetään rakennus- 
ja rakennuttamisprosesseissa. Tällöin prosessiin osallistuvien toiminnalla on merkitystä, 
jos halutaan syventää lainsäädännössä ja säädösteksteissä asetettuja tavoitteita. Tässä 
tutkimuksessa intressiryhmiksi on valittu vain ne, jotka edustavat potentiaalisia 
intressitahoja.  

4.1  Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty arkistolähteistä sekä kysely- ja 
haastattelututkimuksen avulla. Kyselytutkimuksessa kerättiin aineistoa paikallisuuden ja 
ekologisen rakentamisen viitekehyksen hahmottamiseksi kohteena olevien lähiöiden ja 
vuokrakerrostalojen intressiryhmien osalta. Talokirjojen avulla selvitettiin muuttamista 
paikkaan sitoutumisen indikaattorina. 

Kyselykaavake (kts. Liite 5) koostui teemoittain ryhmittelyistä kysymyksistä, jotka 
olivat monivalintakysymyksiä tai avoimia kysymyksiä. Kysymysten sisältö vaihteli 
hieman kohteena olevan ryhmän mukaan. Kyselyn teemat olivat:  

1. Asukkaat:  
- Luonto (Osa I). 
- Ympäristön tila, luonnon käyttö (Osa II). 
- Asuntoalue, kerrostalo, ekologinen rakentaminen (Osa III). 
- Talvi (Osa IV). 
- Liikkuminen (Osa VI). 
- Korjausrakentaminen, ekologinen korjausrakentaminen (Osa VII). 
- Kestävä kehitys, Ekologia (Osa VIII). 
2. Suunnittelijat, urakoitsijat:  
- Luonto (Osa I). 
- Ympäristön tila, luonnon käyttö (Osa II). 
- Rakennusprosessi (Osa III). 
- Ekologinen rakentaminen (Osa IV). 
- Kokemukset ekologisesta korjausrakentamisesta (Osa V). 
- Talvirakentaminen (Osa VI). 
- Rakentamisen laatu, ekologian implementointi rakennusprosessiin (Osa VII). 
- Kestävä kehitys, Ekologia (Osa VIII). 
3. Kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet:  
- Luonto (Osa I). 
- Ympäristön tila, luonnon käyttö (Osa II). 
- Rakennusprosessi (Osa III). 
- Ekologinen rakentaminen (Osa IV). 
- Asuntoalue, kerrostalo, ekologinen rakentaminen (Osa III). 
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- Kokemukset ekologisesta korjausrakentamisesta (Osa V). 
- Talvirakentaminen (Osa VI). 
- Rakentamisen laatu, ekologian implementointi rakennusprosessiin (Osa VII). 
- Kestävä kehitys, Ekologia (Osa VIII). 

Kyselyn otantaryhmäksi valittiin kaikki suunnittelijat ja urakoitsijat, jotka olivat olleet 
ko. yhtiön suunnittelija- ja urakoitsijalistalla. Lisäksi kysely lähetettiin kaikille 
kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenille sekä valituille asukkaille. Kokonaisotanta koski 
suunnittelijoita, urakoitsijoita ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäseniä. Asukkaista 
valittiin talokirjojen perusteella systemaattisen otannan periaatteen mukaisesti joka 10. 
asukas. Lisäksi valittiin mukaan kaikki asukkaat, jotka olivat ottaneet osaa Koy Rovatalon 
asukastapaamiseen vuonna 1998. Vastaajilla oli mahdollisuus myös vastata suullisesti 
haastattelemalla. Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajia haastateltiin käyttäen apuna 
urakoitsijoille ja suunnittelijoille suunnattua lomaketta. Valtion asuntorahaston 
yliarkkitehtia sekä aluepäällikköä sekä molempien kaupunkien asuntotoimistojen johtajaa 
on myös haastateltu ja molempien kiinteistöyhtiöiden rakennuttajaedustaja ja 
toimitusjohtaja vastasivat kysymyksiin haastattelemalla. Tulokset on käsitelty 
ensimmäisen kerran SPSS tilasto-ohjelmalla (Release 6.1.3). Tulokset tarkastettiin 
uudelleen SPSS-ohjelmalla (Release 9.0). Avoimien kysymysten vastaukset on luokiteltu 
teemaryhmiin ja käsitelty sitten tilastollisesti.  

Paikallisuuden ja muuttamisen osalta tietoa kerättiin kohteena olevien 
vuokrakerrostalojen talokirjoista. Myös molempien kiinteistöosakeyhtiöiden isännöitsijät 
ovat antaneet suullisesti, kirjallisesti ja puhelimitse arvokasta tietoa. Koy Rovatalon 
Ounasrinteellä että Mikkelin vuokratalot Oy:n Peitsarissa olevien vuokrakerrostalojen 
talokirjojen merkinnät rakennuksen valmistumisesta aina syksyyn 1996 asti analysoitiin 
ja tutkittiin tilastollisesti SPSS 6.1.3 ja SPSS 9.0 - ohjelmalla. Myös rakennuksista tehdyt 
kuntoarviot analysoitiin. Tämä tieto käsiteltiin luokittelemalla tietoa asiaryhmiin. Valmiin 
aineiston tilastollinen vertailu ei ollut mahdollista, sillä Mikkelin vuokratalot Oy on 
käyttänyt numeerista ja Koy Rovatalo sanallista arviointia. Kysely lähetettiin seuraaville:  

1. Asukkaat. 
2. Suunnittelijat (arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, LVI-suunnittelijat, 

sähkösuunnittelijat). 
3. Urakoitsijat. 
4. Koy Rovatalon ja Mikkelin vuokratalot Oy:n hallitusten jäsenet. 

Ensimmäisellä kerralla kysely lähetettiin219 34 asukkaalle Ounasrinteellä ja 53 
asukkaalle Peitsarissa. Uusi kysely lähetettiin elokuussa 1998 26 asukkaalle Peitsarissa. 
Ounasrinteellä kahdeksan (8) ja Peitsarissa neljä (4) asukasta osallistui haastatteluun.220 
Kaiken kaikkiaan Ounasrinteeltä 13 ja Peitsarista 12 asukasta vastasi kyselyyn.  

                                                           
219 Kysely lähetettiin toukokuussa 1998. Liite 5. 
220 Liite 5: Asukaskysely Tausta/ kysymys 1.  



 

5 Tapaustutkimukset - Ounasrinne ja Peitsari 

Tutkimuksen kohteiksi on valittu kaksi lähiötä; Ounasrinne Rovaniemen ja Peitsari 
Mikkelin kaupungista. Tapaustutkimukseen on otettu mukaan näissä lähiöissä olevat 
sosiaalisen asuntotuotannon vuokratalot. Rovaniemellä tutkitaan Kiinteistöosakeyhtiö 
Rovatalon ja Peitsarissa Mikkelin vuokratalot OY:n vuokrataloja.  

Rovaniemi ja Mikkeli ovat samankaltaisia kaupunkeja. Rovaniemi on vielä ns. 
reikäleipäkunta eli kunta, jota maalaiskunta ympäröi. Vuoden 2001 alusta Mikkelin 
kaupungin ja maalaiskunnan sekä Anttolan kunnat yhdistyivät Mikkelin kaupungiksi.221 
Vuonna 1996 Rovaniemellä asui 35 500 asukasta ja Mikkelin kaupungissa noin 32 800 
asukasta.222 

Asumistiheys Rovaniemellä on noin 350 asukasta neliökilometrillä kun taas 
Mikkelissä ennen vuotta 2001 asumistiheys oli noin 330 asukasta neliökilometrillä.223 
Maapinta-alaan suhteutettu asukastiheys on suurempi; Rovaniemellä asuu noin 1000 
asukasta maaneliökilometrillä ja Mikkelissä noin 1100 asukasta maaneliökilometrillä.224 
Jos verrataan ko. lukuja Eurostatin antamiin asumistiheyttä kuvaaviin vertailulukuihin, 
voidaan todeta, että kumpikin kaupunki on lähellä keskitiiviin kaupungin määritelmää, 
sillä asukastiheys on suurempi kuin 1000 asukasta neliökilometrillä. Kaupungin 
kokonaisväestö on kuitenkin alle 50 000 asukasta. Kuvissa 11 ja 12 esitetään 
tutkimuskohteina olevien lähiöiden sijainti kaupunkirakenteessa. 

                                                           
221 http://www.mikkeli.fi/ luettu 9.3.2001. 
222 Kuntaliiton tilastot. Tilastokeskus, ALTIKA. 
223 Kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin kaupungin kokonaispinta-ala oli 1622,11 km2, josta vettä 303,57 
km2. Rovaniemen pinta-ala 1.1.2001 oli 100.91 km2, josta vettä 6,63 km2. Rovaniemen 
maalaiskunta on kooltaan moninkertainen kaupungin pinta-alaan nähden: Rovaniemen 
maalaiskunnan kokonaispinta-ala on 7915,15 km2 http://www.kuntaliitto.fi/ luettu 9.3.2001. 
224 http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/ykrak/taajaas.htm luettu 5.9.2001. 
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Kuva 11. Peitsarin sijainti kaupunkirakenteessa (piirros Tarja Outila). 
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Kuva 12. Ounasrinteen sijainti kaupunkirakenteessa (piirros Tarja Outila). 

5.1  Ounasrinteen ja Peitsarin elinkaari 

5.1.1  Lähiöiden kehityksen historiasta 

Asuntotuotantolain mukaan 1970-luvulla jokaisessa kaupungissa, taajamassa ja 
maalaiskunnassa, jossa oli yli 10 000 asukasta tuli laatia asuntotuotanto-ohjelma 
jokaiseksi viideksi vuodeksi. Asuntotuotanto-ohjelmaa tarkistettiin vuosittaisen 
asuntopoistuman mukaan.225 Rovaniemellä kunnallisessa asuntotuotanto-ohjelmassa 
vuosille 1973-77 226 kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kaupungin kasvusuunta on 
Ounasrinne,227 joka siihen aikaan oli nimeltään Tiippana. Rovaniemen kaupunki oli 
30.8.1968 päättänyt laatia yleiskaavan kaupunkiin.228 Kaavoitustyö saatiin päätökseen 
vuonna 1973. Tuohon aikaan väkiluvun kasvua arvioitiin yleisesti optimistisesti. 
Rovaniemenkin yleiskaavoituksen taustalla oli väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2000 
Rovaniemellä asuisi 48 000 asukasta. Asumisväljyydenkin ennustettiin muuttuvan 
                                                           
225 Rovaniemi kaupungin arkistot, 1500/XV a Ea/73. 
226 Rovaniemi kaupungin arkistot. Kv 1973/I-III. 
227 Ounasrinne oli liitetty osaksi Rovaniemen kaupunkia 1.1.1964. 
228 Rovaniemi kaupungin arkistot. Dn:o 91/XIb/69. 
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radikaalisti: vuonna 1970 asumisväljyys oli 17,2 m2 asukasta kohti, kun taas vuonna 2000 
vastaava luku olisi ennusteen mukaan jo 35 m2.229 Rovaniemen kasvusuunnaksi 
ennustettiin keskustapainotteisuus; kaupungin ei oletettu voivan luoda ja tukea 
elinvoimaisia lähiöitä.230 

1970-luvulla asemakaavoitettiin ensisijaisesti kaupungin omistamia alueita. Tiippanan 
kaavoitus alkoi kesällä 1973. Aluksi erillään muusta kaupunkirakenteesta ja suojakson 
taakse sijoittuvan alueen kaavoitusta perusteltiin sillä, ettei kaupungissa ollut tarpeeksi 
omakotitalotontteja. Mutta myöhemmin havaittiin, että riittävän palvelutason 
turvaamiseksi alueelle on saatava enemmän ihmisiä. Täten alunperin pientaloalueeksi 
kaavaillusta alueesta suunniteltiinkin alue, jossa olisi sekä omakotitaloja että kerrostaloja. 
Suhde kääntyi jopa kerrostalojen eduksi, sillä kaavoituksen aikana voimassa olleen 
asuntotuotanto-ohjelman aikana ennakoitiin, että 85% asunnoista sijoittuisi kerrostaloihin 
ja loput 15% omakotitaloihin. 

Kun päätös kerrostalovaltaisuudesta oli tehty, voitiinkin aluetta jo suunnitella täysin 
uuden filosofian pohjalta. Samaan aikaan oli Rovaniemellä valmistunut Korkalovaaran 
asuntoalueen ensimmäiset vaiheet. Korkalovaaran asuntoaluetta oltiin arvosteltu mm. 
maankäytön tehottomuudesta. Arvostelijoiden mukaan omakotitalot ja rivitalot oli 
rakennettu liian harvaan. Toisaalta Korkalovaaraa moitittiin myös siitä, että 
luonnonmukaiset alueet sijoittuvat liian lähelle asutusta, jolloin kaavoitetut puistot 
olisivat epämääräisiä, roskaantuvia ja epäsiistejä alueita. Korkalovaaran alueella 
tonttitehokkuus oli myös arvostelijoiden mielestä liian alhainen: 0,4-0,5 ei riittänyt 
arvostelijoille, vaan he halusivat ottaa mallia Helsingin Pasilan tonttitehokkuuksista (2,0-
2,5). Tällöin paikoitus olisi arvostelijoiden mielestä saatu keskitettyä selkeämmin 
erillisille paikoitusalueille. 231 

 

                                                           
229 Kaavarunko. Taulukko 24. On mielenkiintoista huomata, että vuonna 1999 keskimääräinen 
asumisväljyysluku Suomessa oli 34,9 m2.  
http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tasku/taskus_asuminen.html#talotyyppi päivitetty 6.4.2001. 
230 Kaavarunko. Kappale 6.233. 
231 Rovaniemi kaupungin arkistot. Kh 2130 TS ja PP. 
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Kuva 13. Ounasrinteen kerrostaloalueen asemakaava vuonna 1996 (lähde Rovaniemen 
kaupungin arkistot). 

Ounasrinteen asemakaavan laati Suunnittelukeskus OY ja se vahvistettiin 2.4.1975. 
Kaava perustuu ulkoasyötettävään liikenteeseen (kts. kuva 13). Alueen halkaisee 
kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualue oli kaiken kaikkiaan 75 hehtaaria ja arvioitu 
asukasmäärä oli 3313. Suurin osa asukkaista sijoitettaisiin AK ja ALK kortteleihin, joihin 
sijoittuisi laskennallisesti 2143 asukasta.232 Omakotitaloihin (AO, AOR) arvioitiin 
sijoittuvan 700 asukasta. Loput (450) sijoittuisivat rivitaloihin. Kerrostalotontteja olisi 
alueella kaiken kaikkiaan 10 hehtaaria, kun taas omakotitalot tarvitsivat 15,5 hehtaaria. 
Rivitalojen pinta-alan tarve oli vain 3,4 hehtaaria. Kaavaan varattiin seuraavien yleisten 
alueiden korttelialueet: peruskoulu, lämpökeskus, terveysasema, päiväkoti ja sosiaalisten 
toimintojen korttelialue. 

                                                           
232 Mitoituksen perusteena käytettiin lukuja: AK/AR- korttelit 1 asukas/ 30 k-m2 , ALK-korttelit 1 
asukas/ 50 k-m2. ALK on asuinliiketalojen, AK on asuinkerrostalojen ja AR on rivitalojen 
korttelialue. AO on omakotitalojen korttelialue ja AOR sekä omakoti- että rivitalojen korttelialue. 
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Kuva 14. Otto-Iivari Meurmanin vuonna 1933 laatima asemakaava Mikkelin kaupungin 
kaupunginosiin 9 ja 10 (lähde: Mikkelin kaupungin arkistot). 
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Peitsari sijoittuu tiukemmin osaksi muuta kaupunkirakennetta kuin Ounasrinne. 
Koilliseen noin kolmen kilometrin päähän Mikkelin kaupungin keskustasta sijoittuva 
Peitsari kaavoitettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1933. Otto-Iivari Meurmanin 
laatimassa asemakaavassa oli jo esitetty Peitsarin ja Lähemäen alueet (kts. kuva 14). 
Asemakaavassa noudatettiin puutarhakaupungin suunnitteluperiaatteita, joten 
pientalovaltaisen alueen rakentaminen haluttiin toteuttaa väljästi.233  

 

Kuva 15. Kaupunginarkkitehti Matti Riihelän vuonna 1958 laatima asemakaava (lähde: 
Mikkelin kaupungin arkistot). 

Vuonna 1958 kaupunginarkkitehti Martti Riihelä laati asemakaavan, jossa Merurmanin  
puutarhakaupungin teemaa oltiin käsitelty kovin ottein (kts. kuva 15). Kunnianhimoisessa 
kaavassa oli mukana mm. esplanadi-tyyppinen keskuskatu, joka halkaisisi Peitsarin 
viheralueet. Uuden kadun, eli Döbelnin kadun, varrelle rakennettaisiin kolmikerroksisia 
asuin- ja toimistorakennuksia.234 Tässä kaavassa on tunnistettavissa samaa 
kunnianhimoisuutta, kuin Ounasrinteen kaavoituksen yhteydessä havaittiin: suuri oli 
myös Mikkelissä kauniin ja toimivan esikuvana. Vuonna 1974 Olli Kivinen laati Mikkelin 
itäisten alueiden yleiskaavan, johon nykyinenkin toteutus nojautuu. Kivisen kaavassa 
pääpaino oli omakotitaloilla. 

                                                           
233 Mikkelin kaupungin arkistot. Asemakaava n:o 210. 
234 Mikkelin kaupungin arkistot. Asemakaava n:o 225. 
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Oy Kaupunkisuunnittelu Ab laati Peitsarin ja Lähemäen asemakaavat vuonna 1975 
(kts. kuva 16). Kaava valmistui siis juuri samana vuonna kuin Ounasrinteenkin 
asemakaava. Myös Peitsarissa toteutuneessa kaavassa kerrostalot korvasivat omakotitalot 
erityisesti siellä, missä maa oli kantavuudeltaan ja rakennettavuudeltaan huonoa. Myös 
Peitsarissa kerrostalojen rakentamista perusteltiin sillä, että alueen palvelurakenteesta 
saataisiin elinvoimainen ja toimiva. Kaavoittaja jakoi alueen kahteen; itäiseen osaan 
kuuluivat asunnot, jotka sijoittuivat kokoojakadun varrelle. Läntiseen osaan sijoitettiin 
palvelut (koulu ja lastentarha) ja puistot. Tonttitehokkuus kerrostaloalueilla oli noin 0,65. 
Kerrostalot sijoitettiin tonteille pareittain, jotta rakennusten väleihin saataisiin luotua 
kunnolliset piha-alueet. Paikoitusalueet sijoitettiin kokoojakadun varteen rakennusten 
päätyjä vastaan kohtisuoraan. Kaiken kaikkiaan rakentamiseen volyymiksi ennakoitiin 69 
400 k-m2, joista kerrostaloille varattiin 26 000 m2. Kaavan tarkoituksena oli jättää 
tarpeeksi vapaata aluetta alueen keskiosiin, jotta saataisiin luotua yhtenäinen viheryhteys 
alueen läpi.235  

                                                           
235 Mikkelin kaupungin arkistot. Asemakaava n:o 306.  
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Kuva 16. Peitsarin- Lähemäen ajantasakaava vuodelta 1996 (lähde: Mikkelin kaupungin 
arkistot). 

Vuonna 1996 voimassa olevassa asemakaavassa palvelut ovat alueen eteläosassa. 
Tämän tutkimuksen aikana (vuonna 1996) alueella oli seuraavia palveluja: koulu, 
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päiväkoti, elintarvikekauppa, miehittämätön huoltoasema, pankkiautomaatti ja kioski.236 
Kerrostaloihin oli sijoittunut pieniä palveluja, kuten kampaamoja. Lähialueella oli myös 
posti, neuvola, leikkikenttä, seurakunnan päiväkerho, ravintoloita, kirjasto ja pururata. 
Molemmat lähiöt ovat yhteyksissä laajoihin viheralueisiin. Peitsari sijoittuu tiiviimmin 
osaksi muuta kaupunkirakennetta, kun taas Ounasrinne on selkeästi oma saarekkeensa.  

5.1.2  Väestön ikärakenne  

Ounasrinne ja Peitsari ovat kaksijakoisia: alueet koostuvat omakoti- ja kerrostaloalueesta, 
jossa on sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Väestörakennetta tarkastellaan otantavuotena 
1998 (taulukko 6). 237 

Taulukko 6. Väestön ikärakenne Ounasrinteellä ja Peitsarissa vuonna 1998. 

 Vuosi 1998 (1.1.) 

 Ounasrinne Peitsari 
0-6 -vuotiaat 337 285 

7-15- vuotiaat 445 389 

16-24-vuotiaat 513 393 

25-64-vuotiaat 1769 1837 

Yli 65-vuotiaat 102 235 

Yhteensä 3166 3139 

Ounasrinteellä asui yksinäisiä miehiä ja yksinhuoltajia verraten runsaasti.238 Alueen 
väestöstä suuri osa oli työttömänä ja lapsia oli suhteellisen vähän. Peitsarin alueella 
väestö on ollut vakioinen. Vuoden 1997 lopulla väestöjakaumasta voitiin havaita, että 
Peitsarissa oli selkeästi enemmän vanhuksia kuin Ounasrinteellä. Yli 65-vuotiaiden osuus 
oli (31.12.1997) 7,5 %. Tarkasteluajankohtana työikäisiä oli Peitsarissa runsaasti eli 58,5 
%.239 Väestön ikäjakauma on lähes samanlainen molemmissa lähiöissä. Tutkittavien 
lähiöiden erot eivät siis selity väestön ikärakenteen avulla. 

5.1.3  Rakennuskanta  

Ounasrinteellä tutkimukseen on otettu mukaan Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon 
hallinnoimat vuokratalot ja Peitsarissa Mikkelin vuokratalot Oy:n hallinnoimat talot240 

                                                           
236 Ibid.  
237 Kuntaliitto tilastot. 
238 ”Ounasrinteen kerrostaloalueen kehittämisohjelma 1996-1999.”  
239 http://www.mikkeli.fi luettu 2.2.1999. 
240Ounasrinteellä tutkimuksessa mukana olivat Salmenperä 2, Salmenperä 5, Vaaranlaita 2A, 
Vaaranlaita 2B, Vaaranlaita 6, Vaaranlaita 9 A-B ja Vaaranlaita 9 C-D. Peitsarista mukaan otettiin 
seuraavat Mikkelin vuokratalot Oy:n hallinnoimat vuokratalot: Peitsarinkuja 3 A-D, Peitsarinkuja 5 
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(Liite 2. Taulukot 1 ja 2). Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalo OY:n hallinnoimien 
vuokrakerrostalojen asuinpinta-ala 13 547 m2 ja yhteistilavuus on 56 050 m3. Mikkelin 
vuokratalot OY:n Peitsarissa hallinnoimien vuokrakerrostalojen asuinpinta-ala on 14 926 
m2 ja yhteistilavuus 68 936 m3 . 

Tapaustutkimukseen valitut kerrostalot ovat ikärakenteeltaan ja määrätiedoiltaan 
samankaltaisia. Vanhimmat talot on rakennettu 1970-luvun lopulla ja uusimmat 1980-
luvun puolivälissä. Rakennukset poikkeavat eniten kerrosluvun osalta. Ounasrinteellä on 
myös 7-kerroksisia rakennuksia, kun taas Peitsarissa kaikki rakennukset ovat  
kolmikerroksisia. Peitsarissa kaikissa taloissa on puoleksi maanpäällinen kellari (kts 
kuvat 17-23). 

 

Kuva 17. Salmenperä 2 vuonna 1996 ennen peruskorjausta (kuva Tarja Outila). 

 

Kuva 18. Salmenperä 5 julkisivu lounaaseen . Tilanne ennen korjausta (lähde : kuntoarvio). 

                                                                                                                                                
A-D, Peitsarinkuja 7 A-D, Peitsarinkuja 9 A-D, Peitsarinkuja 11 A-D, Suntionkatu 4 A-D ja 
Kappalaisenkatu 3 A-D. Peitsarissa A- ja B-raput sekä C- ja D- raput ovat samassa rakennuksessa. 
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Kuva 19. Näkymä Salmenperä 5:n parkkipaikalta luoteeseen. Tilanne ennen Ounasrinne-
projektia (kuva Tarja Outila). 

 

Kuva 20. Vaaranlaita 2A ennen Ounasrinne projektia. Talossa asukkaista merkittävä osa oli 
entisiä jugoslaaveja (kuva Tarja Outila). 
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Kuva 21. Vaaranlaita 2A ja Vaaranlaita 2B Ounarinteentien varrella olevalta parkkipaikalta 
kuvattuna. Tilanne ennen Ounasrinne projektia (kuva Tarja Outila).  

Tutkittavissa kerrostaloissa Ounasrinteellä oli ennen lähiöprojektia241 enimmäkseen 
(75,6 %) pieniä asuntoja (2h + k tai pienempi). Vain 24,4 % huoneistoista oli ns. 
perheasuntoja (3 h + k tai suurempi). Lähiöprojektin jälkeen asuntojen kokonaismäärä 
pieneni, sillä Vaaranlaita 2B:n pienistä asunnoista tehtiin perheasuntoja (3 h +k ja 4 h+k). 
Samalla Vaaranlaita 2B:n asuntojen keskikoko kasvoi 59,1 m2:stä 84,9 m2:iin. 
Muutoksella haluttiin lisätä perheiden mahdollisuuksia asua alueella pitempään ja 
väljemmin (kts. taulukot 7 ja 8). 

                                                           
241 Valtion asuntorahaston eli ARA:n lähiöprojekti käynnistyi keväällä 1995. Vuonna 1995 
rakennusalalla oli myös suuri työttömyys, joten lähiöhanke nähtiin keinona helpottaa 
rakennusalalla vallinnutta työttömyyttä. Projektin tavoitteena oli sekä kunnostaa kerrostaloja että 
puuttua lähiöiden sosiaalisiin ongelmiin. Samalla haluttiin parantaa 1960-1970-luvuilla 
rakennetuissa lähiöissä asuvien ihmisten elämänlaatua. Ensimmäinen vaihe käynnistyi 
maaliskuussa 1995, jolloin ensimmäiset lähiöt valittiin mukaan projektiin. Valtion asuntorahasto, 
kirje 1448/69/95, päiväys 24.11.1995. Työllistämisvaikutuksen vuoksi lähiöiden määrää lisättiin ja 
Rovaniemi otettiin mukaan toisella kierroksella. ARA arvioi, että hankkeen aikana noin 6000 
asuntoa kunnostettaisiin viiden vuoden aikana (1995-1999). Työllistämisvaikutuksenkin arvioitiin 
yltävän 16500 miestyövuoteen. Korjauksiin käytettäisiin noin 100 miljoonaa markkaa, joilla 
hankittaisiin 5600 miestyövuotta. Valtion asuntorahasto; tiedote 24.11.1995, s. 2. 
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Taulukko 7. Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimien vuokrakerrostalojen 
asuntojakauma Ounasrinteellä ennen lähiöprojektia. 

 1 h+ 
kk 

1 h+ k 2 h + 
kk 

2 h + 
k 

3 h + 
k 

4 h + 
k 

Yht. 
(N) 

Asunnon koko 
keskimäärin (m2) 

Salmenperä 2   12 23   35 58,6 

Salmenperä 5 3  6 15 6  30 62,1 

Vaaranlaita 2 
A 

7  7 21 7  42 56,3 

Vaaranlaita 2 
B 

12   12 14 2 40 59,1 

Vaaranlaita 6 4 3 4 13 6 3 33 61,8 

Vaaranlaita 9 
A-B 

6   6 8  20 58,8 

Vaaranlaita 9 
C-D 

10   10 10  30 56,3 

Yhteensä (N) 42 3 29 100 51 5 230  

Taulukko 8. Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimien vuokrakerrostalojen 
asuntojakauma Ounasrinteellä lähiöprojektin jälkeen. 

 1 h+ 
kk 

1 h+ k 2 h + 
kk 

2 h + 
k 

3 h + 
k 

4 h + 
k 

Yht. 
(N) 

Asunnon koko 
keskimäärin (m2) 

Salmenperä 2   12 23   35 58,6 

Salmenperä 5 3  6 15 6  30 62,1 

Vaaranlaita 2 
A 

7  7 21 7  42 56,3 

Vaaranlaita 2 
B 

    14 14 28 84,9 

Vaaranlaita 6 4 3 4 13 6 3 33 61,8 

Vaaranlaita 9 
A-B 

 6  6 8  20 58,8 

Vaaranlaita 9 
C-D 

10   10 10  30 56,3 

Yhteensä (N) 24 9 29 88 51 17 218  

 

Kuva 22. Vaaranlaita 6:n julkisivu luoteeseen. Tilanne ennen Ounasrinne-projektia (lähde: 
kuntoarvio). 
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Kuva 23. Näkymä Vaaranlaita 6:n parkkipaikalta. Tilanne ennen peruskorjausta (kuva 
Tarja Outila).  

Myös Peitsarissa pienien asuntojen määrä on suurin; 84,8 % asunnoista on 2 h + k tai 
pienempiä (kts. taulukko 9). Jopa 24,5 %:ssa on vain yksi huone ja keittokomero. Näin 
pienet asunnot vaikuttavat oleellisesti asukasjakaumaan ja asumisväljyyteen (kts. kuvat 
24-27). 

Taulukko 9. Asuntojakauma Mikkelin vuokratalot Oy:n hallinnoimissa 
vuokrakerrostaloissa Peitsarissa.  

 1 h+ kk 2 h + kk 2 h + k 3 h + k Yht. (N) Asunnon koko 
keskimäärin (m2) 

Peitsarinkuja 3 A-B 6 9 6  21 50,3 

Peitsarinkuja 3 C-D 6 9 6  21 50,3 

Peitsarinkuja 5 A-B 6  6 6 18 56,7 

Peitsarinkuja 5 C-D 6  6 6 18 56,7 

Peitsarinkuja 7 A-B 3 3 9 3 18 56,7 

Peitsarinkuja 7 C-D 3 3 9 3 18 56,7 

Peitsarinkuja 9 A-B 3 3 9 3 18 58,5 

Peitsarinkuja 9 C-D 3 3 9 3 18 58,5 

Peitsarinkuja 11 A-B 3 3 9 3 18 58,5 

Peitsarinkuja 11 C-D 3 3 9 3 18 58,5 

Suntionkuja 4 A-B 6 6 9  21 50,3 

Suntionkuja 4 C-D 8 6 9  23 49,0 

Kappalaisenkatu 3 A-B 6 6 6 6 24 48,8 

Kappalaisenkatu 3 C-D 6 6 6 6 24 48,8 

Yhteensä (N) 68 60 108 42 278  
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Kuva 24. Kappalaisenkatu 3 C-D-talon pääty (kuva Tarja Outila). 

 

Kuva 25. Peitsarinkuja 3 A-B:n ja C-D:n piha-alueen varusteet kaipaavat kunnostusta (kuva 
Tarja Outila). 
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Kuva 26. Peitsarinkuja 9 A-B:n ja C-D:n pitkät julkisivut. Suunnittelu & valvonta Yrjö 
Brotkin KY (lähde: kuntoarvio). 

 

Kuva 27. Peitsarinkuja 9 A-B:n ja C-D:n päädyt. Suunnittelu & valvonta Yrjö Brotkin KY 
(lähde: kuntoarvio). 

Ounasrinteellä ja Peitsarissa kaikissa tutkittavissa rakennuksissa on betoninen 
kirjahyllyrunko (kts. kuva 28). Julkisivut on tehty sandwich- elementeistä, joissa 
pinnoitteena on pesubetoni tai maalaus. Väliseinät, väli- ja yläpohjat on valettu paikalla. 
Peitsarissa kaikissa taloissa on tasakatto. Ounasrinteen kohteissa loiva harjakatto on 
Vaaranlaita 9 C-D:ssä ja Salmenperä 5:ssä. Muissa on tasakatto (tilanne ennen 
peruskorjausta). 
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Kuva 28. Kirjahyllyrunko, jossa on osaelementtinen ulkoseinä ja paikalla valettu ylä- ja 
välipohja (piirros Tarja Outila, kts. alkuperäinen; Mäkiö et al. Kerrostalot 1960-1975 s. 98). 

Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalo on teettänyt kuntoarvion jokaisesta tutkimuskohteena 
olevasta rakennuksesta ennen lähiöprojektin yhteydessä tehdyn peruskorjauksen 
käynnistymistä. Kuntoarvioita ja -tutkimuksia ovat tehneet Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus (VTT) ja paikalliset insinööritoimistot. Mikkelin vuokratalot on teettänyt 
peruskuntoarvion kaikista hallinnoimistaan kiinteistöistä osana kiinteistönpitoa. Rovatalo 
Oy:n teettämät kuntoarviot ovat sanallisia ja numeerisia, Mikkelin vuokratalot Oy:n 
teettämät kuntoarviot on tehnyt ristiinalainen insinööritoimisto vuonna 1995 ja ne kaikki 
noudattavat kiinteistönhoitokortistossa esitettyä peruskuntoarvion mallia (KH 90-00183). 

Peitsarissa kaikkien tutkittavien talojen ongelmat ovat samankaltaisia. Pihalla kuivatus 
ja rakennekerrokset ovat puutteelliset. Parvekkeiden ongelmat ovat kaikissa taloissa 
samat: pinnat tulee maalata sekä parvekkeiden vesikattojen kallistukset ja vedeneristeet 
tulee korjata. Maalauskorjausta tarvitaan ikkunoissa ja ovissa. Elementtisaumoissa on 
puutteita ja elementtien tuuletukset eivät toimi (kts. kuvat 29-32). Ilmanvaihdossa on 
samankaltaisia puutteita eli ikkunoista ja ovista vetää, mutta toisaalta asunnoissa on 
huono ilmanvaihto. Ongelmat ovat samat Ounasrinteelläkin. Ounasrinteellä vesikattojen 
vuodot ovat olleet yleisiä. Sekä Peitsarissa että Ounasrinteellä asukkaat toivoivat mm. 
asuntojen muovimattojen korjaamista, ikkunoiden ja ovien tiivisteiden uusimista sekä 
keittiökalusteiden uusimista tai kunnostamista. Myös pinnoitteiden (lattiat ja seinät) 



 102

uusiminen on tarpeellista. Yhteistiloissa erityisesti saunaosastoihin toivotaan kohennusta. 
Materiaalit ovat kuluneet ja ilmanvaihto on huono (kts. Liite 2).242 

 

Kuva 29. Parvekkeiden kuntoa Peitsarissa (kuva Tarja Outila). 

                                                           
242Tilastokeskus on analysoinut asunto-osakeyhtiöiden ja ARAVA-vuokratalojen korjaustarpeita 
vuonna 1995. Kaj Isakssonin mukaan 90% korjauskustannuksista kohdennettiin 1960- ja 1970- 
luvuilla rakennettuihin kerrostaloihin. Keskimäärin korjauskustannukset aiheuttivat 
vuokrankorostuksen, joka oli  11,80 mk/m2/kk. Vuonna 1995 ARAVA –talojen 
korjauskustannukset olivat kaiken kaikkiaan 2,4 Mrd markkaa (1,1 miljardia vuosittaisiin 
korjauksiin ja 1,3 miljardia korjausrakentamiseen). Vuonna 1995 lähes joka toinen 1960-luvulla 
rakennettu ja joka viides 1970-luvulla rakennettu vuokratalo oli peruskorjattu. Vuonna 1995 
ARAVA-vuokratalojen korjaukset poikkesivat selkeästi asunto-osakeyhtiöiden korjauksista: 
Korjauskustannukset vuokrataloissa jakaantuivat seuraavasti asunnot (32%), ulkoverhous (25,3%), 
sisärakenteet (13,2%), LVI (13%), ulkoalueet (5,9%), sähköasennukset (5,0%), perustukset (0,9%). 
Kuntoarvio oli tehty noin 15 %:ssa ja kuntotutkimus noin 7%:ssa korjauskohteita. Kaj Isaksson, 
Korjausrakentaminen asunto-osakeyhtiöissä ja aravavuokrataloissa 1995, Suomen ympäristö. 
rakentaminen 133, Ympäristöministeriö, Helsinki,1997, ss. 28-36. 
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Kuva 30. Parvekkeiden katoilla esiintyi ongelmia Peitsarissa (kuvat Tarja Outila). 
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Kuva 31. Saumojen kuntoa pesubetonisissa sandwich- elementeissä. Vasemmalla Ounasrinne, 
oikealla Peitsari (kuvat Tarja Outila). 

 

Kuva 32. Vesivaurioita Peitsarin kerrostaloissa (kuva Tarja Outila). 
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Kuinka paikalliset piirteet erottuvat rakennusten kunnossa? Kuntoarvioiden mukaan ei 
voida huomata tyypillisiä eroja Ounasrinteen ja Peitsarin kohteissa. Rakennusten 
rakennejärjestelmä, rakennusaika, rakennusajan säädökset ja rakennustavat sekä ilmaston 
samankaltaisuus vaikuttavat siihen, että alueelliset erot tasoittuvat. Rakennusten kunnossa 
esiintyvissä puutteissa on enemmän samankaltaisuuksia kuin erilaisuuksia. Ei voida 
esimerkiksi osoittaa rovaniemeläistä tai mikkeliläistä tapaa saumata elementtisaumoja tai 
kunnostaa vesikattojen vuotoja. Voidaan kylläkin harkita painovoimaisen ilmanvaihdon 
tehostamista paikallisista näkökulmista. Paikallisuus on pelkistynyt yhdenmukaisuudeksi, 
kuten voidaan kuvista havaita.  

5.1.4  Tulo- ja poismuutto  

Muuttaminen on merkittävä indikaattori paitsi asuinalueen elinkaaren analyysissä niin 
myös sosiaalisen hyvinvoinnin, kestävän kehityksen, sitoutumisen ja paikallisuuden 
analyyseissa. Tässä tutkimuksessa on selvitetty Ounasrinteen ja Peitsarin alueella olevien 
Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon ja Mikkelin vuokratalot Oy:n hallinnassa olevien 
vuokrakerrostalojen  asukkaiden tulo- ja poismuuttofrekvenssit. Tarkasteluaika on ko. 
rakennuksen valmistumisesta syksyyn 1996. Lisäksi analysoidaan Ounasrinteellä olevien 
kerrostalojen asukkaiden muuttofrekvenssit lähiökorjauksen jälkeen. Muuttofrekvenssi on 
saatu analysoimalla kaikkien rakennusten talokirjat, siten, että jokainen muuttaja vastaa 
tilastollisessa analyysissa yhtä tapausta eli muuttoanalyysi on tehty yksilöittäin, ei 
perheittäin.  

Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimissa kiinteistöissä Ounasrinteellä oli 
syksyyn 1996 mennessä asunut kaikkiaan 3394 asukasta. Tässä tutkimuksessa luku 3394 
edustaa tilastollista otantaryhmää (N) vuoden 1996 loppuun mennessä. Asukkaiden 
jakauma oli seuraava: miehiä 31,8 % (N= 1038), naisia 32,5% (N= 1061) ja lapsia 34,4% 
(N= 1166). Asukkaan  tiedot olivat epäselviä 129 tapauksessa. Voidaan todeta, että 
talokirjaan merkittyjen muuttojen mukainen jakauma on tasainen: sekä miehiä, naisia että 
lapsia on kutakin noin 30% kaikista muuttomerkinnän aiheuttajista. 

Peitsarissa tutkittiin kaikki Mikkelin Vuokratalot Oy:n hallinnassa olevien 
vuokratalojen talokirjojen muuttomerkinnät. Syksyyn 1996 mennessä talokirjoissa oli 
2803 asukasmerkintää. Tässä tutkimuksessa 2803 on tilastollinen otantaryhmä (N) 
Peitsarin osalta vuoden 1996 loppuun mennessä. Peitsarin asukkaissa jakauma oli 
seuraava: miehiä 37,2 % (N= 1044), naisia 35,7% (N= 1002) ja lapsia 26,8% (N= 750). 
Seitsemän kohdalla tietoa ei saatu. Kun tarkastellaan keskimääräisiä asumisaikoja 
talokirjojen perusteella, voidaan todeta, että suurin osa asukkaista on asunut 
Ounasrinteellä ja Peitsarissa kaksi vuotta tai vähemmän. Ounasrinteellä 22% ja 
Peitsarissa 24% asukkaista oli asunut asunnossaan keskimäärin 1-2-vuotta (kts. kuvat 33-
34). 
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Kuva 33. Asumisaika Ounasrinteellä vuoteen 1996 asti. 
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Kuva 34. Asumisaika Peitsarissa vuoteen 1996 asti. 

Lyhytkestoisen asumisjakson aikana asukkaiden on vaikeampi sitoutua alueeseen. 
Mikäli asuntoa vaihdetaan joka kolmas vuosi, on myös vaikea kotiutua uuteen asuntoon. 
Tilan muuttuminen paikaksi myös vaikeutuu, jollei ihminen pysty luomaan ”henkistä” 
suhdettaan tilaan. Paikan syntymiseen tarvitaan ajallista sitoutumista. Vain pieni osa 
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(Ounasrinteellä 13% ja Peitsarissa 14%) on asunut samassa asunnossa yli viisi vuotta. 
Heidän kohdallaan voidaan puhua jo paikkaan sitoutumisesta. 

Toisaalta ei myöskään voida puhua elämänkaariasumisesta. Asumisaikojen mediaanit 
ovat muuttuneet sekä Ounasrinteellä että Peitsarissa vuoden 1993 jälkeen; mediaanit ovat 
pienentyneet ja 50% asukkaista on asunut yhä lyhyemmän ajan asunnossaan. Toisaalta 
asumisajat ovat olleet lyhyitä aina, joskin kuvissa 35 ja 36 nähtävät yläkvartiilit kuvaavat 
sitä, että 25% asukkaista on asunut ennen pidempään kuin nyt. Erityisesti Ounasrinteellä 
vuosina 1984-1987 ja Peitsarissa vuosina 1990-1991 yläkvartiilit ovat ulottuneet jopa 
viiden vuoden asumisaikoihin. Alakvartiilit ovat kaikkina tarkastelujaksoina saman 
kaltaiset, joten 25% on asunut aina suhteellisen lyhyen ajan (kts. kuvat 35 ja 36). 
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Kuva 35. Asumisajat Ounasrinteellä lähtövuoden mukaan. 

Luokiteltu asumisaika box-plot-kuvioissa on seuraava: 
1)  < 1 kuukausi 
2) 1 kuukausi – 6 kuukautta 
3) 6 kuukautta – 1 vuosi 
4) 1-2 vuotta 
5) 2-3 vuotta 
6) 3-4 vuotta 
7) 4-5 vuotta 
8) >5 vuotta 
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Kuva 36. Asumisajat Peitsarissa lähtövuoden mukaan. 

Kulttuurisen paikallisuuden kannalta on merkityksellistä, kuinka kaukaa ja kuinka 
kauas ihmiset muuttavat. Talokirjoihin tehtyjen merkintöjen perusteella ei kaikkia 
muuttajien muuttosuuntia saatu selville puutteellisten merkintöjen vuoksi (kts. kuvat 37 ja 
38). Esille saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että Ounasrinteellä oleviin 
Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon vuokrataloihin muutetaan ensisijaisesti muualta 
Rovaniemen kaupungin alueelta (58 %). Jostain toisesta suomalaisesta kaupungista243 
muuttavien osuus on pienempi (14,6 %) ja Ounasrinteeltä Ounasrinteelle muuttaneiden 
osuus on ollut noin 12 % (11,7 %). Vain noin joka 20:s on muuttanut Rovaniemen 
maalaiskunnasta (4,9 %). Tilastoissa näkyy myös Jugoslaviasta tulleiden pakolaisten 
osuus: noin 4 % (3,9 %). On huomattava, että talokirjassa kansalaisuus ei tule esille 
selvästi. Talokirjan merkinnöissä esitetään nimi sekä muuttamiseen liittyvät tiedot. 
Kansalaisuusmerkintää ei vanhanaikaisissa talokirjoissa aina ole. 

Suurin osa asukkaista on muuttanut Peitsariin muualta Mikkelin kaupungista (65 %). 
Peitsarista Peitsariin muuttaneita oli selvästi vähemmän (19 %). Vain 2 % on muuttanut 
Peitsariin Mikkelin maalaiskunnan alueelta. Peitsariinkin muutetaan pääasiassa 
Mikkelistä, Peitsarin muista taloista tai muualta Suomesta ( 9%). Ulkomailta muutetaan 
satunnaisesti. 

                                                           
243 Muu kaupunki kuin Rovaniemi ja Rovaniemen maalaiskunta. 
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Kuva 37. Mistä Ounasrinteelle on muutettu (-1996). 
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Kuva 38. Mistä Peitsariin on muutettu (-1996). 

Voidaan todeta, että sekä Ounasrinteelle että Peitsariin muutetaan ensisijaisesti 
kaupungin muilta asuinalueilta. Peitsarista Peitsariin muuttaa lähes viidesosa (19 %), kun 
taas vain 12 % asukkaista muuttaa Ounasrinteeltä Ounasrinteelle. Molemmissa lähiöissä 
oli siis pieni ryhmä niitä, jotka olivat muuttaneet vuokrataloonsa joko Ounasrinteeltä tai 
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Peitsarista ja muuttivat edelleen saman lähiön vuokrataloihin. Ounasrinteellä 59 asukasta 
ja Peitsarissa 82 asukasta oli vuoteen 1996 mennessä muuttanut alueen sisällä (asukas = 
merkintä talokirjassa) siten, että oli vaihtanut asuntoa samalla alueella kolme kertaa 
peräkkäin. Ihmiset joko tietoisesti hakeutuvat saman kaupungin alueelle tai tahtomattaan 
muuttavat samalla alueella olevasta vuokrakerrostalosta toiseen. Molemmissa lähiöissä 
kolme tärkeintä muuttosuuntaa ovat samat; kaupunki, sama lähiö ja muut suomalaiset 
asuinalueet (kts. kuvat 39 ja 40). Nykyinen lähiömuuttaja ei ole enää maalta kaupunkiin 
muuttanut, vaan kaupungista kaupunkiin muuttava. 
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Kuva 39. Mihin Ounasrinteeltä on muutettu (-1996). 
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Kuva 40. Mihin Peitsarista on muutettu (-1996). 

Onko tapaustutkimuksen kohteina olevissa lähiöissä taloja, joiden muuttofrekvenssi 
olisi selkeästi muista poikkeava, vai onko muuttaminen tasaista kaikissa rakennuksissa ? 
Talokohtainen analyysi selventää tilannetta (kts. kuvat 41-44). Peitsarissa samaan 
osoitteeseen kuluu neljä porrashuonetta ja kaksi erillistä rakennusta. Samassa osoitteessa 
olevat rakennukset ovat fyysisesti samanlaisia. 
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Kuva 41. Asumisaika taloittain Ounasrinteellä (-1996). 
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Kuva 42. Asumisaika taloryhmittäin Peitsarissa (-1996). 
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Kuva 43. Asumisaika taloittain Ounasrinteellä box-plot-kuviona (-1996). 
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Kuva 44. Asumisaika taloryhmittäin Peitsarissa box-plot-kuviona (-1996). 

Luokiteltu asumisaika box-plot-kuvioissa on seuraava: 
1)  < 1 kuukausi 
2) 1 kuukausi – 6 kuukautta 
3) 6 kuukautta – 1 vuosi 
4) 1-2 vuotta 
5) 2-3 vuotta 
6) 3-4 vuotta 
7) 4-5 vuotta 
8) >5 vuotta 

Pylväsdiagrammin ja boxplot-kuvion antaman tiedon perusteella voidaan huomata, 
että mediaani on lähes sama kaikissa vuokrataloissa. Ounasrinteellä Vaaranlaita 6:ssa 
mediaani on 2-3 vuotta. Salmenperä 5:ssä asumisajat ovat lyhyimmät: 50 % asukkaista on 
asunut asunnossaan enemmän kuin 6 kuukautta ja vähemmän kuin 3 vuotta. Vaaranlaita 9 
C-D:ssä alakvartiili osoittaa, että 25 % asukkaista on asunut 1-24 kk (2 vuotta). 
Vaihtuvuus on ollut merkittävää.  

Peitsarissa Peitsarinkuja 5:ssä ja Peitsarinkuja 7:ssä mediaani on korkeampi kuin 
muissa taloissa. Peitsarinkuja 7:ssä myös yläkvartiili on laajempi kuin muissa, joten tässä 
osoitteessa 25 % asukkaista asuu pidempään kuin muissa tutkimuksen kohteena olevissa 
rakennuksissa. Suntionkatu 4:ssä asumisajat ovat lyhyimmät ja vaihtuvuus suurinta; 
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alakvartiili on 1 kk-2 vuotta ja yläkvartiili on kapea eli 2-3 vuotta. Molemmissa lähiöissä 
mediaanit ovat samanlaiset; mediaanin arvoksi tulee 1-2 vuotta eli tavanomaisin 
asumisaika on varsin lyhyt. Muuttojen määrää voidaan tarkastella myös vuosittain ja 
talokohtaisesti, jolloin nähdään vuosittaiset muutokset. Mediaanien samankaltaisuus sekä 
ylä- ja alakvartiilien samanmuotoisuus viittaa siihen, että muuttamisessa ei ole paikallisia 
piirteitä. Molemmissa lähiöissä muuttaminen on yhtä vilkasta ja asumisajat yhtä lyhyitä. 
Ounasrinteellä vuonna 1993 oli eniten poismuuttoja Salmenperä 2:ssa, Salmenperä 5:ssä 
ja Vaaranlaita 2 B:ssä, joissa on myös eniten asuntoja. Peitsarissa Suntionkatu 4:ssä ja 
Kappalaisenkatu 3:ssa muuttofrekvenssi on suurempi kuin muissa taloissa.  

Ounasrinne oli mukana lähiöprojektissa, jolloin mm. kaikki Kiinteistöosakeyhtiö 
Rovatalon vuokrakerrostalot peruskorjattiin. Onko muuttofrekvensseissä ja asumisajoissa 
tapahtunut muutoksia vuoden 1997 jälkeen? Talokirjoista tutkittiin vuosien 1997-2000 
merkinnät (N=793). Kaiken kaikkiaan analysoitiin siten 793 asukkaan muuttomerkinnät. 
Voidaan todeta, että asumisajat ovat korjausten jälkeen edelleen lyhentyneet. Merkittävin 
osa asukkaista (33 %) on asunut samassa huoneistossa vain ½-1-vuotta (kts. kuva 45).  
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Kuva 45.  Asumisaika Ounasrinteellä (1997-2000). 
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Kuva 46. Asukasjakauma Ounasrinteellä (1997-2000). 

Asukasjakauma on pysynyt lähes samanlaisena. Lasten ja miesten osuus on hieman 
kasvanut (kts. kuva 46). Vaaranlaita 2B:ssä, jossa on ensisijaisesti perheasuntoja, ovat 
asumisajat kaikkein lyhyimmät. Yleensä kaikki asumisajat ovat lyhentyneet korjausten 
jälkeen. Asunnoissa pitkään asuneiden osuus on edelleen pienentynyt: vain 9 % on asunut 
asunnossaan yli 5 vuotta. Asukkaiden sitoutuminen asuntoihinsa on siten edelleen 
heikentynyt ja asunnon merkitys kotina on muuttunut. Asunnot palvelevat nyt 
ensisijaisesti lyhytaikaista asumistarvetta. Elämänkaariasumiseen ei ole realistisia 
perusteita näin lyhyillä asumisjaksoilla (kts. kuvat 47-48).  
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Kuva 47. Asumisaika taloittain Ounasrinteellä (1997-2000). 
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Kuva 48. Asumisaika taloittain Ounasrinteellä pylväsdiagrammina (1997-2000). 
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Ounasrinteellä asuntojen koot vaihtelevat huoneistokoon mukaan jonkin verran (Liite 
3 taulukot 1 ja 2). Pienimmät asunnot ovat 30– 40,5 m2  (1 h + kk/ 1 h+ k), keskikokoiset 
44,5- 65 m2  (2 h + kk/ 2 h+ k) ja suuremmat asunnot ovat 73- 83,5 m2  (3 h + k) ja suurin 
94,5 m2 (4 h+k). Peitsarissa pienimmät asunnot ovat 29,0- 36,0 m2.  Keskikokoiset 
huoneistot eli 2h k/kk ovat 45,0- 62,0 m2 ja suurimmat (3 h+k) ovat  61,5- 79,0 m2 (Liite 3 
taulukko 3).  

Miten asunnon koko vaikuttaa asumiskustannuksiin ja muuttamiseen? Vuokralainen 
voi saada Kansaneläkelaitokselta (KELA) yleistä asumistukea, jos asunnon koko ja 
vuokran hinta ovat KELA:n rajojen mukaiset. Valtioneuvosto määrittää vuosittain 
asumistuen suuruuden (Liite 3 taulukot 4 ja 5).244 Yleistä asumistukea myönnetään 
vuokra-asunnoissa, asumisoikeusasunnoissa ja omistusasunnoissa asuville ruokakunnille. 
Asumistukea voidaan myöntää henkilömäärän ja asunnon pinta-alan mukaisesti (kts. 
taulukko 10). Laskennassa otetaan huomioon alueellinen lämmitysryhmä, rakennuksen 
valmistumis- tai peruskorjausvuosi ja paikkakunta. Laskennassa huomioidaan myös 
ruokakunnan koko ja tulot. Eläkeläiset ja opiskelijat voivat saada kohdennettua 
asumistukea. Yleistä asumistukea eivät saa kotitaloudet, joissa on opiskelija tai 
eläkeläinen, joka saa opiskelijalle suunnattua asumislisää tai eläkkeensaajan 
asumistukea.245  

Taulukko 10. Yleiseen asumistukeen huomioitava asunnon pinta-ala. 

Ruokakunnan koko Asumistukeen huomioitava pinta-ala 

1 henkilö 37 m2 

2 henkilöä 57 m2 

3 henkilöä 77 m2 

4 henkilöä 90 m2 

5 henkilöä 105 m2 

Vuonna 1998-1999 enimmäisasumiskustannuksien rajoja korotettiin kauttaaltaan 1 
mk/ m2.246 On syytä tarkastella tutkittavien asuntojen kokoja suhteessa asumistuen pinta-
alarajoihin. 

                                                           
244 Esite: Asumisen tukea. Yleinen asumistuki, asumislisä opiskelijoille ja eläkkeensaajien 
asumistuki. 1999. KELA Tunne perusturvasi 6.2. 
245 Esite: Kelan etuudet pähkinänkuoressa 1997. Tunne perusturvasi 1. s. 50. 
246 KELA. ”Tunne perusturvasi 6. Asumiseen tukea 1998.” KELA ja ”Tunne perusturvasi 6. 
Asumiseen tukea 1999.” 
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Taulukko 11. KELA:n asumistuen pinta-alarajat ylittävien asuntojen lukumäärä 
Ounasrinteellä ja Peitsarissa. 

 Ounasrinne (ennen 
peruskorjausta) 

Peitsari 

Yli 37 m2:n pieniä asuntoja (1 
h+ k/ kk)  

Vaaranlaita 6:ssa (3 kpl)  

Yli 57 m2:n keskikokoisia 
asuntoja (2 h+k/kk) 

Salmenperä 2 (23 kpl) 

Salmenperä 5 (15 kpl) 

Vaaranlaita 2 A (21 kpl) 

Vaaranlaita 6 (9 kpl) 

Vaaranlaita 9 A-B (6 kpl) 

Vaaranlaita 9 C-D (10 kpl).  

Peitsarinkuja 3 (18 kpl) 

Peitsarinkuja 5 (12 kpl) 

Peitsarinkuja 7 (12 kpl) 

Peitsarinkuja 9 (12 kpl) 

Peitsarinkuja 11 (12 kpl) 

Suntionkuja 4 (12 kpl) 

Yli 77 m2:n isoja asuntoja (3-4 
h+k) 

Salmenperä 5 (6 kpl) 

Vaaranlaita 2A (7 kpl) 

 Vaaranlaita 2 B (14 kpl) 

Vaaranlaita 6 (6 kpl) 

Peitsarinkuja 9 (6 kpl) 

Peitsarinkuja 11 (6 kpl) 

Yhteensä (N) 120 90 

Voidaankin todeta, että Ounasrinteellä 52,2 %:ssa asuntojen koko ylitti KELAN 
yleisen asumistuen pinta-ala rajan ja Peitsarissa Kaikkiaan 32,4 %:ssa asunnoista pinta-
ala on suurempi kuin KELA:n asumistukeen laskettavat pinta-ala (kts. taulukko 11). 
Edellisessä laskennassa oletettiin, että 1 henkilö asuu 1 h +k/kk, 2 henkilöä asuu 2h +k/ 
kk jne. Ounasrinteellä Salmenperä 2:ssa, Salmenperä 5:ssä ja Vaaranlaita 2 B:ssä oli 
myös eniten poistumia, mikä vastaa hyvin edellä lueteltuja KELA:n pinta-alarajan 
ylityksiä. Peitsarissa Suntionkatu 4:ssä ja Kappalaisenkatu 3:ssa muuttofrekvenssi on 
suurempi kuin muissa taloissa, joskin Kappalaisenkadulla asunnot pysyvät KELA:n 
pinta-alarajojen sisällä. Peitsarissa asuntojen koko ei vaikuta niin selkeästi 
muuttofrekvenssiin kuin Ounasrinteellä. Ounasrinteellä vuokrat ovat nousseet korjauksen 
jälkeen selvästi: korotukset ovat vaihdelleet 10,64-14,07 mk/m2/ kk sisältäen vesimaksun. 
Uusien ja vanhojen vuokrien suhde korjausten jälkeen on noin 1,44-1,59 eli korotukset 
ovat olleet 44-59 %. Peitsarissa vuokrataso on kohtuullisen korkea asuntojen ikään ja 
kuntoon nähden (kts. taulukot 12 ja 13). 
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Taulukko 12. Yleinen asumistuki ja sen määrittyminen Ounasrinteen 
muuttovoittoisimmissa taloissa (tilanne vuonna 2001). 

Valmistumisvuosi/ 
perusparannusvuosi 

Asunnon 
koko 

 Asunnon 
pinta-ala 

Vuokra  
(sis. 

vesimaksun) 

Asukkaat Asumistuki 

1997 (Salmenperä 
2) 

 2 h+ k 61 34,75 2 henkilöä ( 1 

aik.+ 1 lapsi, 

aikuisen tulot 

11000 mk/kk) 

0 mk 

1997 (Salmenperä 
2) 

 2 h+ k 61 34,75 1 henkilö (työtön) 1029 mk 

1998 (Vaaranlaita 
6) 

3 h +k 80,50 41,15 3 henkilöä ( 1 

aik.+ 2 lasta, 

aikuinen työtön) 

2535 mk 

1998 (Vaaranlaita 
6) 

3 h +k 80,50 41,15 3 henkilöä ( 2 

aik.+ 1 lasta, 

aikuisten 

ansiotulot 11000 

mk/ kk) 

440 mk 

1998 (Vaaranlaita 
2B) 

4 h +k 95 37,23 4 henkilöä ( 2 

aik.+ 2 lasta, 

aikuiset työttömiä) 

2241 mk 

1998 (Vaaranlaita 
2B) 

4 h +k 95 37,23 4 henkilöä ( 2 

aik.+ 2 lasta, 

aikuisten 

ansiotulot 11000 

mk/ kk 

kummallakin) 

827 mk 

Perheetön työtön saa työmarkkinatukea 21,5 x 127 mk/vrk eli 2730 mk. Perheellinen työtön saa 

työmarkkinatukea 21,5 x 141,80 mk/vrk eli 3040 mk. Laskelmissa varallisuuden arvo on 0 mk. 247 

                                                           
247 Ahti Tervo, KELA Oulun aluetoimisto, puhelinhaastattelu 3.5.2001. Ahti Tervo kirje 21.8.2001. 
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Taulukko 13. Yleinen asumistuki ja sen määrittyminen Peitsarin 
muuttovoittoisimmissa taloissa (tilanne vuonna 2001). 

Valmistumisvuosi/ 
perusparannusvuosi 

Asunnon 
koko 

 Asunnon 
pinta-ala 

Vuokra (sis. 
vesimaksun) 

Asukkaita Asumistuki 

1983  
(Peitsarinkuja 
3AB) 

 2 h+ k 61,50 31,68 2 henkilöä ( 1 

aik.+ 1 lapsi, 

aikuisen tulot 

11000 mk/kk) 

0 mk 

1983  
(Peitsarinkuja 
3AB) 

 2 h+ k 61,50 31,68 1 henkilö 

(työtön) 

938 mk 

1981  
(Peitsarinkuja 
9AB) 

3 h +k 78 29,13 3 henkilöä ( 1 

aik.+ 2 lasta, 

aikuinen 

työtön) 

1794 mk 

1981  
(Peitsarinkuja 
9AB) 

3 h +k 78 29,13 3 henkilöä ( 2 

aik.+ 1 lasta, 

aikuisen 

ansiotulot 

11000 mk/ 

kk) 

0 mk 

Perheetön työtön saa työmarkkinatukea 21,5 x 127 mk/vrk eli 2730 mk. Perheellinen työtön saa 

työmarkkinatukea 21,5 x 141,80 mk/vrk eli 3040 mk. Laskelmissa varallisuuden arvo on 0 mk. 248  

Kuten edellä esitetyistä taulukoista voidaan huomata, on asumistuen määrä suurin 
yksinäisillä ja perheellisillä työttömillä. Asumistuki kattaa edellisten esimerkkien mukaan 
76,5 % - 79 % työttömän perheellisen asumiskustannuksista, kun taas perheellisen työssä 
käyvän asumiskustannuksista asumistuki kattaa esimerkkien mukaan enintään 32,6 %. 
Yksinäisen työttömän saaman asumistuen osuus asumiskustannuksista säilyy lähes 
samana korjaamattomissa ja korjatuissa taloissa (noin 48 %). Vuokra-asuminen on 
kalliimpaa työssäkäyville perheellisille kuin työttömille perheellisille. Markkamääräisesti 
yksinäinen työtön, jolla on kaksi lasta, saa enemmän asumistukea 3 h + k asunnosta 
Ounasrinteellä kuin kahden työttömän aikuisen ja kahden lapsen perhe saa 4 h + k 
asunnosta samassa lähiössä. 

Ilmeisesti asumistuen ja asunnon koon välillä oleva epäsuhta voi edesauttaa 
muuttohalukkuutta varsinkin, jos asunnon koko ei vastaa perheen tilantarpeita. 
Asumistuen myöntämisperusteissa voitaisiin tarkistaa alueelliset huoneistojakaumat ja 
asumistuki voitaisiin sovittaa tähän jakaumaan. Paikallisesti määritellyt tuen perusteet 
varsinkin pinta-alojen osalta, voisivat tukea pidempiaikaista asumista.  

Asumistuki vaikuttaa asukasjakaumaan; ilmeisimmin alueelle tulee asumaan sellaisia 
ihmisiä, joilla on mahdollista saada kohtuullisen korkea asumistuki. Työssäkäyvän 
asumiskustannukset ovat näissä taloissa korkeat, sillä asumistuen osuus on hyvin pieni. 
Edellä mainittu saattaa vaikuttaa myös siihen, että epäviihtyisäksi mielletylle alueelle ei 

                                                           
248 Ahti Tervo, KELA Oulun aluetoimisto, puhelinhaastattelu 3.5.2001. Ahti Tervo kirje 21.8.2001. 
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hakeudu työssäkäyviä, täyden vuokran maksavia asukkaita. Asukkailta tiedusteltiin 
kyselyjen ja haastattelun avulla asunnon vaihdon syitä (kts. taulukko 14). Samalla 
tiedusteltiin, olisiko omaan asumiseen liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä 
vaikutusta muuttohalukkuuteen ja haluun asua samassa asunnossa pidempään.249  

Taulukko 14. Yleisimmät syyt asunnon vaihtoon. 

Syy Mainintoja (N) % Vastanneista 

Asunto on ollut liian pieni 14 56 

Perhe on hajonnut (ero, lapset ovat muuttaneet pois) 11 44 

Asunto on ollut huonossa kunnossa 11 44 

Asunto oli vanha 10 40 

Asunto ei ole ollut toimiva 10 40 

Asunto ei ole ollut viihtyisä 9 36 

Asunto on ollut talossa, joka ei ole ollut miellyttävä 8 32 

Asunto on ollut alueella, joka ei ole ollut miellyttävä 8 32 

Perheen koko on kasvanut (uusia aikuissuhteita, uusi lapsi jne.) 6 24 

Alueella ei ole ollut riittävästi harrastusmahdollisuuksia 6 24 

Vaihtelun vuoksi 6 24 

Alueella ei ole ollut palveluja 5 20 

Asunto on ollut kaukana työpaikasta 5 20 

Asunto on ollut liian kallis 4 16 

Asunto oli kaukana keskustasta 4 16 

Asunnon vaihto oli välttämätöntä uuden työpaikan takia 3 12 

Asunto oli liian iso 2 8 

Asuinalueen lähellä ei ole ollut viheralueita 2 8 

Muu syy: sairaus, asunto on myyty, asunto on korjattu, asunto 
on purettu 

11 44 

Asunnon koko, perheen koon muutokset ja asunnossa olevat puutteet ovat yleisin syy 
asunnon vaihtoon. Yleisimmin on asuttu liian ahtaasti ja on sen vuoksi haluttu vaihtaa 
asuntoa. Viihtyminen on merkittävä muuton syy. Asukkaat vaihtavat asuntoa helpommin, 
jos se on huonokuntoinen, vanha tai huonosti toimiva. Ihmiset haluavat asua alueella, 
joka on myös esteettisesti viihtyisä.250 Vain harva (9) jäisi asumaan asuntoonsa 

                                                           
249 Katso Liite 5. Asukaskysely: Osa 7. Kysymys 29-30.  
250 Mahdollisia syitä, jonka vuoksi asukas voisi muuttaa Ounasrinteeltä olivat: sairaus (astma), kallis 
vuokra, saunan puuttuminen asunnosta, epäsosiaalisten naapureiden vuoksi, rakennuksessa ja 
alueella olevien häirikköjen vuoksi ja oman talon rakentamisen vuoksi. Peitsarista voitaisiin 
muuttaa mm. epämukavan asunnon, perheen hajoamisen, perheen kasvamisen, rakennuksessa 
olevien häirikköjen, levottoman asuinalueen (2 mainintaa), puutteellisten palvelujen, epäviihtyisän 
asunnon, epäviihtyisän asuinalueen, liian ison asunnon, liian pienen asunnon, vaihtelun vuoksi ja 
koska asunto on liian kaukana keskustasta tai asunnosta ei ole hyviä näköaloja. Kaksi asukasta 
Ounasrinteellä ja yksi Peitsarissa ei nähnyt mitään syytä muuttaa pois alueelta. 
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pidemmäksi aikaa, jos asukkaan omia vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin.251 
Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ei oletettavasti lisäisi sitoutumista asuinalueeseen. 

5.1.5  Palvelutaso  

Palvelutasoon vaikuttaa mm. kaavoitus. Maankäytön suunnittelun avulla mahdollistetaan 
palvelurakenteen syntyminen ja ohjataan sen sijoittumista. Ennen lähiöprojektia 
Ounasrinteellä oli seuraavia palveluja: kaksi elintarvikekauppaa, pizzeria, kaksi kioskia, 
baari, parturi-kampaamo, kappeli, kaksi päiväkotia, peruskoulun ala- ja yläaste, neuvola, 
kirjasto ja nuorisotilat koulun yhteydessä. Alueelta puuttui mm. apteekki, posti ja 
pankkiautomaatti. Linja-autoyhteydet olivat kohtalaisen heikot, sillä vuoroja oli 
rajoitetusti viikonloppuisin ja iltaisin kello 23:n jälkeen.252  

Lähiöprojektin jälkeen alueella oli edellisten lisäksi myös pankkiautomaatti ja Artelli-
niminen työpaja. Elintarvikekauppoja on alueella enää yksi. Lähimpään postiin on 
matkaa 1,5 km.253 Alueella on myös ns. skeittialue, jona toimii Ounasrinteentien varressa 
oleva asuntomessujen aikana paikoitusalueena toimiva asfalttikenttä. Alueella on myös 
kaksi jalkapallokenttää, koirapuisto ja korttelileikkipaikka Vaaranlaidan varrella.254 
Koulua laajennettiin vuonna 1997.  

Kokoontumistiloja alueella on kohtuullisen runsaasti. Kiinteistö Oy Rovatalon 
hallinnoimissa kerrostaloissa on yhteistiloja asukkaiden tarpeisiin 
kohtuullisesti.255Ounasrinteellä palvelut ovat hyvät. Perustoimintojen hoitaminen 
onnistuu, joskin vanhuksilla saattaa olla ongelmia käyttää apteekkipalveluja. Ounasrinne 
on myös selkeästi metsälähiö; aluetta ympäröivät luonnontilaiset metsäalueet ja koko 
Rovaniemeen kannalta merkittävä Ounasvaaran ulkoilualue. Asuntoalueen keskellä 
kulkee viherkäytävä, jonka kautta asukkaat pääsevät hiihtämään ja lenkkeilemään 
ympäröiville ulkoilualueille.  

Tutkimuksen aikana Peitsarin välittömässä läheisyydessä oli seuraavia palveluja: 
koulu, päiväkoti, elintarvikekauppa, miehittämätön huoltoasema, pankkiautomaatti ja 

                                                           
251 Neljä (4) asukasta ei olisi halukas asumaan alueella pidempään, kahdeksan (8) ei ollut varma 
kannastaan ja neljä (4) ei vastannut. 
252 ”Ounasrinteen kerrostaloalueen kehittämisohjelma 1996-1999” s. 2. 
253 ”Ounasrinteen lähiöprojekti 1996-1999. Loppuraportti.” Rovaniemen kaupunki. Tekninen 
virasto. Projektipäällikkö Marianne Matinlassi. Sosiaalityöntekijä Päivi Salminen. s. 9. 
254 ”Ounasrinteen kerrostaloalueen kehittämisohjelma 1996-1999” s. 2. 
255 Taloissa on yhteistiloja tavanomainen määrä. 

1. Salmenperä 2: kaksi saunaosastoa, kolme kerhohuonetta, pesutupa, kuivaushuone 
2. Salmenperä 5: saunaosasto, kerhohuone, pesutupa, kuivaushuone 
3. Vaaranlaita 2 A: kaksi saunaosastoa, pesutupa, kuivaushuone, mankelihuone 
4. Vaaranlaita 2 B: kaksi saunaosastoa, pesutupa, kuivaushuone, mankelihuone, kerhohuone  
5. Vaaranlaita 6: kaksi saunaosastoa, pesutupa, kuivaushuone 
6. Vaaranlaita 9 A-B: saunaosasto, kerhohuone, pesutupa, kuivaushuone 
7. Vaaranlaita 9 C-D: saunaosasto, kerhohuone, pesutupa, kuivaushuone, mankelihuone 

Isännöitsijä Pirkko Puttonen, haastattelu 15.5.2001. 
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kioski. Kerrostaloihin on sijoittunut pieniä palveluja, kuten kampaamoja. Lähialueella on 
myös posti, neuvola, leikkikenttä, seurakunnan päiväkerho, ravintoloita, kirjasto ja 
pururata. Myös Peitsarin alueella on kohtuullisen runsaasti kokoontumistiloja. Mikkelin 
vuokratalot OY:n hallinnoimissa kerrostaloissa on myös yhteistiloja asukkaiden tarpeisiin 
kohtuullisesti.256 Kerrostaloissa on myös vuokrattavia varastotiloja yhteensä 192,5 m2.257 
Peitsarin alue sijoittuu myös hyvin kaupungin keskeisiin viheralueisiin nähden. 
Välittömässä läheisyydessä sijaitsee Suojalampi, jonka ympäri kiertää kuntopolku. 
Suojalammessa on myös uimaranta. Lähemäellä on luistelukenttä koulun yhteydessä.  

5.1.6  Lähiöt sidosryhmien arvottamana elinympäristönä 

Ounasrinteen alue on kärsinyt sosiaalista ongelmista. Alueella on tehty tutkimuksia 
liittyen juuri edellä mainittuihin sosiaalisiin ongelmiin.258 Vuonna 1994 tehdyn 
selvityksen mukaan erityisesti käyttäytymisessä ja sosiaalisissa rakenteissa oli 
merkittäviä ongelmia: yksinäisyys, melu, juopottelu, mielenterveysongelmat ja 
sosiaalisten suhteiden puute jne. Yleinen epävarmuus monilla tasoilla oli selkeästi 
havaittavissa. Puolet haastatelluista ilmoitti saaneensa tai pyytäneensä naapuriapua. 
Haastatellut arvostivat myös yhteistyötä muiden asukkaiden kanssa. Ounasrinteen 
asukkaat kokivat, että yleinen häiriökäyttäytyminen, alkoholiongelmat, ilkivalta ja 
välinpitämättömyys haittasivat asumista. Tämän selvityksen mukaan asukkaiden 

                                                           
256 Yhteistiloja on seuraavasti: 

1. Peitsarinkuja 3 a-b ja 11 a-b sekä Suntionkuja 4 a-b ja c-d: kaksi saunaosastoa, 
kerhohuoneisto, pesutupa. 

1. Peitsarinkuja 3 c-d ja 11 c-d: kaksi saunaosastoa, kerhohuoneisto, kuivaushuone. 
2. Peitsarinkuja 5 a-b ja 7 a-b: saunaosasto, kerhohuoneisto, pesutupa. 
3. Peitsarinkuja 5 c-d ja 7 c-d: kerhohuoneisto, kuivaushuone. 
4. Peitsarinkuja 9 a-b ja c-d: kaksi saunaosastoa, kerhohuoneisto, pesutupa, kuivaushuone. 
5. Peitsarinkuja 11 a-b: kaksi saunaosastoa, kerhohuoneisto, pesutupa. 
6. Peitsarinkuja 11 c-d: kaksi saunaosastoa, kerhohuoneisto, kuivaushuone. 
7. Kappalaisenkatu 3 a-b: kaksi saunaosastoa, kerhohuone, kerhohuoneisto pesutupa, 

kuivaushuone. 
8. Kappalaisenkatu 3 c-d: kaksi saunaosastoa, kerhohuoneisto, pesutupa. 

Rakennuspiirustukset. Mikkelin vuokratalot Oy:n arkisto. 
257 Ibid. 
258 Selvitys tehtiin marras- joulukuussa vuonna 1994. Haastattelijoina olivat Anita Välitalo ja Tarja 
Hannunen Ounasvaaran alueen kotiaputoimistosta. Noin  100 kotitaloutta otettiin mukaan 
tutkimukseen, mutta vain 28 kotitaloutta halusi osallistua. Asukkaat mielsivät alueen ympäristön 
tyydyttäviksi, joskin rakennusten ulkonäkö luokiteltiin huonoksi. Haastateltavista (N=28) vain 
yhdeksän  halusi asua alueella, kun taas kahdeksan ilmoitti haluavansa muuttaa heti kuin se on 
mahdollista ja kuusi halusi asua jossain muualla kuin Ounasrinteellä. Suurin syy muuttamiseen oli 
alueen rauhattomuus. Alue oli asukkaiden mielestä myös maineeltaan huono tai erittäin huono. 
Alueelta puuttui pankkiautomaatti, apteekki ja posti. Muuten haastateltavat olivat olleet palveluihin 
tyytyväisiä. 
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harrastukset liittyivät ennen kaikkea ulkoiluun (hiihto, kalastus, mökkeily jne.), mutta 
myös lukeminen, musiikin kuuntelu ja kerhotoiminta olivat suosittuja.  

Ihmiset tuntuivat jo vuonna 1994 tehdyn selvityksen mukaan kaipaavan 
kokoontumistiloja, perhetoimintakeskuksia ja ruokapaikkaa. Myös linja-autoyhteyksiä 
haluttiin parantaa. Vuoden 1994 selvityksen mukaan asukkaat eivät halunneet alueelle 
alkoholisteja eivätkä ulkomaalaisia. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vetosi myös 
alueen palvelujen parantamisen puolesta. Ounasrinteen asukasyhdistyksen toivomuksena 
oli saada alueelle apteekki, lasten päivähoitopaikka (parkkipaikka), kahvila sekä yleisessä 
käytössä oleva tietokone tiedonsaannin varmistamiseksi.259  

Rovaniemi valitsi valtakunnallisen lähiöprojektin kohteeksi Ounasrinteen 
kerrostaloalueen, koska alueen ongelmat olivat vaikeita. Hakemuksen perusteissa 
mainitaan mm, että Ounasrinteen kerrostalojen ulkoinen ilme on synkkä ja alueen 
sosiaaliset ongelmat ovat merkittäviä. Muuttoliike alueella ja alueelta pois oli myös 
ongelma. Kiinteistöjen omistajilla oli taloudellisia ongelmia ja omistusasuntojen osalla 
oli selkeitä ongelmia: asuntojen myyminen oli vaikeaa ja hintataso oli alhainen. 
Rakennuksia haluttiin myös pikaisesti korjata, jottei kunto huononisi ja ongelmat kasvaisi 
enää entisestään.260  

Peitsarissa ongelmat ovat olleet lievempiä kuin Ounasrinteellä. Alue ei kuulunut 
ARA:n lähiöprojektiin. Peitsarin alueelta on  tehty vastaava sosiaalinen selvitys kuin 
Ounasrinteeltäkin. Mikkelin kaupungin sosiaalikeskus tutki vuonna 1996 lapsiperheiden 
arkea ja selvitti lapsiperheiden mielipiteitä omasta asuinalueestaan.261 Selvitys perustui 
haastatteluihin, jotka tehtiin marraskuussa 1995 ja helmikuun 1996 välisenä aikana. 
Haastatteluun osallistui 14 perhettä. Asuinalueella oleva suuri muuttohalukkuus oli 
havaittu, mm. Peitsarinkujan ja Suntionkujan asunnoissa muuttaminen oli selvityksen 
mukaan vilkkaampaa kuin muualla. Alueen maine ja alueen sisäinen jakaantuminen 
hyvämaineisiin taloihin ja huonomaineisiin taloihin koettiin ongelmaksi. 262  

Selvityksen mukaan Peitsarin asukkaat ovat olleet tyytyväisiä asuinalueeseen ja 
asuntoihinsa. Asukkaat huomauttivat ennen kaikkea asuntojen puutteellisesta 
ilmanvaihdoista, kylmyydestä, sisätilojen pintojen huonosta kunnosta, asuntojen 
pimeydestä ja vaatehuoneen puuttumisesta. Palveluihin oltiin tyytyväisiä. Pihojen 
leikkialueet olivat asukkaiden mielestä liian epäsiistit ja pihat pimeät. Leikkivälineiden 
kunto oli myös huono. Asukkaat valittelivat, että alue on muuttunut rauhattomammaksi. 
Poliisin partioinnit olivat lisääntyneet ja humalaisia liikkui alueella enemmän. 
Selvityksen mukaan asukkaat eivät halunneet muuttaa alueelta pois välittömästi.263  

Molemmissa lähiöissä on ongelmana häiriökäyttäytyminen. Muuttaminen ja maineen 
menetys ovat aiheuttaneet myös leimautumista. Häiriökäyttäytyminen voi olla viittaus 
asuinalueen taantumisesta, kuten Koskiaho totesi (kts. kappale 2.5. ”Kestävän 
rakentamisen tulkintoja”). Kuten aiemmin todettiin leimautuminen aiheuttaa mm. 
                                                           
259 Rovaniemen kaupungin arkisto. Dno Kirjaamo 1265/95 22§. 
260 Rovaniemen kaupungin asuntotoimiston kirje Valtion asuntorahastolle 18.1.1995.  
261 “Elämää Peitsarissa. Peitsarin alueella tehty pienimuotoinen selvitys alueen lapsiperheiden 
arjesta ja mietteistä omasta asuinalueestaan.” Kesäkuu 1996. Ritva Pesonen, Ulla Hartikainen. 
Mikkelin kaupungin sosiaalikeskus/ sosiaalityön tulosalue. 
262 Ibid. s. 5. 
263 Ibid. s. 8. 
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eriarvoistumista ja paikkaan sitoutumisen halu heikkenee. Maine vaikuttaa myös 
asuntojen hintoihin. Lähiöissä on selkeästi kaksijakoinen ongelma; sosiaalinen ja 
tekninen, joista sosiaalisilla ongelmilla on merkittävä seurausvaikutus myös teknisiin 
ongelmiin. Toisaalta kielteisesti koettavalla arjen ympäristöllä on vaikutusta 
viihtyisyyteen ja asumismukavuuteen. Kumpikin osatekijä viittaa ensisijaisesti elämän 
laadullisiin kysymyksiin, jotka ovat osa kestävän kehityksen viitekehystä. Rakentamisen 
ekologisiin tekijöihin nämä ongelmat eivät suoranaisesti viittaa; terve ympäristö voi 
oletettavasti olla positiivinen kannustin asua alueella pitempään.  

Minkälaisiksi asukkaat mieltävät asuinpaikkansa?264 Asukkaat (Liite 4 taulukko 1) 
arvioivat asuinalueensa yleensä toimiviksi.265 Ounasrinteeläisistä 84 % ja peitsarilaista 83 
% arvioi asuinalueensa toiminnoiltaan hyväksi.266 Myös kerrostalojen toimivuutta 
arvostettiin. Ounasrinteeläisistä 77 % ja peitsarilaisista 67 % oli tyytyväisiä kerrostalonsa 
toimivuuteen. Ounasrinteeläisistä suurempi osa (84 %) oli tyytyväisempiä asuntonsa 
toimivuuteen kuin peitsarilaisista (67%). Tämä saattaa johtua siitä, että peitsarilaisissa 
kerrostaloissa ei ole hissiä, kun taas useimmissa ounasrinteeläisissä kerrostaloissa on hissi 
(yli 4-kerroksiset talot). Ounasrinteellä asukkaat eivät pitäneet asuinaluettaan rauhallisena 
(69 %), kun taas peitsarilaisista vähemmistön (42 %) mielestä asuinalue on rauhaton. 
Vastaavasti enemmistö (62 %) ounasrinteeläisistä arvioi oman kerrostalonsa 
rauhattomaksi. Peitsarilaisista vähemmistö (42 %) piti asuintaloaan rauhattomana. 
Ounasrinne koetaan rauhattomammaksi asuinalueeksi kuin Peitsari.  

Ounasrinteeläisistä enemmistö (54 %) ei mieltänyt asuinaluettaan kauniiksi (Liite 4 
taulukko 1). Sen sijaan he kylläkin pitivät kerrostaloaan riittävän kauniina (62 %) ja 
enemmistö arvioi asuntonsa riittävän kauniiksi (77 %). Peitsarissakin enemmistö (67 %) 
arvioi asuinaleensa riittävän kauniiksi. Sen sijaan enemmistö (83 %) arvioi, että 
kerrostalo, jossa asui, ei ollut riittävän kaunis. Peitsarin asukkaista enemmistö (58 %) ei 
myöskään pitänyt asuntoaan riittävän kauniina.  

Asukkaat olivat myös tyytyväisiä asunnon hinta-laatusuhteeseen (Ounasrinteellä 62 % 
ja Peitsarissa 67 %). Vaikka molemmat lähiöt ovat virkistysalueiden ympäröimiä, eivät 
asukkaat kuitenkaan mieltäneet näitä yhteyksiä hyviksi. Ounasrinteeläisistä 38 % ja 
peitsarilaisista 33 % piti yhteyksiä luontoon hyvinä. Asukkaat ovat kohtuullisen 
tyytyväisiä asuinalueidensa toimivuuteen. Ounasrinteellä parannuksia kaivattiin alueen 
kauneuteen, kun taas Peitsarissa rakennusten ja asuntojen kauneuteen. Ounasrinne kärsii 
edelleen levottomuudesta.  

                                                           
264 Katso Liite 5. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 1-9. 
265 Kaiken kaikkiaan 25 asukasta vastasi kyselyyn: 13 Ounasrinteeltä ja 12 Peitsarista. Tutkimus ei 
ole tilastollisesti edustava. Suhteelliset osuudet esitetään kuitenkin prosentteina. Otannat vastaavat 
kuitenkin asukaskyselyihin ja asukastapaamisiin osallistuneiden määrää. Otannat ovat olleet 
suppeita myös alueilla aiemmin tehdyissä selvityksissä. Tulosten merkittävyys on tiedossa, jota ne 
tuottavat. Asukaslähtöisyyden periaatteen mukaan jokaisella yksittäisellä mielipiteellä on 
merkitystä, ei vain määrällä.  
266 Kyselyn aikana vain Salmenperä 2:n peruskorjaus oli valmistunut. 
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Mikkelissä kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet267 mielsivät Peitsarin toiminnoiltaan 
hyväksi, riittävän kauniiksi ja rauhalliseksi, kun taas rovaniemeläiset mielsivät 
Ounasrinteen huonosti toimivaksi ja rauhattomaksi (Liite 4 taulukko 2). KOY:n jäsenten 
mielestä kummassakaan lähiössä kerrostalot eivät olleet riittävän kauniita. Asumisen 
hinta-laatusuhdetta molemmat KOY:n hallitukset pitivät hyvänä. Samoin he pitivät myös 
yhteyksiä luontoon hyvinä.  

Asukkaiden ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenten vastaukset poikkeavat toisistaan. 
Asukkaat arvioivat asuinaluettaan osana arjen ympäristöä, kun taas kiinteistöyhtiön 
hallitusten jäsenet arvioivat aluetta ulkopuolisena tarkkailijana. Arjen estetiikka ja oman 
asuinympäristön laatu nousevat merkittäväksi vertailukriteeriksi erityisesti KOY:n 
hallituksen jäsenten arvioinnissa. Kuinka asukkaat ja kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet 
määrittelevät asumisen hyvän laadun?268 Kysymys on keskeinen. Ulkopuolisen 
tarkkailijan omat käsitykset asumisen laadusta vaikuttavat tapaan, jolla hän arvioi 
asuinympäristöä. KOY:n hallitusten jäsenet tekevät tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheessa päätöksiä, joiden tavoitteena on korjata puutteita 
asuinympäristössä. Jos KOY:n hallituksen jäsenet ja asukkaat eivät miellä asumisen 
laadun kriteereitä samoin, voi hankkeiden toteuttamisessa tulla ongelmia (kts. 
taulukko15).  

Taulukko 15. Asumisen hyvä laatu sidosryhmien mukaan. 

Asukkaat KOY:n hallituksen jäsenet 
 

Rahallinen asuinympäristö ja asunto (10) 

Toimiva asunto (9) 

Viihtyisä ja mukava asunto (6) 

Hyväkuntoinen asunto ( 5) 

Palvelut ovat lähellä (3) 

Hyvät suhteet naapureihin (2) 

Nykyaikainen asunto (2) 

Hyvät maisemat 

Valoisa asunto 

Lämmin asunto 

Terveellinen asunto 

Asunnossa on käytännölliset materiaalit  

Toimiva ja helppohoitoinen piha 

Asunnoissa ei ole turhaa tilaa 

Oma sauna 

Toimintojen valvonta asukkaiden 

hoidettavaksi 

Alueella olevat palvelut (2)  

Sopivan kokoiset asuintilat (2) 

Rauhallinen asuinympäristö 

Kohtuullinen vuokra 

Hyvä laatu ja viihtyisä ympäristö 

Viihtyisä asunto 

Oma sauna 

Hyvä kokonaisuus: asunto, asuinalue, ympäristö 

Hyvä laatu kalusteissa ja laitteissa 

Hyvä ääneneristys 

Pienet rakennukset 

Autottomille hyvät kulkuyhteydet 

Hinta-laatusuhde on kunnossa 

Asukkaiden mahdollisuus osallistua päätöksentekoon 

                                                           
267 Liite 5. Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 5. Kysymys 1-9. Kaiken kaikkiaan 9 KOY:n 
hallituksen jäsentä vastasi kyselyyn: 5 Ounasrinteeltä ja 4 Peitsarista. Tutkimus ei ole tilastollisesti 
edustava. Suhteelliset osuudet esitetään kuitenkin prosentteina.  
268 Liite 5. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 10. Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 5. Kysymys 
10. 
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Asukkaat arvostavat eniten asuinalueen rauhallisuutta (10), mutta asuntoon liittyvillä 
ominaisuuksilla (kaikkiaan 27 erilaista asunnon ominaisuuksiin liittyvää mainintaa) on 
myös hyvin suuri merkitys asumisen laadun määrittämisessä. Tämä tukee toisaalta 
aiemmin esille tulleita syitä vaihtaa asuntoa, jos asuminen ei täytä edellä kuvattuja hyvän 
asumisen vaatimuksia, on todennäköistä, että asuntoa vaihdetaan. Elämänkaariasumisen 
edellytyksenä voidaan pitää asunnon viihtyisyyttä ja toimivuutta.  

Kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenillä oli useita toisistaan poikkeavia määritelmiä 
asumisen hyvälle laadulle. Voidaan todeta, että asukkaiden käsityksen mukaan tutkittavat 
lähiöt eivät täytä hyvän asumisen laatukriteereitä varsinkaan levottomuuden vuoksi. 
Levottomuus ja häiriökäyttäytyminen on ymmärretty myös taantuvan kaupungistumisen 
tunnuspiirteiksi. Asukkaat arvioivat asuntonsa ja asuinalueensa toimiviksi. Parantamisen 
varaa on vielä viihtyisyyden lisäämisessä.  

Koverolan mukaan palveluilla on keskeinen merkitys asuinalueen elinkaaren kannalta. 
Kappaleessa 5.1.5. ”Palvelutaso” todettiin, että sekä Peitsarissa että Ounasrinteellä on 
kohtuullisen hyvät palvelut. Tapaustutkimukseen mukaan otetuissa kerrostaloissa oli 
myös yhteistiloja kohtuullisesti. Kuinka asukkaat käyttävät alueensa palveluja? 
Minkälaisiksi sidosryhmät arvioivat palvelutason?269 Yleensä asukkaat mielsivät, että sekä 
Ounasrinteellä että Peitsarissa on (50 %) ja ei ole (50 %) riittävästi omalle ikäryhmälle 
suunnattuja harrastustiloja.270 KOY:n hallituksen jäsenillä ei tuntunut olevan selkeää kuvaa 
tilanteesta; mielipiteet olivat hajanaisia (Liite 4 Taulukot 3 ja 4). Asukkaat kaipasivat lisää 
yhteistiloja niihin kerrostaloihin, joissa asuivat. Tarve oli sama sekä Ounasrinteellä että 
Peitsarissa. Toisaalta kaikki asukkaat eivät käytä yhteistiloja kovinkaan usein, tietyt 
käyttäjät ovat aktiivisia, mutta osa ei käytä yhteistiloja koskaan.271  

Yleensä asukkaat arvioivat asuinalueellansa ja tontillansa olevan liian vähän sekä 
kasveja että elämiä.272 Vaikka asukkaat luettelivat nähneensä alueella useita eläin-273 ja 
                                                           
269 Liite 5: Asukaskysely. Osa 3. Kysymys 25-26. Kysely KOY:n hallitusten jäsenille: Osa 5. 
Kysymys 19-21.  
270Liite 5: Asukaskysely. Osa 3. Kysymys 23-26. Ounasrinteellä asukkaat harrastivat mm. seuraavia 
toimia; asukastoiminta (3), vapaaehtoistyö (5), ulkoilu/ verkkokalastus, kalastus (2), kerhotoiminta, 
Ounasrinne-projektissa toimiminen. Kolme asukasta Ounasrinteellä ei osallistunut lainkaan 
mihinkään harrastuksiin. Yksi kertoi osallistuvansa kaikkiin tarjolla oleviin toimiin. Yksi asukas ei 
vastannut. Peitsarissa asukkaat kertoivat harrastavansa mm. uimista ja juoksua. Viisi asukasta ei 
osallistunut mihinkään ja viisi ei vastannut. 
271 Ounasrinteellä yksi asukas kertoi käyttävänsä yhteistiloja noin viisi kertaa viikossa. Kaksi kertoi 
käyttävänsä 3-4 kertaa viikossa. Suullisena tietona ilmoitettiin: Kaksi vastaajaa käytti kerhotilaa 
kaksi kertaa viikossa. Saunatiloja ja pesutiloja käytetään viikoittain, mutta neljä vastaajaa ilmoitti, 
ettei käytä koskaan yhteistiloja. Yksi vastaaja totesi, ettei rakennuksessa ole yhteistiloja ja yksi 
asukas ei vastannut. Peitsarissa kaksi asukasta ilmoitti käyttävänsä saunaa kahdesti viikossa, kaksi 
käyttää yhteistiloja kaksi kertaa viikossa. Pyykkitupaa käytetään myös. Myös Peitsarissa neljä 
asukasta ilmoitti ettei koskaan käytä yhteistiloja. Kolme ei vastannut. 
272 Liite 5. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 15-19.  
273 Ounasrinteellä asukkaat olivat havainneet mm. seuraavia elämiä: koira (12), kissa (9), orava (3), 
linnut (2), metso,, kyyhkynen, jänis (5), karhu, poro (3), hirvi (2) ja metsäkauris. Peitsarissa: koira 
(9), kissa (7), linnut (6), kyyhkynen (2), lokki (2),varis (3), harakka ja orava (3). Useiden vastaajien 
mielestä koiria oli liikaa. 
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kasvilajeja274 oli toive kasvien ja eläinten määrän lisäämisestä selkeä. Kuinka asuinalueita 
tulisi sitten vihreyttää? Ounasrinteellä asukkaat esittivät, että alueelle tulisi saada lisää 
nurmialueita (6), pensaita (3), kukkia (3) ja puita.275 Peitsariin toivottiin lisää kukkia ja 
pensaita sekä parempia pihasuunnitelmia.276 Kuntoarvioissa puututtiin pihojen kuntoon ja 
kasvillisuuteen, mutta alueen ekologiaa ei kuntoarvioissa arvioitu (kts. kuva 49).  

 

Kuva 49. Jätekatokselle oli Ounasrinteellä selvä tilaus (kuva Tarja Outila). 

Talvi ei esimerkiksi tullut esille korjaustoiveissa mitenkään. Asukkaat kokevat talven 
pitkänä vuodenaikana varsinkin Ounasrinteellä, mutta talvi koetaan myös kauniina ja 
miellyttävänä kokemuksena.277  Erityistä tarvetta kylmältä pakkasilmalta suojautumiseen 
ei ole; pakkanen ja lumisade koetaan miellyttävänä, mutta viima ja pyry ja tuulisuus 
koetaan kielteisenä. Pimeys on joillekin asukkaille ongelma. Eroja ei ole 
ounasrinteeläisten ja peitsarilaisten pimeän kokemisessa (Liite 4 Taulukko 6). 

                                                           
274 Ounasrinne; puut (10), koivu (4), mänty (5), pihlaja (3), kuusi (2), pensas (6), kataja, kukat (8), 
marjat (2), sammal ja saniainen. Peitsari: puu (10), koivu (6), mänty (2), haapa, tammi, pihlaja, 
pensaat (8) ja ruusut (3). 
275 Liite 5: Asukaskysely. Osa 3. Kysymys 22. Yksi asukas totesi, että Ounasrinnettä oli jo 
kunnostettu riittävästi. Toinen toivoi teiden vierille lisää vihreyttä. Kolme ei vastannut.  
276 Seitsemän asukasta ei esittänyt toiveita. Ja yksi ei vastannut. 
277 Liite 5: Asukaskysely. Osa 4. Kysymys 1-6. Enemmistö asukkaista (22) piti talvea kauniina 
vuodenaikana, samoin enemmistön (20) mielestä talvi on myönteinen kokemus omalla 
asuinpaikalla. 12 asukasta oli sitä mieltä, että talvi on omalla kotipaikalla liian pitkä, mutta 
seitsemän (7) ei pitänyt talvea liian pitkänä. 14 asukasta koki talven masentavana vuodenaikana, 
mutta 10 asukasta ei masentunut talven vuoksi. 
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Kuinka asukkaat ja sidosryhmät haluaisivat Ounasrinnettä ja Peitsaria kehittää?278 
Ounasrinteellä asukkaat esittivät enemmän parannusehdotuksia asuinalueelleen kuin 
peitsarilaiset.279 Peitsarilaiset esittivät kerrostaloihinsa teknisiä parannuksia, jotka 
vastaavat kuntoarvioiden yhteydessä tehtyjä asukaskyselyjen tuloksia.280 Ounasrinteeläiset 
esittivät sekä teknisiä että sosiaalisia parannusehdotuksia kerrostaloihinsa.281 Asukkaat 
esittivät ensisijaisesti pieniä toiminnallisia parannuksia, sekä joitakin tilallisia 
parannusesityksiä asuntoihinsa (esim. sauna, keittokomero keittiöksi).282  

Ounasrinteellä asukkaat kokevat voivansa vaikuttaa asumiseensa (asunto, kerrostalo, 
asuinalue), sen sijaan peitsarilaiset eivät koe voivansa vaikuttaa asuinaluettaan koskeviin 
päätöksiin (Liite 4 Taulukko 6).283 Tämän eron selittää ehkä selkeimmin Ounarinteellä 
käynnissä ollut lähiöparannushanke, jossa aktiivisesti haettiin asukkaiden kontakteja ja 
kysyttiin mielipiteitä. Peitsari ei ollut mukana lähiöhankkeessa.  

Edellä kuvatusta saa käsityksen, että asuinalueiden alueelliset ongelmat ovat 
paikallisia, mutta rakennustekniset ongelmat ovat hyvin samankaltaisia molemmissa 
lähiöissä. Toiveet vastaavat rakennusteknisiltä osiltaan kuntoarvioiden yhteydessä tehtyjä 
arviointeja rakennusten kunnosta. Sosiaaliset ongelmat vastaavat sosiaalitoimistojen 
selvityksessä esiintulleita ongelmia. Varsinaisesti ekologiseen rakentamiseen liittyviä 
toiveita oli vaikea erottaa; ainoastaan kasvillisuuden eli luonnon  monimuotoisuuteen 
                                                           
278 Liite 5. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 33-35. Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 5. 
Kysymys 24-25.  
279 Ounasrinteeläiset esittivät seuraavia parannusesityksiä: Alueen siisteys ja viihtyisyys (3), 
palvelujen turvaaminen ja parantaminen (2), sosiaaliset parannukset, asukkaiden välinen yhteistyö 
(2), asukasvalinta (3), paremmat julkisenliikenteen yhteydet, siirtolaisten määrän pienentäminen, 
rakentamattomien alueiden rakentaminen, harrastustiloja lisää, parempi kiinteistöjen ylläpito. 
Peitsarissa asukkaat esittivät seuraavia parannusehdotuksia; pihojen siistiminen, palvelujen 
kehittäminen. 10 asukasta ei osannut esittää parannusehdotuksia. 
280 Hissin rakentaminen (2) , äänieristys (2) rakennusten korjaaminen sisältä ja ulkoa, parvekkeiden 
kunnostus, tupakoinnin kieltäminen porrashuoneissa, hiljaisuus kello 22 jälkeen, paremmin 
hoidettu siivous. Yhden asukkaan mielestä tulisi tehdä paljon korjauksia ja neljä ei esittänyt mitään 
korjauksia. 
281 Oma sauna, isommat asunnot perheille, perheiden ja eläkeläisten asuntojen erottaminen, 
nykyaikaisemmat asunnot, julkisivukorjaukset, häiriötä aiheuttavien asukkaiden häätö, ulko-oven 
lukitseminen, asunnot rauhallisimmiksi ja jatkuvan korjaamisen periaate. Kaksi ei antanut mitään 
parannusehdotuksia.  
282 Ounasrinteeläiset esittivät mm. seuraavia parannusesityksiä asuntoihinsa: oma sauna (3), 
isommat huoneistot, tavallinen keittiö, kunnolliset pintamateriaalit kylpyhuoneissa (2), kunnolliset 
komerot ja kaapit (2), uusi hana tiskikoneelle, enemmän pistokkeita, käytävätyyppisen eteisen 
muuttaminen joksikin muuksi, seinien ja lattioiden pintamateriaalien huolto/vaihto (2), ikkunoiden 
vaihto ja siivouskomero lisättävä. Kolmen asukkaan mielestä korjaustarvetta ei ollut, yksi ei 
vastannut. Peitsarissa asukkaat toivoivat asuntoihinsa seuraavia parannuksia: Nykyaikaisemmat 
kalusteet, kylpyhuoneen kunnostus (2), ääneneristävyyden parantaminen, keittokomeron tilalle 
kunnon keittiö, lämpimämpi asunto, kytkentä tiskikoneelle, lisäpistoke kylpyhuoneeseen, 
korvausilmaa ei saisi ottaa kylpyhuoneen kautta. Yhden asukkaan mielestä paljon pitäisi tehdä ja 
kolme ei esittänyt mitään parannusesityksiä. 
283 Liite 5. Asukaskysely. Osa 3. Kysymys 36-39. 
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liittyviä toiveita esitettiin molemmissa lähiöissä. Ekologisen rakentamisen 
sovellettavuutta joudutaan tarkastelemaan erikseen.  

5.2  Alueellisesta ekologisuudesta  

Lähiöiden ekologista kestävyyttä tulkitaan Hakasen esittämien indikaattorien avulla. 
Hakasen indikaattoriluokat on suunniteltu alueelliseen tarkasteluun, joten niiden 
sovellettavuus paikalliseen tulkintaan edellyttää tarkempaa tietoa. 

5.2.1  Kasvihuonekaasupäästöt, myrkylliset ja haitalliset aineet sekä 

kulutus 

Kasvihuonekaasupäästöjen indikaattoreja Hakasen mukaan:  
− kasvihuonekaasupäästöt/ tase 
− metaani- ja hiilidioksidipäästöt ensisijaisesti 
− typen ja rikin kokonaispäästöt 
− hiukkaset. 
Kasvihuonekaasupäästöjä284 ei lähiöistä ole laskettu, koska normaalissa 

korjausrakentamishankkeessa lähtötiedot perustuvat arkistolähteisiin (vanhat 
suunnitteluasiakirjat), kiinteistönhoidon tekemiin mittauksiin, asukaskyselyihin sekä 
kuntoarvioihin ja –tutkimuksiin. Kasvihuonekaasupäästöjen selvittämisen merkitys 
rakennushankkeessa tulee nostaa osaksi kiinteistöjen kunto- ja käyttökelpoisuusarvioita, 
jos kasvihuonekaasuja halutaan aktiivisesti vähentää. Kasvihuonekaasuja on 
kummassakin kaupungissa tutkittu osana kaupunkien ilmanlaatua. Pistelähteistä 
syntyneet NOx- ja SO2- päästöt eli emissiot reagoivat ilman lämpötilassa tapahtuviin 
muutoksiin, koska useimmiten emission aiheuttajana on energian tuotanto. Rovaniemellä 
korkeimmat arvot esiintyvätkin juuri talviaikaan.285  

Autoliikenne aiheutti 55% typenoksidien kokonaispäästöistä Rovaniemen 
kaupunkialueella vuonna 1996, kun taas pistemäiset lähteet tuottivat 96% SO2- ja NOx- 
päästöistä.286 Kun verrataan autoliikenteen aiheuttamaa rikkidioksidin ja typen oksidien 
emissioita muiden vastaavan kokoisten kaupunkien vastaaviin emissioihin, voidaan 
huomata, että Rovaniemen päästöt ovat pienemmät kuin useiden vastaavan kokoisten 
kaupunkien päästöt.287 

                                                           
284 Hakanen (1999) op.cit. s. 111. Kasvihuonekaasuja ovat CO

2
, CH

4
, N

2
O, HFC, PFC, SF

6
. 

http://www.unfcc.de/fccc/docs/cop3/protocol.html 26.10.1998. 
285 Ibid. s. 24. 
286 Pietarila et al. (1997) op.cit. s. 34.  
287 Esimerkiksi SO

2
 päästöt olivat 50% Mikkelin päästöistä (8 tonnia) ja 57% Imatran (7 tonnia) 

sekä Savonlinnan päästöistä (7 tonnia). Liikenteen aiheuttamat typen oksidien (NO
x
) päästöt (390 

tonnia vuodessa Rovaniemellä) olivat 86% Imatran päästöistä (455 tonnia), 80 % Mikkelin 
päästöistä (492 tonnia) ja 79% Savonlinnan päästöistä (495 tonnia). Ibid. s. 40. 
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Liikenne on myös Mikkelissä merkittävä ilmansaastuttaja. Kaupungin keskustassa 
erityisesti keväällä ilmaan joutuneet partikkelit ovat merkittävä ongelma. 
Energiantuotannosta, teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuneet ilmansaasteiden 
pitoisuudet ovat kuitenkin alle Valtioneuvoston ohjearvojen; SO2-pitoisuus on noin 20% 
kriittisestä arvosta ja NO2-pitoisuus on noin 40% kriittisestä arvosta.  

Myös Mikkelissä eniten ilmansaasteita aiheuttivat autot, joissa ei ollut 
katalysaattoria.288 Bioindikaattorien mukaan Mikkelin kaupunkialueella olevat männyt 
kärsivät kohtalaisista vaurioista. Eniten rikkiä löytyi Peitsarin länsipuolelta (1354 ppm) ja 
Tuppuralasta (1276 ppm ja 1250 ppm). Mikkelin kaupungissa maksimipitoisuudet ovat 
laskeneet, mutta taustapitoisuudet ovat nousseet. 289 

Ovatko asukkaat valmiita luopumaan autoilusta puhtaamman ilman vuoksi? Lähiöiden 
asukkaiden liikkumistottumuksia tarkastellaan kyselyn antaman tiedon perusteella. 
Asukkaat käyttävät autoa eniten asioiden hoitamiseen (11 mainintaa), vapaa-ajan 
matkoihin (9 mainintaa) ja työmatkoihin (7 mainintaa).290 Asukkaiden 
liikkumistottumukset eivät muutu vuodenaikojen mukaan. Talvella käytetään eniten 
henkilöautoa, linja-autoa tai liikutaan jalkaisin.291 Henkilöautoja ja linja-autoa käytetään 
lähes yhtä usein. Myös jalkaisin liikkuminen on yleistä. Keväällä auton käyttö 
työmatkoilla hieman vähenee. Tutkimukseen osallistuneet menevät töihin keväällä 
enemmän jalkaisin ja pyörällä. Henkilöauton käyttö keväällä muiden matkojen 
hoitamiseksi on yhtä yleistä kuin talvellakin.292 Kesä tarjoaa vaihtelua liikkumiseen; 
asukkaat kulkevat vapaa-aikana enemmän jalkaisin kuin muulloin. Muuten henkilöauton 
käyttö säilyy samanlaisena.293 Syksyllä työmatkoja tehdään vähemmän henkilöautolla 
                                                           
288 Kari Mäkelä, Heikki Kanner ja Juhani Laurikko, Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. Liisa 
95- laskentajärjestelmä, VTT,  Tiedotteita 1772, Espoo, 1995, app. 14/3. 
289 ”Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimukset Mikkelin seudulla 1993-1994.” s. 12 Mikkelin läänissä  
vuonna 1989 keskimääräinen arvo oli 1070 ppm. Ilmasto (kylmä, leuto, kuiva ja kostea) vaikuttaa 
pitoisuuksiin. 
290 Liite 5. Asukaskysely: Osa 6. Kysymys 7-13. 12 asukasta ei vastannut kysymykseen. 
291 Talvella töihin mennään enimmäkseen omalla autolla (7 mainintaa), linja-autolla (6 mainintaa) 
tai jalkaisin (6 mainintaa). Seitsemän (7) ei vastannut. Sen sijaan talvella asioita hoidetaan 
ensisijaisesti omalla autolla (11 mainintaa), jalkaisin (9 mainintaa) tai linja-autolla (9 mainintaa). 
Kaski asukasta ei vastannut. Vapaa-aikana talvella liikutaan ensisijaisesti omalla autolla (11 
mainintaa), linja-autolla (10 mainintaa) tai jalkaisin (9 mainintaa). Kolme (3) ei vastannut. 
Lomamatkoille mennään talvella ensisijaisesti omalla autolla (13 mainintaa), junalla (7 mainintaa) 
tai linja-autolla (5 mainintaa). 
292 Keväällä asukkaat menevät töihin jalkaisin (7 mainintaa), pyörällä (7 mainintaa), linja-autolla (6 
mainintaa) tai omalla autolla (6 mainintaa). Viisi (5) ei vastannut. Asioiden hoitamiseksi tehtävät 
matkat tehdään keväällä ensisijaisesti omalla autolla (11 mainintaa), jalkaisin (10 mainintaa), 
polkupyörällä (5 mainintaa), tai linja-autolla (5 mainintaa). Kaksi (2) ei vastannut. Vapaa-aikana 
matkat tehdään keväällä ensisijaisesti omalla autolla (10 mainintaa), jalkaisin (9 mainintaa), linja-
autolla (8 mainintaa) tai pyörällä (6 mainintaa). Vastaajat tekevät lomamatkansa ensisijaisesti 
omalla autolla (11 mainintaa), junalla (5 mainintaa), linja-autolla (4 mainintaa), tai taksilla(2 
mainintaa). Seitsemän (7) ei vastannut. 
293 Vastaajat menevät töihin kesällä eniten henkilöautolla (6 mainintaa), jalkaisin (5 mainintaa), 
linja-autolla (5 mainintaa) tai taksilla (2 mainintaa). Seitsemän (7) ei vastannut. Kesällä asioiden 
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kuin talvella. Muut matkat hoidetaan kuten muinakin vuodenaikoina.294 Kyselyn 
perusteella voidaan todeta, että auton omistajat käyttävät autoa helpommin kaikkeen 
liikkumiseen. Ne, joilla ei autoa ole, ovat julkisen liikenteen varassa ja toimivat siten 
varsin hyvin kestävän ideologian mukaisesti.  

Miksi asukkaat käyttävät henkilöautoa?295 Vastaajien mielestä autoilu on ensisijaisesti 
nopea liikkumistapa (12 mainintaa), se tarjoaa valinnanvapauksia (11 mainintaa), autolla 
liikkuminen on helppoa (11 mainintaa), autoilu on myös lämmin liikkumistapa (11 
mainintaa) ja autolla liikutaan, koska julkista liikennettä on vaikea käyttää (8 mainintaa). 
Tutkimukseen osallistuneet asukkaat voisivat harkita autoilun vähentämistä 
vapaaehtoisesti (9 mainintaa).296 

Autoilua vähennettäisiin helpoimmin (7 mainintaa), jos autoilu olisi selvästi 
kalliimpaa (tilanne 1998). Toisaalta paremmin hoidettu ja halvempi julkinen liikenne saisi 
jotkut autoilijat vähentämään autoilua (3 mainintaa kummassakin).297 Kevyttä liikennettä 
vastaajat käyttäisivät enemmän ensisijaisesti terveydellisistä syistä (11 mainintaa).298 
Jotkut (4 mainintaa) eivät tukeutuisi kevyeen liikenteeseen missään tapauksessa enempää 
kuin nytkään. Asukkaiden mielestä autoilusta aiheutuneiden ilmansaasteiden 
vähentämisen kannalta parhaita tapoja olivat autojen teknisten ominaisuuksien 
parantaminen (45 %) ja julkisen liikenteen houkuttelevammaksi tekeminen. Tiiviimmän 
kaupunkirakenteen (1 maininta) ja etätyön (3 mainintaa) ei nähty vähentävän autoilusta 
aiheutuvaa ilmansaastumista.299 Etätyö ei näytä olevan näissä lähiöissä vaihtoehto, sillä 
alle puolet vastaajista aikoi hankkia tietokoneen300 ja vain 24 % koki, että etätyö voisi olla 
mahdollista tulevaisuudessa, kun taas 56 % asukkaista ei pitänyt sitä lainkaan 
mahdollisena. Kaksi vastaajaa oli kyselyn aikana tehnyt tai teki parhaillaan etätyötä.301  
                                                                                                                                                
hoitaminen tehdään enimmäkseen omalla autolla (9 mainintaa), jalkaisin (8 mainintaa), pyörällä (6 
mainintaa), tai linja-autolla (6 mainintaa). Kolme (3) ei vastannut. Kesällä vapaa-ajan matkat 
tehdään enimmäkseen jalkaisin (11 mainintaa), henkilöautolla (10 mainintaa), polkupyörällä (7 
mainintaa), linja-autolla (5 mainintaa), tai taksilla (2 mainintaa). Kolme (3) ei vastannut. Kesällä 
lomamatkat tehdään ensisijaisesti omalla autolla (10 mainintaa) junalla (7 mainintaa) linja-autolla 
(5 mainintaa) tai jalkaisin (2 mainintaa). Seitsemän (7) ei vastannut. 
294 Syksyllä töihin mennään ensisijaisesti pyörällä (7 mainintaa), linja-autolla (6 mainintaa), omalla 
autolla (5 mainintaa) tai jalkaisin (4 mainintaa). Kuusi (6) ei vastannut. Asioita hoitamaan 
lähdetään omalla autolla (9 mainintaa), jalkaisin (8 mainintaa), polkupyörällä (6 mainintaa), tai 
linja-autolla (6 mainintaa). Kolme (3) ei vastannut. Syksyllä vapaa-aikana liikutaan ensisijaisesti 
jalkaisin (9 mainintaa), omalla autolla (9 mainintaa), polkupyörällä (6 mainintaa), tai linja-autolla ( 
6 mainintaa). Neljä (4) ei vastannut. Lomamatkat tehdään syksyllä ensisijaisesti omalla autolla (10 
mainintaa), linja-autolla (5 mainintaa) tai junalla (5 mainintaa). Kahdeksan (8) ei vastannut. 
295 Liite 5. Asukaskysely. Osa 6. Kysymys 16. 
296 Liite 5. Asukaskysely. Osa 6. Kysymys 18-19, 21. Kuusi (6) vastaajaa ei ollut vapaaehtoisesti 
valmis vähentämään autoilua ja 10 asukasta ei vastannut. 
297 Yksitoista ei vastannut kysymykseen. 
298 Liite 5. Asukaskysely: Osa 6. Kysymys 21.  
299 Liite 5. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 54. 
300 Liite 5 : Asukaskysely Osa 7. Kysymys 4-9.  
301 Vain neljässä (4) kotitaloudessa oli tietokone ja valtaosalla (20) ei laitetta vielä ollut. Kuusi (6) 
asukasta aikoi hankkia tietokoneen. Kuusi (6) asukasta uskoi myös voivansa tehdä etätyötä 
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Myrkyllisiä aineita voidaan tarkastella myös talokohtaisesti. Myrkyllisten aineiden ja 
haitallisten päästöjen arviointi kuuluisi osaksi kuntoarviointia. Tutkimuksen kohteina 
olevien rakennusten kuntoarvioissa ja –tutkimuksissa (kts. Liite 2) huomio on kiinnittynyt 
ensisijaisesti asbestiin, joka on luokiteltu vaaralliseksi rakennusaineeksi. Orgaaniset 
aineet ja otsonikerrosta tuhoavat aineet jäivät kuntoarvioinnin ulkopuolelle, sen sijaan ne 
tarkastetaan mahdollisesti korjauksen jälkeen laadittavan huoltokirjan302 yhteydessä, jossa 
pintamateriaalien päästöluokka voidaan ilmoittaa.  

Ounasrinteellä kaikista KiinteistöOy Rovatalon korjattavista taloista on tehty 
huoltokirjat paitsi Vaaranlaita 9 AB:ssä ja CD:ssä.303 Tutkittavissa huoltokirjoissa ei ole 
mainintoja pintamateriaalien päästöluokista, sillä vain tuotenimet ovat esillä.304 
Tuotenimien perusteella voidaan todeta, että esimerkiksi M1-luokan maaleja on käytetty 
satunnaisesti (kts. taulukko 16). Huoltokirjojen perusteella emissioista ei voida saada 
tietoa ilman tarkempaa selvitystä puutteellisten tietojen takia. Tämä on ongelma varsinkin 
tuleville kiinteistönhoitajille, koska päästöluokat joudutaan tarvittaessa etsimään 
arkistolähteistä. Tuotenimet muuttuvat ja osa poistuu markkinoilta kokonaan. 
Huoltokirjojen merkinnät ovat epämääräisiä ja puutteellisia muutamissa talokirjoissa. 
Vuoden 1998 aikana ja sen jälkeen tehdyissä huoltokirjoissa merkinnät ovat selkeytyneet 
ja tuotetiedot ovat selkeämmin esillä. 

                                                                                                                                                
tulevaisuudessa. 14 ei uskonut tähän mahdollisuuteen.  Neljä heistä arvioi voivansa tehdä etätyötä 
1-3 vuoden kuluttua, yksi (1) asukas uskoi voivansa tehdä etätyötä 10 vuoden kuluessa ja yhden 
asukkaan mielestä ajankohtaa oli vaikea arvioida. 
302 Valtion tukemassa asuntorakentamisessa (uudisrakentaminen ja perusparannus) on vuodesta 
1997 asti ollut mukana vaatimus, jonka mukaan laajoissa hankkeissa kiinteistölle tulee laatia 
käyttö- ja huoltokirjaohje. Rakennusmääräyskokoelma G2. RT RakMK- 20977, s.5. 
303 Isännöitsijä Pirkko Puttonen puhelinhaastattelu 15.5. 2001. 
304 Huoltokirjat. Kiinteistö Oy Rovatalon arkistot. 
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Taulukko 16. M1-luokan pintamateriaalien käyttö Ounasrinteellä korjatuissa Koy 
Rovatalon kerrostaloissa. 
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Tuulikaappi 1            1 

Porrashuoneet 5   1    1   1  2 

Kellarin 

käytävät 

2          1   

Pukuhuoneet 4    1 1      2  

Pesuhuoneet 3    4     1  2  

Löylyhuoneet 4 1 1   5      3  

Pesula 2 1  1 1      1   

Kuivaushuone 1   1       1   

Kerhotilat 1             

Asunnot /et 3   3   1    2   

Asunnot / mh, 

vh, oh 

2   3       2   

Asunnot 

/keittiö, kk 

2   3 1     1 3   

Asunnot 

/suihkuhuone 

3    1    1   2  

Asunnot /wc 3    1    1   1  

Tekniset tilat    2          

Siivouskomero, 

wc, 

pukuhuoneen 

eteinen 

1   1 1   1   1   

Taulukossa numero vastaa sitä, kuinka monessa talossa tiedettävästi on käytetty M1-luokan pintamateriaalia ko. 

rakennusosalla. 

Hakasen kulutusta kuvaavat indikaattorit305 on suunnattu ensisijaisesti yhdyskuntien 
ekologisen kestävyyden mittaamiseen. Materiaalin kulutukset rakennuksittain tai 
lähiöittäin tulisi arvioida ensisijaisesti elinkaarianalyysin avulla ja rakennusprosessin 

                                                           
305 Hakanen (1999). loc.cit.  
Kulutuksen indikaattoreja:  
- Materiaalin erityisesti lyijyn, elohopean, kadmiumin ja nikkelin kulutus.  
- Uusiutuvien luonnonvarojen suhde uusiutumattomiin. 
- Luonnonvarojen käytön/ hankintojen paikallisuus. 
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aikana. Uusiutuvien luonnonvarojen suhde uusiutumattomiin tulee harkituksi 
rakennusprosessissa. Toisaalta kuten Hakanenkin toteaa, on materiaalien kulutuksen sekä 
uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytön mittaaminen nykyisillä 
mittausmenetelmillä vaikeaa, jopa mahdotonta.306  

5.2.2  Yhdyskuntajäte, jätevesikuormitus ja energian kulutus 

Yhdyskuntajätteen ja jätevesikuormituksen osalla käytetään Maija Hakasen 
indikaattoreita soveltuvin osin.307 Rovaniemellä jätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö on 
parantunut uuden jäteaseman rakentamisen jälkeen. Kuusiselkään, noin 18,5 km 
Rovaniemeltä etelään, on rakennettu keskitetty jäteasema. Jäteasemalla tavoitellaan 75-80 
% uudelleenkäyttöastetta erityisesti biologisen jätteen ja muun jätteen käytössä. Jäte 
käytetään polttoaineena. Täten rakennusjätteen ja yhdyskuntajätteen kokonaismäärä 
putoaa noin 6900 tonniin vuodessa. Vuonna 1995 vastaava luku oli 23 000 tonnia.308 
Kompostointi ja lietteen käsittely sijoitetaan Alakorkalon jäteasemalle.309 Lajiteltu 
purkujäte on viety kaatopaikalle.310 Jätteiden lajittelu ei ole mielekästä, jos kunta ei pysty 
käsittelemään lajiteltua jätettä edelleen tai jos yksityinen sektori ei hyödy jätteestä raaka-
aineena. Rovaniemellä jätteitä on lajiteltu kahdeksaan luokkaan.

311
 Vanhalle Mäntyvaaran 

kaatopaikalle vuosina 1995-1997 tuotettu jäte on määriltään ollut seuraavanlainen: 

                                                           
306 Ibid. s. 112. 
307 Hakasen luettelemia indikkaattoriluokkia ovat:  
Yhdyskuntajätteen määrän indikaattoreja:  
- Yhdyskuntajätteen määrä ja laatu. 
- Jätteiden käsittelytapa. 
- Kierrätysaste. 
- Jätteiden käsittelyn päästöt. 
Jätevesikuormituksen indikaattoreja:  
- Jätevesikuormitus. 
- Poltettu tai hyödyntämätön jätevesiliete. 
- Paikallinen jäteveden puhdistus. 
- Kiinteistöt, joissa käytössä ekologiset jätevedenpudistusmenetelmät. 
- Hajakuormitus. 
Ibid. 
308 ”Kuusiselän kaatopaikkahankkeen YVA-selostus- tiivistelmä”. (1998) Rovaniemen kaupunki ja 
Rovaniemen maalaiskunta. s. 1. 
309 Ibid. s. 3 
310 Jäteluokitusoppaan mukaan seuraavat materiaalit lajittelusta huolimatta ovat aina jätettä: asbesti, 
asbestia sisältävät eristysmateriaalit, tervaa sisältävä asfaltti, betoni, muut kuin rautametallit lukuun 
ottamatta tinaa, metallikaapelit, kateaineet, kipsipohjaiset rakennusmateriaalit, tiilet ja keramiikka, 
lasikuitukaapelit, maa, muovit, purkamisen yhteydessä syntyvä sekajäte, puu, puupohjaiset levyt, 
sahanpuru, rauta, teräs, sekametallijäte. Edellä luetellut puupohjaiset materiaalit eivät sovellu 
polttoaineeksi. Jätehuoltosuunnitelma (1997) s. 129. 
311”Ympäristötiedote” Rovaniemen kaupungin tiedotuslehti. 
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Taulukko 17. Mäntyvaaran kaatopaikalle tuotettu jäte vuosina 1995-1997 (Lähde: 
Rovaniemen kaupungin tilastot). 

Jäte 1995 1996 1997 

Yhdyskuntajäte/ lajittelematon 15183 t 15137 t 15520 t 

Yhdyskuntajäte/ lajiteltu 210 t 279 t 308 t 

Erityisjäte 456 t 323 t 461 t 

Rakennusjäte312 7058 t 5722 t 9331 t 

Liete 651 t 523 t 59 t 

Biologinen jäte - - 452 t 

Jäteöljy 20 t 46 t 12.5 t 

Lyijyä sisältävät akut 15 t 9 t 11.5 t 

Öljyt (muu) 85 t 46 t 27 t 

Muut myrkylliset jätteet -  6.1 t 8.7 t 

Mikkelissä avattiin vuonna 1996 uusi kierrätyskeskus Ekotori. Mikkelin kaupungin 
lopetettua oman kierrätyskeskuksensa toiminta annettiin Mikkelin toimintakeskus ry:n 
hallittavaksi.313 Ekotorin toiminnanjohtajan mukaan314 rakennustavaroiden kierrätys 

                                                                                                                                                
1. Lasi (12 julkista keräilypistettä). 
2. Nestekartonki (23 julkista keräilypistettä). 
3. Myrkyllinen jäte (2 julkista keräilypistettä). 
4. Paperi ( 39 julkista keräilypistettä). 
5. Pahvi ( Keräily suurimpien liikelaitosten yhteydessä. Paperin keräyksestä vastaavat ovat 

vastuussa myös pahvin keräyksestä.). 
6. Metallit (6 julkista keräilypistettä). 
7. Patterit (27 julkista keräilypistettä). 
8. Biologinen jäte ( Biologisen jätteen keräilystä vastaa Rovaniemen kaupunki talouksissa, 

jossa on enemmän kuin 10 huoneistoa tai jossa tuotetaan biologista jätettä enemmän kuin 
50 kg viikossa). 

312 Jäteluokitusopas luokittelee rakennusjätteeksi seuraavat: betoni, pulverimaali, kaapelit 
(lasikuitu), kaapelit (metalli), kipsilevyt, kone- ja laiteromu, tiilet ja laatat, lasi, liimat, 
tiivistysmassat, ohenteet (ei- halogeeneja), maa, maalit ja lakat (kovetetut), metallit, mineraalivilla, 
moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet, muovit, muut puupohjaiset jätteet, orgaaniset 
halogenisoidut liuottimet, sahapuu, sekalainen rakennusjäte ja tiilet. Johanna Hentunen ja Maila 
Puolamaa. Jäteluokitusopas, Ympäristöministeriö, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus. 
Käsikirjoja 37, Helsinki, 1997, s. 133. 
313Mikkelin Toimintakeskus ry:n osapuolia ovat; työvoimahallinto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin 
maalaiskunta, Mikkelin alueellinen ympäristökeskus, Etelä-Savon ympäristökeskus, TyöMikkeli, 
Mikkelin seudun työttömät ja Ympäristötekniikan instituutti. Ekotori työllistää noin 40 ihmistä, 
jotka korjaavat kierrätettäviä tuotteita. Kesäkuussa 1997 aloitettiin myös rakennustarvikkeiden 
kierrätys. Ekotorin kautta kierrätetään myös ongelmajätteitä, vaatteita, kotitalouskoneita, lasia, 
paperia, nestekartonkia, pahvia ja huonekaluja. Ekotori ei käsittele rakennustyön yhteydessä 
tuotettua puujätettä, asbestia tai ongelmajätteitä, koska Mikkelissä yksityisyrittäjä vastaa ko. 
jätteiden käsittelystä. Kierrätettävät tuotteet myydään Ekotorilta eteenpäin. Vuonna 1998 
(tammikuu- lokakuu) myynnin arvo oli 1,24 miljoonaa markkaa, josta 40% tuli kodinkoneiden ja  
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aloitettiin, koska rakennusliikkeet tarvitsivat kierrätyskeskusta tavaroiden toimittamista ja 
väliaikaisten työmaarakenteiden hankkimista varten. Alussa rakennusliikkeet olivatkin 
merkittävin asiakaskunta, mutta myöhemmin yksityiset ovat tulleet merkittävimmäksi 
asiakaskunnaksi. Toiminnanjohtajan mukaan kierrätettävän rakennusjätteen laatu on 
parantunut, koska yksityiset tuottavat Ekotorille laadukkaampaa rakennusjätettä kuin 
rakennusliikkeet. Rakennusliikkeiden lajittelevan purkamisen taidot olivat vielä 
tutkimuksen aikana puutteelliset. Noin 99 % Ekotorin kautta kierrätettävästä 
rakennusjätteestä menee yksityisten tarpeisiin; kylpyammeet, saniteettikalusteet, ikkunat, 
ovet ja keittiökalusteet menevät ensisijaisesti väliaikaisiin rakennuksiin tai vapaa-ajan 
asuntoihin.315 Mikkelin kaatopaikalle tuotetun jätteen määrä vuosina 1995-1997 on ollut 
seuraava (kts. taulukko 18): 

Taulukko 18. Mikkelin kaatopaikalle vuosina 1995-1997 kertynyt jäte (Lähde 
Mikkelin kaupungin tilastot). 

  Jäte 1996 1997 1998 

Yhdyskuntajäte/ lajittelematon 10115 t 7954 t 8053 t 

Yhdyskuntajäte/ lajiteltu 397 t 546 t 481 t 

Erityisjäte 266 t 596 t 290 t 

Rakennusjäte/ lajittelematon 4190 t 4527 t 1980 t 

Rakennusjäte/ lajiteltu ja kompostoitava  2034 t 1880  t 2429  t 

Teollisuusjäte   2275 t 

Ongelmajäte 2499 t 4900 t 2240 t 

Jätteen kokonaismäärä 19 688 t 22120 t 18616 t 

Kuinka tutkittavissa lähiöissä asukkaat ovat omaksuneet kierrätyksen idean? 
Ounasrinteen ja Peitsarin asukkaat ovat kierrättäneet vaatteita ja muita käyttötavaroita 
sekä ovat lajitelleet jo jätteensä. Molemmissa lähiöissä asukkaat ovat myös valmiita 
vähentämään jätteen syntymistä.316  

Kummassakaan tutkimuksen kohteena olevassa lähiössä ei ole paikallista 
jätevedenpuhdistamoa, vaan molemmat lähiöt on liitetty osaksi kunnallista 
jätevedenpuhdistusta. Tutkittavissa rakennuksissa ei myöskään ole biologista 
jätevedenpuhdistusta. Kuntoarvioiden mukaan veden kulutus Salmenperä 5:ssä oli 
keskimääräisellä tasolla, Vaaranlaita 6:ssa, Vaaranlaita 9 AB:ssä ja CD:ssä kohtalaisella 
tasolla. Salmenperä 2:n lämpöindeksi oli kuntotutkimuksen mukaan normaali. 
Salmenperä 5:ssä ja Vaaranlaita 6:ssa se oli kohtalainen/ hyvä, Vaaranlaita 9 AB:ssä 
kohtalainen ja Vaaranlaita 9 CD:ssä hyvä. Huoltokirjojen mukaan korjauksen jälkeen 

                                                                                                                                                
25-30% huonekalujen myynnistä. Rakennustuotteiden osuus oli noin 15% (189 000,-) 
kokonaistuotosta. Ekotorin tilastotiedot: ”Vuosimyynti 1998” Taulukko 1.  
314 Toiminnanjohtaja Arto Puumalainen, puhelinhaastattelu 26.10.1998. 
315 Toiminnanjohtaja Arto Puumalainen, puhelinhaastattelu 26.10.1998. 
316 Liite 5. Asukaskysely Osa 7. Kysymys 10-12. Ounasrinteellä (11 mainintaa) ja Peitsarissa (10 
mainintaa) ovat kierrättäneet vaatteitaan ja tavaroitaan, enemmistö on myös lajitellut jätteensä (12 
mainintaa Ounasrinteellä ja 7 mainintaa Peitsarissa), enemmistö on myös valmis vähentämään 
jätteiden syntyä (12 mainintaa Ounasrinteellä ja 9 mainintaa Peitsarissa). 
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tavoitekulutukseksi on asetettu 100 - 130l /as/ vrk.317 Lämmönkulutuksen tavoite on 55 
kWh/ Rm3/a. Lämmönkulutuksen osalla tavoite on korkeampi kuin toteutunut kulutus 
(kts. taulukko 19).  

Taulukko 19. Veden ja energian kulutus Ounasrinteellä  (tilanne ennen 
korjauksia). Lähde: kuntoarviot. 

 Veden kulutus/ asukas Lämpöindeksi / kWh/ R- m3/a 

Salmenperä 2 (1991, 1992) ei mainintaa 51,48 (vuonna 1991) 

Salmenperä  5 (1994,1995) 159 l 52,6 

Vaaranlaita 6 (1993,1994, 1995) 143 l 52,5 

Vaaranlaita 9 A-B (1994, 1995) 184 l 55,6 

Vaaranlaita 9 C-D (1992- 1995) 119 l 49,5 

Mikkelin vuokratalot OY on asettanut kaikille vuokralaisilleen veden kulutuksen 
indeksikulutukseksi 139 l. Tämä indeksikulutus ylittyy kaikissa Peitsarin taloissa (kts. 
taulukko 20). Mikkelin vuokratalojen mukaan hyvä vedenkulutuksen taso on 150 l ja 
vanhoissa taloissa tavoitteena on pienentää lämmönkulutusta 5% nykyisestä (tilanne 
vuonna 1998).318 Suomessa keskimääräinen vedenkulutus on 150 l/asukas/vrk.319  

                                                           
317 Salmenperä 5, Vaaranlaita 2 A ja 2 B ja Vaaranlaita 6 huoltokirjat. Kiinteistö Oy Rovatalon 
arkistot. 
318 ”Mikkelin vuokratalot Oy. energiankulutuksia. 31.12.1998” s.3. 
319 http://www.motiva.fi. 
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Taulukko 20. Veden ja energian kulutus Peitsarissa (lähde Mikkelin Vuokratalot 
Oy). 

 Veden kulutus/ asukas Lämpöindeksi / kWh/ R- m3/a 

Peitsarinkuja 3 156 l 44,53 

Peitsarinkuja 5  162 l 42,23 

Peitsarinkuja 7  152 l 47,36 

Peitsarinkuja 9 156 l 43,67 

Peitsarinkuja 11 164 l 41,66 

Suntionkatu 4 182 l 47,90 

Kappalaisenkatu 3 150 l 45,97 

Vuonna 1996-1998. 

Asukkaat eivät olleet kovinkaan halukkaita vähentämään vedenkulutustaan eivätkä 
laskemaan huonelämpötilaa senhetkisestä tasosta.320 Kummassakin kaupungissa liikenne 
ja kiinteistöjen erillislämmitys aiheuttavat merkittäviä päästöjä. Talvella on myös 
selkeästi vaikutusta ilmiöiden haitallisuuteen. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
voitaisiin lisätä sekä Rovaniemellä että Mikkelissä, huolimatta siitä, että päästömäärät 
ovat kohtuullisella tasolla. Mikkelin ongelmana ovat kaukokulkeutumat, joihin voidaan 
vaikuttaa vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Vedenkulutuksen taso on tutkimuksen aikana 
ollut kohtuullisen korkea. Tilanne paranee huoneistokohtaisella mittauksella.  

5.2.3  Rakentamaton maa  

Luonnon monimuotoisuuden mittaamiseksi on kehitetty erilaisia indikaattoreita. Kunnille 
on kehitetty indikaattoriluokitus, jossa taajamien biologinen monimuotoisuus arvioidaan 
sen mukaan, kuinka luonnontilainen tai rakentamaton alue on. Taajamien 
monimuotoisuuden arviointi perustuu siten rakennetun ja rakentamattoman maan 
suhteellisuuksien tarkasteluun.321 Maija Hakasen mukaan rakentamattoman maan 
indikaattoreista rakentamattoman maan määrää ja rakennetun maan laatua kuvaavat 

                                                           
320 Liite 5. Asukaskysely. Osa 7. Kysymys 13-15. Seitsemän (7) asukasta  Ounasrinteellä olisi 
valmis vähentämään vedenkulutusta ja kuusi (6) asukasta ei ollut. Peitsarissa viisi (5) asukasta oli 
valmis vähentämään vedenkulutusta ja viisi (5) ei ollut. Ounasrinteellä kahdeksan (8) asukasta oli 
valmis vähentämään sähkönkulutusta ja Peitsarissa seitsemän (7) asukasta. Huoneen lämpötilaa ei 
haluta laskea, sillä vain kolme (3) asukasta Ounasrinteellä ja neljä (4) asukasta Peitsarissa oli 
valmis asumaan viileämmissä tiloissa. Kesällä huoneen lämpötilaa voitaisiin laskea, muttei talvella. 
Koy Rovatalo on asettanut huoneistojen lämpötilat korjauksen jälkeen tasolle +21°C - +22°C. 
Asuntojen pattereissa on termostaatit, jotka on perussäädetty ko. tasolle. 
321Taajamissa A-luokkaan luetaan kuuluviksi kaikki arvokkaat alueet, kuten metsät, suot, vesistöt, 
kalliot ja perinnebiotoopit. Siirtolapuutarhat, monipuoliset puistot, hautausmaat yms. luetaan A-
luokkaa. B-luokkaan luetaan kuuluviksi kaikki jonkinlaisen hoidon piirissä olevat rakentamattomat 
maat. Mm. nurmikkoalueet kuuluvat tähän luokkaan. C-luokka käsittää täysin rakennetut alueet. 
Jari Teeriaho. Ehdotus luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiksi kunnille. Suomen 
ympäristökeskus. Suomen ympäristö. Luonto ja luonnonvarat, julkaisu 221. Helsinki, 1998, s. 43.  



 140

indikaattorit ovat merkityksellisiä.322 Molemmissa tutkittavissa lähiöissä viheralueet ovat 
välittömässä läheisyydessä. Ounasrinteellä Ounasvaara on merkittävä ulkoilualue, johon 
yhteydet alueen sisältä ovat kohtuulliset (kts. kuva 50). Peitsarissa Suojalammen 
ympäristössä on yhtenäistä viheraluetta. Molemmissa lähiöissä alueen sisällä kulkee 
merkittävä viherväylä, jonka kautta asukkailla on mahdollisuus päästä koko kaupungin 
viherverkostoon (kts. kuva 51).  

 

Kuva 50. Ilmakuva Ounasrinteeltä paljastaa kuinka laajat viheralueet lähiötä ympäröivät. 
Kyse on siis varsinaisesta metsälähiöstä (lähde: Rovaniemen kaupungin arkistot). 

                                                           
322 Rakentamattoman maan indikaattoreja:  
- Rakennetun ja rakentamattoman alueen suhde. 
- Luonto kaupungissa. 
- Viheralueiden määrä. 
- Yleisessä käytössä olevat rannat. 
- Aktiivisen viljelyksen maa-ala. 
- Luonnon monimuotoisuus (habitaatit, suojelualueet, maisemansuojelualueet, suojellut metsät, 

suojellut rannikkoalueet, suojellut kulttuuriympäristöt, puistojen ja taajamametsien 
diversiteetti, indikaattorilajien esiintyminen). 

Hakanen (1999) op.cit. s. 113. 
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Kuva 51. Peitsarinkujan rakennusten pihapiirit ovat asemapiirustusten mukaan varsin 
vihreitä. Suunnittelu & valvonta Yrjö Brotkin KY (lähde: kuntoarvio). 

Tutkittavissa lähiöissä rakennetun ja rakentamattoman maan suhde voidaan laskea 
tonteilla. Rakennetun maan pinta-alaan lasketaan kadut ja pinnoitetut piha-alueet sekä 
muut alueet. Rakennetun alueen suhde rakentamattomaan näkyy myös 
tonttitehokkuuksissa. Peitsarissa tonttitehokkuus on noin 0,65 ja Ounasrinteellä se 
vaihtelee. Ounasrinteellä tutkimuksessa mukana olleista tonteista tehokkaimmin 
rakennettuja ovat Vaaranlaita 2 (e= 0,925) ja Salmenperä 2 (e= 0,71). Vaaranlaita 6 
(e=0,57) ja Salmenperä 5 (e= 0,57) sekä Vaaranlaita 9 ovat väljemmin rakennettuja. 
Paikoitus vie huomattavan osan erityisesti Vaaranlaita 2:n piha-alueesta, sillä pihalle 
joudutaan varaamaan paikoitus 70 autolle (1 ap/as). Jos lasketaan, että autopaikkaa kohti 
tarvitaan 21,25 m2 323 niin pelkästään Vaaranlaita 2:ssa autopaikat minimissään vievät 
1487,5 m2, mikä on noin 29% koko tontin pinta-alasta. Talviaikainen kunnossapito 
edellyttää, että tontille varataan lumenkasausalueet. Lumenkasaus edellyttää siten 
väljyyttä paikoitusalueen läheisyyteen.  

Tonteilla kasvillisuuden merkitys on viihtyisyyden lisäämisessä ja pienilmaston 
luomisessa. Molemmissa lähiöissä ja kaupungeissa kasvillisuutta ja eläimistöä on varsin 
runsaasti, joskin lähiympäristön eläimistön ja kasvillisuuden merkitys korostuu juuri 
arkielämän ympäristön osana. Asukkaita pyydettiin luettelemaan eläimiä ja kasveja, joita 
he ovat nähneet ja tunnistaneet omalla asuinalueellaan.324 Kappaleessa 5.1.6. ”Lähiöt 
sidosryhmien arvottamana asuinalueena” todetaan, että asukkaiden mielestä molemmissa 
lähiöissä on liian vähän kasveja ja eläimiä. Toisaalta kaupungeista on mahdollista löytää 
varsin monipuolista luontoa.  

                                                           
323 Pinta-ala on laskettu seuraavasti: (2,5x5) m2+ (0,5x2,5x7) m2=21,25 m2.  
324 Katso Liite 5. Asukaskysely Osa 3. Kysymys 13-19.  
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Rovaniemellä on jonkin verran tutkittu luonnonympäristön kasvi- ja eläinkantaa. 
Kaupungissa on myös joitakin merkittäviä luonnonalueita, joista merkittävimpiä ovat 
laajat suoalueet kaupungin laitamilla ja Ounasvaaran metsäalue kaupungin keskustassa.325 
Ounasjoen saaret kuuluvat Euroopan Unionin Natura-alueisiin.326  

Rovaniemellä eläinkanta on runsas: hirvet, ketut, oravat, jänikset ja valkohäntäpeurat 
ovat varsin yleinen näky alueella. Linnuista suurimpia ovat metsot ja hanhet.327 
Harjulammen ja Ounasjoen rannoilla on tärkeimmät lintujen esiintymisalueet. 
Kaisanlahden ja Jokimäen mukaan (1998) Harjulammella pesi 85 lajia, joista 32 lajia 
pesii alueella pysyvästi.328 Kaupungin puistoissa asustaa mm. peippo, uunilintu, 
kirjosieppo ja isotiainen.329  

Mikkelissä on tehty eläimistökartoituksia 1980-luvulla. Kaupunkialueella pesii noin 
100 lintulajia. Vuonna 1988 julkaistun selvityksen mukaan kaupungin alueilla on tavattu 
erittäin uhanalaisia lajeja kuten valkoselkätikka.330 Muuttoaikoina mm. merikotka, 
merilokki ja meriharakka ohittavat Mikkelin. Nisäkkäitä on tavattu myös kohtuullisen 
runsaasti; luonnonsuojelualueilla on tavattu metsämyyriä, peltomyyriä, metsähiiriä, 
metsäpäästäisiä ja vesipäästäisiä. Suurempia nisäkkäitä, kuten hirvi ja valkohäntäpeura on 
myös tavattu kaupungissa. Myös minkkejä, hillereitä, kärppiä, lumikkoja, mäyriä, kettuja, 
lepakoita, piisameita ja saukkoja voi tavata kaupungin alueella.331  

Voidaan todeta, että molemmat lähiöt ovat monipuolisen luonnon ympäröiminä. 
Erityiset vaatimukset luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä vaativat lisätietoa ja 
tutkimusta, joiden perusteella saadaan tietoa lähiöiden biologisesta monimuotoisuudesta. 
Lähtötilanne ei siis ainakaan edellyttäisi kiinnittämään erityistä huomiota luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseen koko kaupunkialueella.  

                                                           
325 Suurimmat suot ovat Heposuo Mäntyvaaran pohjoispuolella, Ruokoaapa Pöyliöjärven 
länsipuolella ja Isoaapa kaupungin lounaispuolella. Rovaniemen kaupunki. Ympäristönhoito-
ohjelma 1989-1993. Osa 2: Alkuperäinen luonto ja luonnonsuojelu, Rovaniemen kaupungin 
ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/89. ss. 9-12. 
326 Ympäristönsuojelusihteeri Autti, haastattelu 24.6.1998. 
327 Rovaniemen kaupunki. Ympäristönhoito-ohjelma 1989-1993. Osa 2: Alkuperäinen luonto ja 
luonnonsuojelu, Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/89. s. 15. 
328 Marja-Liisa Kaisanlahti ja Jukka Jokimäki, ”Rovaniemen Harjulammen linnusto”, Rovaniemen 
kaupunki, Ympäristönsuojelu, Rovaniemi, 1998. ss. 6-7. 
329 Rovaniemen kaupunki. Ympäristönhoito-ohjelma 1989-1993. Osa 2: Alkuperäinen luonto ja 
luonnonsuojelu, Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/89, s. 18. 
330 Silmällä pidettäviin luettavista lajeista  kuikkaa, tuulihaukkaa, nuolihaukkaa ja pikkutikkaa 
tavataan Mikkelissä. Vaarantuneista lajeista ruisrääkkä ja harvinaistuneista lajeista mm. huuhkaja, 
liejukana ja mustapääkerttu viihtyvät Mikkelissä. 
331 Mikkelin kaupunki. Ympäristönsuojelulautakunta. 1988. ”Mikkelin luonto ja luonnonvarat sekä 
kaupunkiympäristön tila.” ss. 12-13. 
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5.3  Korjausten ekologisuudesta 

Kuinka ekologisiksi lähiöissä tehdyt korjaustoimet voidaan luokitella? Ounasrinteellä on 
tehty laajoja korjaustoimia ja Peitsarissa vain ylläpitokorjausta. Ounasrinteen korjauksia 
on arvioitu huoltokirjojen ja haastatteluaineiston perusteella.  

Ekologinen rakentaminen edellyttää, että korjauksissa suositaan vain kuluneiden osien 
korjaamista ja mahdollisimman vähän rakenteiden ja pinnoitteiden uusimista. 
Sidosryhmiltä tiedusteltiin mielipidettä lähiön kunnostuksen laajuudesta.332 Tämän 
tutkimuksen aineiston mukaan asukkaat eivät hyväksy korjausta, jossa vain kuluneet ja 
rikkoutuneet osat kunnostetaan. Ounasrinteeläiset olivat selkeämmin minimitason 
korjausta vastaan.333 Sen sijaan yleisimmin asukkaat hyväksyivät laajemman 
korjaamisen334, jossa parannetaan myös rakennuksen ulkonäköä.335 Hieman laajempi 
korjaus, jossa parannettaisiin myös pihaa sekä rakennuksen ulkonäköä, ei enää saanut 
varauksetonta tukea.336  Asunnoittain vaihteleva korjaus337 ei saanut ounasrinteeläisten 
kannatusta. Peitsarissa asukkaat olivat epävarmoja.338 Ounasrinteeläiset olivat kuitenkin 
ehdottomasti sitä mieltä, että asunnot tulisi korjata asukkaiden toiveiden mukaisesti. 
Peitsarilaiset olivat myönteisellä ja epäröivällä kannalla.339  

Pelkkä ylläpitokorjaus ei näytä riittävän vastaamaan asukkaiden asumismukavuuden 
toiveita. Ounasrinteen ja Peitsarin asukkaat haluavat kohennusta myös rakennuksen 
julkisivuun. Sen sijaan laaja korjaus ja julkisivun sekä piha-alueen kunnostus eivät ole 
ensisijaisena toiveena. Tämä on sikäli yllättävää, että varsinkin Peitsarissa kaikkien 
kuntoarvioiden asukaspalautteessa piha-alueita moitittiin huonokuntoiseksi. 
Ounasrinteeläisten esittämät toiveet alueen vihreyttämisestä tukevat halua korjata myös 
pihoja.  

Myös suunnittelijat sekä Rovaniemellä että Mikkelissä kannattivat yleensä kaikkia 
korjausvaihtoehtoja, lukuun ottamatta minimikorjauksen ja laajan korjauksen periaatetta 
(korjaukseen sisällytetään myös piha-alueet). Mikkeliläiset suunnittelijat vastustivat 
laajan korjauksen periaatetta.340 Erityisesti asukkaiden toiveiden mukainen korjaus sai 

                                                           
332 Liite 5: Asukaskysely. Osa 7. Kysymykset 23-28, Suunnittelijakysely. Osa 5. Kysymykset 18-23. 
333 Ounasrinteeläisistä (N=13)  kahdeksan vastusti, kun taas peitsarilaisista (N=12) vain viisi 
vastusti. 
334 Pienet muutokset ja kohtuullinen hintataso. 
335 Laajat muutokset ja kallis hintataso. Ounasrinteeläisistä (N=13) kymmenen ja peitsarilaisista 
(N=12) kahdeksan hyväksyi. 
336 Ounasrinteeläisistä enemmistö (7) kannatti ja peitarilaisista pieni enemmistö (N=5) vastusti tätä 
korjaustapaa. 
337 Vaihtelevassa korjauksessa korjaustarve määritellään huoneistokohtaisesti. Samalla 
korjauskustannuksista aiheutuneet asumiskulujen lisäykset vaihtelisivat huoneistoittain. 
338 Kymmenen ounasrinteeläistä vastusti tätä korjaustapaa. Peitsarilaisista kaksi kannatti, kolme 
vastusti ja viisi ei osannut sanoa. Kaksi jätti vastaamatta. 
339 Kaikkiaan 11 ounasrinteeläistä kannatti asukkaiden toiveiden mukaisia korjauksia. 
Peitsarilaisista viisi kannatti ja viisi oli epävarmoja. 
340 Liite 5. Suunnittelijakysely. Osa 5. Kysymys 20-22. Minimikorjausta kannatti 7 rovaniemeläistä 
suunnittelijaa (N=16) ja vastusti yhdeksän mikkeliläistä suunnittelijaa (N= 11). Enemmistö (N=14) 
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suunnittelijoiden tuen.341 Asukkaiden mielipiteiden kuuleminen korjausten suunnittelussa 
on tämän otannan antaman tiedon mukaan välttämätöntä, vaikka asukkaat eivät halua 
erihintaisia ja eri tasoisiksi korjattuja asuntoja. Asukkaiden mielipiteitä on kuultava ja 
mielipiteiden avulla on löydettävä hyvä yhdenmukaisen korjaamisen periaate.  

Vaatimattoman korjauksen periaate ei saanut tukea myöskään toimitusjohtajilta 
Mikkelissä ja Rovaniemellä, eikä rakennuttajainsinööriltä Rovaniemellä. Sen sijaan 
kaikki kolme kannattivat laajempia korjauksia, joissa korjataan reilummin ja kohennetaan 
rakennuksen ulkonäköä ja jopa piha-aluetta. He eivät myöskään tukeneet ajatusta siitä, 
että asunnot korjattaisiin eri tasoisiksi ja näin saataisiin erihintaisia asuntoja. Sen sijaan 
asukkaiden toiveiden kuulemista kaikki kannattivat.342 Ounasrinteellä pihaa korjattiin 
yleensä kaikissa kohteissa, mutta laajimmat pihakorjaukset tehtiin Salmenperä 2:ssa ja 
Vaaranlaita 5:ssä (kts. kuvat 52-60). Salmenperä 2:ssa asukkaat vastasivat pihan 
vihersuunnittelusta ja vihertöiden urakoinnista. Tällä tavalla asukkaat saivat rahaa yhteisiä 
hankintoja varten.  

 

Kuva 52. Salmenperä 5:n pihaa parannettiin reilusti (lähde: huoltokirja). 

                                                                                                                                                
rovaniemeläistä suunittelijoista ja kaikki mikkeliläiset (N=11) suunnittelijat kannatti laajempaa 
korjausta, jossa parannetaan myös rakennuksen ulkonäköä. Pieni enemmistö rovaniemeläisistä (7) 
kannatti ja enemmistö mikkeliläisistä (7) vastusti reilumpaa ja laajempaa korjausta, jossa 
parannettaisiin myös ulkonäköä ja pihaa. Erihintaisia ja eritasoisia korjauksia kannatti Mikkelissä 
kuusi suunnittelijaa ja Rovaniemellä seitsemän suunnittelijaa. 
341 10 suunnittelijaa Rovaniemellä (N=16) ja kahdeksan suunnittelijaa Mikkelissä (N=11) 
kannattivat asukkaiden toiveiden huomioon ottamista suunnittelussa. 
342 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
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Kuva 53. Salmenperä 5:n piha vihertyi ja tuli kodikkaammaksi (kuva Tarja Outila).  

 

Kuva 54. Vaaranlaita 2:n pihaa parannettiin kohtalaisesti (lähde: huoltokirja). 
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Kuva 55. Näkymä Vaaranlaita 2 A:n suuntaan. Kuvassa vasemmalla asuinalueen halkaiseva 
kevyenliikenteen väylä Jotos. Tilanne kesällä 2001 (kuva Tarja Outila). 

 

Kuva 56. Vaaranlaita 6:n pihaa parannettiin vanhaa toimintakaaviota noudattaen (lähde: 
huoltokirja). 
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Kuva 57. Vaaranlaita 6:n piha korjauksen jälkeen parkkipaikalta kuvattuna (kuva Tarja 
Outila). 

Kaikille pihoille rakennettiin uudet jätekatokset tai jäteaitaukset. Salmenperä 2:ssa 
kellarin varastot siirrettiin pihalle rajaamaan paikoitusta ja oleskelupihaa. Pienempiä 
varastorakennuksia rakennettiin kaikkiin muihin pihoihin.  
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Kuva 58. Salmenperä 2:n julkisivuja muutettiin. Julkisivut pinnoitettiin ja saumattiin 
uudestaan, uusia parvekkeita rakennettiin asuntoihin, joissa niitä ei ollut ja vanhat 
parvekkeet kunnostettiin kokonaan. Myös kaikki ikkunat ja parvekeovet vaihdettiin. 
Kattomuoto muutettiin, yläpohja lisäeristettiin ja kate uusittiin. Kuvassa keskellä uudet 
parvekkeet (kuva Tarja Outila). 
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Kuva 59. Salmenperä 2:n sisäänkäyntipiha erotettiin paikoitusalueesta varastorakennuksilla. 
Pihan kasvitussuunnitelman laati asukkaana ollut hortonomi. Asukkaat urakoivat itse 
vihertyöt (kuva Tarja Outila). 

 

Kuva 60. Salmenperä 2:n puisteluparvekkeet uusittiin. Kuultokäsittely osoittautui huonoksi 
ratkaisuksi rimojen pinnoittamisessa. Vaalea Roslagin mahonki ei kestä sään rasituksia. 
Takuutarkastuksen jälkeen osa rimoista maalattiin pellavaöljymaalilla ja osa tummemman 
sävyisellä Roslagin mahongilla (kuva Tarja Outila). 
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Taulukko 21. Energiakorjaukset Ounasrinteellä KinteistöOy Rovatalon 
hallinnoimissa kerrostaloissa. 343 

 Salm
enperä 2 

Salm
enperä 5 

V
aaranlaita 2A

 

V
aaranlaita 2B

 

V
aaranlaita 6 

V
aaranlaita 9 

A
-B

 

V
aaranlaita 9 

C
-D

 

Ulkoseinien lisäeristäminen - - - - - - - 

Yläpohjan lisäeristäminen 1997 1998 1998 1997 1998 - - 

Ikkunoiden uusiminen 1997 - - - - - - 

Ikkunoiden ja ovien saumaus 1997 1998 1998 1997 1998 1993 - 

Öljypolttimen vaihto - - - - - - - 

Lämmönvaihtimien uusiminen ja 
kaukolämpölaitteiden säätö 

Vanhat 

laitteet 

- - - 1998 - - 

Patterien säätö 1997 1998 1998 1997 1998 1982 1983 

Linjansäätöventtiilin asennus  1997 1998 1998 1997 1998 1982 1983 

Termostaattien asennus pattereihin 1997 1998 1998 1997 1998 1982 1983 

Venttiileiden ilmanvaihdon säätö 1997 1998 1998 1997 1998 1982 1983 

WC-istuimien uusiminen (vettäsäästävä 
malli) 

1997 1998 1998 1997 1998 - - 

Vedensekoittimien uusiminen 1997 1998 1998 1997 1998 - - 

Paineenalennusventtiilin asennus      - 1987 

Ilmanvaihdon uusiminen 1997 1998 - 1997 1998 - - 

Ounasrinteellä ns. energiakorjauksiksi luokiteltavia korjauksia tehtiin laajasti (kts. 
taulukko 21).344 Lähes kaikki energiatodistukseen vaadittavat korjaukset tehtiin 
perusparannusten yhteydessä. Ulkoseinien lisäeristämiseen ei korjauksissa ryhdytty. 
Vaaranlaita 9 AB ja CD olivat vielä korjaamatta tämän tutkimuksen aikana. Kaikissa 
muissa, paitsi Vaaranlaita 9 AB:ssä poistoilma perustui koneelliseen poistoon. Vaaranlaita 
9 AB:ssä ilmanvaihto on painovoimainen. Taloissa ei ole lämmön talteenottoa. Jokaisessa 
talossa on asuntokohtainen vesi- ja sähkömittari. Ounasrinteellä rakennusten korjausten 
laajuudet vaihtelivat hieman. Salmenperä 2:ssa tehtiin laajin korjaus. Vaaranlaita 2B:ssä 
tehtiin muutoksia myös huoneistojen kokoihin. Tekniset korjaukset, jotka noudattavat 
pääsääntöisesti kuntoarvioiden korjausesityksiä, on esitetty taulukossa 22. 

                                                           
343 Isännöitsijä Pirkko Puttonen. 16.2.1999 
344 Tarkastelussa on käytetty apuna Ympäristöministeriön laatimaa mallia asuinkerrostalon 
energiatodistukseksi. Rakennusten energiatodistus. Loppuraportti, Ympäristöministeriö, Suomen 
ympäristö, Rakentaminen, 232, Helsinki, 1998, s. 38. 
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Taulukko 22. Korjausten laajuudet Ounasrinteellä tehdyissä peruskorjauksissa. 
Kursiivilla on esitetty ekologisiksi arvioidut toimenpiteet. Ekologisiksi 
toimenpiteiksi on arvioitu määrältään suppeat toimet (kts. kappale 2.6. 
”Koerakentamisesta saatuja kokemuksia”). 

 

Salm
enperä 2 

Salm
enperä 5 

V
aaranlaita 2A

 

V
aaranlaita 2B

 

V
aaranlaita 6 

1. Pihajärjestelyjen muutos X X    

2.1. Kasvillisuuden huomattava lisäys X X    

2.2. Kasvillisuuden kohtuullinen lisäys   X X X 

3.1. Paikoitusalueiden asfaltin uusiminen X X X X X 

3.2. Paikoitusalueiden asfaltin kunnostus  X X X X 

4. Piha-alueelle uusia sitomattomia ja sidottuja, vettäläpäiseviä 
pinnoitteita 

X X    

5. Salaojituksen kunnostus X X    

6. Sadeveden ohjauksen ja hallinnan parantaminen     X 

7.1. Uudet pihakalusteet ja -varusteet X X X X X 

7.2. Kunnostetut pihakalusteet ja -varusteet  X    

8. Uusi jätekatos X X X X X 

9. Uusi valaistus X X X X X 

10. Uusi varastorakennus/ rakennukset pihalle X X X X X 

11.1. Uusi vesikatto (uusi kattomuoto, uudet rakenteet ja 
varusteet) 

X     

11.2. Vesikaton korjaus (pinnoitteiden uusiminen/ korjaus, 
sadevesikourujen uusiminen, varusteiden uusiminen) 

 X    

11.3. Yläpohjan lisäeristäminen   X X  

12.1. Julkisivun korjaaminen (uusi pinnoite) X     

12.2. Julkisivun korjaaminen (maalauskorjaus)  X X X  

12.3. Julkisivun puhdistus     X 

13. Julkisivuelementtien saumojen korjaus X X X X  

14. Uusia katoksia sisäänkäyntien päälle X     

15.1. Ikkunoiden uusiminen X     

15.2. Ikkunoiden huoltomaalaus ja tiivistäminen  X X X X 

16.1. Parvekeovien uusiminen X     

16.2. Parvekeovien huoltomaalaus ja tiivistäminen  X X X X 

17.1. Ulko-ovien uusiminen X     

17.2. Ulko-ovien huoltomaalaus ja tiivistäminen  X X X X 

18.1. Uusien parvekkeiden rakentaminen X     

18.2. Parvekkeiden laaja kunnostus (vesieristeiden uusiminen, 
uusi kaide, pintojen maalaus, sähköpistokkeiden lisääminen, 
varusteiden uusiminen) 

X     
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18.3. Parvekkeiden suppea kunnostus (vesieristeiden uusiminen, 
maalaus, kaiteen kunnostus) 

 X X X X 

19.1. Saunaosaston pintojen uusiminen X X X X X 

19.2. Saunaosaston varusteiden ja laitteiden uusiminen X X X X X 

19.3. Saunaosaston tilojen muutos X     

20.1. Kellarin käytävän laaja kunnostus (maalaus, uudet 
aukotukset, uusi alakatto) 

X     

20.2. Kellarin käytävän suppea kunnostus (maalaus)  X X X X 

20.3. Kellarin varastotilojen muuttaminen yhteistiloiksi X     

20.4. Kellarin yhteistilojen suppea kunnostus (maalauskorjaus)  X X X X 

21.1. Porrashuoneen laaja kunnostus (seinien ja katon maalaus, 
uusi lattiamateriaali, uudet alakatot) 

X X X   

21.2. Porrashuoneen suppea kunnostus (seinien ja katon maalaus, 
uusi lattiamateriaali) 

     

22.1. Asuntojen laaja korjaus (kylpyhuoneiden täydellinen 
uusiminen sis. uudet kiviaineiset seinät ja uudet pinnoitteet sekä 
varusteet, uudet väliovet, uudet kiintokalusteet, uusi 
lattiamateriaali, seinien ja kattojen maalauskorjaus, ilmastoinnin 
parantaminen, laitteiden uusiminen) 

X     

22.2. Asuntojen kohtuullinen korjaus (kylpyhuoneiden täydellinen 
uusiminen sis. uudet kiviaineiset seinät ja uudet pinnoitteet sekä 
varusteet, kiintokalusteiden kunnostus ja osittainen uusiminen, 
uusi lattiamateriaali, seinien ja kattojen maalauskorjaus, 
ilmastoinnin parantaminen, laitteiden uusiminen) 

  X X X 

22.3. Asuntojen suppeampi korjaus (kylpyhuoneiden 
muovitapettien  ja muovisen lattiamaton uusiminen, uudet 
väliovet, kiintokalusteiden kunnostus ja osittainen uusiminen, uusi 
lattiamateriaali, seinien ja kattojen maalauskorjaus, ilmastoinnin 
parantaminen, laitteiden uusiminen) 

 X    

24. Hissin korjaus X     

25. Ilmanvaihdon tehostaminen rakennuksessa X X X X X 

26. Sähkölaitteiden ja asennusten uusiminen / korjaus X X X X X 

Peitsarissa ei ole tehty laajoja korjauksia. Energiakorjauksiksi luokiteltavia korjauksia 
tutkimuksessa mukana olleissa kerrostaloissa on ollut vain venttiilien ilmanvaihdon 
säätö.345 Lisäksi Peitsarinkuja 7:ssä öljypoltin on vaihdettu. Rakennuksissa on koneellinen 
poistoilmanvaihto, mutta vedenkulutuksen seurantaa ei asunnoissa ole. Peitsarissa kaikki 
rakennukset on liitetty kaukolämpöverkkoon.  

Kuinka korjauksissa ja rakennusten ylläpidossa on huomioitu rakennusten 
ympäristökuormitukset ja niiden vähentäminen? Rakennusten käyttöikää on oletettu 
jatkettavan sekä kiinteistönpidolla että Ounasrinteellä tehdyillä kohtuullisen laajoilla 
korjauksilla. Peitsarissa jokaisessa talossa on talonmies, kun taas Ounasrinteellä 
huoltoyhtiö vastaa kiinteistönpidosta. Muunneltavuus ei toteudu korjatuissa asunnoissa, 
sillä kaikissa asunnoissa pohjaratkaisut ovat varsin kiinteitä. Muunneltavuus ei myöskään 

                                                           
345 Säätö on tehty Peitsarinkujan rakennuksissa 3-11.Tilanne vuonna 1998. 
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ollut tavoite Ounasrinteellä tehdyissä korjauksissa, joissa vain Vaaranlaita 2B:n asuntojen 
tilakokoja muutettiin. Salmenperä 2:n yhteistilojen tilaratkaisut muuttuivat eniten.  

Korjattavuus määritellään myös huollettavuutena, joka esitetään huoltokirjassa 
rakennusosan tai materiaalin huoltovälinä. Ounasrinteen talojen huoltokirjoissa 
uusittaviksi lueteltuja rakennusosia ovat pihan asfalttipäällysteet, kellaritilojen 
lattiapäällysteet, julkisivun rakenteet, vanhat lämmitysjärjestelmät ja patterit, vanhat vesi- 
ja viemärikalusteet, vanhat ilmanvaihtolaitteet, vanhat johtoverkostot, vanhat liesikuvut, 
vanhat lämmittimien kojeet ja laitteet, vanhat puhelinjärjestelmät, vanhat LVI-tekniset 
laitteet ja varusteet.346 Edellä lueteltuja rakennusosien käyttöikää ei pyritä jatkamaan 
korjaamalla, vaan teknisen käyttöiän umpeuduttua rakennusosat uusitaan kokonaan.  

Kuinka hyvin korjauksissa on saavutettu tavoiteltu ympäristötehokkuus? Rakennusten 
kestävyyttä on pyritty lisäämään kunnostamalla huonokuntoiset osat. Myös huoltamalla 
rakennuksia lisätään rakennusten kestävyyttä. Missään tarkastelun kohteena olleessa 
rakennuksessa ei ole lämmöntalteenottoa, joten energiatehokkuutta lisätään 
laiteparannuksilla sekä rakenteiden tiivistämisellä. Paikallisia resursseja on korjauksissa 
käytetty erityisesti työvoiman ja tavarantoimittajien osalla.347 Materiaalien hankintojen 
paikallisuus on todellista vain sahatavaran, betonin ja kiviaineen sekä joidenkin 
pihavarusteiden osalla. Muutoin materiaalit ja rakennusosat ovat yleisiä, koko maassa 
saatavia ja suurimpien valmistajien tuottamia. Paikallisuus ei siis tule esiin materiaali- ja 
rakennusosavalinnoissa.  

                                                           
346 Ounasrinteellä korjattujen talojen huoltokirjoissa esitetään selkeästi uusittavat ja huollettavat 
rakennusosat. 
347 Salmenperä 5:ssä kaksi toimittajaa/ urakoitsijaa 17:stä oli Rovaniemeltä tai Lapin läänistä. 
Vaaranlaita 2 A:ssa ja B:ssä kaikki tavarantoimittajat ja aliurakoitisijat kalustetoimittajaa lukuun 
ottamatta olivat Rovaniemeltä tai Lapin läänistä. Vaaranlaita 6:ssa kuusi toimittajaa 27:stä oli 
Rovaniemeltä tai Lapin läänistä. Nämä tiedot olivat saatavilla huoltokirjoista. 



 

6 Ekologisen korjausrakentamisen paikallinen tulkinta 

Tässä tutkimuksessa ekologisen rakentamisen käsite on kyseenalaistettu ja vastaukseksi 
on esitetty väljempää tulkintaa. Käsitteen väljyys koskee ennen kaikkea fenotyyppiseksi 
kutsuttua ekologista rakentamista, joka selkeästi sitoutuu aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. 
Genotyyppisyys viittaa materiaalisiin ominaisuuksiin, jolloin vaikutus ympäristöön 
ilmenee vuorovaikutussuhteessa. Tällöin vaikutuksen määrä tai vakavuus suhteessa 
ympäristön palautuvuuteen vaikuttaa luonnon kykyyn selvitä materiaalin elinkaaren 
aikaisista vaikutuksista. Fenotyyppinen ekologinen rakentaminen on selkeästi yhteydessä 
myös prosessiin, sillä jokaisen rakennusprosessin eri vaiheissa määritellään tuotteen 
lopputulosta. Paikallinen toimintakulttuuri tuleekin ottaa huomioon märitettäessä ne 
muutostarpeet, joita ympäristöystävällinen rakentaminen edellyttää. Ekologisen 
rakentamisen prosessi on määritelty mukaillen Pekka Huovilan aiheesta esittämää 
tehtäväluetteloa (katso taulukko 5) ja korjausrakentamisen tehtäväkaaviota (katso kuva 9).  

6.1  Tieto ja ymmärrys kestävän kehityksen arvoperustana 

Mitkä ovat rakennushankkeeseen osallistuvien edellytykset tehdä päätöksiä ja valita 
toimintatapoja, joilla tavoitellaan yhä pienempiä ympäristörasituksia? Yrjö Haila on 
käsitellyt aihetta julkaisuissaan usein. Erityisesti teoksessa Kestävän kehityksen 
luontoperusta. Mitä päättäjien tulee tietää ekologiasta Haila rajaa niitä edellytyksiä, joita 
päättäjillä tulisi olla voidakseen tehdä oikeita päätöksiä.348 Ensinnäkin Hailan mukaan 
nykyisin ollaan painottamassa vaikutusten ennakointia päätösten vaikutusten arvioinnin 
sijaan. On kyettävä ennakoimaan, etteivät päätöksien seurauksena käynnistyvät toimet 
aiheuta peruuttamattomia ekologisia vahinkoja, kuten Haila asian ilmaisee.349 Toisaalta 
Haila painottaa sitä, että on tiedostettava mitkä kriteerit, periaatteet ja 
säännönmukaisuudet kussakin kunnassa ja sen omissa olosuhteissa ovat osoittautuneet 

                                                           
348 Yrjö Haila, Kestävän kehityksen luontoperusta. Mitä päättäjien tulee tietää ekologiasta, Suomen 
Kuntaliitto, Finlands Kommunförbund, Helsinki, 1995. 
349 Ibid. s. 5. 
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merkityksellisiksi.350 Hailan oman tulkinnan mukaan luonnon itseisarvo on 
merkityksellinen kestävän kehityksen kannalta ja luonnon elinvoimaisuus on ekologisen 
kestävän kehityksen perusedellytys.351 Paikallisuuden merkitys on Hailan tulkinnassa 
keskeinen; ekologinen tilannesidonnaisuus, johon vaikuttavat sekä paikalliset olosuhteet 
että historialliset prosessit, on päätöstenteon kannalta keskeinen. Päätökset koskevat aina 
paikallisia luonnonolosuhteita, kuten Haila mainitsee.352  

Kestävän kehityksen tematiikan ja Suomen kansallinen kestävän kehityksen komitean 
mukaan (kts. kappale 2.2 ”Kestävän kehityksen viitekehys”) kestävän kehityksen 
toteuttaminen edellyttää mm. arvojen muutosta. Tässä tutkimuksessa haastateltavia 
pyydettiin arvioimaan omia luontoarvojaan. Haastattelujen ja kirjekyselyjen mukaan 
kaikki osapuolet pitävät luontoa tärkeänä ja tunnustavat luonnon itseisarvon. Vastaajat 
korostivat luonnon itseisarvon merkitystä välinearvon sijaan, mikä saattaa johtua kyselyn 
suorasta sanamuodosta. 

Luonto oli empiirisen aineiston mukaan kaikille sidosryhmille tärkeä,353 paikallisia 
eroja ei ollut, sillä kaikki vastaajat,354 yhtä asukasta lukuun ottamatta, kokivat luonnon 
itselleen merkityksellisenä.355 Luonto koetaan ennen kaikkea virkistyspaikkana.356 
                                                           
350 Ibid. s. 6. 
351 Ibid. ss. 8-9. Luonnon elinvoimaisuuden lähde on luonnon monimuotoisuus, joka viittaa 
perintöaineksen monimuotoisuuteen populaatiossa, lajien monimuotoisuuteen ekosysteemeissä 
sekä ekosysteemien monimuotoisuuteen laajemmilla alueilla.  
352 Haila painottaa historian merkitystä, sillä ihmisen ja luonnon toiminnot sekoittuvat ja on vaikea 
erottaa kumpi vaikuttaa kumpaan. Mittakaava on merkityksellinen, koska kaikki ekologiset 
systeemit ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 
353 Liite 5. Asukaskysely: Osa 1. Kysymys 1-2; Suunnittelijakysely: Osa 1. Kysymys 1-2; 
Urakoitsijakysely : Osa 1. Kysymys 1-2; Kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille: Osa 1. 
Kysymys 1-2. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998, Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu 
Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
354 Liite 5. Asukaskysely. Osa 1. Kysymys 3-5; Suunnittelijakysely: Osa 1. Kysymys 3-5; 
Urakoitsijakysely : Osa 1. Kysymys 3-5; Kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille: Osa 1. 
Kysymys 3-5.  24 asukasta, 27 urakoitsijaa, 27 suunnittelijaa ja kaikki yhdeksän hallituksen jäsentä 
vastasivat kysymykseen myöntävästi. Myös Kiinteistö Oy Rovatalon toimitusjohtaja ja rakennuttaja 
sekä Mikkelin vuokratalot OY:n toimitusjohtaja/ rakennuttaja pitivät luontoa itselleen 
merkityksellisenä.  
355 Useimmiten asukkaat (N= 25) arvostivat luontoa rentoutumis-, virkistäytymis- ja 
ulkoilupaikkana (yhteensä 22 ). Asukkaat arvostivat luontoa koska siellä voi mm. ulkoilla ja 
rentoutua sekä kalastaa, marjastaa, sienestää ja metsästää. Luontoa arvostettiin myös 
ulkoilupaikkana. Joillekin asukkaille luonnon merkitys tulee esille luonnon kauneudessa (3 ) tai 
koska se on eläimille tärkeä (3 ). Muutamat arvostivat luontoa, koska se on merkityksellinen 
maailman ja elämän kannalta (2 ), tai koska luonto on sinänsä arvokas (1 maininta). Myös puhdas 
luonto oli arvokas (2 ) muutamalle asukkaalle. Yksittäisiä mainintoja luonnon 
merkityksellisyydestä: luonto on arvokasta puhtaan ilman vuoksi, veden vuoksi, vastakohtana 
rakennetulle ympäristölle ja koska siellä on voi harrasta porotaloutta. Kaksi vastaajaa ei maininnut 
erityistä syytä, miksi arvostivat luontoa. 
356 Urakoitsijoiden (N= 27) mielestä luonto on ensisijaisesti merkittävä, koska se tarjoaa 
mahdollisuuden virkistäytyä ja ulkoilla (11 ). Osa arvosti luontoa, koska se on olemassaolon 
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Luonnon itseisarvo ei ole kyseenalainen (Liite 4 taulukot 7-9). Asukkaista suurin osa (80 
%) oli sitä mieltä, että luonnolla on ensisijaisesti itseisarvoa. Suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen jäsenten sekä yhtiöiden 
toimitusjohtajien ja rakennuttajan mielestä luonnolla on sekä itseis- että välinearvoa. 
Tässä mielessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien mielipiteet poikkeavat toisistaan. 
Asukkaat haluavat arvostaa luontoa sen itsensä takia enemmän kuin muut; 80 % 
asukkaista piti itseisarvoa tärkeämpänä kuin välinearvoa.357 Empiirinen aineisto antoi 
positiivisen kuvan luonnon arvostuksesta: luontoa arvostetaan itseisarvona sekä 
Rovaniemellä että Mikkelissä. Luonnon välinearvo on kuitenkin toimijataholle 
yleisempää kuin tilaajalle (asukas). Koska eettisiä kysymyksiä joudutaan punnitsemaan 
päätöksenteon yhteydessä, on myös päättäjien tiedostettava oma luontosuhteensa. 
Kyselyissä ja haastatteluissa tiedusteltiin otantaryhmältä, mikä tai mitkä ekofilosofiset 
lähestymistavat olivat heille läheisimmät. Käsitteet annettiin sekä latinankielisinä että 
suomennettuina. Annetut vaihtoehdot olivat:  

Antroposentrismi: 

”Vain ihmisillä on moraalista merkityksellisyyttä. Ihmisen intressit ovat aina muiden 
lajien intressejä painavampia.” 

Biosentrismi: 

”Kaikki elävät eliöt ovat moraalisesti merkityksellisiä.”  

Ekosentrismi:  

” Luonnon ekosysteemit ovat moraalisesti merkityksellisiä.”  
                                                                                                                                                
edellytys (8 ) tai koska luonnon kauneus ja puhtaus on merkityksellistä (5 ). Joillekin taas luonnon 
hiljaisuus on arvokasta (5 ) Yksittäisiä mainintoja luonnon merkityksellisyydestä: luonto on 
arvokasta puhtaan ilman vuoksi, veden vuoksi, vastakohtana rakennetulle ympäristölle ja koska 
siellä on voi harrasta porotaloutta. Kaksi vastaajaa ei maininnut erityistä syytä, miksi arvostivat 
luontoa. Myöskin suunnittelijoiden (N=27) mielestä ennen kaikkea luonnon tarjoamat 
virkistysmahdollisuudet tekevät luonnosta tärkeän (7 ). Luonnon merkitys tulee esille muutamille 
suunnittelijoille siinä, että luonto koetaan olemassaolon edellytykseksi (4 ) ja siinä että luonnossa 
vallitsee rauha (4 ). Joidenkin suunnittelijoiden mielestä luonnon merkittävyys tulee esille ihmisen 
roolin kautta (4 ) ja siinä kuinka luonto toimii vastapainona rakennetulle ympäristölle (2 ). Yhden 
vastaajan mielestä luonto on sellaisenaan merkittävä, toisen mielestä maaseudun luonto on 
merkittävä. Samalla kannalla muiden intressiryhmien kanssa olivat myös kiinteistöosakeyhtiön 
hallituksen jäsenet (N=9) sekä toimitusjohtajat ja rakennuttaja. Kiinteistöosakeyhtiön hallitusten 
jäsenten (N=9) luonto on merkittävä, koska se tarjoaa mahdollisuuden virkistäytyä (3 ) ja koska se 
on osa ihmistä (2 ). Yksittäisiä kannanottoja: luonto on tärkeä, koska se on itsestään selvä tosiasia, 
ja koska luonto takaa elämän jatkumisen. Myös luonnon merkitys vastapainona rakennetulle 
ympäristölle oli merkittävä yhdelle hallituksen jäsenelle. 
357 Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden mielipiteet jakautuvat selkeästi. Noin 44 % suunnittelijoista 
ja 52 % urakoitsijoista pitivät itseisarvoa tärkeämpänä arvona. 67 % kiinteistöosakeyhtiön 
hallituksen jäsenistä piti itseisarvoa välinearvoa tärkeämpänä. Mikkelissä vuokratalon 
toimitusjohtaja piti luonnon itseisarvoa välinearvoa tärkeämpänä, kun taas Rovaniemellä sekä 
toimitusjohtaja ja rakennuttaja arvioivat itseisarvon ja välinearvon yhtä merkittäviksi. 
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Teknosentrismi:  

”Luonnolla on merkitystä ensisijaisesti resurssina. Eettistä suhdetta luontoon ei 
tarvita.” 

Fysiosentrismi: 

”Elottomaankin luontoon tulee suhtautua eettisesti ja pyrkiä hyvien tekojen kautta 
edistämään luonnon tasapainoa, kauneutta ja kestävyyttä.” 

Vastaajat tunnistivat fysiosentrismin omakseen (N= 49). Biosentrismi (N= 31) ja 
ekosentrismi (N=26) olivat vastaajille lähes yhtä tärkeitä.358 Vastaajat eivät tunnistaneet 
omikseen antroposentristä eivätkä teknosentristä lähestymistapaa. Eettinen suhde 
luontoon on vastaajilla myönteinen. 

Kuinka vastaajat kokevat voivansa toimia kestävän kehityksen ja ekologisen 
rakentamisen viitekehyksessä? Tunnetaanko käsitteitä? Puolet (50 %) vastaajista tunsi 
käsitteen kestävä kehitys, mutta 39 % ei tuntenut käsitettä lainkaan (kts. kuva 61).359 
Suunnittelijat ja kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet ovat tietoisempia kuin muut kestävän 
kehityksen periaatteista.  
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Kuva 61. Tunteeko vastaaja käsitteen kestävä kehitys? 

                                                           
358 Katso Liite 5. Asukaskysely: Osa 1. Kysymys 6; Suunnittelijakysely: Osa 1. Kysymys 6; 
Urakoitsijakysely : Osa 1. Kysymys 6; Kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille: Osa 1. 
Kysymys 6. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu 
Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
359 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 8. Kysymys 1-4. Urakoitsijakysely: Osa 8. Kysymys 1-4. Kysely 
KOY:n hallitusten jäsenille: Osa 9. Kysymys 1-4. Asukaskysely: Osa 7. Kysymys 1-4. 
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Suunnittelijoiden mielestä kestävän kehityksen keskeinen idea on, että ihminen elää 
sopusoinnussa luonnon kanssa nyt ja tulevaisuudessa (8). Suunnittelijat liittivät kestävän 
kehityksen käsitteeseen myös rakentamisen, erityisesti hyvän laadun rakentamisessa ja 
kierrätettävyyden (6). Joillekin suunnittelijoille kestävä kehitys merkitsee jatkuvaa 
taloudellista kehitystä. Joillekin käsite on filosofinen lähestymistapa; haluamme kestävän 
kehityksen avulla saavuttaa tavoittelemamme olotilan. Yksittäisiä mainintoja tuli myös 
esimerkiksi elinkaariasumisesta (elämänkaariasumisesta) ja saasteiden vähentämisestä.360  

Urakoitsijoiden käsitys kestävästä kehityksestä on ehkä suoraviivaisempi; 
rakentamisessa luonto ja kestävyys on otettava huomioon (7).361 Kiinteistöyhtiöiden 
hallitusten jäsenten määritelmissä heijastui luonnon ja ihmisen toimintojen harmonian 
tavoittelu (4).362 Asukkaiden käsityksen mukaan kestävä kehitys liittyy kehitykseen tai 
luontoon. Tulevaisuuteen suuntautuneisuus on  merkittävää kehitystä tavoitellessamme 
(7); tekniikka ja automatiikkakin hyväksytään kehityksen avuksi. Toisaalta voidaan 
epäillä asioiden oikeellisuutta kehityksen kannalta.363  

Asukkaiden käsitykset ovat voimakkaammin kehitykseen kuin luontoon painottuvia. 
Urakoitsijoiden käsitykset liittyvät rakentamiseen konkreettisimmin, ja suunnittelijoiden 
käsityksissä on havaittavissa myös tulevien sukupolvien tarpeiden tiedostaminen. Kestävä 
kehitys on käsitteenä epäselvä ja yleensä sen sisältöä ei pystytä määrittelemään. Käsite on 
epäselvä myös kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajille.364 Vastaajat eivät tuntuneet olevan 
myöskään tietoisia siitä, että kestävä kehitys oli jo tutkimuksen aikana voimassa olevassa 
rakennuslaissa (RL) mukana (kts. kuva 62). Urakoitsijoista vain noin 15% tiesi 
rakennuslain sisältävän kestävän kehityksen vaatimuksen. Suunnittelijoista jopa 65 % ei 
tiennyt, että kestävä kehitys on lainvoimainen velvoite.365  

                                                           
360 Yhdeksän suunnittelijaa ei määritellyt kestävän kehityksen käsitettä. 
361 Suurin osa urakoitsijoista (17) ei määritellyt käsitettä ollenkaan. 
362 Rovaniemeläiset kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet (N=5) eivät määritelleet kestävää kehitystä 
ollenkaan. 
363 Valtaosa (18) asukasta ei määritellyt käsitettä lainkaan. 
364 Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajat tunnistivat käsitteen, mutta eivät olleet vielä saaneet todella 
selville, mitä käsite tarkoittaa. Rakennuttajainsinööri Rovaniemeltä määritteli kestävän kehityksen 
selkeästi; ” jotain jota minä käytän ja jota minun lapseni täytyy olla mahdollista myös käyttää”. 
Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
365 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 8. Kysymys 5. Urakoitsijakysely: Osa 8. Kysymys 5, Kysely 
KOY:n hallitusten jäsenille: Osa 9. Kysymys 5. Asukaskysely: Osa 7. Kysymys 5. 
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Kuva 62. Kestävä kehitys on rakennuslaissa? 

Ekologisen rakentamisen ymmärtämiseksi on syytä ymmärtää sanan ekologia sisältö. 
Empiirisen aineiston antama tieto kertoo tämänkin käsitteen kaikenkattavuudesta (Liite 4 
Taulukko 10). Käsitteeseen sisällytetään kaikkea luontoon liittyvää. Suunnittelijoiden 
mielestä ekologia-sana liittyy ennen kaikkea luonnon ja ympäristön huomioon ottamiseen 
ja luonnonmukaisuuteen (12).366 Suunnittelijoiden käsitys ekologian merkityssisällöstä on 
yhdenmukaisin. Urakoitsijoiden ekologia-käsite liittyy myös luonnon huomioimiseen ja 
luonnonmukaisuuteen (8).367 Asukkaiden ekologia-käsite liittyy myös luonnon ja 
ympäristön huomioimiseen sekä luonnonmukaisuuteen (6).368 Ekologia-sanaan liitetään 
enennen kaikkea luonnollisuus sekä luonnon ja ihmisen välinen harmoninen suhde.  

                                                           
366 Muita merkityssisältöjä olivat; ihmisen ja luonnon välinen yhteistyö (4), taloudellisuus/luonnon 
talous (2), luonnon tasapaino (2), kestävä kehitys, taloudellinen rakentaminen, luonnon 
monimuotoisuus, ympäristön suojelu, kierrätettävien materiaalien ja kasvien hyödyntäminen sekä 
ympäristön, materiaalien ja energiavarojen käyttö. Kaksi suunnittelijaa ei vastannut ja kahden 
vastausta ei käsitelty. 
367 Muita urakoitsijoiden antamia merkityssisältöjä olivat: luonnolliset kierrot, luonnon tasapaino, 
luonnonvarojen hyödyntäminen, ympäristö, luonnon ihmiseen aiheuttamien vaikutusten 
selvittäminen (2) ja puhdas vesi, ilma ja luonto. 11 urakoitsijaa ei määritellyt käsitettä lainkaan. 
368 Muita asukkaiden antamia merkityssisältöjä ekologia-käsitteelle olivat; luonnon tasapaino, 
ympäristön suojelu, parempi ympäristön tila, kierrätys, uudistuminen, vanhan materiaalin 
hyödyntäminen niin kauan kuin se on mahdollista ja puhdas luonto. Valtaosa vastaajista (15) ei 
määritellyt käsitettä lainkaan. Kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenistä kolme määritteli 
ekologian. Määritelmissä mainitaan ihmisen ja luonnon välinen, jopa solutasolla tapahtuva, 
vuorovaikutus (2 ). Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että ekologia tarkoittaa luonnonmukaista elämää. 
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Päätösten taustalla on aina käsitys tai tieto. Kunnissa ympäristön tilaa seurataan koko 
ajan. Mitä tietoa ekologiasta tulisi kerätä ja käsitellä? Ensinnäkin Hailan mukaan tulisi 
olla selvillä saastumisesta. Toiseksi kunnissa tulisi arvioida suojeltavat elinympäristöt. 
Luonnonympäristöjen laatua ja monimuotoisuutta tulee myös arvioida jatkuvasti. Myös 
lajien seurantaa tulee tehdä jatkuvasti. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa jatkuva 
seuranta on merkityksellinen.369  Voidakseen tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat luonnon 
tilaan, päättäjien, siis myös asukkaiden, tulee olla tietoisia luonnon tilasta.  

Tämän tutkimuksen mukaan kotikaupungin ympäristön tila arvioidaan yleensä hyväksi 
(Liite 4 Taulukot 11-15).370 Yleisesti myös Suomen ympäristö on vastaajien mielestä 
hyvässä kunnossa. Euroopan ja maailman ympäristön tilasta ollaan epävarmempia; 
yleensä ympäristön tila arvioidaan tyydyttäväksi tai heikoksi.371 Kuinka tämä tietoisuus 
                                                                                                                                                
Kuusi (6) ei vastannut. Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Rovaniemellä määritteli ekologia-sanan 
luonnollisen synonyymiksi. Mikkelissä toimitusjohtaja ei määritellyt käsitettä lainkaan. 
Rakennuttajainsinöörin mielestä ekologia-sana viittaa luonnon järkevään hyödyntämiseen. Veli-
Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 
1.9.1998. 
369 Haila (1995) op.cit. s. 88. 
370 Liite 5. Asukaskysely: Osa 2. Kysymys 2-5; Suunnittelijakysely: Osa 2. Kysymys 2-5; 
Urakoitsijakysely : Osa 2. Kysymys 2-5; Kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille: Osa 2. 
Kysymys 2-5. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu 
Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
371 Ounasrinteen asukkaiden ja Peitsarin asukkaiden käsitys ympäristön tilasta poikkesi toisistaan; 
ounasrinteeläisten käsitys ympäristönsä tilasta vaihteli runsaasti; selkeää linjaa vastauksissa ei ollut. 
Peitsarin asukkaat (N= 12) olivat tyytyväisempiä asuinympäristönsä tilaan, joka luokiteltiin  joko 
erittäin hyväksi/ hyväksi (7) tai tyydyttäväksi (5). Ounasrinteeläiset (N=13) arvioivat ympäristön 
tilan Rovaniemellä tyydyttäväksi (7). Peitsarissa asuvat arvioivat Mikkelin ympäristön tilan erittäin 
hyväksi/ hyväksi (8). Ounasrinteeläisten mielestä ympäristön tila Suomessa oli parempi kuin 
peitsarilaisten mielestä. Ounasrinteen asukkaat arvioivat Suomen ympäristön tilan erittäin hyväksi/ 
hyväksi (7 ), kun taas peitsarilaisten mielestä ympäristön tila Suomessa on tyydyttävä (5 ) tai 
heikompi. Molempien lähiöiden asukkaat arvioivat Euroopan ympäristön tilan siedettäväksi/ 
heikoksi (Ounasrinteellä 5 , Peitsarissa 6 ), kun taas peitsarilaisilla oli selkeästi positiivisempi kuva 
maailman ympäristön tilasta; peitsarilaiset arvioivat maailman ympäristön tilan joko erittäin 
hyväksi tai hyväksi (7 ), kun taas ounasrinteeläisten mielestä maailman ympäristön tila on 
siedettävä tai heikko (7 ). Suunnittelijat ja urakoitsijat sekä Mikkelissä että Rovaniemellä arvioivat 
ympäristön tilan kotikaupungissaan ja Suomessa hyväksi, kun taas suunnittelijoiden ja 
urakoitsijoiden arvion mukaan Euroopan ja maailman ympäristön tila oli joko tyydyttävä tai 
siedettävä. Kiinteistöyhtiön hallitusten jäsenten mielipiteet jakaantuivat hieman. Mikkeliläisillä oli 
positiivisempi kuva ympäristön tilasta kotikaupungissaan ja Suomessa kuin rovaniemeläisillä. 
Mikkeliläisistä sekä Mikkelissä että Suomessa ympäristön tila on erittäin hyvä tai hyvä, kun taas 
rovaniemeläisistä Rovaniemellä ympäristön tila on erittäin hyvä tai hyvä. Rovaniemeläisten 
suunnittelijoiden mielestä Suomessa ympäristön tila on tyydyttävä. Mikkeliläiset arvioivat myös 
maailman ja Euroopan ympäristön tilan positiivisemmin; mikkeliläisten mielestä ympäristön tila on 
tyydyttävä, kun taas rovaniemeläisten suunnittelijoiden mielestä tyydyttävä tai huonompi. 
Toimitusjohtaja Rovaniemi arvioi ympäristön tilan Suomessa hyväksi, kun taas ympäristön tila oli 
hänen mielestään Rovaniemellä erinomainen. Ympäristön tila Euroopassa oli tyydyttävä ja 
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ympäristön tilasta vaikuttaa vastaajien ajattelutapaan?372 Empiirisen aineiston mukaan 
huoli ympäristön tilasta Euroopassa ja maailmassa on yhteinen (Liite 4 Taulukko 16). 
Kaikkiaan 76 % vastaajista oli huolissaan ympäristön tilasta Euroopassa ja jopa 87 % 
vastaajista oli huolissaan ympäristön tilasta maailmassa.373 Suhde säilyi samana kaikissa 
vastaajaryhmissä ja kummassakin kaupungissa. Sen sijaan vastaajista vähemmistö oli 
huolissaan ympäristön tilasta kotikaupungissaan ja Suomessa.374 Vain 33 % vastaajista oli 
huolissaan ympäristön tilasta kotikaupungissaan ja 48 % vastaajista oli huolissaan 
ympäristön tilasta Suomessa. Rovaniemeläisistä vastaajista enemmistö (52 %) oli 
huolissaan ympäristön tilasta Suomessa, kun taas mikkeliläisistä vain 42 % oli 
huolestunut samasta asiasta.375 Ounasrinteen asukkaista (N=13) enemmistö oli huolissaan 
oman kotikaupunkinsa ympäristön tilasta (7), kun taas peitsarilaiset (N=12) eivät olleet 

                                                                                                                                                
maailmassa heikko. Toimitusjohtaja Mikkelissä arvioi ympäristön tilan Suomessa ja Mikkelissä 
hyväksi. Ympäristön tila Euroopassa ja maailmalla oli hänen mielestään heikko. Rovaniemen 
rakennuttajainsinöörin mukaan ympäristön tila Rovaniemellä ja Suomessa on erinomainen, kun 
taas Euroopassa ja maailmassa tyydyttävä. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä 
haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
372 Liite 5. Asukaskysely: Osa 2. Kysymys 6- 13. Suunnittelijakysely: Osa 2. Kysymys 5-12, 
Urakoitsijakysely: Osa 2. Kysymys 5-12. Kysely kiinteistöyhtiön hallitusten jäsenille: Osa 2. 
Kysymys 5-12.  
373 Asukkaita huolestutti Euroopassa ja maailmassa eniten saastuminen (12  kummassakin). 
Asukkaita huolestutti maailmassa myös sademetsien tuhoutuminen (6 ) ja väestönkasvu (3 ). 
Suunnittelijoita huolestuttivat erityisesti Suomessa saastuminen (6 ) ja vesien huono kunto sekä 
happamoituminen (6 ). Suunnittelijoita huolestutti Euroopassa eniten saastuminen (11 ). 
Suunnittelijoiden syyt huolestua maailman ympäristön tilasta olivat moninaiset; eniten 
suunnittelijat olivat huolissaan ilman saastumisesta (9 ). Urakoitsijoista suuri osa (83 % 
Rovaniemellä ja 67 % Mikkelissä) oli huolestunut ympäristön tilasta Euroopassa ja maailmassa ( 
83% urakoitsijoista  Rovaniemellä ja 89 % Mikkelissä). 
374 Rovaniemeläiset suunnittelijat (37,5 %) olivat vähemmän huolissaan ympäristön tilasta 
Rovaniemellä kuin mitä mikkeliläiset suunnittelijat olivat huolissaan Mikkelin ympäristön tilasta 
(54,5 %). Syyt huoleen olivat moninaiset. Rovaniemeläisiä suunnittelijoita huolestutti mm. 
seuraavat seikat; rakennetun ympäristön laadun heikkeneminen, Ounasvaaran luonnonympäristön 
vaarantuminen, keskustan viheralueiden kohtalo (2 ), saastuminen, happamoituminen, liikenne, 
päätöksentekoon liittyvä välinpitämättömyys. Mikkelissä suunnittelijoita huolestutti mm.: teiden 
suolauksen vaikutus pohjaveteen, veden saastuminen (2 ), lisääntynyt autoilu, keskustan 
puistoalueiden väheneminen, vanhan rakennuskannan väheneminen ja jätevuoret. Urakoitsijoiden 
mielipiteet olivat samankaltaiset kuin suunnittelijoidenkin; urakoitsijat eivät kylläkään olleet 
huolestuneita ympäristön tilasta kotikaupungissaan ja Suomessa.  
375 Rovaniemeläisistä vastaajista 31 % oli huolestunut ympäristön tilasta Rovaniemellä ja 52 % oli 
huolestunut ympäristön tilasta Suomessa. Mikkelissä 36% oli huolestunut ympäristön tilasta 
Mikkelissä ja 42 % oli huolestunut ympäristön tilasta Suomessa. Mikkelissä ja Rovaniemellä 
kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajat ja rakennuttajataho eivät olleet huolissaan ympäristön tilasta 
kotikaupungissaan eivätkä Suomessa. Toimitusjohtajia huolestutti ympäristön tilanne Euroopassa ja 
maailmassa. Rakennuttajainsinööri oli huolissaan vain ympäristön tilasta maailmassa. 
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huolissaan ympäristön tilasta Mikkelissä (vain 4 oli huolissaan). Kiinteistöyhtiön 
hallituksen jäsenet olivat huolissaan ympäristön tilasta kaikilla osa-alueilla.376  

Huoli Euroopan ja maailman ympäristön tilasta on yhteinen, erityisesti saastuminen 
nousee eri vastaajaryhmissä yhdeksi keskeiseksi huolenaiheeksi. Kuinka huoleen 
vastataan? Uskovatko vastaajaryhmät voivansa vaikuttaa ympäristönsä tilaan omalla 
toiminnallaan?377 Tämä kysymys on keskeinen intressien ja arvojen välisessä suhteessa; 
intressi on prosessiin liittyvä, joten tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksista voi 
edesauttaa luonnonmukaisten intressien syntymistä. Vastaajien usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin kotikaupungissaan on vahva. Sen sijaan usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin heikkenee mitä kauemmaksi vaikutusten halutaan ulottuvan. 
Omien toimien vaikutukseen Suomen ympäristön tilan muutoksissa uskoo lähes 56 % 
vastaajista. Sen sijaan omiin vaikutusmahdollisuuksiin maailman ympäristön tilan 
suhteen ei enää usko kuin 12 % vastaajista. On syytä huomata, että poliittisesti valitut 
kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenet ovat suhteellisesti optimistisimpia (Liite 4 
Taulukot 17-20).  

Tuloksilla on merkitystä erityisesti päätöksissä, jotka koskevat paikallisia 
ympäristöongelmia. Paikallisten toimintatapojen ja paikallisten ongelmien ratkaiseminen 
tulee merkittävämmäksi, sillä ainakin usko toiminnan vaikutukseen paikallisella tasolla 
on vahva. Vastaajilla on omasta mielestään mahdollisuuksia toimia ympäristömyönteisesti 
paikallisesti, muttei globaalisti. Tulos antaa viitteitä siitä, että paikallisen päätöksenteon 
menetelmiä tulisi tukea ja ongelmista tulisi löytää paikalliset piirteet. Maantieteellisesti 
liian laajat ongelmat eivät innosta osallistumaan, tai ainakin usko asioiden ja ongelmien 
ratkaisuun horjuu.  

6.2  Ekologisen korjausrakentamisen prosessiin osallistuville asetetut 

vaatimukset ja paikallinen tulkinta 

Ekologisen rakentamisen prosessi edellyttää myös toimijoilta aivan uudenlaisia 
valmiuksia (kts. Huovilan malli Taulukko 5). Huovilan mukaan kestävä kehitys edellyttää 
myös taitavaa toimijajoukkoa, jolla on kokemusta tehdyistä kohteista. Otantaryhmään 
valitut suunnittelijat, urakoitsijat ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat tottuneet 
toimimaan erilaisissa korjausrakentamishankkeissa (Liite 4 Taulukko 21).378 Useimmilla 
                                                           
376 Euroopan tilanteessa kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajia huolestuttivat saastuminen ja 
tuotantotalouden aiheuttamat ongelmat Itä-Euroopassa. Maailmassa huolta aiheutti väestönkasvu ja 
saastuminen. Rakennuttajainsinööri oli huolissaan sademetsien hakkuista ja ihmisen vaikutuksesta 
luonnon tasapainoon. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, 
Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
377 Liite 5. Asukaskysely: Osa 2. Kysymys 14. Urakoitsijakysely: Osa 2. Kysymys 13, 
Suunnittelijakysely: Osa 2. Kysymys 13. Kysely kiinteistöyhtiön hallitusten jäsenille: Osa 2. 
Kysymys 13. 
378 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 5 Kysymys 1-15, Urakoitsijakysely: Osa 5. Kysymys 1-10, 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 6. Kysymys 1-10. Kaikki suunnittelijat (N=27), lähes 
kaikki urakoitsijat (N=26) ja useimmat kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet (N=6) ovat olleet 
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suunnittelijoilla (N=22), kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenillä (N=6) ja urakoitsijoilla 
(N=24) oli myös kokemusta 1960-1980-luvun kerrostalojen korjaamisesta. 
Korjausrakentamishankkeissa yleensä tilojen muutos, suunnittelijoiden toiminta, 
rakennuksen kunto ja rahoitus vaikuttavat eniten (Liite 4 Taulukot 22-24).379 Empiirisen 
aineiston mukaan useimmiten vastaajat ovat olleet mukana hankkeissa, joissa noudatetaan 
yhdenmukaisen korjaamisen periaatteita, sillä yli puolet vastaajista (56 %) on ollut 
ensisijaisesti mukana yhdenmukaisissa korjaushankkeissa (Liite 4 Taulukko 25). Vain 
muutama (11 %) on osallistunut hankkeisiin, joissa on ollut muuntelua. Neljäsosa (24 %) 
on osallistunut hankkeisiin, joissa on käytetty molempia lähestymistapoja 
(yhdenmukainen ja muuntelu). Muuntelua pidetään yhtenä keskeisenä keinona paikkaan 
sitouttamisessa ja elämänkaariasumisessa. 

Vastaajat suhtautuivat myönteisesti yhdenmukaisiin korjauksiin (46 %). Erityisesti 
urakoitsijat (67 %) ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet (44 %) olivat yhdenmukaisen 
korjaamisen kannalla (Liite 4 Taulukko 26).380 Yhdenmukaisen korjaamisen perusteen voi 
helposti ymmärtää kohteissa, jossa muuttoliike on vilkasta. On vaikea toteuttaa 
lyhytaikaisen asukkaan toiveita. Hyvä keskiverto palvelee ehkä paremmin, kuin liian 
persoonallinen toteutus. Toimijoilla oli oman käsityksensä mukaan kokemuksia myös ns. 
ekologisesta rakentamisesta.381 Useimmiten suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla oli eniten 

                                                                                                                                                
mukana korjausrakentamishankkeissa. Yleisimmin vastaajat ovat hankkineet kokemusta 
kerrostalojen korjauksista. Suunnittelijoilla oli kokemusta monista eri tyyppisistä rakennuksista. 
Urakoitsijoiden tärkeimpiä kohteita olivat olleet julkiset rakennukset, kerrostalot ja pientalot. Veli-
Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 
1.9.1998. 
379 Suunnittelijoiden kokemusten mukaan tilojen muutos ohjaa useimmiten korjausrakentamista 
(Liite 2, taulukko 15). Urakoitsijoiden työhön vaikuttavat suunnitelmat ja rakennuksen kunto. Myös 
raha vaikuttaa urakoitsijan työhön (Liite 2, Taulukko 16). Kiinteistöosakeyhtiön hallituksen 
jäsenten mielessä on eniten rahoitus (Liite 2, Taulukko 17). Nämä edellä mainitut piirteet kuvaavat 
hyvin kunkin tahon toimialueita ja eivät siten poikkea normaalista. Toimitusjohtaja Rovaniemellä 
oli sitä mieltä, että työllisyydellä ja ARA:n rahoituksella on eniten vaikutusta 
korjausrakentamishankkeisiin. Mikkelissä toimitusjohtaja oli tiukemmin kiinni 
rakennustekniikassa; rakennuksen viat, energia ja lämmitys, viihtyisyyden lisääminen ja sähkön 
käyttö ovat ohjanneet korjausrakentamista eniten. Rovaniemellä rakennuttajainsinöörin mielestä 
yhteistyö tilaajan kanssa, kustannusvaikutukset ja asetetut tavoitteet ohjaavat eniten 
korjaushankkeita. 
380 Toimitusjohtajien ja rakennuttajainsinöörin mukaan yhdenmukaiset korjaukset ovat olleet 
yleisimpiä. Rovaniemellä toimitusjohtaja ja rakennuttajainsinööri eivät nähneet esteitä toteuttaa 
molempia tapoja, mutta Mikkelissä toimitusjohtaja haluaisi suosia yhdenmukaista korjaustapaa. 
Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
381 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys1-3, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 1-3, Kysely 
Koy:n hallituksen jäsenille. Osa 4. Kysymys 1-3 . 
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kokemuksia,382 sen sijaan Koy:n hallituksen jäsenet eivät ole olleet mukana ekologisen 
rakentamisen hankkeissa. 383 

Taulukko 23.  Kokemukset ns. ekologisesta rakentamisesta. 

  Suunnittelijat Urakoitsijat  Koy:n hallituksen 
jäsenet 

 

 Rova-
niemi 

Mikkeli Rova-
niemi 

Mikkeli Rova-
niemi 

Mikkeli Yhteensä 
(N) 

Kyllä 11 6 7 1 1 3 29 

Ei 4 5 10 8 2 0 29 

Kyllä ja ei 1 0 0 0 1 0 2 

Vastaajia 
yhteensä (N) 

27 26 7 60 

Sidosryhmät ovat itse mieltäneet tehneensä ekologista suunnittelua jonkin verran; 
suunnittelijoista enemmistö (N=17) oli ilmoittanut suunnitelleensa ekologisia kohteita, 
mutta urakoitsijoista vain vähemmistö (N=8) ilmoitti olleensa mukana ekologisiksi 
luokiteltavissa hankkeissa. Ekologisuus on ilmennyt näissä hankkeissa hyvinkin 
moninaisesti (Taulukot 23 ja 24). Suunnittelijoiden mielestä ekologisuus on näkynyt 
lähinnä materiaalivalinnoissa ja energiakysymyksissä. Useissa hankkeissa oli myös 
käytetty puuta. Useissa vastauksissa mainittiin myös paikallisten, terveellisten ja 
kierrätettävien materiaalien käyttö. Suunnittelijat erittelivät myös LVI-tekniikkaan 
liittyviä ominaisuuksia sekä yleisiä periaatteita. Urakoitsijoiden käsitykset olivat 
suppeampia ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet mielisivät ensisijaisesti 
puurakentamisen ekologiseksi. Paikallisia eroja ei vastaajaryhmittäin voida osoittaa. 

                                                           
382 Urakoitsijoilla ei ollut kokemusta ekologisesta rakentamisesta Rovaniemellä (58%) ja Mikkelissä 
(89%) enemmistöllä urakoitsijoista ei ollut käytännön kokemuksia. Mikkelissä Koy:n hallituksen 
jäsenet olivat kokeneempia kuin Rovaniemellä. 
383 Kahdellatoista vastaajalla (12) oli kokemusta vähemmästä kuin viidestä (5) hankkeesta, ja 
seitsemällä (7) enemmästä kuin viidestä (5) ekohankkeesta. Kaksitoista (12) suunnittelijaa, neljä (4) 
urakoitsijaa ja viisi (5) kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsentä ei maininnut esimerkkejä 
ekorakentamiskohteista. 
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Taulukko 24.  Ekologisuuden piirteet ns. ekologisen rakentamisen hankkeissa 
Rovaniemellä. 

Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen jäsenet 

paikalliset materiaalit (2) 

luonnolliset materiaalit (2) 

lasivilla ja selluvilla (2) 

puun käyttö (2) 

kierrätysmateriaalit (2) 

terveellinen rakennus 

myrkyttömät materiaalit 

puun käyttö 

materiaalivalintoihin on kiinnitetty 

huomiota 

 

luonnonvalon ja auringon hyödyntäminen  

passiivinen aurinkoenergia 

aktiivinen aurinkoenergia 

matalaenergiatalo 

energian säästö 

lisäeristäminen kaukolämpö 

veden säästö 

jäteveden käsittely 

vanhojen ilmastointijärjestelmien 

säilyttäminen korjauskohteissa 

haja-asutusalueiden jäteveden 

käsittely 

biologisen jätteen lajittelu 

maaperän suojeleminen 

rakennustoiminnan aikana  

ilmansuunnat 

ympäristön tekeminen viihtyisämmäksi 

istutukset 

leikkipaikat ja polut 

ympäristö on otettu 

rakentamisessa huomioon: 

maaperää on säästetty 

 

paikallinen työvoima 

hinta-laatusuhde 

vanhan rakennuksen uusi 

käyttötarkoitus 

 

Taulukosta voidaan poimia mielenkiintoisia havaintoja: esimerkiksi lasivilla on 
mielletty ekologisen rakentamisen tunnuspiirteeksi Rovaniemellä. Lasivillan 
terveysvaikutuksia on tutkittu ja materiaali on saanut osakseen arvostelua erityisesti 
kuitumaisen rakenteensa sekä fenoli- ja formaldehydipäästöjen vuoksi.384 Ekologisuutta 
on myös leikkipaikkasuunnittelu, vaikka se kuuluu normaaliin piha- ja aluesuunnitteluun. 
Yhden vastaajan mielestä paikallisen työvoiman käyttö on osoitus ekologisesta 
toimintatavasta. Vaasan Ristinummella työllistämistä todellakin korostettiin yhtenä 
ekologisen lähiöparannuksen tavoitteena. 

                                                           
384 Varis Bokalders, Maria Block, Bygg ekologi 1. Att bygga sunda hus. Svensk byggtjänst, 
Stockholm, 1997, s.35. 
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Taulukko 25.  Ekologisuuden piirteet ns. ekologisen rakentamisen hankkeissa 
Mikkelissä. 

Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen jäsenet 

laadukkaat materiaalit 

kierrätysmateriaalit  

puupohjaiset materiaalit 

ei muoveja 

ei mineraalivillaa 

kestävät materiaalit 

 puurakentaminen (3) 

puulämmitys (2) 

huoneistokohtainen energiankulutuksen 

seuranta 

rakennusten lisäeristys 

tiiviit rakenteet 

energian säästö 

huoneistokohtainen kulutuksen 

seuranta 

maalämpö 

kompostoiva wc 

huoneistokohtainen vedenkulutuksen 

seuranta 

veden säästö 

jätteen lajittelu  

kestävä kehitys on huomioitu hankkeen 

aikana 

vanhan rakennuksen ehdoilla tapahtuva 

korjaaminen 

käytön aikaisten kulujen minimoiminen 

ympäristö on otettu 

rakentamisessa huomioon 

 

Mikkelissä suunnittelijat painottivat erityisesti puupohjaisten materiaalien käyttöä sekä 
energian ja veden säästöä. Kummassakaan kaupungissa luottamushenkilöt eivät osanneet 
eritellä ekologisen rakentamisen piirteitä seikkaperäisesti. Rovaniemeläinen 
toimitusjohtaja ei tunnistanut ainoatakaan toteutettua hanketta ekologiseksi. 
Rakennuttajainsinööri tunnisti kahdessa hankkeessa ekologisen rakentamisen piirteitä: 
Ounasrinteellä Salmenperä 2:ssa ja sairaalasta asunnoksi muutetussa ns. 
Kolpeneenlinnassa, joissa käytettiin luonnollisia maaleja ja ekologisiksi luokiteltavia 
materiaaleja. Mikkeliläisen toimitusjohtajan mukaan erityinen puurakennushanke oli 
varsinainen ekologisen rakentamisen hanke. Se kuitenkin jäi toteutumatta, koska 
kustannukset eivät mahtuneet Valtion Asuntorahaston (ARA) hintatasoon. Tässä 
hankkeessa toimitusjohtajan mukaan ekologisiksi lueteltavia piirteitä olivat maalämpö, 
varaavat takat, muovittomat rakenteet, rossipohja, puurakenteet ja selluvilla.385 
Ekologisuutta osana rakentamista ei siis ole yhdenmukaisesti ymmärretty.  

                                                           
385 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998 
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Asukkaat,386 suunnittelijat,387 urakoitsijat388 ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet 
määrittelivät ekologisen rakentamisen yleensä materiaaliin liittyväksi ominaisuudeksi 
(Liite 4 Taulukot 27-29). Kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenten mukaan ekologinen 
rakentaminen sisältää mm. materiaalivalinnat (3 ), kierrätyksen (2 ), energia-asiat ja 
luonnon.389 Yhtiöiden toimitusjohtajilla oli toisistaan poikkeavat painotukset; 
Rovaniemellä toimitusjohtaja uskoi, että talous määrää ensisijaisesti ekologisen 
rakentamisen sisällön, kun taas Mikkelissä toimitusjohtajan mukaan luonnonmukaisuus 
ja luonnollisuus sekä kierrätettävyys ovat ekologisen rakentamisen keskeisiä teemoja. 
Myös rakennuttajainsinööri Rovaniemellä oli luonnonmukaisuuden ja elinkaariajattelun 
takana.390 Hyvin huomattavalle osalle (34 %) ekologinen rakentaminen on käsitteenä outo 
tai he eivät osaa määritellä sisältöä seikkaperäisesti. Merkittävää on huomata, että 
epätietoisuus on kaikilla prosessin tasoilla samanlaista. Ekologisesta rakentamisesta 
tiedetään jotain, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa, jää epäselväksi.  

Empiirisen aineiston antaman tiedon pohjalta voidaan todeta, että rakennushankkeessa 
on odotettavissa ongelmia, elleivät osapuolet kykene selvittämään ekologisen 
rakentamisen tavoitteita (fenotyyppinen ekologinen rakentaminen) kussakin kohteessa 
seikkaperäisesti. Paikallisuus tuli esille erityisesti urakoitsijoiden ekologisen 
rakentamisen tulkinnoissa, joissa rakennuspaikan merkitys korostui. Joillekin 
suunnittelijoille paikallisuus oli myös merkittävä ekologisen rakentamisen osatekijä; 
paikallisuus paikan ymmärtämisessä ja paikallisissa materiaaleissa. Muutoin paikallisuus 
ei erottunut käsitteissä mitenkään.  

Ekologisen rakentamisen sisältökeskustelua oltiin käyty tutkimuksen aikana jo 
runsaasti. Oliko keskustelu johtanut käytännön tekoihin? Valtion Asuntorahaston (ARA) 
merkitys sosiaalisen asuntotuotannon rakennushankkeissa on keskeinen. ARA rahoittaa 
uudisrakentamista ja korjausrakentamista. Aluepäällikkö Matti Polvisen mukaan ARA ei 
ollut määritellyt ekologista rakentamista eikä kestävää kehitystä seikkaperäisesti. 
Käsitteitä oli rajattu yleisellä tasolla, kuten keskusteluissa ja neuvotteluissa. Yleensä 
                                                           
386 Liite 5. Asukaskysely. Osa 3  Kysymys 42. Suurin osa asukkaista (11) ei osannut määritellä 
käsitettä ja yksi asukas Mikkelissä ei vastannut, koska uskoi, ettei ekologinen rakentaminen ole 
Mikkelissä mahdollista. 
387 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 4. Viisi suunnittelijaa ei määritellyt käsitettä. Yhden 
suunnittelijan mielestä käsite ei ollut vielä selkeytynyt, vaikkakin jäteasioista on puhuttu paljon. 
388 Liite 5: Urakoitsijakysely Osa 4. Kysymys 4. Kymmenen (10) urakoitsijaa ei määritellyt käsitettä. 
389 Liite 5. Kysely Koy:n hallituksen jäsenille. Osa 4. Kysymys 4. Joku viittasi viljelyyn ja eläinten 
pitoon samoin kuin kompostointiin (2 ). Viimeksi mainitut sisällöt viittaavat syväekologiaan. Neljä 
(4) vastaajaa ei määritellyt käsitettä.  
390 Toimitusjohtaja Rovaniemellä tulkitsi ekologisen rakentamisen kohtuuhintaisena rakentamisena, 
jossa käytetään luonnonmateriaaleja. Hänen mukaan taloudelliset tekijät määrittävät ekologisen 
rakentamisen täydellisesti. Mikkelissä toimitusjohtaja sisällytti seuraavat tekijät mukaan 
ekologiseen rakentamiseen: luonnon huomioiminen, mahdollisimman laajasti itse tehty, luonnon 
materiaalien käyttö ja keinotekoisten materiaalien käytön välttäminen. Rakennuttajainsinööri 
Rovaniemellä tulkitsi ekologisen rakentamisen  seuraavasti: rakennuksen elinkaari, pitkäikäiset 
materiaalit, rakennusosien kierrätettävyys ja uusiokäyttö sekä rakennuksen tuhottavuus käyttöiän 
loppuessa. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu 
Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
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ekologinen rakentaminen oli liitetty näissä keskusteluissa kestävyyteen ja tilojen 
muuntojoustoon. Polvisen mukaan myöskään Ympäristöministeriö ei ollut määritellyt 
kestävän kehityksen eikä ekologisen rakentamisen sisältöä tarkoin, vaikka ARA oli sitä 
toivonut. Käytännössä ekologisen rakentamisen kokeiluja ei ARA:n kohteissa oltu tehty. 
Polvisen mukaan ainoa todellinen kokeilukohde oli Viikin ekologinen asuinalue.391  

Huovilan mallissa esitetään, että käyttäjän/ omistajan, eli tässä tapauksessa asukkaan, 
tulisi asettaa selkeät ympäristövaatimukset prosessin osapuolille ja tuotteelle suunnittelun 
alkuvaiheessa. Rakennuttajan tulisi huolehtia vaatimusten huomioimisesta koko hankkeen 
ajan ja suunnittelijoiden tulisi erityisesti pohtia rakennusmateriaalien 
ympäristöominaisuuksia. Millainen käsitys prosessiin osallistuvilla on tuotteiden 
ekologisista ominaisuuksista? Onko paikallisella materiaalilla merkitystä 
materiaalivalinnoissa?392  

                                                           
391 Matti Polvinen haastattelu 15.9.1998. 
392 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 13-15, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 13-15; 
Kysely KOY:n hallitusten jäsenille: Osa 4. Kysymys 13-15. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 
26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. Osa 
suunnittelijoista määritteli ekologisen materiaalin yleisemmin, kuten: luonnosta otettu, hengittävät 
rakenteet, kierrätettävä materiaali (4), materiaali, jolla pitkä käyttöikä, luonnollisesti häviävä 
materiaali, kaikki ”henkinen ja materiaalinen, joka voidaan ottaa luonnosta” (2),  uusiutuvat 
materiaalit (2), terveelliset materiaalit, alhaisen energiankulutuksen tuotannossa vaativat materiaalit 
ja uudelleen käytettävät materiaalit. Kuusi (6) ei vastannut. Myöskin jotkut urakoitsijat 
määrittelivät ekologisen materiaalin yleisemmin; luonnollinen materiaali (2), alhaisen 
energiankulutuksen tuotannossa vaativat materiaalit, paikalliset materiaalit, kierrätettävät 
materiaalit ja materiaalit, joilla on vähän päästöjä. Yksi vastaaja sisällytti aurinkopaneelit ja 
lämmön talteenoton ekologiseksi materiaaliksi. Kaksi vastaajaa ei määritellyt ekologista 
materiaalia. Vain muutama kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen määritteli ekologisen materiaalin. 
Toimitusjohtaja Rovaniemellä hyväksyi puun ja kiven ekologisiksi materiaaleiksi. Mikkelissä 
toimitusjohtaja sisällytti seuraavat materiaalit ekologisen materiaalin luokkaan; selluvilla, puu, savi, 
kivi, tiilet ja puukuitulevyt. Rovaniemellä rakennuttajainsinööri luetteli seuraavat materiaalit: 
uusiutuvista luonnonvaroista tehtävät materiaalit, vähän energiaa valmistuksessa vaativat 
materiaalit, vähän jätettä tuottavat materiaalit ja helposti tuhottavat materiaalit.  
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Taulukko 26. Ekologisia materiaaleja suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja KOY:n 
hallitusten jäsenten mukaan. 

Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen jäsenet 

Puu, puiset ja puupohjaiset materiaalit  (22 ) 

Luonnonkivi (6 ) 

Tiilet (4 ) 

Betoni (2 ) 

Savi 

Linoleum 

Teräs- ja kuparikaapelit, muut metallit 

Korkki 

Turve  

Kuitumateriaalit 

Luonnolliset maalit 

Kaikki eristysmateriaalit 

Puu (21 ) 

Luonnonkivi (8 ) 

Kupari (3 ) 

Tiilet (2 ) 

Mineraalit (2 ) 

Sora 

Muovi 

Hamppu 

Maa 

Lasivilla 

Selluloosa ja selluvilla 

Vesi 

Puu (3 ) 

Savi 

Luonnolliset maalit 

Pellava 

Luonnonkivi 

Puu on selkeästi yleisin ekologiseksi miellettävä materiaali (kts. taulukko 26). Myös 
tiilet ja kivet on yleisesti hyväksytty ekologiksi materiaaleiksi. Materiaalivalikoima on 
samankaltainen kuin esimerkiksi Hollannin Handbook of Sustainable Building 
ensisijaisuusmenettelyssä luokitellut materiaalit. Suomalaista puuta on markkinoitu 
ekologisena tuotteena jo hyvin. Sen sijaan paikallisen materiaalin määrittäminen on 
vaikeaa (kts. taulukko 27).  

Taulukko 27. Paikallinen materiaali vastaajan kotipaikan mukaan. 

Rovaniemi Mikkeli 

Puu (29 ) 

Luonnonkivi (16 ) 

Betoni (6 ) 

Sora (5 ),maa (5 ), hiekka (2 ) 

Tiilet (3 ) 

Lumi, jää (2 ) 

Vesi (2 ) 

Lasi, metallit ja kaivostuotteet 

Turve, savi, olki 

Pellava 

Puu (18 ) 

Luonnonkivi (7 ) 

Sora (5 ) 

Tiilet (3 ) 

Maa (3 ) 

Betoni (2 ) 

Turve 

Paperi 

Olki 

Vain osa rajasi paikallisuuden maantieteellisesti ja osa materiaalina.393 Vastaajat 
luokittelivat paikalliset materiaalit myös tuoteryhmittäin. Rovaniemeläisillä vastaajilla oli 

                                                           
393 Yhdeksän suunnittelijaa määritteli paikallisen materiaalin ensisijaisesti maantieteellisesti; 
paikallinen materiaali valmistetaan paikalla tai talousalueen sisällä. Kolmen rovaniemeläisen 
suunnittelijan mielestä paikallinen materiaali on valmistettu Lapin läänissä, yksi mikkeliläinen 
suunnittelija rajasi paikalliseksi materiaaliksi tuotteen, joka on valmistettu Savonlinna- Pieksämäki- 
Heinola linjan sisällä. Kahdeksan (8) suunnittelijaa määritteli säteen, jonka sisällä tuotetaan 
paikallisia materiaaleja. Säde vaihteli 50 km-150 km välillä. Yksi rajasi paikallisen materiaalin 
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enemmän materiaalivaihtoehtoja kuin mikkeliläisillä. Puu ja luonnonkivi ovat selkeästi 
paikallisiksi miellettyjä materiaaleja koko Suomessa. Vastaajat määrittelivät paikallisen 
materiaalin myös valmistuspaikan maantieteellisen etäisyyden mukaan ja luettelivat 
paikallisia materiaaleja, joita tältä etäisyydeltä voidaan hankkia (kts. taulukko 28).  

Taulukko 28. Paikallinen materiaali rakennusmateriaalin valmistuspaikan 
etäisyyden (säteen) ja vastaajan kotipaikan mukaan. 

Säde Rovaniemi Mikkeli 
 

0-50 km Puu, sora, kivi Betoni 

0-75 km Puu, kivi  

0-100 km Puu, betoni, sora Puu, betoni, maa, turve 

0-150 km Kaapelit, vesivoima   

0-500 km Puu, kivi ja sen johdannaiset, betoni, sora, maa  

Lapin lääni Puu, kivi, hiekka, kaivostuotteet, sora, maa, betoni  

Mikkelin talousalue  Kivi, puu, sora, tiilet 

Rakennustuoteteollisuuden (RTT) jäsenluettelon394 mukaan entisessä Mikkelin läänissä 
oli vain viisi (5) rakennustuotteita valmistavaa yhtiötä. Lapin läänissä vastaavia oli vain 
neljä (4).395 Rakennustarvikkeita valmistavia yrityksiä on myös muita kuin vain RTT:n 
jäseniä. RT-kortiston ohessa myytävä Rakennustarvikkeet sisältää luettelon yleisimmistä 

                                                                                                                                                
kunnan alueella tuotetuksi tuotteeksi. Paikallinen materiaali määriteltiin myös toisin: kotimainen 
materiaali, joka tehdään kotimaisista raaka-aineista, materiaali, joka on tyypillinen tietylle 
maantieteelliselle alueelle, luonnontuote, joka ei vaadi pitkiä kuljetusmatkoja. Yhden vastaajan 
mielestä puu, sora ja betoni ovat paikallisia. Yksi ei vastannut lainkaan. Urakoitsijat määrittelivät 
paikallisen materiaalin myös sekä tuotteena että valmistuspaikan maantieteellisen sijainnin mukaan. 
Viisi (5) urakoitsijaa Rovaniemeltä oli sitä mieltä, että paikallinen materiaali valmistetaan Lapissa, 
yksi hyväksyi myös Oulussa valmistetun tuotteen paikalliseksi tuotteeksi. Yksi urakoitsija 
Rovaniemeltä hyväksyi Pohjois-Suomessa valmistetun tuotteen paikalliseksi materiaaliksi.  Yksi 
mikkeliläinen urakoitsija oli sitä mieltä, että Etelä-Savossa tehty tuote on paikallinen. 
Urakoitsijoiden määrittelemä säde oli suurempi kuin suunnittelijoiden; paikallisia materiaaleja 
voidaan valmistaa 100 km- 500 km:n päässä kohteesta. Kolmen mielestä 100 km on ehdoton raja. 
Yhden mielestä kotimaiset tuotteet ovat paikallisia, toisen mielestä paikalliset materiaalit 
valmistetaan samalla paikkakunnalla missä rakennuskohde on. Yhden vastaajan mielestä ei ole 
olemassa paikallisia materiaaleja. Toisen mielestä paikallisen materiaalin kuljetukseen ei tarvita 
pitkiä matkoja. Kaksi vastaajaa ei määritellyt paikallista materiaalia. Kiinteistöyhtiöiden hallitusten 
jäsenten muutamissa kommenteissa Itä-Suomessa, omalla talousalueella ja Mikkelissä tai Lapin/ 
Oulun läänissä valmistetut tuotteet ovat paikallisia. Kolme vastaaja ei määritellyt paikallista 
materiaalia lainkaan. 
394 RTT:n tilastot päivitetty 26.8.1998. 
395 Mikkelin läänissä olevat rakennustuotteita valmistavat yhtiöt olivat Kerimäellä, Naarajärvellä, 
Heinolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lapin läänissä rakennustuotteita valmistavia RTT:n 
jäseniä oli Kyläjoella, Ylitorniossa ja Kemissä (2 kpl). 
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tuotteiden välittäjistä.396 Teoksen mukaan vuonna 1998 entisen Mikkelin alueella oli 34 
erilaisia rakennustuotteita välittävää yritystä.397 Lapin läänissä yrityksiä oli 21.398 On syytä 
huomata, että edellä mainittuja tuotteita ei aina suinkaan valmisteta ko. alueella. Yritykset 
välittävät usein samoja tuotteita eri puolilta Suomea, joten paikallisuus on enemmänkin 
välittäjään kuin tuotteeseen liittyvä ominaisuus.  

Rovaniemellä paikallisiksi materiaaleiksi mielletään siis ennen kaikkea puu- ja 
kivituotteet, maa-aines ja betoni. Mikkelissä paikallisiksi materiaaleiksi ymmärretään puu 
ja kivituotteet sekä betoni. Edellä luetellut materiaalit ovat rakentamisessa yleisesti 
käytettyjä. Paikallisuus osoittautuukin materiaalin hankinta-aluetta rajaavana käsitteenä 
liian epämääräiseksi.  

Tämän tutkimuksen mukaan paikallisia materiaaleja käytetään enimmäkseen 
satunnaisesti (Liite 4. Taulukko 30). Paikallisia materiaaleja ei myöskään priorisoida 
pelkän paikallisuuden perusteella (kts. taulukko 29).399 Rovaniemeläiset urakoitsijat 
suhtautuvat paikallisten materiaalien käyttöön positiivisemmin kuin mikkeliläiset 
urakoitsijat. Lapin alueella materiaalituotannon työllistävä vaikutus koetaan ilmeisesti 
tärkeäksi.  

Taulukko 29. Pitäisikö paikallisia materiaaleja käyttää pelkästään paikallisuuden 
perusteella? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä (N) 
 

 Suunnittelija Urakoitsij

a 

Suunnittelija  Urakoitsij

a 

 

Kyllä 3 9 5 1 18 

Ei 9 8 6 7 30 

EOS 3 0 0 1 4 

Kyllä ja ei 0 1  0 1 

Puuttuva 
tieto 

1  0 0 1 

                                                           
396 Rakennustarvikkeet. Rakennustuotteet Suomessa, Rakennustietosäätiö, Rakennustieto OY, 
Helsinki, 1997, ss. 310-364 
397 Mikkelin alueella olevat yritykset välittävät seuraavia tuotteita: 
Seinärappaus, puuikkunat, puuovet, puutalot, puuportaat, kaiteet, lasit, maalit, lakat, puunsuoja-
aineet, palo-ovet, lattian päällysteet, perustus eristeet, betoni, betonielementit, betoniset 
runkorakenteet, tuulettimet, altaat, kylpyhuonekalusteet, minikeittiöt, altaat, kaapien ovet, 
metalliovet, julkisivujärjestelmät, jakavat seinät, lumiesteet, kivituotteet, sähköhyllyt, 
sähkötarvikkeet, muuntajat, tiilet, keittiökaapistot, sahapuu, höyläpuu, pumpputarvikkeet, puiset 
lattiapäällysteet, läpimenot, venttiilit, laastit. 
398 Lapin läänissä olevat yritykset välittivät seuraavia tuotteita:  
Tapetit, kalusteet, puutalot, lämmitysuunit, tulisijat, puuikkunat, puuovet, saunakalusteet, 
lomamökit, leikkialueiden kalusteet, lasit, urheilukalusteet, jätesuojat, eristyslasi, jakoseinät, 
ruostumaton teräs, ravintola kalusteet, teollisuuskeittiöiden kalusteet, ikkunoiden tiivisteet, 
autosuojat, muurausteräkset, puueristeet. 
399 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 16-17, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 16-17, 
Kysely KOY:n.hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 19. 
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Yhteensä (N) 16 18 11 9 54 

Kierrätettävyys on keskeinen elinkaareen ja ekologiseen rakentamiseen liittyvä käsite. 
Vastaajia pyydettiin määrittelemään kierrätettävät materiaalit ja rakennusosat (kts. 
taulukot 30 ja 31).400 

Taulukko 30. Kierrätettävät materiaalit suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja Koy:n 
hallitusten jäsenten mukaan mukaan. 

Rovaniemi Mikkeli 

Puu (18 ) 

Metallit: kupari, teräs, messinki, pelti (14 ) 

Tiilet (10 ) 

Muovit (6 ) 

Kivi (6 ) 

Betoni (6 ) 

Lasi (5 ) 

Maa (2 ) 

Lumi 

Korkki 

Asfaltti 

Lasivilla, selluvilla 

Puu (8 ) 

Metallit: teräs (5 ) 

Lasi (4 ) 

Muovit (3 ) 

Kivi (2 ) 

Paperi (2 ) 

Tiilet  

Betoni 

Vanhat kaapelit 

Taulukko 31. Kierrätettävät rakennusosat suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja 
Koy:n hallitusten jäsenten mukaan. 

Rovaniemi Mikkeli 

Ikkunat (14 ) 

Ovet (13 ) 

Kylpyhuoneen varusteet (7 ) 

Runkorakenteet, puurakenteet (7 ) 

Metallit: terästuotteet, kupari  (5 ) 

Kalusteet (3 ) 

Irtokalusteet (3 ) 

Tiilet (3 )  

Hirret (2 ) 

Kaapelit 

Eristystarvikkeet 

Alumiini 

Lasi 

Pumpputarvikkeet 

Sähkökeskus 

Ovet (5 ) 

Kylpyhuoneen varusteet (4 ) 

Kalusteet (4 ) 

Muovit (3 ) 

Elementit, betoniosat (2 ) 

Ikkunat (2 ) 

Tiiliuunit (2 ) 

Tiilet 

Eristeet 

Kotitalouskoneet  

Lasi 

Päällysteet 

Hirret 

Puurakenteet  

Teräsrakenteet 

                                                           
400 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 19-22, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 19-22, 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 17-19.  
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Rovaniemellä toimitusjohtaja ei ollut lainkaan vakuuttunut rakennusosien 
kierrätettävyydestä. Kun rakennusta korjataan, urakoitsija ottaa usein joitakin tavaroita 
omaan käyttöönsä. Toimitusjohtajan arvion mukaan jopa 90% viedään kuitenkin 
kaatopaikalle. Mikkelissä toimitusjohtaja epäili myös rakennusosien kierrätettävyyttä ja 
uusiokäyttöä. Toimitusjohtajan mukaan ikkunoita, ovia, kalusteita jne. voidaan kierrättää, 
mutta yleensä urakoitsija haluaa korvata vanhan uudella. Rakennuttajainsinööri 
Rovaniemeltä mainitsi puiset materiaalit, metallit ja osan muoveista kierrätettävien 
materiaalien joukkoon. Joissakin tapauksissa elementtejä, ikkunoita ja kalusteita voidaan 
käyttää uudelleen.401 Suunnittelijat ja urakoitsijat ovat käyttäneet töissään kierrätettäviä 
materiaaleja yleisesti (kts. taulukko 32).402  

Taulukko 32. Oletteko käyttäneet kierrätettäviä materiaaleja kohteissanne? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Yhteensä (N) 
 

Kyllä 18 16 34 

Ei 7 10 17 

Puuttuva tieto 2 1 3 

Yhteensä (N) 27 27 54 

Kierrätettävien materiaalien käyttö on yleistä, mutta varsinaisesti uuteen rakennukseen 
esimerkiksi uusiokäytön avulla ei tule kierrätysmateriaalia. Vastaajien mielestä 
materiaalien ominaisuudet määräävät ekologisen rakentamisen sisällön ensisijaisesti. 
Vastaajien antama kuva ekologisesta rakentamisesta, ekologisista ja paikallisista 
materiaaleista sekä kierrätettävistä rakennusosista on myös yhdenmukainen; kierrätettäviä 
materiaaleja pyritään hyödyntämään, mutta todelliseen kierrätykseen ja uusiokäyttöön 
eivät varsinkaan käyttäjän edustajat tutkimuksen aikana uskoneet.  

Vastaajat eivät tunnistaneet ekologisessa rakentamisessa tyylillisiä piirteitä; yli puolet 
(55 %) ei liittänyt ekologiseen rakentamisen mitään tyylillisiä ominaisuuksia.403 Aiemmin 

                                                           
401 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998 
402 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 4. Kysymys 21-22. Urakoitsijakysely: Osa 4 Kysymys 23-24. 
403 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 4. Kysymys 10. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 10. Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 10. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo 
Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. Suunnittelijat luettelivat joitakin 
tyylillisiä piirteitä: puurakentaminen (2), julkisivujen tyylittely (ei mummon mökki), suuntaaminen, 
ympäristön huomioiminen (5), kestävä (2), inhimillinen, energiatehokkuus. Urakoitsijoiden 
mielestä tyylillisiä ominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi; materiaalivalinnat luonnonmukaisia ja 
vaarattomia (4), arkaainen rakentaminen (2), energiatehokkuus, kierrätettävyys. Yhden 
kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenen mielestä ekologisen rakentamisen tyylilliset piirteet ovat; 
luonnonmukaisuus, kompostointi, kotieläinten pito tontilla, luonnollinen jätteenkäsittely, 
viljelymahdollisuudet. Vaikka materiaali osoittautui keskeiseksi kaikilla osa-alueilla, vastaajat eivät 
kuitenkaan tunnistaneet emissio-käsitettä. Suurimmalle osalle (76%) emissio oli aivan vieras käsite. 
Myöskään toimitusjohtajat ja rakenuttajainsinööri eivät tunnistaneet emissio-käsitettä. Toisaalta 
materiaalien päästöistä puhuttaessa tulisikin välttää tieteellistä ilmaisua, sillä vieraskielinen ilmaisu, 
vaikka se onkin alan sana, ei näytä kuuluvan arkikieleen. 
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tässä tutkimuksessa kritisoitiin laadun ja ekologisuuden käsitteiden yhdistämistä (kts. 
kappale. 2.4. ”Ekologisen rakentamisen ontologia”). Ekologisessa rakentamisessa 
tavoitteet tulee määritellä hankkeen alussa ja tällöin myös määritellään laatu, johon 
hankkeessa pyritään. Sidosryhmien käsitys ekologian ja laadun käsitteiden yhteen 
nivomisesta tukee tässä tutkimuksessa esitettyä kritiikkiä.404 Tämän tutkimuksen mukaan 
kulutuskestävyys luetaan ensisijaisesti hyvän materiaalin ja rakennusosan 
laatuominaisuuksiin. Rakennusosan laatuominaisuuksiin luetaan myös pitkään jatkunut 
käyttö ja laaja kokemus tuotteesta.405 Suunnittelijat arvostavat myös rakennusosan korkeaa 
esteettistä laatua (Liite 4. Taulukko 31-34). Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden 
mielipiteet ovat koko hankkeen kannalta merkittäviä. Suunnittelijat määräävät tuotteen, 
jonka urakoitsijat voivat vaihtaa vastaavaan tuotteeseen. Laadukkaaseen rakentamiseen 
todennäköisesti valitaan kulutuskestävä tuote. Uusien tuotteiden kokeileminen ei ole 
kovinkaan haluttua ainakaan laadukkaan rakentamisen kohdalla, sillä varmat ja hyviksi 
koetut tuotteet ovat ensisijaisia. Mikäli ekologisuus on rakentamisessa ensisijaista, 
joudutaan pohtimaan myös ekologisen ja laadukkaan rakentamisen välistä suhdetta. 
Ympäristöministeriön mukaan ekologinen rakentaminen on ensisijassa osa hyvää 
rakennustapaa. Mielletäänkö tämä yhteys kentällä (kts. taulukot 33 ja 34)?406 

Taulukko 33. Merkitseekö ekologinen rakentaminen urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden mielestä automaattisesti hyvää rakentamista? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä 
(N) 

 Urakoitsija Suunnittelij
a 

Urakoitsija Suunnittelija  

Kyllä     0 

Ei 16 15 11 9 51 

EOS  2   2 

Kyllä ja ei  1   1 

Yhteensä 
(N) 

16 18 11 9 54 

Taulukko 34. Merkitseekö ekologinen materiaali urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden mielestä automaattisesti laadukasta materiaalia? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä 
(N) 

 

 Urakoitsija Suunnittelija Urakoitsija Suunnittelija  
Kyllä  2 1  3 

Ei 15 14 8 8 45 

EOS  2 2 1 5 

                                                           
404 Liite 5. Suunnittelukysely Osa 7. Kysymys 15-16. Urakoitsijakysely Osa 7. Kysymys 15-16. 
405 Tässä analysoitiin vain 1. sijalle asetetut vaihtoehdot. 
406 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 7. Kysymys 24-25. Urakoitsijakysely Osa 7. Kysymys 24-25. 
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Puuttuva 
tieto 

1    1 

Yhteensä 
(N) 

16 18 11 9 54 

Ekologista rakentamista ja ns. ekologista materiaalia ei ainakaan tämän tutkimuksen 
mukaan mielletä laadukkaan rakentamisen tai materiaalin synonyymiksi. Tämä aiheuttaa 
selkeitä paineita ekologisen materiaalin laatuominaisuuksien varmentamiselle. 
Ekologisuus ei riitä pelkästään valintakriteeriksi. Materiaalien ekologisuutta täytyy 
pilkkoa osatekijöiksi. Aiemmin ekologisen rakentamisen ontologiaa ja tulkintoja 
käsittelevissä kappaleissa totesimme, että materiaalien ekologisuutta voidaan arvottaa 
myös terveysvaikutusten avulla (kts. kappale 3.3 ”Kestävän kehityksen mukaisen 
rakentamisen ja paikallisuuden indikaattoreista”). 

Onko materiaalien päästöillä ja elinkaariominaisuuksilla ollut merkitystä materiaalia 
valittaessa?407 Tutkimuksen mukaan pintamateriaalien päästöluokituksella ei ole ollut 
erityistä merkitystä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden materiaalivalinnassa (Liite 4 
Taulukko 35). Päästöluokituksen merkityksen odotetaan kuitenkin lisääntyvän 
tulevaisuudessa (liite 4 taulukko 36). Mitään eroja kaupunkien ja sidosryhmien välillä ei 
ollut. Myöskin materiaalin elinkaariarvion merkitys materiaalivalinnassa on vaihdellut, 
elinkaariarvion merkitys on usein jäänyt huomioimatta. Sidosryhmät kuitenkin uskovat, 
että elinkaariarvion merkitys materiaalivalinnoissa korostuu tulevaisuudessa (Liite 4 
Taulukot 37-38).  

Paikallisuuden kannalta talven merkitys edellä mainittuihin seikkoihin nähden on 
tärkeä. Kuinka talvi on vaikuttanut suunnitteluun ja rakentamiseen sekä vaikuttaako se ns. 
ekologisen rakentamiseen?408  Suunnittelijoista enemmistö sekä Mikkelissä (N=9) että 
Rovaniemellä (N=10) kokee, ettei talvi ole vaikuttanut suunnittelutyyliin. Tässä 
yhteydessä ei siis ainakaan klimatologisesta suunnittelusta voida saada viitteitä. Talvi ei 
ensisijaisesti ohjaa  suunnitteluratkaisuja Suomen tavallisesta käytännöstä poikkeavaksi. 
Sen sijaan urakoitsijat, erityisesti rovaniemeläiset (N=12) urakoitsijat kokevat, että talvi 
on vaikuttanut rakennustapaan.409 Urakoinnissa talvirakentamisen merkitys korostuu, 
etenkin siellä missä talvi on pitkä, joten tämä tulos ei ollut mitenkään tavallisesta 
poikkeava. Urakoitsijat kokevat, että talvirakentamisessa laatu on ollut yhtä hyvää kuin 
muutenkin.410 Suunnittelijat kokevat, että talvi on vaikuttanut rakentamisen laatuun jonkin 
verran. Mikkelissä puolet suunnittelijoista (N=6) koki, että rakentamisen laatu on 
heikentynyt jonkin verran talven takia. Rovaniemellä yli puolet (N=9) suunnittelijoista 
totesi, ettei talvella ole ollut vaikutusta työn laatuun.  

                                                           
407 Liite 5. Suunnittelukysely Osa 4. Kysymys 23-24,39-40 . Urakoitsijakysely Osa 4. Kysymys 25-
26,41-42,Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4 Kysymys 22-23. 
408 Liite 5. Suunnittelijakysely. Osa 6. Kysymys 1-11. Urakoitsijakysely. Osa 6. Kysymys 1-14. Veli-
Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 
1.9.1998. 
409 Mikkelissä vain kolme urakoitsijaa koki, että talvi oli vaikuttanut rakennustapaan. 
410 Rovaniemellä 11 urakoitsijaa 18 vastanneesta ja Mikkelissä seitsemän yhdeksästä arvioi 
talvirakentamisen laadun yhtä hyväksi kuin muutoinkin. 
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Yleensä suunnittelijat ja urakoitsijat eivät osanneet eritellä talven positiivisia ja 
negatiivisia vaikutuksia ekologiseen rakentamiseen (Liite 4 Taulukko 39).411 Joidenkin 
suunnittelijoiden mielestä talvi vaikuttaa ekologiseen rakentamiseen mm. siten, että se 
innostaa säästämään energiaa ja käyttämään hyväksi lunta. Talvella rakenteet ovat kuivia. 
Suunnittelijoiden412 mielestä talvi vaikuttaa kielteisesti energiankulutukseen (5), 
materiaalien hankintaan ja käyttöön (3) sekä ulkotöihin, jotka ovat vaikeampia talvella. 
Myös urakoitsijat kiinnittivät huomiota energian kulutukseen ja materiaalihukkaan sekä 
materiaalien kuivatukseen.413 Talven merkitys ekologisessa rakentamisessa jää hieman 
epäselväksi. Energiankulutus sekä talviaikainen sulatus ja materiaalien suojaus ovat 
ongelmia, mutta varsinaisesti ne koskevat kaikkea rakentamista.  

Huovilan mukaan rakentajan (urakoitsijan) on omaksuttava ympäristötietoisuus 
kilpailutekijäksi. Toisaalta rakennuttajan tulisi valita hankkeeseen osapuolet, joilla on 
asiantuntemusta myös ympäristöasioissa. Tilaajan on varmistettava tuottava liiketoiminta 
korostamalla ympäristönäkökulmia, laatua ja omaisuuteen liittyviä arvoja. Tässä 
tutkimuksessa on selvitetty, kuinka ympäristöasiat ohjaavat sidosryhmien toimintaa ja 
mielletäänkö ympäristötietoisuus todella kilpailueduksi. Toisaalta suunnittelijoilta ja 
urakoitsijoilta on kysytty ympäristö- ja laatukäsikirjojen sekä yleisen ympäristöprofiilin 
käyttöönottohalukkuutta (kts. taulukko 35).  

Taulukko 35. Kuinka paljon ekologiset näkökulmat ohjaavat rakentamistanne/ 
suunnitteluanne? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä 
(N) 

 Suunnittelij
a 

Urakoitsija Suunnittelij
a 

Urakoitsija  

Huomattavasti 1  1  2 

Jonkin verran 13 7 7 2 29 

Vähän  8  5 13 

Ei lainkaan  1   1 

EOS 2 1 1 1 5 

Puuttuva tieto 1 1  1 3 

Yhteensä (N) 16 18 11 9 54 

                                                           
411 19 suunnittelijaa, 22 urakoitsijaa ja kukaan asukkaista ei eritellyt positiivisia vaikutuksia. Kaksi 
KOY:n hallituksen jäsentä löysi positiivia vaikutuksia. Rovaniemeläisistä suunnittelijoista 
suurempi osa (N=9) arvioi talvella olevan vaikutusta ekologiseen rakentamiseen kuin mitä 
mikkeliläiset arvioivat (N=4). Rovaniemeläisistä urakoitsijoistakin suuri osa (N=9) ei uskonut 
talvella olevan mitään merkitystä ekologisessa rakentamisessa. KOY:n haalituksen jäsenillä ei 
tuntunut olevan mitään mielikuvaa asiasta. Rovaniemellä toimitusjohtajalla ei ollut käsitystä siitä, 
miten talvi voisi vaikuttaa ekologiseen rakentamiseen. Mikkelissä toimitusjohtajalla oli selkeä 
käsitys, ettei talvi vaikuta lainkaan ekologiseen rakentamiseen. Rovaniemeläisen 
rakennuttajainsinöörin mielestä talven aikana energian kulutus on suurempaa kuin tavallisesti. 
412 15 suunnittelijaa ei vastannut ja 12 vastasi. 
413 17 urakoitsijaa ei vastannut ja 10 vastasi. 
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Tutkimuksen ajankohtana sidosryhmien oman arvion mukaan ekologiset näkökulmat 
ohjasivat jonkin verran (N=29) sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden työtä.414 
Ekologiset näkökulmat ohjasivat kuitenkin vähemmän urakoitsijoiden kuin 
suunnittelijoiden työtä; molemmissa kaupungeissa ekologialla oli ollut vähän vaikutusta 
urakoitsijoiden työhön. Suunnittelijat ja urakoitsijat ennakoivat kuitenkin, että ekologisen 
rakentamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa sekä uudisrakentamisessa että 
peruskorjauksissa omalla toimialueella. Mitään eroja ei ollut havaittavissa kaupunkien 
kesken (Liite 4 Taulukot 40-41).  

Ekologisten tuotteiden ja ekologisiksi miellettyjen rakennusmenetelmien 
menestymisen edellytys on, että ne ovat kilpailukykyisiä. Kilpailukyvyllä voidaan 
vaikuttaa oleellisesti myös markkinoihin. Sidosryhmien mielipiteen mukaan 
ympäristötietoisuus on yhä enenevässä määrin kilpailutekijä (kts. taulukko 36). 
Urakoitsijat eivät olleet täysin samaa mieltä, vaan noin puolet (N=11) ei pitänyt 
ympäristötietoisuutta kilpailutekijänä.415  

Taulukko 36. Uskotteko ympäristötietoisen lähestymistavan olevan kilpailutekijä 
yrityksellenne lähitulevaisuudessa?  

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen jäsenet Yhteensä (N) 

Kyllä 14 10 6 30 

Ei 7 11 0 18 

Kyllä ja ei 0 2 0 2 

EOS 5 4 0 9 

Puuttuva tieto 1 0 3 4 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 

Myös molemmat toimitusjohtajat ja rakennuttajainsinööri uskoivat 
ympäristötietoisuuden olevan kilpailutekijä tulevaisuudessa.416 Edellä esitetyt tiedot 
tukevat vaatimusta siitä, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä monipuolisempia 
suunnittelijoita, joilla on kykyä poikkitieteellisyyteen ja taitoa ymmärtää 
luonnonprosesseja. Tutkimuksen mukaan halukkuutta muuttaa omia toimintatapoja 
entistä ekologisemmiksi oli kohtuullisesti; 11 suunnittelijaa ja urakoitsijaa, mutta vain 
kaksi kiinteistöyhtiön hallituksen jäsentä oli halukas muutokseen.417  

Ympäristöohjelmat ja ympäristöprofiilit418 eivät ole yleistyneet. Vain neljällä (4) 
suunnittelijalla oli ympäristöohjelma ja vain yksi aikoi laatia ympäristöohjelman 
lähitulevaisuudessa. Epävarmuus oli yleistä, sillä suuri osa (14) suunnittelijoista oli 

                                                           
414 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 5, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 5. 
415 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 7. Kysymys 17. Urakoitsijakysely: Osa 7. Kysymys 17. Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 8. Kysymys 1.  
416 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
417 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 50. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 49. Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 47. 
418 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 7. Kysymys 4-8. Urakoitsijakysely: Osa 7. Kysymys 4-9. 
Ympäristöprofiililla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa samaa kuin ympäristöohjelma, joka koskee 
yrityksen toimintaa.  
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epävarma ympäristöohjelman laatimisesta. Melkein yhtä moni suunnittelija (11) ei 
aikonut laatia ympäristöohjelmaa lainkaan.  

Neljällä urakoitsijalla oli ympäristöohjelma kyselyn aikaan. Urakoitsijoista suuri osa 
oli epävarmoja (11), mutta yhtä moni oli myös ehdottomasti sitä mieltä, ettei aikoisi tehdä 
ympäristöohjelmaa. Tutkimuksen mukaan pienillä suunnittelutoimistoilla ja vain 
isommilla urakoitsijoilla (yli 50 työntekijää) oli ympäristöohjelma. Yleensä sidosryhmät 
eivät olleet tietoisia muiden prosessiin osallistuvien mahdollisista ympäristöohjelmista, 
sillä vain neljä (4) suunnittelija tiesi urakoitsijan tai aliurakoitsijan ympäristöohjelmasta, 
ja vain yksi urakoitsija oli tietoinen aliurakoitsijan ympäristöohjelmasta.  

Laatujärjestelmä oli yleisempi kuin ympäristöjärjestelmä. Kaikkiaan 17 suunnittelijaa 
ja 13 urakoitsijaa olivat laatineet laatukäsikirjan.419 Tosin kokemukset laatukäsikirjan 
vaikutuksesta työn laatuun vaihtelivat (kts. taulukko 37).  

Taulukko 37. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käsitys laatukäsikirjan 
vaikutuksesta oman työn laatuun. 

Suunnittelijat Urakoitsijat 

Myönteisiä kokemuksia: mahdollisimman moni asia 

tulee huomioonotetuksi, tekee työstä tarkemman, estää 

toistamasta virheitä, antaa varmuutta, tekee 

suunnitelmista valmiimpia (8 mainintaa) 

Kielteinen vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta: ei 

vaikuta laatuun, on laadittu vain rakennuttajaa varten, 

on turha, heikentää laatua, on erilainen eripuolilla 

Suomea (15 mainintaa) 

Myönteisiä kokemuksia; opettaa harkitsemaan, työtä 

valvotaan, paljastaa virheet ajoissa, kehittää prosessia, 

kehittää organisaatiota, lisää huolellisuutta, lisää 

luotettavuutta, lisää ympäristötietoisuutta (11 

mainintaa) 

Ei mitään vaikutusta; lisää suunnittelua 

rakennuspaikalla, lisää rutiineja, lisää paperityötä, ei  

todella vaikuta laatuun, on osa byrokratiaa (11 

mainintaa)  

 

Toimitusjohtajien ja rakennuttajainsinöörin mukaan laatujärjestelmällä ei ole vielä 
ollut todellista vaikutusta rakentamisen laatuun, se on vain lisännyt byrokratiaa.420 
Ekologisen rakentamisen liittäminen osaksi normaaleja käytänteitä on hieman epäselvää. 
Ensisijaisesti valtio ohjaa lainsäädännön avulla kaikkea rakentamista. Lainsäädännön 
antamat ohjeet ovat tarkentuneet uuden Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) myötä.421 
Uusi MRL avaa kestävän kehityksen käsitteen selkeämmin kuin vanha laki. Uudessa 
laissa on myös selkeästi ekologisen rakentamisen velvoitteita.422 Rakennusprosessissa 

                                                           
419 Rakennuttajat ovat velvoittaneet suunnittelijoita ja urakoitsijoita laatimaan laatukäsikirjan. 
Laatukäsikirja on voinut olla ehtona, sille että on voinut osallistua tarjouskilpailuihin. 
420 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
421 Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty vanhan rakennuslain aikana. 
422 Uusi laki edellyttää mm. ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää 
kehitystä. Se edellyttää myös energiansäästöä ja korjattavuutta sekä huollettavuutta. MRL 
117§:”Rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön 
ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennuksen tulee sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, 
paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä 
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vastuut on jaettu tehtäväluettelon ja urakkarajaliitteen mukaan. Muut kuin laissa ja 
rakentamista koskevissa säädöksissä ja ohjeissa määrätyt ekologiset seikat 
implementoidaan prosessissa. Kuinka nämä saadaan mukaan prosessiin ja kuka siitä 
kantaa vastuun?423  

Tämän tutkimuksen sidosryhmien mukaan ekologisen rakentamisen implementoinnin 
edistämiseksi on eniten muutostarvetta rakennuttajan ja tilaajan asenteissa (Liite 4 
Taulukko 42).424 Osapuolet kokevat, että tilaajan merkitys on suurin koko hankkeessa ja 
rakennuttajalla on myös eniten vaikutusvaltaa hankkeen eri vaiheissa (Liite 4 Taulukot 
43-44).425 Sidosryhmien mukaan valtion ensisijaisesti on luotava edellytykset muutoksille, 
joilla halutaan edesauttaa ekologisen rakentamisen toteuttamista. Samalla myös kaivattiin 
muutoksia lainsäädäntöön.  

Lakiin kohdistuvat muutostarpeet on jo huomioitu uudessa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa (MRL), jossa edellytetään, että julkinen rakentaminen on esimerkillistä 
erityisesti hyvän laadun suhteen. Toisaalta vastaajien mielipiteissä korostuu rakennuttajan 
vaikutus. Rakennuttajalla katsotaan olevan valtion jälkeen tärkein vastuu ekologisten 
asioiden liittämisessä rakennushankkeeseen (Liite 4. Taulukko 44). Rakennuttajat itse 
kokevat, että vastuu ekologisesta rakentamisesta on ensisijassa valtiolla, kunnalla ja 
viranomaisilla (toimitusjohtaja Rovaniemellä). Mikkelissä rakennuttaja otti vastuun 
ekologisten asioiden implementoinnista itselleen. Toimitusjohtajan mielestä myös 
suunnittelijoilla ja käyttäjillä on vastuuta. Rovaniemellä rakennuttajainsinööri arvioi, että 
ensisijassa vastuu on Euroopan unionilla, viranomaisilla ja suunnittelijoilla.426 Käsitykset 
vastuusta menevät siis hieman ristiin.427 Vastuunjako vaatii selkeyttämistä siten, että 
kaikki hankkeeseen osallistuvat ovat vastuukysymyksistä tietoisia.  

Muutokset rakentamisessa saadaan ensisijaisesti lainsäädännön avulla aikaan. 
Toisaalta myös rahoittaja ja viranomaisten ohjaus ovat merkittäviä muutoksen 
aikaansaajia (Liite 4. Taulukko 45). Rovaniemellä toimitusjohtaja arvioi, että 
viranomaisten ohjaus ja rahoittajan vaikutus ovat suurimmat muutosvoimat 
rakentamisessa. Mikkelissä toimitusjohtaja piti koulutusta, rakennuttajan ohjausta ja 
                                                                                                                                                
energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset). 
Rakennuksen tulee olla käyttötarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa 
sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Korjaus- ja muutostöissä tulee ottaa 
huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun 
käyttöön. Muutosten johdosta rakennusten käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän 
terveydelliset olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa hyvää rakennustapaa.” 
423 Liite 5 : Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 49. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 53. Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys. 51. Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 56.  
424 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 47. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 51. Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 49, Asukaskysely: Osa 3. Kysymys 56.  
425 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 3 Kysymys 1-4, Urakoitsijakysely: Osa 3 Kysymys 1-4. 
426 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 49, Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 53, Kysely 
KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 51. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo 
Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
427 Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 47-48. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 51-52. 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 49-50.  
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suunnittelijan toimintaa tärkeimpinä muutosten käynnistäjinä. Rovaniemellä 
rakennuttajainsinööri arvioi yhteiskunnallisen vaikutuksen, verotuksen/ hinnan ja 
lainsäädännön merkittävimmiksi muutosvoimiksi rakentamisessa.428 

Aiemmin tässä tutkimuksessa on tarkasteltu paikallisuuden ja ekologisuuden 
indikaattoreita sekä ekologisuuden mittaamisen välineitä. Urakkahinnan laskemisen 
kannalta ja koko rakennushankkeen laadunmäärityksen kannalta rakennusselitys on 
keskeinen. Rakennusselitys on juridisesti pätevä asiakirja. Rakennusselitys on tehokas 
väline koko hankkeen ohjaamisessa, joten sen on oltava myös ekologisen rakentamisen 
ohjauksen väline. Tutkimuksen yhteydessä sidosryhmiltä tiedusteltiin tarvetta lisätä 
ekologisen rakentamisen määreitä rakennusselitykseen.429 Tarvetta selkeämpiin 
määräyksiin rakennusselityksessä on olemassa. Yli puolet suunnittelijoista, urakoitsijoista 
ja KOY:n hallituksen jäsenistä kannatti materiaalien päästöluokituksen, takuuajan, 
kierrätettävyyden/ uusiokäytön asteen ja huolettavuuden tason merkitsemistä 
rakennusselitykseen.430 Tarkempia määräyksiä tarvitaan myös talvirakentamisesta (Liite 4 
Taulukot 46-48).  

6.3  Rakennusprosessi ja paikalliset toimintatavat 

Kuinka rakennushankkeet etenevät? Kuka käyttää todellista valtaa, ja missä on selkeästi 
ongelmia? Tutkimus on antanut melko positiivisen käsityksen hankkeeseen osallistuvien 
tavasta ymmärtää ekologisen rakentamisen tavoitteita. Toimijat ovat omaksuneet myös 
fysiosentrisen asenteen luontoa kohtaan ja, puutteista sekä epäselvyyksistä huolimatta, 
ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ovat kohtalaiset. Aiemmin voitiin todeta, että 
rakennushankkeessa kohde muokataan sellaiseksi kuin se halutaan. Prosessin osapuolille 
on jaettu vastuut ja tehtävät, joiden hoitamisessa intresseillä on erityistä merkitystä.  

Projektin onnistumisen kannalta prosessin onnistumisella on keskeinen merkitys. 
Toisaalta kunkin prosessiin osallistuvan on tiedettävä oman työnsä merkitys koko 
prosessin kannalta. Projektin kehittymisen kannalta on tärkeää ohjata prosessia oikein. 
Sidosryhmiltä tiedusteltiin heidän käsityksiään edellä mainituista asioista 
rakennushankkeen eri vaiheissa.431 Tutkimuksen mukaan intressiryhmien käsitykset 
rakennushankkeessa mahdollisesti esiintyvistä uhista liittyvät useimmiten rahoitukseen ja 

                                                           
428 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
429Liite 5: Suunnittelijakysely Osa 7. Kysymys 27-31. Urakoitsijakysely: Osa 7. Kysymys 27-31. 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 8. Kysymys 9-13. 
430 Rovaniemellä toimitusjohtaja toivoi myös tarkempia määräyksiä rakennusselityksiin emissioista, 
huollon tasosta ja talvirakentamisesta. Kierrätettävyyden/ uusiokäytön tason määrittäminen 
rakennusselityksessä ei saanut vastaajan varauksetonta kannatusta ja takuuajan määräämistä 
toimitusjohtaja vastusti. Mikkelissä toimitusjohtaja tuki kaikkia tarkennuksia rakennusselitykseen. 
Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998. 
431 Katso Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 3. Kysymys 1-18 . Urakoitsijakysely: Osa 3. Kysymys 1-
18. Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 3. Kysymys 1-18 .  
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osapuolten taitovaatimuksiin (kts. taulukko 38). Paikallisia eroja ei esiintynyt 
vastauksissa, vaan vastaukset jakaantuivat tasaisesti.  
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Taulukko 38. Rakennushankkeen uhat hankkeen eri vaiheissa. 

 Uhat 

Tarveselvitysvaihe 
 

Rahoitus 

Asiakkaan toiminta 

Puutteellinen tarveselvitys 

Hankesuunnitteluvaihe 
 

Puutteellinen rahoitussuunnittelu 

Rahoitus 

Hankkeen vetäjän ammattitaidottomuus 

Suunnittelijan taidot 

Suunnitteluvaihe 
 

Aikataulutus 

Suunnittelijan taidot 

Rahoitus 

Rakennusvaihe 
 

Urakoitsijan taidot 

Suunnittelun laatu 

Aikataulut 

Valvonnan puute tai huono laatu 

Käyttöönottovaihe 
 

Käyttäjän toiminta 

Kiinteistönpidon taso 

Yleensä koko hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
tarveselvitysvaiheessa432 rahoitusasiat ovat kunnossa ja että tarveselvitys on kunnolla 
tehty. Urakoitsijat ovat kokeneet, että tilaajan tarveselvitysvaiheessa asettamat toiveet 
ovat voineet uhata hankkeen onnistumista.433  

Rakennushankevaiheessa ollaan usein edetty jo luonnosvaiheisiin. Hankkeen 
kustannukset rajataan tarkoin samoin kuin huonetilaohjelma. Hankesuunnitteluvaiheessa 
suunnittelijat kokivat puutteellisen rahoitussuunnittelun (7) uhkaavan koko hanketta. 

                                                           
432 Katso Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 3. Kysymys 5-18 . Urakoitsijakysely: Osa 3. Kysymys 5-
18. Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 3. Kysymys 5-18. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 
26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
433 Tarveselvitysvaiheessa suunnittelijat kokivat suurimmaksi uhaksi hankkeen onnistumisen 
kannalta rahoituksen ja sen puutteen (6) sekä puutteellisesti tai epärealistisesti laaditun 
tarveselvityksen (9).Viisi suunnittelijaa ei vastannut. Tässä on arvioitu vain 1. sijalle asetetut 
vaihtoehdot. Myös urakoitsijat pitivät tarveselvitysvaiheessa rahoituksen merkitystä koko hankkeen 
onnistumisen kannalta merkityksellisenä (6). Urakoitsijat näkivät uhkana myös asiakkaan toimet 
tarpeiden ja tilojen määrittäjänä (8). Myös markkinatilanne koettiin uhkana sekä urakoitsijan 
konkurssi. Seitsemän ei vastannut. Tässä on arvioitu vain 1. sijalle asetetut vaihtoehdot. 
Kiinteistöosakeyhtiön hallitusten jäsenten mielestä mm. tarveselvitysvaiheessa välinpitämätön 
suhtautuminen paikallisiin tarpeisiin (2) on koko hankkeen kannalta merkittävää. Myös 
materiaalivalinnat ja vaihtoehtojen puute koettiin uhkaavan koko hanketta. Neljä ei vastannut. 
Tässä on arvioitu vain 1. sijalle asetetut vaihtoehdot. Toimitusjohtaja Rovaniemellä ei löytänyt 
uhkatekijöitä, joilla tarveselvitysvaiheessa olisi vaikutusta koko hankkeen onnistumisen kannalta. 
Mikkelissä toimitusjohtaja koki uhkaavaksi ARA:n rahoituksen puutteen. Rovaniemellä 
rakennuttajainsinööri koki puutteellisesti laaditun tarveselvityksen uhkaavan koko hanketta.  
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Projektin vetäjän ammattitaidon puute ja heikot taidot uhkaavat hanketta (6).434 Myös 
urakoitsijoiden mielestä edellä mainitut seikat ovat uhkatekijöitä.435 KOy:n hallitusten 
jäsenet kokivat rahoituksen, suunnittelijatyön, suunnitteluohjeiden vaikeuttavan 
hankkeiden toteuttamista.436  

Rakennussuunnitteluvaiheessa hanketta uhkaavat tekijät liittyvät enemmän prosessin 
sujumiseen; hankehan on jo käynnissä. Suunnittelijat kokevat ajan puutteen ja 
epämääräisen aikataulutuksen (7) omalta kannaltaan merkittäväksi uhaksi työn 
onnistumisen kannalta.437 Urakoitsijat kokivat suunnittelijoiden toimet (8) sekä 
rahoituksen ja rahoitussuunnittelun epäonnistumisen (6) uhaksi koko hankkeelle.438 
KOY:n hallitusten jäsenten muutamissa kommenteissa painotettiin mm. suunnittelun 
merkitystä: laadun tulee olla korkeaa sekä kustannustietoista, ja vaihtoehtoisuutta (myös 
kilpailua) tulee olla tarjolla. 439 
                                                           
434 Myös asiakkaan epävarmuus, puutteellinen hankesuunnittelu tai koko hankesuunnittelun 
poisjättäminen, projektin epävarma toteutuminen ja vanhat toimintatavat voivat suunnittelijoiden 
mielestä uhata koko hanketta hankesuunnitteluvaiheessa.  Tässä on arvioitu vain 1. sijalle merkityt. 
435 Urakoitsijat kiinnittivät huomiota myös rahoittajan merkitykseen hankkeen onnistumisessa (2); 
epävarmasti käyttäytyvä rahoittaja uhkaa koko hanketta. Urakoitsijoiden mielestä rahoituksen 
merkitys on ensisijainen (6), myös viranomaisten toiminta, suunnittelijan toiminta, epätarkasti 
määritelty käyttötarkoitus, epätarkka aikataulu ja epäpätevä konsultti uhkaavat urakoitsijoiden 
mielestä hanketta tässä vaiheessa. Kahdeksan ei vastannut. Tässä on arvioitu vain 1. sijalle 
merkityt. 
436 KOy:n hallitusten jäsenet kokivat ARA:n muuttuvat suunnitteluohjeet ongelmiksi, samoin kuin 
rahoituksen järjestämisen. Laatuun ei myöskään usein kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Joissakin 
tapauksissa käyttäjän unohtaminen hankesuunnitteluaiheessa aiheuttaa ongelmia koko hankkeelle. 
Kolme ei vastannut. Tässä on arvioitu vain 1. sijalle merkityt. Toimitusjohtajien mukaan varsinaisia 
ongelmia ei enää hankesuunnitteluvaiheessa ole. Jos hanke käynnistyy niin se viedään yleensä 
loppuun, kuten toimitusjohtaja Mikkelissä totesi. Rakennuttajainsinööri totesi erityisesti, että 
henkilövalinnat (rakennuttaja, suunnittelija jne.) vaikuttavat hankkeen onnistumiseen. Myös tarkka 
ja järkevä tilaohjelma sekä tavoitehinta edesauttaa hankkeen onnistumista. Veli-Pekka Sinkko 
haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
437Tilaajan/suunnittelijan toiminta (5) voi myös vaikuttaa suunnitteluvaiheeseen niin, että koko 
hanke voi olla uhattuna Myös rahoitus (4), epäpätevä suunnittelija (2), väärässä paikassa laadusta 
tinkiminen, elinkaaren aliarvioiminen, tavoitehinnassa pysyminen tai epäonnistuminen (2) ja 
ammattitaidon puute yleensä voi uhata lopulta koko hanketta. Tässä on arvioitu vain 1. sijalle 
merkityt.  
438 Urakoitsijoiden mielestä suunnitteluvaiheessa uhkaavia tekijöitä voivat olla myös; 
intressiryhmien puutteellinen vuorovaikutus, ammattitaidon puute yleisesti, ARA:n ohjaus ja 
asiakas. Kuusi urakoitsijaa ei vastannut. Tässä on käsitelty vain 1. sijalle asetetut uhat. 
439 KOY:n jäsenien mielestä myös hankkeen eteenpäin vieminen taloudellisista tai muista syistä, 
käyttäjän unohtaminen ja suunnittelijan huono kustannustietoisuus uhkaavat suunnitteluvaiheessa 
hankkeen onnistumista. Kolme vastaajaa ei maininnut mitään uhkia. Tässä on käsitelty vain 1. 
sijalle asetetut uhat. Suunnitteluvaiheessa ei saisi unohtaa käyttäjää, joka viime kädessä maksaa 
hankkeen kulut, totesi toimitusjohtaja Rovaniemeltä. Mikkeliläinen toimitusjohtaja painotti 
suunnittelijan taidon merkitystä hankkeen lopputuloksessa. Samalla kannalla oli myös 
rakennuttajainsinööri Rovaniemellä. Hänen mukaansa myös kustannusseuranta ja 



 184

Rakennusvaiheessa työt ovat käynnissä, ja suunnittelu vähenee. Suunnittelijat itse 
kokivat, että rakennusvaiheessa hankkeen onnistumisen kannalta merkittävimpiä uhkia 
ovat urakoitsijan ammattitaidottomuus, kunnianhimon puute, aliurakoitsijat ja 
taloudellinen tilanne (12).440 Urakoitsijoiden itsensä mielestä hankkeen onnistumista 
vaarantaa rakennusvaiheessa erityisesti urakoitsijan työn laatu ja työmahdollisuudet (8), 
suunnittelijoiden työn laatu (7) ja liian tiukat aikataulut (3).441  Myös KOy:n hallitusten 
jäsenet peräänkuuluttivat urakoitsijan (2) ja valvojan ammattitaitoa (2).442  

Rakennuksen valmistuttua käyttäjät ottavat tilat hallintaansa ja vastuu rakennuksen 
kunnosta siirtyy asukkaiden ja kunnossapidon hoidettavaksi. Suunnittelijoiden,443 
urakoitsijoiden444 ja KOy:n hallitusten jäsenten445 mielestä erityisesti käyttäjän toiminta 
voi uhata hankkeen onnistumista. Myös puutteellinen kiinteistönpito heikentää 
rakennuksen toiminnallisuutta.446  
                                                                                                                                                
suunnittelunohjaus täytyy tehdä suunnitteluvaiheessa kunnolla. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 
26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
440 Myös liian tiukat aikataulut voivat uhata hankkeen onnistumista (3). Suunnittelijoiden mielestä 
myös mahdolliset lakot (ja muut ns. force major-asiat), harkitsemattomat muutokset työmaan 
aikana, laadusta tinkiminen säästöjen aikaan saamiseksi, puutteellinen valvonta, liian halvalla 
tarjottu urakka ja heikko rakennuttaja voivat hankaloittaa hankkeen onnistumista rakennusvaiheen 
aikana. Neljä suunnittelijaa ei vastannut lainkaan.  
441 Urakoitsijat kokivat muina uhkina mm. ammattitaidon puutteen, työntekijöiden onnistumisen, 
rahoituksen, sääolot, puutteellisen yhteistyön tilaajan kanssa ja asiakkaan toiminnan (2). 
442 KOY:n jäsenet mainitsivat myös uhaksi sen, että suunnitelmia ei noudateta ja että urakoitsija tai 
rakennuttaja tekee konkurssin. Kaksi vastaaja ei maininnut uhkia. Toimitusjohtaja Rovaniemellä 
arvioi erityisesti valvonnan merkitystä hankkeen onnistumisen kannalta. Mikkeliläinen 
toimitusjohtaja painotti urakoitsijan ja työmiesten ammattitaidon merkitystä. Rovaniemeläinen 
rakennuttajainsinööri korosti sekä valvonnan että urakoitsijan työn merkitystä, mutta myös 
puutteellisen yhteistyön merkitystä. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä 
haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
443 Suunnittelijat arvioivat seuraavat tärkeimmiksi uhiksi: välinpitämättömyys kiinteistönhoidossa 
(4), käyttäjän välinpitämättömyys (3), väärä käyttö (6), rakennuksen toteutus, väärät tekniset 
ratkaisut (2), materiaalien laadusta tinkiminen (2), välinpitämättömyys yleensä, ammattitaidon 
puute, puutteellinen yhteistyö suunnitteluvaiheessa. 
444 Urakoitsijoiden mielestä suurimmat uhat olivat: kiinteistönpito (5), käyttäjä (8), 
hakesuunnitteluvaiheessa käyttäjää ei ole kuultu tarpeeksi, väärä käyttö, lisääntynyt tekniikka, 
talonmiehen puute, epäonnistuneet suunnitelmat ja toteutus, uusien ja tuntemattomien materiaalien 
käyttö. Kahdeksan urakoitsijaa ei maininnut mitään uhkaa. 
445 KOY:n jäsenet määrittelivät tärkeimmiksi uhiksi: vastuuton käyttö (3), rakennusviat, 
takuuaikana ei seurata kohdetta tarpeeksi ja seurannan puute. Kolme ei vastannut.  
446Rovaniemellä toimitusjohtaja korosti erityisesti käytön ohjauksen merkitystä (asukkaan ohjaus). 
Mikkeliläisen toimitusjohtajan mielestä käytön epäonnistuminen, isännöinnin epäonnistuminen ja 
kiinteistönpidon rahoituksen puutteet vaarantavat käytön aikana rakennuksen toimivuutta. 
Rovaniemeläinen rakennuttajainsinööri koki uhiksi liian pitkälle viedyn teknologian, 
kiinteistöhuollon henkilökunnan ammattitaidon puutteet ja liioitellut suunnitelmat. Veli-Pekka 
Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 
1.9.1998. 
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Empiirisen aineiston perusteella saadaan käsitys siitä, mitkä tekijät sidosryhmien 
mielestä ohjaavat kunkin ryhmän omaa toimintaa hankkeen eri vaiheissa. Tällä on 
merkitystä ekologisen rakentamisen periaatteiden implementoinnin kannalta. 
Hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelijan työhön vaikuttavat mm. käyttäjän toiveet (8).447 
Urakoitsijoiden työhön vaikuttavat hankesuunnitteluvaiheessa tehdyistä ratkaisuista mm. 
rahoituspäätökset (3).448 Myös KOy:n hallituksen jäsenten työtä hankesuunnit-
teluvaiheessa ohjaa mm. rahoitus. 449 

Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijan työtä ohjaavat mm. tilaajan toiveet (6) ja 
huonetilaohjelma (4).450 Urakoitsijoiden rooli suunnitteluvaiheessa on pieni, joten 
myöskään kovin monia vaikuttimia ei ollut. Urakoitsijoiden työhön suunnitteluvaiheessa 
vaikuttavat mm.  suunnitelmien taso (7).451 KOy:n hallitusten jäsenten mielestä mm. 
rakennuttajan ammattitaitoon on voitava luottaa rakennussuunnitteluvaiheessa. 452 

Rakennusvaiheessa suunnittelijoiden rooli muuttuu. Useimmiten suunnittelijoiden 
työhön vaikuttaa urakoitsijan työ (8). Myös työmaan aikaisella valvonnalla on vaikutusta 

                                                           
447 Suunnittelijoiden työtä ohjaa hankesuunnitteluvaiheessa myös tilaohjelma (2), arkkitehdin 
vaatimukset, talous (2), rakennuspaikan vaatimukset, rakennuttaja, todelliset tarpeet ja rakennuksen 
suunniteltu käyttö. Kahdeksan ei vastannut. 
448 Urakoitsijat eivät kokeneet, että hankesuunnitteluvaihe suoranaisesti vaikuttaa heidän työhönsä. 
14 ei vastannut. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat: prosessin käynnistäminen, liioitellut toiveet, 
käyttötarkoitus, asiakkaan löytäminen, tarpeet ja pätevän suunnittelijan löytäminen. 
449 KOY:n hallitusten jäsenten työhön hankesuunnitteluvaiheessa vaikuttavat mm. Taloustilanne, 
laatu, suunnitelmien arviointi, organisaation perustaminen, hakkeista päättäminen ja käyttäjän 
toiveet. Kolme ei vastannut. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asuntotuotanto-ohjelman, joka ohjaa 
eniten Rovaniemellä toimitusjohtajan työtä hankesuunnitteluvaiheessa. Mikkeliläisen 
toimitusjohtajan mielestä hänen työhönsä vaikuttaa eniten ARA:n myöntämät lainat ja muu 
rahoitus. Rovaniemeläisen rakennuttajainsinöörin mielestä tilaajan antama tieto ja materiaalien 
hankinta ohjaa hänen työtään eniten hankesuunnitteluvaiheessa. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 
26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
450 Muita suunnittelijan työhön vaikuttavia tekijöitä olivat; urakoitsija, teknis-taloudellinen 
ajattelutapa, arkkitehti, rakennuttaja (2), aikataulut (3), talous, elinkaari, rakenneturvallisuus, 
lainsäädäntö, toiminnallisuus ja tuleva käyttö. Kaksi vastaaja ei maininnut mitään. 
451 Muita vaikuttavia tekijöitä olivat mm. kustannussuunnittelun ja ohjauksen puute, taloudelliset 
ratkaisut, tuleva käyttö, tietoisuus suunnitteluvaiheessa olevista projekteista, aikataulujen laadinta 
ja kustannukset (2). 
452 KOY:n hallituksen jäsenten mielestä  suunnitteluvaiheessa heidän työtään ohjaavat mm. 
taloudelliset ratkaisut, toiminnallisuus, luottamus rakennuttajan ammattitaitoon, tuleva käyttö ja 
käyttäjän toiveet. Toimitusjohtaja Rovaniemellä oli sitä mieltä, että kustannukset ja toiveet ohjaavat 
ensisijaisesti suunnitteluvaiheessa hänen työtään. Mikkeliläisen toimitusjohtajan mukaan he itse 
ohjaavat suunnittelua, joten rakennuttajan työhön ei vaikuta mikään erityinen. Suunnittelijoilla on 
yleensä kiire, koska toimistot ovat pieniä. Rakennuttajainsinöörin työhön Rovaniemellä vaikuttaa 
eniten asiakkaan antama tieto ja toiveet. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä 
haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
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suunnittelijan toimintaan (5).453 Urakoitsijoiden työhön selkeimmin vaikuttavat 
rakennusvaiheen aikana aikataulut (7) ja suunnitelmat (6).454 KOy:n hallituksen jäsenet 
mm. huolehtivat siitä, että hanke etenee suunnitellusti (3).455  

Käyttöönoton aikana suunnittelijoiden rooli on jo olla taka-alalla. Selkeästi mitään 
erityistä vaikutinta ei tullut esille, vaan suunnittelijat kokivat, että on useita erilaisia 
vaikuttimia, kuten asukaspalaute (4) ja viat (3).456  Urakoitsijoiden työhön käytön aikana 
vaikuttaa eniten takuuaika ja käyttäjän toiminta (4).457 Asukastyytyväisyys ja asukkaiden 
toiminta sekä seurannan järjestäminen ohjaa KOY:n hallitusten jäsenten  työtä käytön 
aikana.458 

Kuten aiemmin todettiin, on korjausrakentamisen perustuttava tarpeellisiin selvityksiin 
ja tutkimuksiin. Yleisimmin korjaushanke perustuu kunto- ja käyttökelpoisuusarvioon ja 
rakennuttajan/ tilaajan antamiin ohjeisiin. Tämän tutkimuksen mukaan kuntoarvio tai 
kuntotutkimus on tehty yleensä alle puolessa niistä kohteista, joissa otantaryhmän jäsenet 
ovat olleet mukana (Liite 4. Taulukko 49).459 Suunnittelijat pitivät yleensä sanallista 
arviota numeerista parempana.460 Usein suunnittelijat moittivat sitä, että suunnitelmat 
perustuvat vain osittain kuntoarvion tai kuntotutkimuksen tietoihin (10) ja joidenkin 
mielestä vain kiireellisimmiksi luokitellut tehtävät sisällytetään mukaan 
korjaushankkeeseen (7). Joillakin suunnittelijoilla kuntoarviot ja kuntotutkimukset ovat 
olleet todellinen työväline; kaikki suunnitelmat on tehty kuntoarvioiden mukaan (6).  
                                                           
453 Suunnittelijoiden työhön vaikuttaa myös se, että hanke etenee normaalisti, kuten myös virheet, 
muutokset (2), turvallisuus, asiakas, rakennuttaja ja aikataulut. Kaksi vastaaja ei määritellyt 
vaikuttimia. 
454 Muita urakoitsijoiden työhön vaikuttavia tekijöitä ovat: kustannusseuranta (2) työn laatu, 
pääurakoitsijan työ (2), taloudelliset ratkaisut, työn järjestely ja hankkeeseen osallistuvat. Kolme 
vastaajaa ei määritellyt vaikuttimia.  
455 KOY:n hallituksen jäsenten mainintoja: työn laatu, seuranta, urakoitsijan valinta. Kolme ei 
vastannut. Rovaniemeläisen toimitusjohtajan mukaan rakennusvaiheessa hänen työhönsä ei vaikuta 
enää mikään erityinen, kun taas mikkeliläisen toimitusjohtajan mukaan aikataulu on keskeinen 
vaikutin hänen työhönsä (toimii myös rakennuttajana). Rovaniemellä rakennuttajainsinöörin työhön 
rakennusvaiheen aikana vaikuttaa eniten asiakkaan antama tieto. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 
26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
456 Muita vaikuttimia olivat: käyttäjän tekemät virheet, käyttäjän (tekninen) osaaminen (2), teknisten 
ratkaisujen toiminta (2), turvallisuus, käytön ohjaus. Viiden vastaajan mielestä käytön aikaisilla 
toimilla ei ole enää vaikutusta heidän työhön ja kuusi ei vastannut. 
457 Muita mainintoja: reklamaatiot (2), materiaalivalinnat, kiinteistönpito (2), materiaalien laatu, 
systeemivalinnat, palaute, rakennuttajan toimet, elinkaari, käytönopastus (2). Kuusi ei vastannut.  
458 Kolme ei vastannut. Toimitusjohtajan työhön Rovaniemellä vaikuttavat eniten asukkaat ja 
rahatilanne. Rahatilanne sekä vikojen korjaaminen ja ylläpito työllistää myös mikkeliläistä 
toimitusjohtajaa. Rakennuttajainsinöörin työ päättyy takuuaikaan, joten takuuaikana tehtävät 
testaukset vaikuttavat eniten hänen työhönsä. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo 
Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
459 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 5 Kysymys 6-9. Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo 
Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 1.9.1998. 
460 Sanallinen arvio on vapaamuotoisempi kuin valmiissa KH- kaavakkeessa määriteettävä 
numeerinen arvio.  
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Toimitusjohtaja Rovaniemellä totesi, että kuntoarvio on tehty, vaikka sitä ei ole 
hyödynnetty kiinteistönpidossa eikä korjauksissa. Kuntoarviot ja kuntotutkimukset ovat 
olleet pinnallisia, eikä niillä ole ollut käytännön merkitystä. Hän totesi myös, että usein 
suunnitelmatkin pohjautuvat vain osaksi kuntoarvioon. Rovaniemeläisen 
rakennuttajainsinöörin mukaan kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia noudatetaan 
tapauskohtaisesti. Yleensä suunnitelmat sisältävät kiireellisimmät kunnostukset ja 
suunnitelmat perustuvat siten vain osaksi kuntoarvioon tai kuntotutkimukseen. 
Mikkelissä toimitusjohtajan mukaan korjaussuunnittelu perustuu yleensä täydellisesti 
kuntoarvioon tai kuntotutkimukseen.461 Erot ovat tässä kohden paikallisesti merkittäviä.  

Kunto- ja käyttökelpoisuusarviointi on edellä esitetyn mukaan arviointimenetelmä, 
joka tehdään, mutta jota ei noudateta säännönmukaisesti. Tämä aiheuttaa ongelmia 
silloin, kun halutaan lisätä ns. ekologisen rakentamisen indikaattoreihin perustuvaa 
tutkimusta osaksi kunto- ja käyttökelpoisuusarviota. Toisaalta hankkeen onnistumisen 
ennakointi vaikeutuu, jos prosessin hallintaa varten luotuja välineitä käytetään 
satunnaisesti ja jos esimerkiksi kuntoarvioiden taso poikkeaa selkeästi toisistaan. Jos 
kuntoarvioista toteutetaan vain kiireellisimmät korjaustarpeet, tai jos kuntoarvio on 
puutteellisesti laadittu, on vaikea varmistaa, että ekologiselle rakentamiselle asetetut 
tavoitteet toteutuisivat. Ainakin ekologisiksi arvioitujen tekijöiden tulisi sisältyä 
kiireellisimpään luokkaa, tai ne jäävät huomiotta. Ekologisen rakentamisen indikaattorit 
tulisi kuitenkin sisällyttää osaksi normaalia rakentamisen käytäntöä. Irralliset ekologisen 
taseen mittaukset ovat kustannuskysymys (vrt. BREEAM). Kunto- ja 
käyttökelpoisuusarvio, elinkaarianalyysi (LCA) ja elinkaarenaikaiset kustannukset (LCC) 
tulisi nivoa osaksi kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia.  

Suunnittelun ohjaus on myös merkittävä tapa vaikuttaa kohteen laatuun. Valtion 
asuntorahaston (ARA) ohjeissa rakennuttajille Rakennuttajan vakuutus suunnittelun 
ohjauksesta462 rakennuttajan on valvottava, että suunnittelussa huomioidaan keskeiset 
suunnitteluperiaatteet.463 Mikkelin vuokrataloilla on rakennusselitysmuotoinen ohje vain 
uudiskohteita varten.464. Rovaniemellä suunnitteluohjeita ei ole kirjallisessa muodossa, 
                                                           
461 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998 
462 ARA Valtion asuntorahasto, Lomake ARA 98/95. Lomake on uudistettu tutkimuksen jälkeen.. 
463 Näitä vaatimuksia ovat mm. esteettiset vaatimukset, mukavuus ja valaistus. Rakennuttajan on 
huomioitava myös ilmansuunnat, näkymät, mikroilmasto ja viihtyisä ulkotila, jonka kautta 
asuntoihin voidaan mennä turvallisesti. ARA:n ohjeiden mukaan asuntoihin ei myöskään tulisi 
kulkea paikoitusalueiden läpi. Asunnot tulisi olla helposti kalustettavia, ja rakennuksissa hissien 
tulisi palvella mahdollisimman monia asukkaita. Liikuntaesteisten pääsy rakennuksen eri osiin on 
myös turvattava. 
464 ”Suunnitteluohjeita 1997” antaa tarkkoja ohjeita koskien materiaaleja ja tuotteita. Seuraavassa 
esimerkkejä ohjeista: Huollettavuus, halpa hankintahinta ja halpa ylläpito ovat yleisiä edellytyksiä. 
Pihalla suositaan esimerkiksi soraa, asfalttia ja kivituhkaa. Leikkialueilla ja pihalla olevien 
puurakenteiden tulee olla tehty A-luokan kyllästetystä puusta. Kosteuselämiseen ja pinnoitteiden 
kestävyyteen tulee myös kiinnittää huomiota. Rakennuksessa tulee olla mm. räystäät, joiden 
detaljeista annetaan tarkempia ohjeita. Yläpohjassa tulee käyttää lasivillaa ja ikkunoiden tulee olla 
alumiinilla pinnoitettuja. Terästä tai alumiinia tulee käyttää kerrostalojen ulko-ovissa ja pientaloissa 
puuta. Saunassakin tulee käyttää A-luokan kyllästettyä, myrkytöntä puuta. Paikalla maalauksia ei 
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vaan ohjeita annetaan suunnittelun aikana. Suunnittelun ohjaus perustuu rakennuttajan ja 
tilaajan kokemukseen. Yksityiskohtaiset ohjeet voivat vaihdella vuosittain, mutta yleiset 
ohjeet säilyvät samankaltaisina pidempään. Ohjeissa ei paneuduta erikseen ekologisen 
rakentamisen ohjaukseen.465 Tarvitseeko ekologinen rakentaminen normatiivista ohjausta 
riippuu siitä, miten tiukasti ekologinen rakentaminen määritellään ja siitä, kuinka tiukasti 
tavoitteista halutaan pitää kiinni. Ilmeisimmin ohjauksella on hyvinkin suuri merkitys 
toteutuksen laadun ja laajuudenkin kannalta. Näin ollen ohjeistuksen tarkistaminen on 
tarpeen ekologisen rakentamisen implementoinnin helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi.  

Huovilan ja Saravuon mukaan ekologinen rakennuttaminen edellyttää pidempiä 
suunnitteluaikoja. Tämä ei ole toteutunut ainakaan Ounasrinteellä tehdyissä korjauksissa, 
jossa sekä suunnittelu- että urakointiajat ovat olleet lyhyitä (kts. taulukot 39 ja 40).  

Taulukko 39. Peruskorjausten suunnittelulle varattu aika Ounasrinteellä.466 

 Suunnitteluaika 

Salmenperä 2   4 kuukautta 

Salmenperä 5 4,5 kuukautta 

Vaaranlaita 2 A  5 kuukautta 

Vaaranlaita 2 B 4 kuukautta 

Vaaranlaita 6  4 kuukautta 

 

                                                                                                                                                
sallita, vaan ikkunoiden ja ovien tulee olla tehdasmaalattuja. Lasivillaa ja polyuretaania tulee 
käyttää ikkunoiden ja ovien tilkitsemiseen. Pientaloissa tulee olla tuulikaappi ja kosteiden tilojen 
seinät tulee rakentaa tiilestä tms. mineraalipohjaisesta aineesta. Kipsilevyä tulee käyttää kevyissä 
väliseinissä jne. Huoneiden lämpötilan tulee olla +21 ºC (+ yksi aste). Ilmanvaihdon tulee olla 
ensisijaisesti koneellinen (koneellinen poisto). Korvausilma otetaan venttiilien kautta ulkoseinän 
läpi. Loisteputkien tulee olla energiaa säästäviä ja jokaisessa asunnossa tulee olla 
huoneistokohtainen vesimittari. Sadevesi tulee viemäröidä. 
465 Ohjeet ovat sekä uudisrakentamista että peruskorjausta varten. Vaatimukset kohdistuvat 
pihoihin, materiaaleihin, yleisiin tiloihin, ilmanvaihtoon ja laitteisiin. Pihan tulee olla helposti 
huollettava ja koneellisen lumenpoiston tulee olla mahdollista. Nurmikkoalueet tulee siksi 
minimoida ja kasvillisuuden tulee olla ryhmissä. Nurmikot tulee voida hoitaa koneellisesti. 
Rakennuksissa ei saa olla kellaria, eikä yhteispesuloita. Asuntokohtaisia saunoja ei yleensä 
rakenneta. Yleinen sauna tuleekin jakaa pienemmiksi yksiköiksi. Sisämateriaalien tulee olla 
helposti huollettavia ja edullisia (muovimatot). Kosteiden tilojen seinät tulee rakentaa 
kiviaineisiksi. Kevyissä väliseinissä käytetään kipsilevyä. Kosteiden tilojen pinnoitteet ovat joko 
akryylibetonia tai laattaa. Jokaisessa asunnossa tulee olla koneellinen ilmanvaihto. Saunojen 
ilmanvaihdon on oltava mahdollisimman tehokas. Rakennuksissa tulee olla harjakatto ja asuntojen 
pinta-alojen tulee olla lähellä KELA:n pinta-alarajoja. Isännöitsijä Pirkko Puttonen, haastattelu 
18.5.1998. 
466 Salmenperä 2:n suunnitteluvaihe oli 3/1996- 3.7.1996. Salmenperä 5:n suunnitteluvaihe oli 
10/1996-2.2.1998. Vaaranlaita 2A: suunnitteluvaihe kesti  4/1997-8.9.1997. Vaaranlaita 2B:n 
suunnitteluvaihe kesti 11/1996-20.2.1997 ja Vaaranlaita 6:n suunnitteluvaihe kesti 3/1998-
8.7.1998. 
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Taulukko 40. Peruskorjausten urakka-aika Ounasrinteellä.467 

 Rakennusaika 

Salmenperä 2   6,5 kuukautta 

Salmenperä 5 4,5 kuukautta 

Vaaranlaita 2 A  4,5 kuukautta 

Vaaranlaita 2 B 6 kuukautta 

Vaaranlaita 6  5 kuukautta 

Suunnitteluajat ovat olleet keskimäärin neljä kuukautta sisältäen 
urakkatarjouskilpailujen ajanjakson. Urakkatarjouskilpailu kestää yleensä noin kolme 
viikkoa, joten todellinen suunnitteluaika on ollut runsaat kolme ja puoli kuukautta. 
Ajanjaksot ovat olleet lyhyitä ekologisen rakennushankkeen moniulotteisuuden kannalta: 
poikkitieteellisyys suunnittelijan työssä jää saavuttamatta. 

Kestävä kehitys edellyttää paikallisia toimintatapoja ja päätösten tuomista ns. 
ruohonjuuritasolle. Tutkimukseen osallistuneiden intressiryhmien mukaan 
asukaslähtöinen suunnittelu on vielä varsin formaalia, yhteissuunnittelua ei ole kovinkaan 
usein käytetty.468 Suunnittelijoiden mukaan asukaslähtöisyys tulee esille ennen kaikkea 
siinä, että asukas otetaan mukaan suunnittelun aikaisessa vaiheessa ja myöhemmin 
mahdollisissa suunnittelukokouksissa (16). Toisaalta asukkaan toiveet otetaan 
suunnittelussa lähtökohdaksi. Tällöin asukas ei välttämättä ole mukana itse suunnittelussa 
(4). Jälkimmäisessä tapauksessa asukasta ei ehkä edes vielä tiedetä.469 Urakoitsijoilla oli 
hieman toisenlainen kokemus asukaslähtöisyydestä: asukas on aktiivisesti mukana 
suunnittelussa ja esittää toiveita toteutuksen suhteen (12) tai kohde suunnitellaan tiettyä 
erityisryhmää ajatellen.470 Rakennuttaja ja toimitusjohtajat näkevät asukaslähtöisyyden 
joko laajana kaikkien Koy:n asukkaiden mielipiteen huomioimisena tai asukkaiden 
kanssa yhteisten tavoitteiden laatimisena. Asukkaiden omat tavoitteet selvitetään yleensä 
asukaskyselyillä.471  

                                                           
467 Salmenperä 2:n urakkavaihe oli 3.7.1996-16.1.1997. Salmenperä 5:n urakkavaihe oli 2.2.1998-
24.6.1998. Vaaranlaita 2A: urakkavaihe kesti 8.9.1997-25.1.1998. Vaaranlaita 2B:n urakkavaihe 
kesti 20.2.1997-22.8.1997 ja Vaaranlaita 6:n urakkavaihe kesti 8.7.1998-16.12.1998. 
468 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 5 Kysymys 12-13, Urakoitsijakysely: Osa 5 Kysymys 7-8. 
469 Kuusi (6) suunnittelijaa ei vastannut. 
470 12 urakoitsijaa ei vastannut. 
471 Toimitusjohtaja Rovaniemellä määritteli asukaslähtöisen suunnittelun aivan toisin kuin muut; 
hänen mielestään asukaslähtöisyys ei tarkoita ainoastaan sitä, että vain kohteen asukkaalle 
lähetetään asukaskysely. Asukaslähtöisyydessä tulisi huomioida asukkaat laajemmin; kaikkien 
muidenkin yhtiön asunnoissa asuvien tulisi voida ilmaista mielipiteensä tulevista korjauksista, 
koska he joutuvat kustannusten tasaamiseksi osallistumaan kustannuksiin. Suunnitelmien tulisi 
toimitusjohtajan mielestä perustua asukastoimikuntien ideoihin. Kokonaisvaltaisia korjauksia 
tulisikin välttää. Mikkelin vuokratalojen toimitusjohtaja ja rakennuttajainsinööri Rovaniemeltä 
olivat kumpikin olleet mukana asukaslähtöisessä suunnittelussa. Heidän mukaansa 
asukaslähtöisyys on tarkoittanut asukaskyselyjen lähettämistä, kokouksia ja projektin rajojen 
määrittelyä yhdessä asukkaiden kanssa. Useimmiten asukkaat ovat aktiivisimpia hankkeen alussa ja 
he toimivatkin eniten yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Rakennuttajainsinöörin mukaan 
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Asukkailla oli selkeästi kiinnostusta olla mukana oman alueensa korjauksien 
suunnittelussa. Joillakin (9) oli jo aiempaa kokemusta rakennushankkeesta (suunnittelu, 
rakentaminen ja kustannuslaskenta). Useimmat (17) asukkaat haluaisivat kuitenkin 
osallistua aktiivisesti suunnitteluvaiheeseen, sen sijaan enemmistö (15) ei ollut innostunut 
ajatuksesta osallistua rakentamiseen.472 Todellisuudessa aktiivisesti myös 
rakennushankkeeseen osallistuvia asukkaita voi olla vaikea löytää. Vaasan Ristinummen 
tapauksessa sosiaaliset näkökulmat ja työllistäminen nähtiin yhdeksi tavoitteeksi. 
Työllistäminen liittyy vahvasti sosiaalisesti kestävän kehityksen tematiikkaan ja samalla 
korostaa paikallisten resurssien hyödyntämisen merkitystä elämän laadun parantamisessa. 
Kestävän kehityksen ideologian mukaisesti näin juuri tulee ollakin. Rovaniemellä 
onnistuttiinkin lähiökorjauksen yhteydessä luomaan erillishanke (Roivatro) työttömien 
rakennusalan työllistämiseksi lähiökorjauksessa. Hanke edellytti työttömien uudelleen 
koulutusta sekä laajempaa toimijatahoa sekä erillisrahoitusta.473  

Tämän tutkimuksen yhteydessä myös sidosryhmiltä tiedusteltiin mielipidettä 
työttömien palkkaamisesta korjaushankkeisiin.474 Yleisesti asukkaiden sitouttaminen 
asuntoihinsa työtä tarjoamalla koettiin hyvänä; suunnittelijoista enemmistö (15), 
urakoitsijoista suuri osa (10) ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenistä enemmistö (6) 
kannattivat ajatusta.475 Miksi asiaa kannattaisi tukea tai miksi sitä tulisi vastustaa? 
Mielipiteet jakaantuivat kolmeen ryhmään:  
1) Ajatus on hyvä, koska kaikki työllistäminen on tärkeää ja samalla pidetään 

ammattitaitoa yllä (10).  
2) Ajatusta tulisi vastustaa, koska hankkeissa vaaditaan teknisiä taitoja, joita työttömillä 

ei enää välttämättä ole (8). 
                                                                                                                                                
kuitenkin kunnianhimoisimmat ideat joudutaan usein hylkäämään prosessin aikana. Veli-Pekka 
Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen haastattelu 
1.9.1998 Vain kaksi kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsentä oli ollut mukana asukaslähtöisessä 
suunnittelussa; toisen kokemuksen mukaan asukaslähtöisyys tarkoittaa vaikuttamisen 
mahdollisuutta, toisen mielestä asukaslähtöisyys on asukkaan mukaan ottamista jo suunnittelun 
varhaisessa vaiheessa.  
472 Liite 5. Asukaskysely: Osa 7 Kysymys 16-18. 15 asukkaalla ei ollut kokemusta rakentamisesta. 
Neljä asukasta ei halunnut osallistua edes suunnitteluvaiheeseen. Seitsemän asukasta halusi 
osallistua rakentamiseen.  
473 Roivatro-hankkeessa (Salmenperä 4) 16 pitkäaikaistyötöntä uudelleen koulutettiin 
korjausrakentamisen ammattiin. Hankkeen tavoitteena oli antaa mahdollisuus työttömille päästä 
kiinni työelämään ja samalla selvitettiin, voidaanko paikallisia työntekijöitä hyödyntää 
rakennushankkeissa. Uudelleenkoulutus kesti yhdeksän kuukautta ja sen järjesti Rovaniemen 
ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Roivatro-projektiin osallistuivat  Lapin työvoimapiiri, 
Rovaniemen työvoimatoimisto, Rovaniemen kaupunki, Lapin ympäristökeskus ja Uusi Polku 
työelämään- projekti. Korjauksen ennakoitiin kestävän kauemmin ja olevan kalliimpi kuin 
normaalin korjaushankkeen. Valtion asuntorahasto myönsi hankkeelle 95 % lainoituksen. Muita 
rahoittajia olivat Valtionkonttori ja Sosiaali- ja terveysministeriö. 
474 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 5 Kysymys 16-17, Urakoitsijakysely: Osa 5 Kysymys 11-12, 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 6 kysymys 11-12. 
475 Seitsemän suunnittelijaa ja 11 urakoitsijaa vastusti ajatusta. Kolme KOY:n hallituksen jäsenistä 
ei osannut sanoa.  
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3) Ehdotus on kyseenalainen, koska tällaisessa hankkeessa olisi epäselvää, kuka on 
työllistäjä, toisaalta tiukan talouden hankkeissa ja hankkeissa, joissa on vähän 
toimintavapauksia, toteuttaminen on vaikeaa. Urakoitsija työllistää ensisijaisesti 
vanhat työntekijänsä (3). 

Asukkaiden työllistämisen nähtiin myös vääristävän kilpailua. Toisaalta ei nähty 
myöskään sopivana yleistää toimintatapaa, vaan asia tulisi tutkia tapauskohtaisesti.476 
Toimitusjohtajat ja rakennuttajainsinööri tukivat yleisellä tasolla ajatusta asukkaiden 
työllistämisestä. Toimitusjohtaja Rovaniemellä oli kuitenkin sitä mieltä, että jos pienen 
ryhmän työllistäminen aiheuttaa lisäkustannuksia, on hanke epärealistinen. 
Rovaniemeläisen toimitusjohtajan mielestä ei ole myöskään kiinteistöyhtiöiden tehtävä 
toimia yhteiskunnassa työllistäjinä. Työllistäminen on yhteiskunnan vastuulla. 
Rakennuttajainsinööri viittasi Roivatro-hankkeeseen, jossa kokeilusta on saatu hyviä 
kokemuksia. Rakennustyömaa on ollut siisti ja hyvin organisoitu. Hankkeen avulla 
työntekijät ovat saaneet työkokemusta ja tuloja.477 Mikkeliläisen toimitusjohtajan mielestä 
ajatus on hyvä, mutta toteuttaminen on vielä mahdotonta, koska urakoitsija vastaa 
työntekijöiden palkkaamisesta.  

Kuinka ekologiseksi suunnittelun ja korjausrakentamisen tulisi tulla? Ja kuinka 
tarpeelliseksi rakentamisen ekologisoituminen tulevaisuudessa koetaan?478 Sidosryhmät 
ovat vakuuttuneita siitä, että ekologiset tekijät korostuvat sekä uudis- että 
korjausrakentamisessa omalla toimialueella. Sidosryhmiltä tiedusteltiin mielipidettä 
ekologiseen rakentamiseen liittyvien voimakkaiden muutostekijöiden 
sovellettavuudesta.479 Voimakkaiksi muutostekijöiksi luetaan tässä aktiivisen ja passiivisen 
aurinkoenergian sekä tuulivoiman käyttö, mustien ja harmaiden jätevesien käsittely 
erikseen, kompostoiva wc ja tontilla tapahtuva viljely.480  

Kaikkien sidosryhmien mielestä tuulienergian merkitys asuntojen energiantuotannossa 
ei ole tulevaisuudessa kovin merkittävä (Liite 4. Taulukko 50).481 Sidosryhmät uskoivat 
                                                           
476 Neljä KOY:n hallituksen jäsentä tuki ajatusta asukkaiden työllistämisestä. Se nähtiin hyvänä 
keinona tuoda paikallistuntemusta hankkeeseen ja lisätä asukkaiden vastuuta omista asunnoistaan. 
Neljä urakoitsijaa ei vastannut. Yksi hallituksen jäsen ei uskonut toimintamalliin, sillä hankkeet 
ovat urakoitsijalähtöisiä. Neljä hallituksen jäsentä ei vastannut. 
477 Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998 
478 Liite 5. Suunnittelijakysely Osa 4. Kysymys 8-9,46; Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 8-9, 48, 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 8-9, 46. 
479 Liite 5. Suunnittelijakysely: Osa 4. Kysymys 31-36. Urakoitsijakysely: Osa 4. Kysymys 33-38, 
Kysely KOY:n hallituksen jäsenille: Osa 4. Kysymys 30-36. Asukaskysely Osa 3. Kysymys 43-53.  
Veli-Pekka Sinkko haastattelu 26.8.1998; Timo Nissilä haastattelu 8.9.1998, Hannu Pirinen 
haastattelu 1.9.1998. 
480 Nämä kaikki kuuluvat universaalin ekologisen rakentamisen perusteemoihin. Kts. Pirjo Siipolan 
lisensiaatintyö. Kestävän kehityksen mukainen pientaloryhmä- kolmen suomalaisen 
ekokylähankkeen toteutus. Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, arkkitehtuurin osasto, 2000. 
481 Yli puolet kaikista vastaajista, enemmistö suunnittelijoista, urakoitsijoista  ja asukkaista sekä 
KOY:n hallituksen jäsenistä oli sitä mieltä, että tuulienergialla ei ole kovin suurta merkitystä 
tulevaisuudessa. Rovaniemellä toimitusjohtaja oletti, että tuulivoimalla on jonkinlaista merkitystä 
energian tuotannossa tulevaisuudessa, kun taas Mikkelissä toimitusjohtaja ja Rovaniemellä 
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enemmän passiivisen aurinkoenergian merkitykseen osana asuntojen energiantuotantoa 
tulevaisuudessa (Liite 4. Taulukko 51). Merkittävä osa (N=33) kaikista vastaajista (N=88) 
uskoi, että passiivisella aurinkoenergialla on jonkinlaista merkitystä, sen sijaan hieman 
pienempi osa (N=21) ei tunnistanut ns. tekniikkaa lainkaan Edelliseen ryhmään kuului 
suuri osa asukkaista (N=10).482 Aktiivisen aurinkoenergian merkittävyyteen osana 
asuntojen energiantuotantoa uskoi suurin osa (N=39) kaikista sidosryhmän jäsenistä 
(Liite 4. Taulukko 52).483  

Sidosryhmät eivät tunteneet harmaiden ja mustien jätevesien erottamisen tekniikkaa 
kovinkaan hyvin (Liite 4 taulukko 53). Merkittävä osa (N=32) kaikista vastaajista ei 
tunnistanut tekniikkaa lainkaan. Erityisesti asukkaat eivät tunteneet tekniikka juuri 
ollenkaan (N=18) ja heistäkin suurin osa oli peitsarilaisia (N=11).484 Kompostoivalla 
wc:llä ei arvioitu olevan juuri mitään merkitystä tulevaisuudessa asuntojen jätevesien 
käsittelyssä (Liite 4 taulukko 54). Kaikissa sidosryhmissä (N=88) se arvioitiin joko ei 
kovin merkittäväksi (N=39) tai ei ollenkaan merkittäväksi (N=24).485  

Biosentrisen ja syväekologisen ajattelutavan mukaan paikallisuuden tulisi olla hyvin 
keskeinen osa kaikkea elämää; ihmisen tulisi pystyä olemaan omavarainen ja tuottaa sekä 
kuluttaa omalla reviirillään eli asuinpaikallaan. Tähän ajatteluun viittaa myös ekologinen 
jalanjälki, joka mittaa ihmisen elämän aikaisen tuotannon ja kulutuksen käsittelyyn 
                                                                                                                                                
rakennuttajainsinööri olettivat ettei tuulivoimalla ole mitään merkitystä asuntojen 
energiantuotannossa omalla toimialueella. 
482 Urakoitsijoiden asenne oli epäilevin; lähes puolet (N=13) kaikista urakoitsijoista (N=27) arvioi 
ettei passiivisella aurinkoenergialla ole mitään merkitystä tulevaisuudessa. Peitsarissa suurin osa 
asukkaista (N=8) ei tuntenut tekniikkaa lainkaan, ounasrinteeläiset tunsivat tekniikan paremmin ja 
uskoivat siihen enemmän kuin peitsarilaiset asukkaat. Rovaniemellä ja Mikkelissä toimitusjohtajan 
asenne oli kielteinen (ei mitään merkitystä), sen sijaan Rovaniemellä rakennuttajainsinööri arvioi, 
että passiivisella aurinkoenergialla on huomattava merkitys asuntojen energiantuotannossa 
tulevaisuudessa. 
483 Urakoitsijoista merkittävä osa (N=11) oli sitä mieltä, ettei myöskään aktiivinen aurinkoenergia 
ole kovin merkittävä tulevaisuudessa. Peitsarissa suurin osa asukkaista (N=6) ei tuntenut tekniikkaa 
lainkaan, ounasrinteeläiset tunsivat tekniikan paremmin ja uskoivat siihen enemmän kuin 
peitsarilaiset asukkaat. Rovaniemellä toimitusjohtaja oli luottavainen; hänen mielestään aktiivisella 
aurinkoenergialla on jonkinlainen merkitys tulevaisuudessa. Mikkelissä toimitusjohtaja ja 
Rovaniemellä rakennuttajainsinööri eivät uskoneet aktiivisen aurinkoenergian käytettävyyteen 
lainkaan. 
484 Hyvin monet (N=27) epäilivät menetelmän käytettävyyttä. Rovaniemeläisen toimitusjohtajan 
mukaan jätevesien erottaminen mustiin ja harmaisiin ei ole kovin merkittävää tulevaisuudessa. 
Mikkelissä toimitusjohtaja oli vieläkin epäilevämpi (ei mitään merkitystä) ja rovaniemeläinen 
rakennuttajainsinööri arvioi, että menetelmällä on huomattava merkitys tulevaisuudessa. 
485 Mekittävä osa peitsarilaisista asukkaista (N=10) ei tuntenut tekniikka ollenkaan, kun taas 
ounasrinteeläiset tunsivat tekniikan, mutteivät pitäneet sitä merkittävänä. Mikkeliläiset 
suunnittelijat suhtautuivat kompostoivaan wc:hen hieman positiivisemmin kuin rovaniemeläiset 
suunnittelijat. Viisi mikkeliläistä suunnittelijaa arveli, että vedettömällä wc:llä on jonkinlainen 
merkitys. Rovaniemellä 11 suunnittelijaa kaikista (N=16) arveli ettei menetelmällä ole kovin 
tärkeää merkitystä. Molempien toimitusjohtajien ja rakennuttajainsinöörin mukaan kompostoivalla 
wc:llä ei ole merkitystä tulevaisuudessa asuntojen jäteveden käsittelyssä. 
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tarvittavaa aluetta. Kansainvälisessä ekologisen rakentamisen tematiikassa puhutaankin 
usein paikalla tapahtuvasta viljelystä eli osittaisesta omavaraisuudesta myös ruuan 
suhteen. Tämän tutkimuksen mukaan viljely Rovaniemellä ja Mikkelissä edellä 
mainitussa tarkoituksessa voisi olla tulevaisuudessa jonkin verran merkittävää (N=32). 
Erityisesti suunnittelijat molemmissa kaupungeissa arvioivat viljelyn jonkin verran 
merkittäväksi. Viljelyn merkitystä epäili tai sen asetti kokonaan kyseenalaiseksi 
enemmistö(N=46) kaikkien sidosryhmien edustajista (N=88). Epävarmuus oli kaikissa 
sidosryhmissä samanlaista (Liite 4 Taulukko 55). 486 

Voidaan todeta, että sidosryhmien käsitys ekologisen rakentamisen soveltamisesta on 
hyvinkin positiivinen. Ekologisen rakentamisen ja laadun välinen suhde on selvä: 
ekologista rakentamista ja materiaalia ei automaattisesti mielletä laadukkaaksi. Tämä 
aiheuttaa selkeitä ongelmia, jos materiaalia markkinoidaan ensisijaisesti ekologisena. 
Yleisimmin laadun kriteereiksi mielletään kulutuskestävyys ja tuotteesta saatu pitkä 
kokemus. Sidosryhmät tunnistavat kuitenkin materiaaliin liittyvät ominaisuudet, kuten 
päästöluokituksen merkityksen ja elinkaariarvion. Edellä mainitut seikat viittaavat siihen, 
että ekologisen tuotteen on ensisijaisesti oltava myös kestävä ja siihen on voitava luottaa: 
Myöskin tuotteesta tehty elinkaariarvio edesauttaa tulevaisuudessa tuotteen 
markkinointia.  

Passiivisella ja aktiivisella aurinkoenergialla, sekä mustien ja harmaiden jätevesien 
erottelulla on jonkinlaista merkitystä tulevaisuudessa, mutta tieto-taitoa tarvitaan lisää, 
jotta päästään sovelluksiin. Tuulienergian, kompostoivan wc:n ja paikalla tapahtuvan 
viljelyn merkitys ei ole tärkeä ainakaan tämän tutkimuksen aineiston mukaan.  

                                                           
486 Myöskin toimitusjohtajat ja rakennuttajainsinööri epäilivät rakennuksessa, tontilla tai 
asuinalueella tapahtuvaa viljelyä. Heidän mielestään sillä ei ole merkitystä ravinnon tuotannossa 
tulevaisuudessa. 



 

7 Johtopäätökset 

7.1  Ekologisen rakentamisen ontologia ja paikallisuus 

Ekologisen rakentamisen käsitteessä on horjuvuutta. Käsitteeseen sisällytetään laaja 
variaatio erilaisia positiivisia arvolatauksia, jotka eivät huomioi ekologia-termin varsin 
armotonta sisältöä eli elämäntaistelua. Toisaalta ekologian ja rakentamisen käsitteiden 
yhdistäminen vaatii kahden toisistaan poikkeavan käsitteen yhdistämistä. Kumpi on 
ohjaava: sanan alku vai loppuosa ? Jos painotus on sanalla ekologia, niin myös käsitteelle 
rakentaminen tulee uusi merkitys. Ekologia edellyttää, että ihmisen tarpeisiin luotu 
rakennus (tyyppi) ei aiheuta palautumattomia muutoksia ihmisen elinolosuhteissa ja -
mahdollisuuksissa. Jos painotus on sanalla rakentaminen, edellytetään, että on olemassa 
luonnonmukaisuutta, joka on ennakoitavissa ja joka on määritelty.  

Ekologia-käsitteen liittäminen osaksi artefaktia on ongelmallista. Kulttuurituotteeseen 
eli artefaktiin liittyvät tyyli ja semiotiikka, joissa molemmissa korostuu ajan vaikutus. 
Tyylin kestävyys testataan ajassa: eri aikakausilla on asioista erilaiset käsitykset, joita ei 
voida objektiivisesti verrata keskenään muuten kuin teknisten ratkaisujen osalta. 

Ekologisessa rakentamisessa rakennus tai ihmisen rakentama ympäristö käsitetään 
organismin kaltaiseksi (kts. kuva 63). Tällöin sillä on oltava myös ns. genotyyppi, joka 
vastaa materiaalisia ominaisuuksia. Vertaus geneettiseen perimään on hieman kankea, 
mutta auttaa erottamaan artefaktiin liittyvät semioottiset tulkinnat ekologiaan liittyvistä 
tekijöistä. Artefaktit eivät suinkaan lisäänny geneettisesti, vaan artefaktien tyyppipiirteet 
toistuvat ja siirtyvät uusiin artefakteihin rakennustyypeittäin. Artefaktilla on 
semiotiikkaan ja tyyliin liittyvät tekijät eli syntaksi ja semantiikka. Sillä on myös 
ekologiaan liittyvät genotyyppiset eli materiaaliset ominaisuudet (yleensä kemialliset) ja 
fenotyyppiset eli materiaalisten ominaisuuksien ja tyylillisten tekijöiden sekä ympäristön 
vuorovaikutussuhteiden seurauksena syntyneet ominaisuudet. Ekologisuutta voidaan 
tarkastella genotyyppisesti, mutta vasta genotyypin vuorovaikutuksesta syntyneen 
fenotyypin perusteella voidaan määrittää millaiseksi artefakti on prosessissa 
muodostunut. Tällöin ollaan kiinnostuneita pikemminkin siitä, mitä 
vuorovaikutusprosessissa todellisuudessa tapahtui. Arkkitehtuuria tulee tulkita siten 
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ensisijaisesti fenotyyppisten tekijöiden kautta. Tämän vuoksi on aina ensin tiedostettava, 
millaiseksi arkkitehtuurin halutaan kehittyvän ja mitä ominaisuuksia siinä arvotetaan 
ekologisena tai ei-ekologisena.  

Ekologia: 

genotyyppi ja fenotyyppi 

organismi, ekosysteemi 

 

Rakentaminen: 

tyyli, semantiikka 

artefakti 

 

 

 

 

 

Ekologinen rakentaminen: 

genotyyppi, fenotyyppi 

tyyli, semantiikka 

organismi, ekosysteemi 

artefakti 

Kuva 63. Ekologiaan ja rakentamiseen liittyvien käsitteiden liittäminen. 

Materiaaliset ominaisuudet ja rakennuksen tyyppi (asuintalo, koulu, pankki jne.) ovat 
vuorovaikutussuhteessa ympäristön, paikan ja ajan (ja eri aikoina esiintyneiden 
historiallisten ajanjaksojen) kanssa koko artefaktin elinkaaren ajan. Näiden 
vuorovaikutusprosessien seurauksena syntyy fenotyyppi eli artefakti, joka täyttää omana 
aikana sille asetetut, siis myös ekologiset, tehtävät (kts. kuva 64).  

Genotyyppi= 

Materiaaliset ominaisuudet 

 Ympäristö 

Aika 

Paikka 

   
 

Fenotyyppi 

Denotaatio 

Konnotaatio 

Tyyli 

Kuva 64. Artefaktin genotyyppi ja fenotyyppi osana vuorovaikutusprosessia. 

Ekologinen rakentaminen tuleekin käsitteenä moniulotteiseksi. Se voi tarkoittaa kahta 
lähestymistapaa: 1) neutraalia genotyyppisten tekijöiden luettelointia tai 2) 
arvosidonnaista ja ajassa syntynyttä fenotyyppisten ilmiöiden arvottamista ja luokittelua. 
Toisaalta ekologia-käsite sallisi vieläkin moniulotteisemman tulkinnan, mutta sana 
rakentaminen muuttaa käsitteen sisällön toiseksi. Rakentaminen edellyttää, että kunakin 
aikakautena määritellään oman aikakauden ekologisuuden (fenotyypin) ja laadun 
kriteerit. Tällöin eri aikakauden tulkinnat poikkeavat toisistaan ja eivät ole 
yksinkertaisesti verrattavissa keskenään. Fenotyyppinen ekologinen rakentaminen 
määritellään siten aina uudestaan kunkin aikakauden tarpeista lähtien. 

Ekologisesta rakentamisesta käsittelevissä teksteissä viitataan usein arvojen 
muutokseen. Arvojen muutosta tarvitaan, jotta ympäristötietoisempi toimintatapa tulisi 
konkreettiseksi. Arvohierarkiassa tapahtuvat muutokset peilaavat, kuten Ahlman toteaa, 
koko kulttuurisessa eetoksessa tapahtuvia muutoksia, joten arvomuutokset edellyttäisivät 
ennen pitkään muutoksia myös kulttuurissa. Nopeiden muutosten perustaksi arvomuutos 
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välineenä on myös liian hidas. Kuinka käy kulttuurin, jos kulttuurin perustana oleva eetos 
muuttuu tai sitä muutetaan tietoisesti? Onko ekologisen rakentamisen tavoite pelkistää 
kulttuurisia rakenteita ja osoittaa uusi arvojärjestys? Kulttuurien pelkistäminen ja 
yhdenmukaistaminen oli vastoin de Cuellarin johtaman YK:n kulttuurin ja kehityksen 
maailmankomission julkilausumaa. Kulttuuri on sen sijaan nähtävä ensisijaisena keinona 
ja mahdollisuutena koko kestävän kehityksen viitekehyksen alle sijoittuvan ekologisen 
rakentamisen toteuttamiselle. Arvomuutoksen vaatimus onkin vaikeasti perusteltavissa. 

Tämän tutkimuksenkin mukaan arvomuutoksen vaatimus on liioiteltu. Tutkimukseen 
osallistuneet sidosryhmät hyväksyivät luonnon itseisarvon (92% vastaajista). 
Tutkimuksessa selvisi myös, että suhtautuminen luontoon on positiivista; fysiosentrinen 
lähestymistapa hyväksytään yleisesti. Arvot ja suhtautuminen luontoon ovat siten 
kohdallaan ja vaatimus arvojen muutoksesta on tarpeeton. Sen sijaan todellinen haaste 
onkin siinä, kuinka ekologinen toimintatapa tulee mahdolliseksi eli kuinka ekologisuus 
nousee intressiksi muiden intressien rinnalle. Prosessissa intressien ja niitä edustavien 
ryhmien toiminnalla on erittäin suuri merkitys. Intressit ohjaavat prosessiin liittyvää 
päätöksentekoa sekä toimintaa tilannesidonnaisesti ja voimakkaammin kuin arvot. 
Prosessi, joka tarjoaa ekologisempia intressejä ja tukee intressiryhmien 
ympäristötietoisempaa toimintaa, on kenties ainoa todellinen väline ekologisen 
rakentamisen implementoinnissa.  

Päättäjien tulee olla tietoisia päätöksen kohteena olevien asioiden taustatekijöistä. 
Tämän tutkimuksen mukaan ympäristön tila arvioidaan yleensä hyväksi kotikaupungissa 
ja Suomessa, eikä näistä olla huolissaan. Vaikka Euroopan ja maailman ympäristön tila 
arvioidaan huonoksi, ja vaikka ympäristöstä ollaan huolissaan, eivät sidosryhmät 
kuitenkaan usko voivansa vaikuttaa näiden ympäristön tilaan omalla toiminnallaan. Tässä 
suhteessa paikalliset toimintamahdollisuudet rajautuvat selkeästi. Sidosryhmät eivät 
tunnista globaaleja kytköksiä omassa toiminnassaan. Oma lähiympäristö arvioidaan 
hyväksi, joten tarvetta ympäristön tilan parantamiseen ei suoranaisesti ole.  

Paikallisuus on prosessi. Tällöin edellä kuvatun kaltaisessa ekologisen rakentamisen 
tulkinnassa paikallisuus liittyy ns. fenotyyppiin, sillä paikallisuus on vuorovaikutukseen 
tarvittava ympäristö. Paikallisuus syntyy vuorovaikutuksessa ja on ennalta määräämätön. 
Paikan pelkistetympi tulkinta, eli paikka tilaa ja siihen sitoutumista kuvaavana käsitteenä, 
ei riitä. Informaatioteknologiaan ja tietoyhteiskuntaan siirtyminen muuttaa paikallisuuden 
käsitettä voimakkaammin prosessimaiseksi. Paikallisuutta mitataan sillä, kuinka kiinteästi 
olemme mukana sosiaalisessa paikassa tai kuinka kiinteästi olemme mukana sosiaalisessa 
globaalissa maailmassa. Globaalissa maailmassa 1) muutokset etäisyyden (distanciation) 
ja 2) uppoutumattomuuden (disembedding) suhteen tulevat merkittäviksi. Etäisyyden 
suhteen tapahtuvassa muutoksessa aika ja tila (space) ovat järjestyneet siten, että sekä 
läsnäoleminen että poissaoleminen liittyvät yhteen: olemme tässä vaikkemme kuitenkaan 
ole. Paikallisuus muuttuu ja fyysisen paikan merkitys ekologisen rakentamisen 
kyläideologian mallina vähenee. Tässä tutkimuksessa paikallisuutta on tarkasteltu 
seuraavien kokonaisuuksien avulla:  

a) Asuinalueen elinkaari. 
b) Rakennusten kuntoarviot. 
c) Rakennushanke ja paikallinen toimintakulttuuri. 
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Asuinalueiden elinkaari sitoo tutkimuksessa paikallisuuden kestävän kehityksen 
viitekehykseen. Se myös huomioi asuinalueen prosessina. Elinkaaritarkastelu on myös 
keskeinen osatekijä aikamme ekologisen rakentamisen tulkinnassa, sillä elinkaari on 
aikanamme yleisesti hyväksytty prosessikuvaus. Rakennusten kuntoarviot selittävät 
rakennusten elinkaaren vaiheita seikkaperäisemmin. Kuntoarvioilla sidotaan paikallisuus 
osaksi korjausrakentamisen ja ekologisen rakentamisen viitekehystä. Rakennushanke ja 
paikallinen toimintakulttuuri ilmentävät intressejä ja paljastavat prosessin aikana 
tapahtuvia muutoksia. Tavoitteet konkretisoituvat juuri paikallisen toimintakulttuurin läpi 
suodatettuina. 

7.2  Lähiöiden elinkaaren nykyinen vaihe 

Tutkittavien lähiöiden asemakaavoituksen historiassa on yhteneväisyyksiä. Molempien 
alueiden kaavoitus käynnistettiin, koska tarvittiin omakotitaloalueita. Peitsarissa 
esikuvana oli puutarhakaupunki ja Ounasrinteelläkin tavoiteltiin pientalovaltaista aluetta. 
Myöhemmin Ounasrinteen kaavoituksessa haettiin viitteitä aivan toisenlaisesta 
rakentamisesta; Pasilan tonttitehokkuuksia (e= 2,0-2,5) pidettiin tavoiteltavana ja ainoana 
oikeana palvelujen turvaamiseksi. Juuri palvelujen turvaamiseksi näihin, erilleen muusta 
kaupungista rakennettuihin, lähiöihin kaavoitettiin laajat kerrostaloalueet 
omakotialueiden viereen. Noin 3400 asukkaan lähiöiden palvelut ovat nykyisin 
kohtuullisen hyvät. Molemmissa lähiöissä on kauppa, kioski, ravintola, päiväkoti, koulut 
ja harrastustiloja. Julkinen liikenne toimii hyvin. Peitsari tukeutuu myös lähialueen 
palveluihin, kun taas Ounasrinne on itsenäisempi alue. Ounasrinne noudattaa tässä 
mielessä kylän ideaa. Molemmat lähiöt ovat myös metsälähiöitä; Ounasrinteen ja 
Peitsarin ympärillä on laaja viheralueverkosto.  

Molempien lähiöiden tutkimuksessa mukana olleiden kerrostalojen asukasjakauma on 
ollut samanlainen; lapsia, miehiä ja naisia on ollut lähes kolmasosa kutakin. Peitsarissa 
on suhteellisesti enemmän vanhuksia kuin Ounasrinteellä. Tutkitut kerrostalot ovat 
ikärakenteeltaan ja rakennustekniikaltaan samanlaisia. Rakennusten kuntoarvioiden 
perusteella voidaan myös todeta, että rakennusten kunto on myös samankaltainen: 
yleensä rakennukset ovat melko hyvässä kunnossa. Eniten puutteita on pihan 
kuivatuksessa, pihan istutusten ja varusteiden kunnossa ja määrässä, julkisivuissa, 
parvekkeissa, vesikatoissa ja yhteistiloissa. Asuntojen vetoisuus, pintamateriaalien 
vanhanaikaisuus ja kuluminen sekä keittiökalusteiden vanhanaikaisuus ja huono kunto 
ovat yleisimpiä vikoja. Kosteissa tiloissa on ongelmia. Virheet ja puutteet ovat 
samankaltaisia ja johtuvat samanlaisesta rakennustekniikasta ja rakennusaikana vallalla 
olleesta rakennustavasta sekä materiaalivalikoimasta. Asukkaiden toiveet liittyvät usein 
ajanmukaistamiseen; esimerkiksi ”vanhan” tyylin (1970-1980-lukujen) mukaiset 
keittiökalusteet eivät tyydytä nykyaikaista asukasta. Elementtisaumat ovat useimmissa 
taloissa saavuttaneet teknisen käyttöikänsä.  

Kestävän kehityksen viitekehyksessä pyritään korostamaan staattisuutta; tähän viittaa 
liikkumisen vähentäminen, etätyö ja elämänkaariasuminen. Muuttaminen indikoi hyvin 
mm. paikkaan sitoutumista. Tässä tutkimuksessa selvisi, etteivät paikkaan sitoutuminen ja 
elämänkaariasuminen ole todellisuutta ainakaan sosiaalisen asuntotuotannon kohteissa. 
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Tutkimuksessa mukana olleissa Ounasrinteen ja Peitsarin vuokrataloissa asutaan todella 
lyhyitä ajanjaksoja. Molemmissa lähiöissä mediaanit ovat samanlaiset; mediaanin arvoksi 
tulee 1-2 vuotta eli tavanomaisin asumisaika on varsin lyhyt. Asuminen on ollut 
lyhytkestoista aina ja se on sitä ilmeisesti tulevaisuudessakin. Ounasrinteellä eivät 
fyysiset parannukset muuttaneet asumisaikoja, vaan asumisajat ovat päin vastoin 
ennestään lyhentyneet. Merkittävin osa asukkaista (33%) on asunut samassa huoneistossa 
vain ½-1-vuotta korjausten jälkeen. Asumisaikojen lyhyys viittaa siihen, että muuttamisen 
syyt liittyvät joko muutoksiin elämäntilanteissa, taloudessa tai siihen, että tutkimuksessa 
mukana olleet lähiöt mielletään ensisijaisesti väliaikaisiksi asuinpaikoiksi, joihin ei ole 
tarkoituskaan jäädä asumaan pidemmäksi aikaa. Korjausten jälkeen asunnot tulevat 
kalliiksi varsinkin niille, joilla ei ole mahdollisuutta saada täysimääräistä asumistukea, tai 
joiden perhekoko ei vastaa asunnon kokoa ja KELA:n asumistuen rajoja. Vuokratalot 
toimivat hyvin tilapäisen asuntotarpeen tyydyttämisessä, mutta elämänkaariasumiseen ne 
eivät ole soveltuneet.  

Molemmissa lähiöissä kolme tärkeintä muuttosuuntaa ovat samat; kaupunki, sama 
lähiö ja muut suomalaiset asuinalueet, mikä viittaa siihen, että merkittävä osa asukkaista 
muuttaa saman kaupungin sisällä asuinalueelta toiseen. Ounasrinteellä oleviin 
Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon vuokrataloihin muutetaan ensisijaisesti muualta 
Rovaniemen kaupungin alueelta (58 %). Jostain toisesta suomalaisesta kaupungista 
muuttavien osuus on pienempi (15 %) ja Ounasrinteeltä Ounarinteelle muuttaneiden 
osuus on ollut noin 12 %. Suurin osa asukkaista on muuttanut Peitsariin muualta 
Mikkelin kaupungista (65%). Peitsarista Peitsariin muuttaneita oli selvästi vähemmän 
(19%). Vain 2% on muuttanut Peitsariin Mikkelin maalaiskunnan alueelta. Lähiöt eivät 
ole myöskään maaltamuuttajien asuinalueita. Ounasrinteeltä muutetaan ensisijaisesti 
Rovaniemen kaupunkialueelle (47%) tai toiseen kerrostaloon Ounasrinteellä (22%). 
Myös Peistarista muutetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungin alueelle (41%). Lähes 
kolmasosa (27%) muuttaa kuitenkin Peitsarissa olevaan vuokrataloon. Peitsariin 
sitoutuneiden osuus on siten suurempi kuin Ounsrinteeseen sitoutuneiden, jos 
sitoutumisella ymmärretään muuttamista saman alueen sisällä. Lähiöissä asuu 
kaupungistuneita asukkaita, jotka hakeutuvat kaupunkimaiseen ympäristöön.  

Asukkaat arvioivat tapaustutkimuksessa olleet lähiöt ja kerrostalot toimiviksi. 
Ounasrinteeläisistä 84% ja peitsarilaisista 83% arvioi asuinalueensa toiminnoiltaan 
hyväksi. Myös kerrostalojen toimivuutta arvostettiin. Ounasrinteeläisistä 77% ja 
peritsarilaisista 67% oli tyytyväisiä kerrostalonsa toimivuuteen. Ounasrinteeläisistä 
suurempi osa (84%) oli tyytyväisempiä asuntonsa toimivuuteen kuin peitsarilaisista 
(67%). Ounasrinne ei ole riittävän kaunis, sen sijaan pienempimittakaavainen Peitsari 
koettiin riittävän kauniiksi. Kummassakaan lähiössä asukkaat eivät toivo merkittäviä 
muutoksia nykyisiin asuntoihinsa. Edellä mainittu tukee minimikorjauksen periaatetta, 
joka vaatii vähiten uusia materiaaliresursseja ja on siten ekologinen. Toisaalta 
minimikorjaus ei sidosryhmien mielestä riitä, sillä myös rakennusten julkisivuja tulee 
kohentaa. Jälkimmäinen toive on selkeästi esteettinen. Arkielämän estetiikka edellyttää 
muutosta myös ympäristön kauneudessa.  

Asukkaiden mielestä asumisen hyvä laatu tarkoittaa ennen kaikkea asuinalueen 
rauhallisuutta (10), mutta asuntoon liittyvillä ominaisuuksilla (kaikkiaan 27 erilaista 
asunnon ominaisuuksiin liittyvää mainintaa) on myös hyvin suuri merkitys asumisen 
laatuun. Korjausrakentamisessa on huomioitava molempien tekijöiden, sosiaalisten ja 
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teknisten, merkitys asumisen laadun määrittämisessä. Pelkkä tekninen korjaaminen ei 
riitä, mutta tukee asuinalueeseen sitoutumista. Sosiaaliset kysymykset ovatkin olleet 
lähiökorjauksissa vahvasti esillä, sillä lähiöiden ongelmat tiedostetaan melko hyvin. Jos 
asuminen ei täytä edellä kuvattuja hyvän asumisen vaatimuksia, on todennäköistä, että 
asuntoa vaihdetaan. Asukkaat kaipasivat myös lisää vihreyttä asuinalueellensa.  

Asumisen lyhytaikaisuus on hämmästyttävää, joten syitä on etsittävä tarkemmin. 
Vuokra-asumisessa asumistuella on suuri merkitys kotitalouden tuloissa. Liian suuret 
asumismenot voivat lisätä muuttohalukkuutta. Ounasrinteellä ja Peitsarissa tutkimuksessa 
mukana olleissa vuokrataloissa asuntojen koot eivät vastaa Kansaneläkelaitoksen (KELA) 
yleiselle asumistuelle asettamia pinta-alarajoja. Ounasrinteellä 52,2%:ssa asunnoista ja 
Peitsarissa kaikkiaan 32,4%:ssa asunnoista pinta-ala on suurempi kuin KELA:n 
asumistukeen laskettava pinta-ala. Asumistuki on monelle vuokratalossa asuvalle 
perusedellytys. KELA voisi soveltaa joustavampaa käytäntöä pinta-alarajojen 
määräämisessä. Nykyisin rajat määrätään samanlaisiksi alueille, joissa lämmitystarve tai 
lämmitystapa on samanlainen. Rajoja voitaisiin määrittää sen sijaan paikallisesti 
lähiöittäin asuntojakauman perusteella. Asuntojen tilaratkaisujen muuttaminen ei ole 
kovin toimiva vaihtoehto: asuntojen kokojen muutos ei riittänyt lyhentämään 
muuttohalukkuutta Ounasrinteellä. Vaaranlaita 2B:ssä, jossa pienet asunnot muutettiin 
perheasunnoiksi ja muuttaminen on korjauksen jälkeen ollut entistä vilkkaampaa.  

Tutkimuksessa selvisi, että muuttamisessa säilyy alueellisen paikallisuuden piirteitä; 
yleensä asukkaat muuttavat saman kaupungin alueella. Varsin usein muutetaan myös 
saman lähiön sisällä. Lähiöistä muuttaminen ei ole ongelma, jos yhteiskunta hyväksyy 
väliaikaisen asumisen yhdeksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Alueet, joilla ei ole 
vetovoimaisuutta, voisivat toimia kohtuuhintaisina asuinalueina, joissa ei tavoitella 
elämänkaariasumisen ihannetta. Tutkimuksen perusteella voimme havaita 
yhteiskunnassamme uudenlaisen nomadismin piirteitä: tietty osa väestöstä on liikkuvaa ja 
sitoutuu huonosti asuinalueeseensa. Nomadismin taustalla ovat useimmiten sosiaaliset ja 
taloudelliset syyt. Alati vaihtuvat asukkaat tuottavat ongelmia myös ekologiselle 
rakentamiselle. Kestävän kehityksen viitekehys edellyttää asukaslähtöisyyttä, joka on 
määriteltävä uudelleen näissä lähiöissä. Asukaslähtöisyydellä ei voida tarkoittaa enää 
yhden yksittäisen asukkaan tarpeiden huomioimista, vaan on ennakoitava todennäköisten 
asukkaiden tulkinta asumisen hyvästä laadusta. Tutkimuksen mukaan asukkaatkin 
suosivat mieluummin asuntojen yhdenmukaista korjaamista kuin asunnoittain vaihtelevaa 
korjaamista.  

Tutkittavat lähiöt ovat rakennustekniseltä kunnoltaan varsin hyväkuntoisia ja lähiöt 
mielletään toimiviksi. Tutkittavat kerrostalotkin täyttävät melko hyvin asukkaiden toiveet 
toimivuuden ja kauneuden suhteen. Tosin Ounasrinteellä oli tarvetta parantaa alueen 
kauneutta. Sen sijaan asukkaat ovat aika huonosti löytäneet lähiöidensä ympärillä olevat 
viheralueet. Viheralueet ovat lähellä, mutta niitä käytetään satunnaisesti. Edellä kuvatut 
seikat antavat varsin hyvän kuvan lähiöistä asukkaiden arvottamana asuinalueena. Lähiöt 
palvelevat hyvin lyhytaikaista asumista. Elämänkaariasumisen, muuntojouston ja etätyön 
merkitys on näissä lähiöissä vähäinen.  
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7.3  Ekologinen rakennusprosessi ja paikallinen tulkinta  

Ekologisen rakentamisen kannalta on tärkeää, että hankkeiden tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheisiin varataan riittävästi aikaa. Tähän viittaa mm. Huovila useissa 
eri yhteyksissä. Ekologinen rakentaminen edellyttäisikin aivan uudenlaista suhtautumista 
koko rakennusprosessiin. Tutkimuksen mukaan merkittävimmät uhat rakennushankkeen 
onnistumiselle yleensä ovat rahoitus (sen puute) ja puutteelliset selvitykset sekä 
asiakkaan ja hankkeen vetäjän toiminta. Ekologisen rakentamisen prosessin onnistumisen 
kannalta onkin tärkeää panostaa hankkeen alkuvaiheeseen. Varsinaiseen suunnitteluunkin 
tulee varata enemmän aikaa, sillä asukaslähtöinen ja ekologinen, poikkitieteellinen, 
suunnittelu ei ole kovin nopeatempoista. Asukaslähtöisyys on yleisesti hyväksytty 
toimintaperiaate ja asukkaat haluavatkin osallistua suunnitteluun. Todellisuudessa 
ekologisen rakentamisen edellyttämät muutokset prosessissa ovat jääneet toteutumatta 
esimerkiksi Ounasrinteellä, jossa suunnitteluajat ovat olleet kovin lyhyitä täysipainoisen 
osallistamisen ja poikkitieteellisen suunnittelun kannalta. Asukaslähtöisyys on supistunut 
perinteisiin kuntoarvioiden yhteydessä tehtäviin asukaskyselyihin. Asukkaan 
vaikutusmahdollisuudet halutaan turvata muodollisesti, mutta todellisen vaikuttamisen 
keinot jäävät helposti vähäisiksi. Rakennushankkeet viedään läpi normaalin kireän 
aikataulun mukaisesti, jossa ei jää aikaa paneutua ekologisen rakentamisen 
sisältökysymyksiin, eikä ehditä laatia rakennushankkeelle ympäristöprofiilia. Ekologisten 
näkökulmien huomioiminen ja implementointi jäävät kunkin hankkeeseen osallistuvan 
omaan harkintaan. Tällöin kunkin hankkeeseen osallistuvan tulee myös itse määritellä 
ekologisen rakentamisen sisältö ja tavoitteet. Ekologisen rakentamisen käsitettä ei ole 
tutkimuksen mukaan ymmärretty yhdenmukaisesti, vaan käsitteelle löydetään hyvinkin 
toisistaan poikkeavia merkityksiä. Useimmiten ekologisuus liitetään materiaalin 
ominaisuuksiin. 

Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan tehdä myös kuntoarvioita ja -tutkimuksia. Tämän 
tutkimuksen mukaan kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia käytetään suunnittelun apuna 
epätäydellisesti. Kuntoarvioissa puututaan energian- ja vedenkulutukseen. Rakennusosien 
kunto arvioidaan silmämääräisesti ja täten niiden korjattavuutta verrataan elinkaaren 
vaiheeseen. Teknisten laitteiden kuntoa arvioidaan käyttöikätavoitteiden mukaan. 
Materiaalien ja rakennusosien kierrätettävyyttä, myrkyllisyyttä (asbestia lukuun 
ottamatta) ja korjattavuutta arvioidaan puutteellisesti. Samoin ei myöskään arvioida 
rakennuksen aiheuttamia päästöjä, kuten kasvihuonekaasuja ja orgaanisten yhdisteiden 
aiheuttamia päästöjä. Materiaalien myrkyllisyys ja terveysvaikutukset tulisi saada selville 
jo kuntokartoituksessa. Rakennuksen ympäristövaikutukset487 voidaan arvioida 

                                                           
487 Ympäristövaikutuksiksi luetaan: 

1. Vaikutukset ympäristöön ja ekosysteemiin. 
2. Luonnonvarojen käyttö. 
3. Materiaalien ja rakennusten vaikutukset ihmisten terveyteen (mm. sisäilmasto). 
4. Energiatehokkuus, uusiutuvat energiamuodot. 
5. Rakennusten ja materiaalien laatuominaisuudet (kestävyys, käyttöikä, ylläpito, uusio-

/uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, korjattavuus). 
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esimerkiksi soveltamalla Hakasen indikaattoriluokkia sekä kunnille ehdotettuja 
bioindikaattoriluokkia (kts. kappale 3.3 ”Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen ja 
paikallisuuden indikaattoreista” ja kappale 5.2 ”Alueellisesta ekologisuudesta”).  

Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen ohjausvaikutus riippuu täysin prosessista ja siinä 
toimivista henkilöistä sekä resursseista. Ounasrinteellä kuntoarviossa esitetty korjaustaso 
on jopa ylitetty. Kuntoarviossa tehtävä ympäristökuormitusten arviointi ja sen tulokset 
sekä näiden tekijöiden huomioiminen suunnitteluasiakirjoissa voisivat vaikuttaa 
selkeämmin mm. hankkeen rahoitukseen. Hyvän (myös ekologisesti hyvän) 
kuntokartoituksen perusteella laadittu suunnitelma (sekä toteutus), joka tähtää 
mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen, voisi olla rahoituksen edellytys. Näin 
tuettaisiin ympäristövaikutusten tutkimista ja ympäristövaikutusten vähentämistä 
rakentamisessa. Huoltokirjaan huolellisesti ja yksityiskohtaisesti kirjatuilla tiedoilla 
voitaisiin todentaa todelliset ympäristövaikutukset.  

Tutkimuksen mukaan ekologinen rakentaminen määritetään ensisijaisesti materiaalien 
ominaisuuksien kautta. On epätodennäköistä, että normaaliin korjaushankkeeseen 
sisällytetään esimerkiksi syväekologisen lähestymistavan mukaisia sovelluksia; kuten 
tontilla viljelyä. Varsinkaan asukkaat eivät ole tietoisia esimerkiksi mustien ja harmaiden 
jätevesien erottamisesta. Tietämättömyys on selkeä este ekologisten asioiden 
implementoinnissa. Tilaajan merkitys hankkeen kaikissa vaiheissa on keskeinen ja 
ekologisen rakennuttamisen prosessissa edellytetään, että tilaaja asettaa selkeät 
ympäristövaatimukset prosessin osapuolille ja tuotteelle suunnittelun alkuvaiheessa (kts. 
Taulukko 5). Jos tilaajalla (asukas) ei ole tietoa, ei hän osaa myöskään esittää tavallisesta 
poikkeavia vaatimuksia. Asukas ei ole myöskään mukana aktiivisesti varsinaisessa 
rakennusprosessissa; hän ei esimerkiksi pääse osallistumaan työmaakokouksiin. Tällöin 
asukkaan edustajan merkitys hankkeessa kasvaa, eli vuokrataloyhtiön edustajan ja 
rakennuttajan rooli tulee yhä merkitsevämmäksi. Asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa ovat 
rajautuneet usein kuntokartoituksen yhteydessä tehtäviin kyselyihin. Joillakin asukkailla 
on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluvaiheeseensa järjestettyihin 
asukastapaamisiin. Kokemattomuus ja tietämättömyys rajoittavat todellista vaikuttamista. 
Vaihtuvuus on myös asukasaktiivisuutta rajoittava tekijä. Tällöin rakennuttajan merkitys 
korostuu.  

Rakennuttajan tulee olla valveutunut ja hänen tulee osata tarkkailla rakennushankkeen 
kulkua myös ekologian kannalta. Sidosryhmät eivät ota ekologisen rakentamisen 
implementoinnin vastuuta itselleen, vaan koetaan, että vastuu on ensisijaisesti valtiolla. 
Tutkimustulosten mukaan lait ja asetukset toimivat tehokkaimpina muutosvoimina. 
Rakennuttajan asenteilla on myös merkittävä vaikutus muutoksiin rakennuskulttuurissa. 
Tutkimukseen osallistuneiden mielestä lainsäätäjän on ensisijaisesti määriteltävä 
ekologisen rakentamisen sisältö ja toimintatavat. Toimijatahot kaipaavat selkeitä ohjeita ja 
ohjausta, sillä omaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ei pidetä tehokkaana. 

Ekologiseen rakentamiseen uskotaan. Ekologista rakentamista ja ekologisia 
materiaaleja ei kuitenkaan miellettä automaattisesti laadukkaiksi, mikä on selkeä 
ongelma. Rakentamisen laadun kohottaminen on ollut viimeaikoina yksi tärkeimmistä 
tavoitteista rakennusalalla. Myös ekologiseen rakentamiseen keskeisesti liittyvän ns. 
paikallisen materiaalin määritelmä on epämääräinen ja sidosryhmien käsitys materiaalien 
paikallisuudesta on kirjava. Paikallisen materiaalin käyttö tulee perustella erikseen, 
samoin on koko käsite määriteltävä uudelleen. Materiaalia ei helposti suosita pelkän 
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paikallisuuden perusteella, vaikka ekologinen rakentaminen sitä edellyttääkin. Sen sijaan 
ympäristötietoisuuden arvioidaan olevan kilpailuetu tulevaisuudessa, mikä kyllä 
edesauttaa ekologisen rakentamisen implementointia.  

Rakentamisessa kaivataan selkeämpiä välineitä ekologisten tekijöiden 
implementointiin. Sidosryhmät pitävät hyvänä ajatuksena, sitä että rakennusselitykseen 
lisätään myös ekologisia määreitä, kuten pintamateriaalien päästöluokka. Ekotekijöiden 
liittämien osaksi kaikkia rakennushankkeen aikana tuotettavia dokumentteja auttaisi 
jäsentämään ja todentamaan ekologiset tavoitteet. Työmaalla näihin tekijöihin olisi myös 
helpompi puuttua. Dokumenttien tuottaminen ei saa kuitenkaan jäädä itsetarkoitukseksi, 
vaan mm. rahoittajan ja kiinteistönpitäjän on käytettävä tuotettua tietoa päätöksenteon 
välineenä.  

7.4  Ekologinen korjausrakentaminen ja paikallisuus 

Onko ekologinen rakentaminen todellinen tulevaisuuden vaihtoehto näissä lähiöissä? 
Ounasrinteellä tehtyjen korjausten perusteella voidaan päätellä, että osa korjauksista on 
varsin ekologisia; minimikorjauksen periaatetta on noudatettu useimmissa tapauksissa. 
Asumisen viihtyisyyttä on haluttu kuitenkin parantaa reilummin. Rakennustekniset viat 
on korjattu ja huonosti toimivat rakenteet on muutettu. Tämä vastaa hyvin yksinkertaisen 
korjaamisen periaatetta. Materiaalien paikallisuudella ei ole ollut merkitystä korjauksissa 
ja materiaalien emissioluokitus on huomioitu sattumalta tai vain satunnaisissa kohteissa. 
Huoltokirjoissa emissioluokkaa ei ole edes merkitty. Ekologisuutta ei ole prosessin 
aikana määritelty selkeänä tavoitteena, joten toteutuksissa se ei voi olla hanketta 
ohjaavana tekijänä.  

Tämän tutkimuksen mukaan sidosryhmien asenteet ja arvot tukevat ekologisen 
rakentamisen implementointia. Sidosryhmät suhtautuvat myös hyvin myönteisesti 
ympäristötietoisuuteen ja ekologiseen rakentamiseen.488 Rakennusprosessi ei kuitenkaan 
tue ekologisen rakentamisen implementointia, sillä käytettävissä ei ole järjestelmällisiä 
välineitä. Rakennushankkeen aikana tuotettujen dokumenttien yhteydessä tulisi 
systemaattisesti seurata valittuja indikaattoreita sekä varmistaa ekotekijöiden 
huomioiminen ja suunnittelun toteutuminen myös työmaavaiheessa. Vastuukysymykset 
ovat vielä kovin ristiriitaisia. Mikäli ekologiselle rakentamiselle asetetaan yleisiä 
tavoitteita yhteiskunnassa, tulisi rakentamisen rahoituksessa myös huomioida ko. 
tavoitteet ja rahoituksen avulla tulisi tukea toivottua käyttäytymistä. Valtion ohjausta 
kaivataan: nykyinen jätelaki on vaikuttanut jo lajittelun tehostumiseen (kts. taulukko 41).  

Rakennushankkeet tulee aloittaa riittävän aikaisin, jotta ekologisen rakentamisen 
sisältökeskustelu voidaan käydä ja tavoitteet voidaan asettaa kullekin kohteelle sopivaksi.  

                                                           
488 Myönteinen asenne on selitettävissä tavalla, jolla toimijat käsittävät ekologisen rakentamisen. 
Käsitteeseen liitetään moniarvoisia piirteitä ja useimmiten ekologisuus liitetään materiaalin 
ominaisuuksiin. Mikäli ekologinen rakentaminen olisi määritelty ennakkoon normatiivisesti ja 
yhdenmukaisesti, olisivat tulokset voineet muuttua.  
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Taulukko 41. SWOT-analyysi ekologisen korjausrakentamisen mahdollisuuksista. 

Vahvuudet: 

 

Arvot 

Asenteet 

Sidosryhmien usko ekologisen rakentamisen 

tulevaisuuteen 

 

 

 

Heikkoudet: 

 

Ekologisen rakentamisen sisältö epäselvä 

Prosessissa ei ole ekologista rakentamisen 

tavoitteita tukevia välineitä 

Ekologista rakentamista ei mielletä automaattisesti 

laadukkaaksi 

Vastuu ekologisen rakentamisen 

implementoinnista on vielä epäselvä 

Ekologisemmaksi luokiteltu rakentaminen ei ole 

taloudellisesti houkuttelevampaa urakoitsijoille ja 

rakennuttajille 

 

Mahdollisuudet: 

 

Sidosryhmien halu toimia ympäristötietoisemmin 

Ympäristömyönteisyys koetaan tulevaisuudessa 

kilpailutekijäksi 

Uusi Maankäyttö- ja rakennuslaki tehostaa 

ympäristöystävällisten toimintatapojen käyttöönottoa 

Rakennusselityksiin, kunto- ja käyttöarvioihin sekä 

huoltokirjoihin voidaan liittää ekologisen 

rakentamisen indikaattoriluokkia 

 

Uhat: 

 

Rahoittaja ei tue ekologista rakentamista 

tavallisissa kohteissa 

KELA ei muuta asumistuen pinta-alarajoja 

lähiöittäin määräytyviksi 

Rakennuttaja ei muuta suunnittelun ohjausta 

tukemaan ekologisempia rakennustapoja 

Ekologisen rakentamisen sisältöä ei kyetä 

määrittelemään yhdenmukaisesti 

Aikataulut ovat liian tiukkoja poikkitieteelliseen 

työskentelyyn 

 

Ounasrinteellä tehtyjen korjausten perusteella voidaan todeta, että jokaisessa 
perusparannuksessa on pyritty viihtyisyyden ja asumisen laadun parantamiseen. 
Energiatehokkuus on toteutunut hyvin. Rakentamisella ei tutkittavissa lähiöissä 
ilmeisemmin voida vaikuttaa paljoakaan vaihtuvuuteen ja epäsosiaalisuuteen, sillä 
esimerkiksi asukasvalinta ja asumistukiasiat kuuluvat kaupungin asuntotoimelle ja 
Kansaneläkelaitokselle. Ekologinen rakentaminen tulkitaan tämän tutkimuksen mukaan 
ennen kaikkea materiaaleihin liittyvänä ominaisuutena. Tämä viittaa aiemmin esitettyyn 
genotyyppiseen ekologiseen rakentamiseen. Fenotyyppisen ekologisen rakentamisen 
tulkinnat ovat vielä tekemättä ja jäävät todennäköisesti määrittelemättä, jollei prosessissa 
haluta niihin kiinnittää erityistä huomiota. Paikalliset toimintatavat ovat vakiintuneita ja 
muutosten odotetaan lähtevän muualta kuin omasta itsestä. Valtion ja rakennuttajan asema 
on erityisen merkittävä.  

Todennäköisesti lähiöissä normaali rakentaminen täyttää kohtuullisen ekologisuuden 
vaatimukset. Sidosryhmien omasta aloitteesta mullistaviin ekohankkeisiin ei ryhdytä. 
Tärkeintä olisi kuitenkin säilyttää lähiöt asuttuina, jolloin ne toimivat asumistarpeen 
tasaajina. Tulevaisuudessa voimme olla uuden tilanteen edessä, kun muuttaminen tuo 
maahamme uusia asukkaita. Toisaalta edullisia asuntoja tarvitaan suurten ikäluokkien 
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siirtyessä eläkkeelle. Kaikki eivät välttämättä kykene hankkimaan omistusasuntoa tai 
voimat eivät riitä pientalon ylläpitoon. Tällä hetkellä muuttoliike vetää ihmisiä 
kasvukeskuksiin, mutta tulevaisuuden tilanne voi olla toinen. Lähiömme ovat kuitenkin 
melko laadukkaita asuinympäristöjä myös tulevien sukupolvien asuintarpeisiin. 
Yhteiskunnassamme tulisi sallia asumisen ja kulttuurien, siis myös alakulttuurien, 
monimuotoisuus luonnon monimuotoisuuden rinnalla. 
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 Sanasto 

Eetos 
”Jokaisessa kulttuuriyhteisössä vallitsevat tietynlaiset yleiset käsitykset siitä, mihin 
arvojärjestykseen (Rangordnung) arvot on asetettava. Siinä vallitsee (...) 
tietynlainen ethos. Tämä ethos määrää kulloinkin, mikä sija minkälaisilla 
harrastuksilla tulee yhteisön jäsenten elämässä olla. Tietyn kulttuurin sisin olemus 
on juuri tämä ethos, ja kulttuurin eri ilmaukset ovat seurauksia siinä vallitsevasta 
ethoksesta. Ethos on tällöin yliyksilöllinen (...) se säätää yksityisille, miten heidän 
on arvostettava, missä järjestyksessä eri arvoja on tahdottava, mitkä asiat ovat 
tärkeimmät, mitkä vähemmän tärkeät. (...) Paljon tärkeämpää on, että heidän 
mielestään normia pitäisi noudattaa.”489 

Ekologia  
(...)Biologian ala, joka on kiinnostunut kollektiivisten, organismeista koostuvien 
ryhmien tutkimuksesta. Sellaisenaan se sijoittuu biologisen, soluja ja molekyylejä 
tutkivan, systeemin toiseen päähän (suomennos TO).490  

Ekosysteemi  
(...) toiminnallinen ekologinen yksikkö, jossa biologiset, fyysiset ja kemialliset 
ympäristön komponentit ovat vuorovaikutuksessa. Termi kiinnittää huomion 
kasvien ja eläinten sekä elottoman luonnon sekä niiden ja elinympäristöjen 
monimutkaiseen vuorovaikutukseen. Se on paljon laajempi käsite kuin yhdyskunta, 
johon termiin ekosysteemi joskus sekoitetaan. (suomennos TO).491 

                                                           
489 Erik Ahlman, Kulttuurin perustekijöitä, kulttuurifilosofisia tarkasteluja. Jyväskylän yliopisto, 
Jyväskylä, 1992, ss. 99-100. 
490 Peter Calow, (edit.) The Encyclopaedia of Ecology & Environmental Management. s. 219. 
Alkuperäinen teksti: An area of biology concerned with the study of collective groups of 
organisms. As such, it stands at the opposite end of the biological scheme of things from the study 
of cells and molecules. 
491 Ibid. Alkuperäinen teksti: (…) a functional ecological unit in which the biological, physical and 
chemical components of the environment interact. This term focuses attention on the complex 
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Ekologinen kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen maapallon 
luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.  

Elinkaari 
Prosessi, jossa arvioidaan tuotteen valmistuksessa ja käytössä syntyneet 
ympäristökuormitukset identifioimalla ja kvantitatiivisesti kuvaamalla käytetyn 
energian ja materiaalin määrä, ympäristöön joutuneen jätteen määrä sekä 
arvioimalla energian ja materiaalin käytöstä aiheutuneet päästöt ympäristöön. 
Arviointi sisältää koko tuotteen tai toiminnan elinkaaren raaka-aineen hankinnasta, 
tuotantoon, jakeluun, kuljetuksiin, käyttöön, uudelleenkäyttöön, ylläpitoon. 
Elinkaari osoittaa ekologisissa systeemeissä ihmisen terveyteen ja luonnonvarojen 
häviämiseen kohdistuneet ympäristövaikutukset. Se ei osoita taloudellisia tai 
sosiaalisia vaikutuksia (suomennos/ TO) .492 

Fenotyyppi 
Organismin kaikki havaittavat ominaisuudet, kuten muoto, koko, väri ja käytös, 
jotka ovat seurausta genotyypin (kokonaisperimä) ja ympäristön 
vuorovaikutuksesta. Fenotyyppi on myös yleinen tyyppi, jonka fyysisesti 
samankaltaiset organismit muodostavat. Ympäristöolosuhteet voivat suosia kaikille 
yksilöille yhteistä tiettyjen potentiaalien määrittämää ilmiasua. Fenotyyppi voi 
jatkuvasti muuttua yksilön elämän aikana johtuen ympäristömuutoksista sekä 
ikääntymiseen liittyvistä psykologisista ja morfologisista muutoksista. (…) kaikki 
periytyvät mahdollisuudet eivät esiinny fenotyypissä, koska jotkut potentiaalit 
määrittyvät latenttien, väistyvien tai käytössä olevien geenien kautta (suomennos/ 
TO).493  

                                                                                                                                                
interplay between plants and animals and abiotic factors and their habitat. It is a much a much 
wider concept than the community with which it is sometimes confused. 
492 Viittaus teokseen: Guidelines for Life-Cycle Assessment: Acode for Practice. Deition 1. Consoli 
et al. (edit.) SETAC, 68 pp. Työpaja pidettiin Sesimbrassa. Portugalissa 31.3.-3.4.1993. 
Alkuperäinen teksti: A Process to evaluate the environment burdens associated with a product 
system, or activity by identifying and quantitatively describing the energy and materials used, and 
wastes released to the environment, and to assess the impacts of those energy and material uses and 
releases to the environment. The assessment includes the entire life cycle of the product or activity, 
encompassing extracting and processing raw materials; manufacturing; distribution; use, re-use, 
maintenance; recycling and final disposal; and all transportations involved. LCA addresses 
environmental impacts of the system under study in the areas of ecological systems human health 
and resource depletion. It does not address economic or social effects. Nordic Guidelines on LIfe-
Cycle Assessment, Nord 1995:20, Copenhagen, 1995, s. 12. Mukailtu teoksesta Consoli et al. 
Guidelines for Life-Cycle Assessment: A ‘Code of Practice’. SETAC, 1993. 
493 The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia. Vol 9,15th edition, Encyclopaedia Britannica, 
Inc, 1990, s. 361. Alkuperäinen teksti: All the observable characteristics of an organism, such as 
shape, size, colour, and behaviour, that result from the interaction of its genotype (total inheritance) 
with the environment. The common type of a group of physically similar organisms is sometimes 
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Genotyyppi 
Organismin geneettinen rakenne. Genotyyppi määrittää yksilön periytyvien 
ominaisuuksien mahdollisuudet ja rajoitteet alkioasteesta aikuisuuteen (…) Yksilön 
todellinen ulkonäkö ja käyttäytyminen - eli yksilön fenotyyppi (q.v.)- määrittyy 
vastinsolujen, jotka muodostavat genotyypin, voimasuhteiden sekä 
ympäristövaikutusten kautta.494  

Ihmisten henkisesti kestävä kehitys 
Kestävä kehitys mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä 
kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittymisen sukupolvesta toiseen.  

Sosiaalisesti kestävä kehitys 
Kestävä kehitys turvaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet oman 
hyvinvointinsa luomiseen, perusoikeuksien toteuttamiseen ja elämän 
perusedellytysten hankkimiseen sekä mahdollisuuden tasa-arvoiseen 
osallistumiseen ja päätöksentekoon omassa maassa ja maailmanyhteisössä.  

Kestävä kehitys 
Kestävä kehitys on kehitystä, joka ottaa huomioon nykyiset tarpeet ja mahdollistaa 
tulevien sukupolvien tyydyttää omat tarpeensa (vapaa suomennos TO).495 

Korjausrakentaminen  
Kertaluontoiset toimenpiteet, jotka rakennuksen säilyttäen muuttavat sitä 
senhetkisestä tilasta olennaisesti toivottuun suuntaan. Korjausrakentamisen 
tavoitteena on rakennuksen entistä parempi soveltuvuus tarkoitukseensa tai sen 
kulttuuriarvojen säilyttäminen tai palauttaminen.496  

Käyttöikä 
Suunniteltu käyttöikä on se rakennuksen tai rakennusosan käyttöikä, jonka 
suunnittelija määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa. Ennustettava käyttöikä on se 

                                                                                                                                                
also known as the phenotype. Environmental conditions may favour the expression of certain 
potentials common to all the individuals. The phenotype may change constantly throughout the life 
of an individual because of the environmental changes and  the physiological and morphological 
associated with ageing. (...) All inherited possibilities are not  expressed in the genotype, because 
some are the result of latent, recessive, or inhabited genes. 
494 The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia. Vol 5. 15th edition, Encyclopaedia Britannica, 
Inc, 1990, s. 183. Alkuperäinen teksti: The genetic constitution of an organism. The genotype 
determines the hereditary potentials and limitations of an individual from embryonic formation 
through adulthood. (...) The actual appearance and behaviour of the individual- i.e., the individual’s 
phenotype (q.v.)- is determined by the dominance relationships of the alleles that make up the 
genotype, along with environmental influences. 
495 Our Common Future. The World Commission on Environment and Development, Oxford 
University Press, Oxford, New York, 1987. s. 43. Alkuperäinen teksti: “Sustainable development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future 
generations to meet their own needs.” 
496 Kiinteistösanasto, Tekniikan sanastokeskus TSK 4, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Rakennuslaboratorio, Rakennuskirja, 1984, ss. 71. 
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käyttöikä, joka saadaan kokeellisesti, empiirisesti tai mittaamalla. Ennustettavan 
käyttöiän tulisi olla pidempi kuin suunnitellun käyttöiän. Molemmat määritellään 
ISO TC 59/SC3/WG9 –standardin mukaan.497  

                                                           
497 Häkkinen et al, Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden 
arviointiperusteet. VTT tiedotteita 1836, Espoo, 1997. s. 95. 
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Liite 1. 
Kuntoarvio ja –tutkimus: 
Kuntoarvio on yleinen, usein silmämääräiseen tutkimukseen perustuva. Kuntotutkimus on 
perusteellisempi. Nippala ja  Jaakkonen määrittävät kuntoarvion seuraavasti: 

Kuntoarvio on rakennuksen pitkän tähtäimen kunnossapidon suunnittelun ja 
budjetoinnin tarpeisiin tehty arviointi, jossa rakennuksen kuntoa ja teknistä 
toimivuutta arvioidaan aistinvaraisesti, ainetta rikkomattomin menetelmin ja tarpeen 
mukaan ainetta rikkomattomin mittauksin. Arviointi kohdistetaan yleensä kaikkiin 
rakennusosiin, rakenteisiin, järjestelmiin ja laitteisiin.

1
 

Kuntoarvio voidaan tehdä valmiin kaavakkeen pohjalta, jolloin arviointi perustuu 
vikojen luokitteluun korjausten kiireellisyyden mukaan. Rakennustietosäätiön 
julkaisemissa KH-korteissa2 arviointi on tyypitetty rakennusosittain ja tiloittain. Eri 
käyttötarkoitusta varten on laadittu oma kaavake.3 Arvioinnissa käydään huolellisesti läpi 
rakennuksen rakenteet, LVIS-asennukset ja toiminta sekä piha-alue. Kuntoarvio tulisi 
tehdä viiden vuoden välein ja se on käsitettävä osana kiinteistönpitoa.4 Arviointiin tulee 
sisältyä myös kustannusarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). 

Kuntotutkimus on nimensä mukaisesti selkeästi laajempi kuin kuntoarvio. 
Kuntotutkimus perustuu sekä silmämääräisiin että ainetta rikkoviin menetelmiin. Nippala 
ja Jaakkonen määrittävät kuntotutkimuksen seuraavasti:  

Kuntotutkimus on tietyn rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen korjaus- tai 
perusparannussuunnittelun tarpeisiin tehtävä tutkimus, jossa kuntoa ja teknistä 
toimivuutta tutkitaan erilaisin mittauksin ja laboratoriotutkimuksin. Erotuksena 
kuntoarvioon kuntotutkimuksessa käytetään myös ainetta rikkovia 
tutkimusmenetelmiä ja kuntoarviossa usein suositellaan jonkin rakenteen tai 
järjestelmän kuntotutkimuksen tekemistä.

5
 

Kuntotutkimuksen vaiheita ovat: 1) aineiston keruu ja analyysi, 2) silmämääräinen 
havainnointi, 3) mittaminen, kokeiden otto ja laboratoriotutkimukset, 4) 

                                                           
1 Eero Nippala ja Liisa Jaakkonen. Asuinkerrostalojen kuntoarvio. Menettelyn toimivuus, 
kehittämisehdotuksia sekä asuinkerrostalojen korjaustarve 1995-2004 kuntoarvioiden mukaan. 
Ympäristöministeriö, rakentaminen 18, Helsinki, 1996, s. 51. 
2 KH-kortit: KH 90-00182 Asuinkerrostalon peruskuntoarvio, tilaajan ohje. 1993, ja KH 90-00183 
Asuinkerrostalon peruskuntoarvio, suoritusohje. 1993. 
3 KH-kaavake: KH- 900014 Kiinteistön perustietokortti, 1993, KH- 90115 Asuinkerrostalon 
peruskuntoarvio. Tarjouspyyntö. 1993, KH 90016 Asuinkerrostalon peruskuntoarvio, Ulkoalueet ja 
rakennustekniikka. 1993, KH 90017 Asuinkerrostalon peruskuntoarvio, Tilat. 1993, KH 90018 
Asuinkerrostalon peruskuntoarvio. LVI-tekniikka, Muu tekniikka.1993, KH 90019 Asuinkerrostalon 
peruskuntoarvio. Sähkötekniikka. 1993, KH 90020 Asuinkerrostalon peruskuntoarvio. 
Energiaselvitys. 1993, ja KH 90021 Asuinkerrostalon peruskuntoarvio. PTS-ehdotus. 1993. 
4 Juha-Antti Karvonen, (toim.) Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Tampereen Teknillinen 
korkeakoulu. Rakennustieto, Helsinki, 1994, s. 69. 
5 Eero Nippala ja Liisa Jaakkonen (1996). loc.cit. 
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kuntotutkimusraportti.6 Sekä kuntoarvio että kuntotutkimus tehdään 
hankesuunnitteluvaiheessa ja käytön aikana.  

                                                           
6 Juha-Antti Karvonen, (toim.) ( 1994) op.cit. s.70. 
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Liite 2.  
Kiinteistötiedot ja kuntoarvioiden yhteenvedot: 
Kiinteistötiedot 

Taulukko 1. Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimat vuokrakerrostalot 
Ounasrinteellä.  

 Tontin koko 
(m2) 

Rakennuk-
sen 

tilavuus 
(m3) 

Asuinpinta-ala 
(m2) 

Kerrosten 
lukumäärä 

Rakennus 
valmistunut 

Salmenperä 
2 

3924 8860 2051 6+1 1977 

Salmenperä 
5 

4134 7700  1863  3+1  1981 

Vaaranlaita 2 
A 

2551 9100 2366  7+1 1979 

Vaaranlaita 2 
B 

2595 9090  2362  7+1 1980 

Vaaranlaita 6 4212 7850  1695 3+1 1980 

Vaaranlaita 9 
A-B 

5100  1175  3+1 1982 

Vaaranlaita 9 
C-D 

7292 

7100  1690  5+1 1983 

Taulukko 2. Mikkelin vuokratalot Oy:n  hallinnoimat vuokrakerrostalot Peitsarissa.  

 Tontin koko 
(m2) 

Rakennuksen 
tilavuus (m3) 

Asuinpinta-ala 
(m2) 

Rakennus 
valmistunut 

Peitsarinkuja 3 A-B 4900 1056 1983 

Peitsarinkuja 3 C-D 
4856,5 

4900 1056 1983 

Peitsarinkuja 5 A-B 4798  1020  1979 

Peitsarinkuja 5 C-D 
3662,9 

4798  1020  1979 

Peitsarinkuja 7 A-B 4700 1020 1980 

Peitsarinkuja 7 C-D 
4557,7 

4700 1020 1980 

Peitsarinkuja 9 A-B 4830 1053 1981 

Peitsarinkuja 9 C-D 
4196,5 

4830 1053 1981 

Peitsarinkuja 11 A-
B 

4830  1053 1982 

Peitsarinkuja 11 C-
D 

3667,5 

4830  1053 1982 

Suntionkuja 4 A-B 4850 1056 1984 

Suntionkuja 4 C-D 
4092,3 

4870 1126 1984 

Kappalaisenkatu 3 
A-B 

5550 1170  1984 

Kappalaisenkatu 3 
C-D 

4000,5 

5550 1170  1984 
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Salmenperä 2: 

Ounasrinteen vanhimman tutkittavan rakennuksen eli Salmenperä 2:n kuntotutkimuksen 
oli tehnyt Valtion teknillinen tutkimuskeskus vuonna 1993. Piha-alue ja julkisivu 
kaipasivat pikaisinta korjausta. Pihan kuivatus ei toiminut kunnolla: maanalaisessa 
kellarissa oli esiintynyt tulvimista pumpusta huolimatta. Loivasti kalteva eli ns. tasakatto 
oli vuotanut. Sisäänpäin viemäröity katto oli aiheuttanut vuotoja ylimpiin asuntoihin. 
Myös yläpohjan eristeissä oli puutteita. Ikkunat kaipasivat esteettistä korjausta ja 
tiivisteiden tarkistamista. Vesikalusteissa oli esiintynyt vuotoa.  Huoneistoparvekkeiden 
kunto oli huono ja pienissä asunnoissa parvekkeita ei ollut lainkaan.  Asukaskyselyn 
mukaan suurin osa ( 80 % vastaajista ) toivoi, että korjauksen yhteydessä keittiö 
uusittaisiin. Ikkunoiden tiivistämistä ja asuntojen ilmanvaihdon tehostamista toivottiin 
myös runsaasti ( 60 % vastaajista ). Puolet asukkaista toivoi myös saunaosaston ja 
pyykkituvan korjaamista. Pihalle kaivattiin myös isompia säilytystiloja. Asukkaat 
toivoivat myös uusia lattiapäällysteitä asuntoihin, parempaa ääneneristystä ja huoneisto-
ovien kunnostamista. Asukkaiden toiveet ovat sekä toiminnallisesti että esteettisesti 
perusteltuja.1 

Salmenperä 5: 

Salmenperä 5:n kuntoarvion laati Insinööritoimisto Lampela ja insinööritoimisto Koivula 
vuonna 1996. Kuntoarvio jakaantui kahteen osaan; rakenne- ja LVI-kuntoarvioon.2  
Kaikista kiireellisimpään luokkaan luettiin kuuluvaksi vain hyvin vaatimattomia töitä; 
sokkelin kunnostus oli merkittävin kiireellisesti tehtävä työ. Katolta tulevan sadeveden 
parempi ohjaaminen pihamaalla luokiteltiin myös kiireelliseksi. Myöskin 2-3 vuoden 
kuluessa tehtäviksi tarkoitettujen töiden määrä oli vaatimaton; ulkoseinien 
julkisivuelementtien saumausten uusiminen sekä betonin terästen ruostesuojaus ja 
karbonatisoitumisen mittaus olivat merkittävimpiä tehtäviä. Kuntoarviossa oli jo 
ennakoitu tuleva peruskorjaus, sillä merkittävin osa korjauksista vaiheistettiin 
peruskorjauksen yhteyteen. Ikkunoiden ja ovien kunnostus, tuulikaappien ja katosten 
rakentaminen, parvekekaiteiden kunnostus ja vesikaton korjaaminen tai uusiminen olivat 
rakenteellisesti merkittävimmät korjaustarpeet. Piha-alueelle tuli rakentaa jätekatos ja 
lisätä istutusten määrää. Asukaskyselyyn vastasi 40% asukkaista. Asukkaat toivoivat mm. 
asuntojen muovimattojen korjaamista, ikkunoiden ja ovien tiivisteiden uusimista sekä 
keittiökalusteiden uusimista tai kunnostamista. Viemäriverkosto aiheutti melua ja hanat 
tippasivat. Pattereiden lämmönsäätökin oli ollut asukkaille hankalaa.3 Asukkaiden toiveet 
liittyvät asumismukavuuteen ja rakenteellisiin ominaisuuksiin. 

Vaaranlaita 2 A ja 2 B: 

Vaaranlaita 2A:n ja 2B:n kuntoarvion laati Insinööritoimisto Matti Vaarala in 1995. 
Poikkeuksellisesti nämä kuntoarviot perustuivat numeeriseen analyysiin ja noudattivat 

                                                           
1 Salmenperä 2 kuntotutkimus ss. 5-6. 
2 ”Kuntoarvio. Kiinteistö Oy Rovatalo Salmenperä 5.” Insinööritoimisto Lampela ja 
Insinööritoimisto J. Koivusaari ky.  Rovaniemi , 1996. 
3 Ibid. s. 2. 
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peruskuntoarvion mallia (KH 90-00183).4 Sekä Vaaranlaita 2A:n että 2 B:n kuntoarviot 
esitettiin samassa niteessä. Kuntoarvion mukaan kiireellisimpiä korjaustarpeita olivat: 
parvekkeiden korjaaminen, ikkunoiden ja ovien maalaaminen, pienet korjaukset 
kylpyhuoneissa, saunaosaston laatoituksen ja paneloinnin uusiminen, pyykkituvan 
pinnoitteiden uusiminen ja elementtisaumojen uusiminen. Asuntojen kalusteet ja matot 
olivat myös huonossa kunnossa ja kaipasivat uusimista. Asuntojen katot kaipasivat 
maalauskäsittelyä. Pihalta puuttuivat jätekatokset. Asukkaiden mielipidettä ei oltu 
kysytty.  

Vaaranlaita 6: 

Vaaranlaita 6:n kuntoarvion olivat tehneet insinööritoimistot Lampela ja Koivusaari 
vuonna 1996.5 Kuten aiemminkin arvioitsijat perustivat työnsä silmämääräiseen arvioon 
ja sanalliseen esitystapaan. Kuntoarvion tuloksissa oli yhteneväisyyksiä Salmenperä 5:n 
kuntoarvion kanssa. Kiireellisimmin tehtävät korjaustyöt eli alle vuoden sisällä tehtävät 
työt käsittivät mm. sokkelin kunnostuksen, salaojien puhdistuksen ja huollon, ikkunoiden 
ja parvekeovien uusien tiivisteiden asennuksen sekä saunaosaston seinälaattojen 
kunnostuksen. Pian lähitulevaisuudessa ( 2-3 vuoden kuluessa) tehtäviksi korjaustöiksi 
sisällytettiin parvekkeiden näkyvien betoniterästen suojaus, ikkuna-aukkojen yläpuolelle 
asennettava alumiininen lista, elementtisaumojen uusiminen sekä pienet kohennustyöt 
kattoluukuissa ja porrashuoneiden akustointivilloissa. Myös tämän kuntoarvion 
yhteydessä oltiin tietoisia Ounasrinne-projektin yhteydessä tehtävästä peruskorjauksesta. 
Vuosille 1999-2000 osoitettiin merkittävä osa kunnostustöistä, jotka olivat 
kokonaiskustannuksiltaan selvästi pienemmät kuin Salmenperä 5:n kustannukset.  
Peruskorjauksen yhteydessä tehtäviin töihin kuuluivat mm julkisivun päätyseinien 
kunnostaminen pinnoittamalla, ikkunoiden ja ovien kunnostaminen sekä maalaaminen, 
parvekkeiden seinien ja lattioiden maalaaminen, tuulikaappien rakentaminen, ulkoseinien 
peltiverhousten uusiminen, vesikattomuodon uusiminen ja yläpohjan lämmöneristys tai 
nykyisen vesikatteen uusiminen. Myös piha-alueelle kaivattiin kunnostusta; 
nurmikkoalueet tuli uusia ja istutuksia lisätä sekä pihalle tuli rakentaa jätekatos.  
Asukkaat eivät enää vastanneet kovinkaan innokkaasti asukaskyselyyn, sillä vain 18% oli 
ilmaissut mielipiteensä. Kuntoarviossa ei erikseen analysoitu vastauksia. Asukkaat olivat 
moittineet parvekkeiden lattioiden maalien huonoa kuntoa, asuntojen huonoa 
ilmanvaihtoa sekä ikkunoiden tiivisteiden kuntoa. Myöskin Vaaranlaita 6:ssa asukkaat 
olivat kokeneet, etteivät olleet voineet säätää pattereiden termostaatteja haluamalleen 
tasolle. Asukkaat toivoivat myös lisäsuihkua saunaosastoon sekä parannuksia pihalle; 
pihasta tulisi tehdä viihtyisämpi.  

Vaaranlaita 9 A-B: 

Myös Vaaranlaita 9 A-B:n kuntoarvion olivat laatineet insinööritoimistot Lampela ja 
Koivusaari vuonna 1996. Kiireellisimpien korjausten (alle vuoden sisällä tehtävät) 
                                                           
4 Katso KH-90-00183. Kuntoarvio perustuu silmämääräiseen havaintoon. Korjaustarpeet 
luokitellaan kiireellisyysluokkiin 1-4 eli 1= ei korjaustarvetta 10 vuoden sisällä; 2= korjaustarve 4-
10 vuoden kuluessa; 3= korjaustarve 1-4 vuoden kuluessa  ja 4= korjaustarve 0-1 vuoden kuluessa. 
5 ”Kuntoarvio. Kiinteistö Oy Rovatalo Vaaranlaita 6.” Insinööritoimisto Lampela ja 
Insinööritoimisto J. Koivusaari ky. Rovaniemi, 1996. 
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joukkoon oli otettu mm. pihan kuivatuksen uudelleen järjestely, pienten julkisivuvikojen 
korjaukset, parvekkeiden vedenpoiston tarkastaminen ja kunnostus sekä parvekkeissa ja 
ovissa olevien pienien vikojen korjaus jne. Laajin korjattava kokonaisuus oli 
elementtisaumojen uusiminen. Kahden, kolmen vuoden kuluessa ikkunat ja parvekeovet 
tulisi kunnostaa, ikkunoiden vesipellitykset korjata, parvekekattojen vedeneriste tulisi 
vaihtaa, saunaosaton panelointi uusia ja parvekkeiden kaiteet käsijohteineen kunnostaa 
sekä parvekkeissa esiin tulleet betoniteräkset ruostesuojata. Myös sisäänkäyntien 
yhteydessä olevat teräksen ja betonin liitokset tuli korjata. Asuntojen lämmityksen 
parantamiseksi pattereiden termostaattien vaihto oli aiheellinen. Samalla koko 
lämmitysjärjestelmä tulisi säätää ja asuntoihin tulisi asentaa liesituulettimet. Ilmastointi 
vaati myös venttiilien vaihtoa ja korvausilmaventtiilien asennusta.  

Ounasrinne-projektin yhteydessä tehtäisiin laajat korjaukset kuten sokkelin korjaus, 
parvekkeiden seinien maalaus, parvekkeiden vedeneristyksen uusiminen, 
sadevesikourujen maalaaminen ja uusiminen tarvittaessa, julkisivun puuosien 
huoltomaalaus, pihan asfaltin ja viheralueiden korjaus, sekä uusien kasvien istuttaminen 
piha-alueille. Asunnoissa lattianpäällysteet tulisi uusia, keittiökalusteet korjata ja 
kylpyhuoneissa olevat rakenteelliset viat korjata. Asukaskyselyyn ei vastannut kuin yksi 
asukas. Hän toivoi asuntoonsa uusia lattianpäällysteitä sekä uutta  liettä.  Samoin kuin 
Vaaranlaita 6:ssa asukas toivoi, että paikoitusalue ja lasten leikkialue erotettaisiin 
toisistaan. 6 

Vaaranlaita 9 C-D: 

Vaaranlaita 9 C-D:n kuntoarvion laativat insinööritoimistot Lampela ja Koivusaari 
vuonna 1996. Kuntoarvion mukaan sekä A-B:n että C-D:n kunto vastasi toisiaan. 
Kiireellisiin korjauksiin kuuluivat mm. pihan kuivatuksen korjaus asentamalla ja 
korjaamalla loiskekiviä ja avokouruja, sokkelin kunnostaminen paikkamaalaamalla, 
parvekelaattojen ja seinän välisen elastisen kitin uusiminen, parvekkeiden vedenpoiston 
kunnostus, peltisen vesikatteen ruostuneiden osien kunnostus, seitsemän parvekeoven 
kunnostus, yhden ikkunan kunnostus ja salaojituksen puhdistus ja huolto. Kahden kolmen 
vuoden kuluttua korjattaviksi luettiin mm. betoniterästen suojaukset eri puolilla taloa, 
ikkunoiden laaja kunnostus, parvekeovien huoltomaalaus ja tiivistäminen, ikkunoiden 
yläpuolisen tippalistan asennus, parvekekattojen huolto ja uuden vesikatteen 
asentaminen, sekä muut pienet korjaustyöt. Laajan peruskorjauksen yhteydessä tehtäväksi 
jäisi kaikkien elementtisaumojen uusiminen, sokkelin huoltomaalaus, parvekeseinien ja 
kaiteiden maalaus, parvekelattioiden vedeneristyksen uusiminen, sisäänkäynnin 
yhteydessä olevien lasiaukkojen teräsosien kunnostus, peltikatteen puhdistus ja maalaus 
sekä piha-alueen kunnostaminen. Pihalle kaivattiin jätekatosta. Pihavarusteiden 
maalaaminen oli tarpeen. Asunnoissa ja yhteistiloissa korjattaisiin pintarakenteet ja 
kalusteet (myös LVI). Ovet ja ikkunat uusittaisiin kokonaan ja asuntoihin asennettaisiin 
uudet huonekohtaiset korvausilmaventtiilit.  

Asukaskyselyssä aktiivisuus oli latteaa; vain kolme asukasta kommentoi. Tässäkin 
rakennuksessa asuntojen lattiapäällysteet olivat niin huonot, että asukkaat toivoivat 
saavansa uudet. Ilmanvaihtoa moitittiin huonoksi ja asukkaat moittivat saunaosaston 
                                                           
6 ”Kuntoarvio. Kiinteistö Oy Rovatalo Vaaranlaita 9 A-B.” Insinööritoimisto Lampela ja 
Insinööritoimisto J. Koivusaari ky. Rovaniemi 1996, s.2. 
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lattioita kylmiksi. Piha-alueelle asukkaat toivoivat lisää kasveja ja leikkitilaa. Jätekatos 
olisi myös tarpeellinen.7  

Ounasrinne: yhteenveto: 

Voidaan todeta, että Ounasrinteellä olevissa elementtitaloissa kuntoarvioiden mukaan 
elementtisaumoissa, parvekkeiden kunnossa sekä vesikatolla on eniten ongelmia. Myös 
ikkunoissa ja ovissa on esteettisiä puutteita, jotka tulisi korjata. Huoneistojen pinnat, 
erityisesti lattiapäällysteet, ja keittiökalusteet saivat usein moitteita. Yhteistilojen pinnat 
olivat huonokuntoisia. Kosteusvaurioita esiintyi paikoittain lähes kaikissa taloissa 
erityisesti kylpyhuoneissa ja vesikatolla. Painovoimainen ilmanvaihto ei ole toiminut 
tyydyttävästi, sillä ilmanvaihtoon puututtiin sekä kuntoarvioissa että asukaspalautteessa 
Asukkaat valittivat vetoisuutta ja sitä, etteivät voineet säätää huonelämpötilaa 
haluamalleen tasolle. Piha-alueiden viihtyisyyttä ja toimivuutta haluttiin myös parantaa. 

Peitsarinkuja 3 A-B ja C-D: 

Mikkelissä peruskuntoarviot pohjautuvat KH 90-00183:n malliarvioon. Kaikki arviot on 
tehnyt ristiinalainen insinööritoimisto ORHE Oy vuonna 1995. Numeeriseen luokittelun 
avulla rakennusosat on arvioitu luokkiin 1-4.  

Peitsarinkuja 3 A-B:n ja C-D:n kuntoarvio on yhdistetty.8 Rakennukset (2 kpl) ovat  
yleensä hyvässä kunnossa, sillä kiireellisimpään luokkaan (luokka 4) kuuluivat vain 
pysäköintialueen tasaus- ja korjaustyöt. Myös sokkelin vierustalla maan pinta tulisi 
kallistaa poispäin rakennuksesta. Parvekkeiden vesikatot tulisi kunnostaa. Vesikatolla 
oleva muutama reikä tulisi pikaisesti korjata. Pieniä korjauksia tarvitaan myös 
pesuhuoneessa (laatan saumojen korjaus) ja urheiluvälinevarastossa. Asbestia sisältävät 
Finflex-laatat tulisi korjata. Saunan vilpola kaipaisi pikaisesti siistimistä. IV-kanavat tulisi 
pikaisesti nuohota ja venttiilit säätää. IV-venttiilit, ilmastointikoneet ja tiskipöytien 
sekoittajat kaipasivat tarkistusta ja huoltoa.  

Seuraavaan kiireellisyysluokkaan (korjaus 1-4 vuoden kuluessa) sisällytettiin vain 
pihan ja julkisivun kunnostus. Pihakalusteet ja varusteet kaipaavat huoltoa ja ikkunoiden 
ulkopinnat tulisi maalata. Viemäreiden pesu on myös tarpeen. Ikkunoiden 
korvausilmaventtiilien asentamista suositeltiin ilmanvaihdon parantamiseksi. 
Lämpöjohtoverkosto tulisi myös tasapainottaa ja säätää. Huoneistokohtaisilla 
vesimittareiden asentaminen oli myös ajankohtaista. Myöhemmin tehtäviksi korjauksiksi 
(4-10 vuoden kuluessa) esitettiin vain kellaritilojen lattioiden maalaus. Vesikalusteet ovat 
vanhat ja ne tulisi kuntoarvion mukaan vaihtaa uusiin. Keittiöihin tulisi asentaa liesikuvut 
ja LVI-automatiikka tulisi uusia.9 Kuntoarvion yhteydessä tehdyssä asukaskyselyssä10 
huomiota kiinnitettiin ilmanvaihdon puutteisiin, vetoisuuteen, huonoon ääneneristykseen, 
parvekkeiden huonoon kuntoon ja piha-alueen asfaltin epätasaisuuteen. Myös biojätteiden 
tyhjennyskertoja haluttiin lisätä.  

                                                           
7 Ibid. s.4. 
8 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Peitsarinkuja 3. ORHE Oy.1995” s. 7. 
9 Ibid. s. 5 
10 Vastauksia tuli yhteensä 27 kpl. Huoneistoja on kaikkiaan 42 kpl. 
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Peitsarinkuja 5 A-B ja C-D: 

Peitsarinkuja 5 A-B:n ja C-D:n kuntoarvion mukaan rakennukset ovat huonommassa 
kunnossa kuin Peitsarinkuja 3:ssa. Peitsarinkuja 5:n rakennukset ovat neljä vuotta 
Peitsarinkuja 3:n rakennuksia vanhempia. Kiireellisiksi luokiteltavia korjauksia on 
enemmän; vesikatto vuotaa ja kaipaa pikaista korjausta, parvekkeet kokonaisuudessaan 
tulee kunnostaa, ikkunoiden ulkopinnat tulisi pikaisesti huoltaa ja ikkunat tiivistää.  
Lämpöjohtoverkoston tasapainotus ja säätö tulee tehdä kiireellisesti. Samoin myös 
pattereiden huonelämpötilojen säädöt. Ilmastointikone tulee huoltaa heti. Pihan 
rakennekerrokset tulee myös korjata ja salaojitus huoltaa. Samoin kuin Peitsarinkuja 3:ssa 
piha kallistaa taloihin päin, mikä aiheuttaa kosteusongelmia maan-alaisissa kellareissa. 
Pihan kaltevuuksia tulisikin muuttaa oikeaoppisiksi. Saunassa ja pesutuvassa on pieniä 
korjaustarpeita.11 

Seuraavaan kiireellisyysluokkaan sisällytettävät työt ovat laajemmat kuin Peitsarinkuja 
3:ssa. Puiset ulko-ovet eivät enää ole kunnossa, elementtisaumat tulisi uusia, ja sokkelin 
pinta kaipaa maalia. Saunassa puuverhoilu tulisi uusia, pesuhuoneessa saumaukset 
samoin, kellarissa olevat kosteusvauriot tulisi kunnostaa. IV-hormit tulisi myös nuohota, 
viemärit pestä ja ikkunoihin tulisi asentaa korvausilmaventtiilit. Pihalle tarvitaan jätekatos 
ja uusia katoksia sisäänkäyntien päälle. Rauhallisemmassa tahdissa (4-10 vuoden 
kuluessa) kunnostettavia asioita ovat mm. huoneistojen ääneneristävyyden parantaminen 
ja kellarin betonilattioiden maalaus. LVI-korjaustarpeet ovat täysin samat kuin 
Peitsarinkuja 3:ssa. Asukkaat huomauttivat eniten vetoisuudesta ja puutteellisesta 
ilmanvaihdosta ja sisäänkäyntikatosten huonosta toimivuudesta. Asukkaat kaipasivat 
pihalle jätekatosta.12 

Peitsarinkuja 7 A-B ja C-D: 

Peitsarinkuja 7 A-B:n ja C-D:n rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1980. Kuntoarvion 
ajankohtana vuonna 1995 rakennukset olivat siis vasta 15-vuotiaita. Kiireellisimpiä 
korjaustarpeita ORHE Oy:n tekemän kuntoarvion mukaan olivat mm. pihan 
rakennekerrosten korjaus ja salaojituksen kunnon tarkastus ja salaojien huuhtelu. Myös 
näiden rakennusten vierellä maa ei viettänyt rakennuksista poispäin vaan kallistukset 
olivat puutteelliset. Sokkelin vierustalla oli myös puutteelliset routasuojaukset. Pikaisesti 
tulisi korjata myös pieniä vikoja, kuten toisen ulko-oven lukitus ja pesuhuoneiden 
laatoitusten silikonikorjaukset. Pihalla oleva jätekatos oli korjausta vailla. 

Hieman löysemmällä aikataululla (1-4 vuoden kuluessa) korjattaviksi tulisivat 
parvekkeet vesikattoineen, rakennusten vesikatot, ikkunoiden pintakäsittely ja tiivistys, 
julkisivuelementtien saumaus sekä yhteistilojen puku- ja pesuhuoneiden seinien 
pinnoitteiden korjaus (uusi muovinen tapetti ja laatoituksen saumauksen korjaus). Saunan 
puuverhoilu tuli myös uusia. Pihan kuivatuksessa oli suuria ongelmia, joten kuntoarvion 
laatijat ehdottivat, että pihalle tehtäisiin 4-10 vuoden kuluessa geotekniset tutkimukset ja 
tutkittaisiin salaojituksen toiminta.13 LVI-tekniset korjaustarpeet olivat samat kuin 

                                                           
11 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Peitsarinkuja 5. ORHE Oy.1995” s. 7. 
12 Ibid. s.7. Asukaskyselyn vastauksien määrää ei ilmoitettu. 
13 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Peitsarinkuja 7. ORHE Oy.1995” s. 6. 
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Peitsarinkuja 5:ssä.14 Asukkaat moittivat erityisesti ilmanvaihdossa esiintyviä puutteita, 
vetoisuutta, parvekkeiden huonoa kuntoa, pihan epätasaisuutta ja keittiön väritystä, joka 
oli 1970-luvun henkeen tehty.15 

Peitsarinkuja 9 A-B ja C-D: 

Peitsarinkuja 9 A-B:ssä ja C-D:ssä kiireellisenä tehtävien korjausten lista oli pidempi 
kuin edellä mainituissa rakennuksissa. Piha tulee kunnostaa; rakennekerrosten vahvuus 
on puutteellinen. Sisäänkäyntikatoksen peltikate tulee maalata, ulkoiluvälinevarasto- ja 
jätekatos kunnostaa. Lipputankokaan ei ole suorassa, vaan on kallistunut huonon 
perustamisen vuoksi. Kaikissa Peitsarinkujan taloissa pihan kallistukset rakennusten 
vierellä ovat virheelliset. Kellarin kosteusvauriot johtuvat huonosti tehdyistä kallistuksista 
ja puutteellisesti toimivasta salaojituksesta. Parvekkeiden kunnostus on myös näissä 
taloissa luokiteltu kiireellisimpään luokkaan. Ikkunoissa ja ovissa olevat tiivisteet olivat 
puutteelliset. Vesikatto tulee kunnostaa myös mahdollisimman pian.  Elementtien 
saumauksen uusiminen on kuntoarvion mukaan tehtävä 1-4 vuoden kuluessa. Uusia 
sisäänkäyntikatoksia tarvitaan myös. Ikkunoiden vesipellit ja puuosat tulisi pintakäsitellä. 
Teräsovet tulisi myös maalata uudelleen. Saunan puupinnat tulisi uusia kokonaan ja 
kellarin seinien ja lattioiden kosteluvauriot korjata. Pihalla ei ole jätekatosta, joten sen 
rakentaminen on aiheellista. Asbestia sisältävät Finnflex- laatat tulee korjata.  

Huoneisto-ovien kunnostustyöt, kellarin betonilattioiden maalaus ja talon A-B 
sandwich- elementin tutkiminen voidaan ajoittaa kuntoarvion mukaan 4-10 vuoden 
päähän. LVI-tekniset korjaukset vastaavat muiden rakennusten korjaustarpeita.16 
Asukaskyselyssä kiinnitettiin huomiota parvekkeiden huonoon kuntoon, kuivatustilojen 
toimimattomuuteen ja piha-alueiden kulkuväylien huonoon kuntoon.17 Rakennusten LVI-
kuntoarvion mukaan iv-kanavat tulisi heti nuohota, ilmastointikone huoltaa, tiskipöytien 
sekoittajat korjata ja iv-venttiilit puhdistaa. 1-4 vuoden kuluessa viemärit tulisi pestä ja 
huuhdella, ikkunoiden tuuletusluukkuihin tulisi asentaa korvausilmaventtiilit ja 
lämpöjohtoverkostot tulisi tasapainottaa ja säätää. Myöhemmin (4-10 vuoden kuluessa) 
vesikalusteet tulee uusia, huoneistoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit ja 
keittiöihin liesikuvut. LVI-automatiikka tulee myös uusia.18 

Peitsarinkuja 11 A-B ja C-D: 

Peitsarinkuja 11 A-B ja C-D valmistuivat vuonna 1982.  Kiireellisten korjausten lista on 
hyvin samanlainen kuin aiemminkin esitetyissä. Pihalla liukumäki ja jätekatos tulisi heti 
kunnostaa. Sisäänkäyntikatosten pinnoitteet tulisi huoltaa. C-D talon sokkelin vierellä on 
korjaustarvetta ja parvekkeissa esiintyvät ongelmat ovat täysin samanlaisia kuin 
muissakin rakennuksissa. Ikkunoiden ja ikkunoiden vesipeltien pinnat kaipaavat huoltoa. 
Vesikaton paikkaukset tulee tehdä mahdollisimman kiireesti. Hieman myöhemmin eli 1-4 
vuoden kuluessa vesikate tulisi uusia kokonaan. Pihan rakennekerrokset tulee myös 
korjata ja salaojitus kunnostaa. Puuttuvat katokset tulisi tehdä niiden ovien päälle, joissa 
                                                           
14 Ibid. Liite 1. 
15 Asukaskyselyyn vastasi 61.1% . Ibid.  
16 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Peitsarinkuja 9. ORHE Oy.1995” s. 7. 
17 Asukaskyselyyn vastasi 64%. Ibid. Osa 4. s. 8. 
18 Ibid. Liite s. 5. 
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katosta ei ole. Ovien maalaukset olisivat myös ajankohtaisia. Kellaritiloissa betonilattiat 
tulee maalata ja huoneistoissa märkätilat tulisi  laatoittaa. 4-10 vuoden kuluessa 
julkisivuelementtien saumaukset on uusittava ja huoneisto-ovet tulee kunnostaa. Myös 
porrashuoneiden seinät kaipaavat pintakäsittelyä. Asukaskyselyn vastauksissa kiinnitettiin 
huomiota parvekkeiden huonoon kuntoon, porrashuoneen huonoon ääneneristävyyteen ja 
piha-alueiden huonoon kuntoon. Pihalla olevat myrskyllisiksi luokitellut pensaat tulee 
myös poistaa ja liukumäki kunnostaa. Kosteusvauriot tulisi korjata heti.19 

Kappalaisenkatu 3 A-B ja C-D: 

Kappalaisenkatu 3:n talot ovat uusimmat Peitsarissa tutkittavista kohteista. Vuonna 1985 
rakennetut talot olivat siis vain 10 vuotta vanhoja kuntoarvion teon aikana. Korjaustarpeet 
ovat lähes samat kuin Peitsarinkujalla muissakin taloissa; pihan kuivatus ja pinnoituksen 
kunnostaminen, parvekkeiden kunnostus, sisäänkäyntikatosten kallistusten korjaus, 
saunaosaston pesuhuoneiden lattiarajan saumaus, C-D-talon kuivaushuoneeseen tarvittiin 
puhallin ja samassa talossa olevan vilpolan puuosien kunnostus  oli tarpeen. 
Poikkeuksellisesti Kappalaisenkatu 3:n pihalla oli liikaa puita. Nämä esitettiin 
harvennettaviksi 1-4 vuoden kuluessa. Pihalla rakenteiden kerrosten kunnostus oli tarpeen 
ja aidan kunnostus oli myös ajankohtaista. Jätekatos oli epäsiisti samoin kuin ikkunat ja 
ovet, joiden ulkopinnat tulisi käsitellä. Vilpoloiden pinnat tulisi maalata.  

Kuntoarvion mukaan 4-10 vuoden kuluttua pukuhuoneiden matot tulisi korjata samoin 
kuin asuntojen kylpyhuoneiden matot. Kellarin betoninen lattia kaipasi myös uutta 
pintakäsittelyä. Vesikatteen kunnostaminen ja julkisivujen sileävalupintojen 
huoltomaalaus sekä elementtien saumauksen uusiminen tulisi myös tehdä hieman 
myöhemmin. Asukaskyselyssä ilmeni useita puutteita, joista merkittävimpiä olivat 
parvekkeiden huono kunto, porrashuoneiden huono ääneneristys, pihan kulkuväylien ja 
istutusten puutteet. Leikkivälineet ja varusteet olivat huonossa kunnossa. Asukkaat 
kaipasivat myös askartelutiloja.20 Rakennusten LVI-tekniset korjaukset vastaavat  
Peitsarinkuja 7:n korjaustarpeita.  Venttiilikorjauksia ei tarvita pattereissa eikä lämpö- ja 
vesijohtoverkostossa.  

                                                           
19 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Peitsarinkuja 11. ORHE Oy.1995” s. 8. 
Asukaskyselyyn vastasi 58.3%. 
20 “Peruskuntoarvio. Mikkelin vuokratalot Oy. Kappalaisenkatu 3. ORHE Oy.1995” s. 8. 
Asukaskyselyyn vastasi 58.0%. 
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Liite 3. 
Asuntojen koot Ounasrinteellä ja Peitsarissa. 

Taulukko 1. Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimien vuokrakerrostalojen asuntojen 
pinta-alatiedot Ounasrinteellä ennen lähiöprojektia. 

 1 h+ kk 
(m2) 

1 h+ k 
(m2) 

2 h + kk 
(m2) 

2 h + k 
(m2) 

3 h + k 
(m2) 

4 h + k 
(m2) 

Salmenperä 2   54  61   

Salmenperä 5 33  51 65 78- 83,50  

Vaaranlaita 2 A 30  44,50 60-63 80  

Vaaranlaita 2 B 33,5   61 74,5 94,5 

Vaaranlaita 6 33 38- 40,50 51 56- 61 74- 80,50 92 

Vaaranlaita 9 A-B 35   63,50 73  

Vaaranlaita 9 C-D 32,50   63,50 73  

Taulukko 2. Kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon hallinnoimien vuokrakerrostalojen asuntojen 
pinta-alatiedot Ounasrinteellä lähiöprojektin jälkeen. 

 1 h+ kk 
(m2) 

1 h+ k 
(m2) 

2 h + kk 
(m2) 

2 h + k 
(m2) 

3 h + k 
(m2) 

4 h + k 
(m2) 

Salmenperä 2   54  61   

Salmenperä 5 33  51 65 78- 83,50  

Vaaranlaita 2 A 30  44,50 60-63 80  

Vaaranlaita 2 B     74,50 95 

Vaaranlaita 6 33 38- 40,50 51 56- 61 74- 80,50 92 

Vaaranlaita 9 A-B 35   63,50 73  

Vaaranlaita 9 C-D 32,50   63,50 73  

Taulukko 3. Mikkelin vuokratalot Oy:n  Peitsarissa hallinnoimien vuokrakerrostalojen 
asuntojen pinta-alatiedot.  

 1 h+ kk 2 h + kk 2 h + k 3 h + k 

Peitsarinkuja 3 A-B 35 45- 52 61,50- 62  

Peitsarinkuja 3 C-D 35 45- 52 61,50- 62  

Peitsarinkuja 5 A-B 36  59,50 74,50 

Peitsarinkuja 5 C-D 36  59,50 74,50 

Peitsarinkuja 7 A-B 35 52 57,50- 60,50 74,50 

Peitsarinkuja 7 C-D 35 52 57,50- 60,50 74,50 

Peitsarinkuja 9 A-B 35 52 60,50- 61 78 

Peitsarinkuja 9 C-D 35 52 60,50- 61 78 

Peitsarinkuja 11 A-B 35 52 61,50- 62 79 

Peitsarinkuja 11 C-D 35 52 61,50- 62 79 

Suntionkuja 4 A-B 35 45- 52 61,50- 62  

Suntionkuja 4 C-D 35 45- 52 61,50- 62  

Kappalaisenkatu 3 A-B 29 48 56,50 61,50 

Kappalaisenkatu 3 C-D 29 48 56,50 61,50 
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Taulukko 4. Enimmäisasumismenot yleiseen asumistuen mukaan, kun huomioidaan 
asunnon sijainti, ikä, koko ja varustetaso. Talossa keskus- tai siihen rinnastettava 
lämmitysjärjestelmä. Kuntaryhmä II (Mikkeli). Tilanne vuonna 1997. 

 Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai 
perusparannusvuosi. 

Asunnon koko 
(m2) 

1976-1980 1981-1985 1993- 

- 35  37,70  39,70 49,30 

36-45  35,20 37,00 47,20 

46-60  33,30 35,20 44,90 

61-80  31,20 34,00 42,30 

81- 30,70 33,50 41,80 

Mukailtu. ”Kelan etuudet pähkinänkuoressa 1997. Tunne perusturvasi 1” 

Taulukko 5. Enimmäisasumismenot yleiseen asumistuen mukaan, kun huomioidaan 
asunnon sijainti, ikä, koko ja varustetaso. Talossa keskus- tai siihen rinnastettava 
lämmitysjärjestelmä. Kuntaryhmä III (Rovaniemi). Tilanne vuonna 1997. 

 Asunnon valmistumis-, peruskorjaus- tai 
perusparannusvuosi. 

Asunnon koko 
(m2) 

1976-1980 1981-1985 1993- 

- 35  32,70  34,70 44,30 

36-45  30,20 32,00 42,20 

46-60  28,30 30,20 39,90 

61-80  26,20 29,00 37,30 

81- 25,70 28,50 36,80 

Mukailtu. ”Kelan etuudet pähkinänkuoressa 1997. Tunne perusturvasi 1” 

Taulukko 6. Vuokrat ennen korjausta ja korjauksen jälkeen KOY Rovatalon 
hallinnoimissa vuokrataloissa ( tilanne 1998). 

 Vuokra ennen korjausta/ 
 mk/m2/ kk  

(sis. vesimaksun) 

Vuokra korjauksen 
jälkeen/  

 mk/m2/ kk  
(sis. vesimaksun) 

 
mk/m2/ 

kk 

Vuokrien 
suhde 

(jälkeen/ 
ennen) 

Salmenperä 2 24,11 34,75 + 10,64 1,44 

Salmenperä  5 27,50 40,16 +12,66 1,46 

Vaaranlaita 2 
A 

24,60 37,91 +13,31 1,54 

Vaaranlaita 2 
B 

23,44 37,23 +13,79 1,59 

Vaaranlaita 6 27,08 41,15 +14,07 1,52 
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Taulukko 7.  Vuokrat Mikkelin vuokratalot Oy:n hallinnoimissa vuokrataloissa vuonna 
1998. 

 Vuokra ennen korjausta 
 mk/m2/ kk (sis. vesimaksun) 

Peitsarinkuja 3  31,68 

Peitsarinkuja 5 29,84 

Peitsarinkuja 7 31,99 

Peitsarinkuja 9 29,13 

Peitsarinkuja 11 33,38 

Suntionkuja 4 31,65 

Kappalaisenkatu 3 30,52 
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Liite 4.  
Kyselyjen yhteenvedot taulukkomuodossa (vain tekstissä käsittelyt kysymykset) 

Taulukko 1. Asukkaiden arvio asuinalueensa viihtyisyydestä, kauneudesta ja 
toimivuudesta.  

 Ounasrinne Peitsari 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Asuinalueeni on toiminnoiltaan hyvä (liikenne, palvelut, 
rakennusalueet) 

3 8 1 1 0 3 7 2 0 0 

Kerrostalo, jossa asun on toiminnoiltaan hyvä. 4 6 1 2 0 1 7 2 1 0 

Asunto, jossa asun, on toiminnoiltaan hyvä. 8 3 1 1 0 1 7 2 0 1 

Asuinalue on mielestäni rauhallinen. 0 4 7 2 0 3 4 2 3 0 

Kerrostalo, jossa asun, on rauhallinen. 2 3 5 3 0 3 4 2 3 0 

Asuinalue on tarpeeksi kaunis. 2 4 5 2 0 4 4 4 0 0 

Kerrostalo, jossa asun, on tarpeeksi kaunis. 3 5 2 3 0 0 1 8 2 1 

Asuntoni on tarpeeksi kaunis. 5 5 2 1 0 1 4 5 2 0 

Asumisen hinta-laatusuhde on hyvä tällä hetkellä. 4 4 4 1 0 2 6 2 2 0 

Yhteydet luontoon ovat hyvät. 1 4 1 6 1 0 4 3 4 1 

Yhteensä (N) 13 12 

1= olen täysin samaa mieltä; 2= olen jokseenkin samaa mieltä; 3= olen jokseenkin eri mieltä; 4= olen täysin eri 

mieltä; 5= en osaa sanoa. 

Taulukko 2. Kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenten arvio Ounasrinteen ja Peitsarin 
viihtyisyydestä, kauneudesta ja toimivuudesta.  

 Ounasrinne Peitsari 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ounasrinne/ Peitsari  on toiminnoiltaan hyvä (liikenne, 
palvelut, rakennusalueet) 

1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 

Kiinteistöyhtiön kerrostalot ovat toiminnoiltaan hyviä. 1 2 2 0 0 1 1 2 0 0 

Kiinteistöyhtiön kerrostaloissa asunnot ovat toiminnoiltaan 
hyviä. 

1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 

Ounasrinne/ Peitsari  on rauhallinen. 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 

Kiinteistöyhtiön kerrostalot ovat rauhallisia. 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 

Ounasrinne/ Peitsari  on riittävän kaunis. 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 

Kiinteistöyhtiön kerrostalot ovat riittävän kauniita. 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 

Asumisen hinta-laatusuhde on hyvä tällä hetkellä. 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 

Yhteydet luontoon ovat Ounasrinteeltä/ Peitsarista hyvät. 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 

Yhteensä  (N) 5 4 

1= olen täysin samaa mieltä; 2= olen jokseenkin samaa mieltä; 3= olen jokseenkin eri mieltä; 4= olen täysin eri 

mieltä; 5= en osaa sanoa.  
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Taulukko 3.  Asukkaille esittetty väite: ” Asuinalueellani on riittävästi 
toimintamahdollisuuksia omalle ikäryhmälleni.” KOY:n hallituksen jäsenille esitetty 
väite: ”Ounasrinteellä/ Peitsarissa on riittävästi toimintamahdollisuuksia eri 
ikäryhmille.” 

 Asukkaat KOY:n hallituksen jäsenet Yht. (N) 

 Ounasrinne Peitsari Ounasrinne Peitsari  
Olen täysin samaa mieltä / Olen 
jokseenkin samaa mieltä 

7 4 2 2 15 

Olen jokseenkin eri mieltä/ 
Olen täysin eri mieltä 

6 5 2 2 15 

EOS 0 3 1 0 4 

Puuttuva tieto 0 0 0 0 0 

Yhteensä (N) 13 12 5 4 34 

Taulukko 4. Asukkaille esittetty väite: ” Kerrostalossa, jossa asun on riittävästi 
yhteistiloja harrastuksia varten.” KOY:n hallituksen jäsenille esitetty väite: 
”Ounasrinteellä/ Peitsarissa KOY:n hallinnoimissa kerrostaloissa on riittävästi 
yhteistiloja harrastuksia varten.” 

 Asukkaat KOY:n hallituksen jäsenet Yhteensä (N)
 Ounasrinne Peitsari Ounasrinne Peitsari  
Olen täysin samaa mieltä / Olen 
jokseenkin samaa mieltä 

4 4 0 2 10 

Olen jokseenkin eri mieltä/ 
Olen täysin eri mieltä 

7 6 4 2 19 

EOS 1 2 0 0 3 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä  (N) 13 12 5 4 34 
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Taulukko 5.  Asukkaiden arvio talveen liittyvien ominaisuuksien kokemisesta omassa 
kotikaupungissa. 

 Ounasrinne Peitsari 
 

 

H
yvin 

kielteinen / 
kielteinen 

E
i m

erkitystä 

M
iellyttävä/ 
hyvin 

m
iellyttävä 

H
yvin 

kielteinen / 
kielteinen 

E
i m

erkitystä 

M
iellyttävä/ 
hyvin 

m
iellyttävä 

Talven pituus 9 3 1 5 5 1 

Pakkanen  
(< -20º C) 

7 4 2 7 3 1 

Pakkanen  
(-10º C - -20º C) 

2 5 6 4 4 3 

Pakkanen  
(-0º C - -10º C) 

3 2 8  3 6 

Pimeys 7 4 2 5 3 3 

Auringon paiste 
keväällä 

  13 1 2 8 

Loska 11 2  8 2 1 

Usva ja sumu 9 4  6 4 1 

Kylmät tuulet 12 1  8 2 1 

Talvimyrsky 10 1 2 6 3 2 

Lumisade 1 1 11 2 2 7 

Pyry 9 2 2 6 2 3 

Revontulet   13 1 1 9 

Luminen maisema   13 1 1 8 

Hanget 2  11 1 3 8 

Tähtitaivas   13 1 2 8 

Raikas ilma   13 1  8 

Taulukko 6. Asukkaille esitetty Kysymys: ” Uskotko voivasi vaikuttaa päätöksiin, jotka 
koskevat...”. KOY:n hallituksen jäsenille esitetty Kysymys: ”Uskotko, että asukkaat voivat 
vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat...” 

 Asukkaat KOY:n hallituksen jäsenet Yhteensä (N) 
 

 Ounasrinne Peitsari Ounasrinne Peitsari Ounasrinne Peitsari 
 

 Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

Asuntoa 9 4 1 8 3 2 2 1 12 6 3 9 

Kerrostaloa 9 3 2 8 2 3 2 1 11 6 4 9 

Asuinaluetta 7 5 0 10 1 3 1 2 8 8 1 12 

Yhteensä (N) 13 12 5 4 18 16 
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Taulukko 7. Onko luonnolla itseisarvoa? 

 Asukkaat Suunnittelijat Urakoitsijat Kiinteistöosakeyhtiön hallitusten 
jäsenet 

(N) 

Kyllä 20 26 26 9 81 

Ei 3 0 0 0 3 

Kyllä ja ei 0 1 0 0 1 

EOS 2 0 1 0 3 

Yhteensä 
(N) 

25 27 27 9 88 

Taulukko 8. Onko luonnolla välinearvoa? 

 Asukkaat Suunnittelijat Urakoitsijat Kiinteistöosakeyhtiön hallitusten 
jäsenet 

(N) 

Kyllä 7 26 26 9 62 

Ei 16 1 0 0 17 

Kyllä ja ei 1 0 1 0 2 

EOS 1 0 0 0 1 

Yhteensä 
(N) 

25 27 27 9 88 

Taulukko 9. Kumpi on tärkeämpi arvo, itseisarvo vai välinearvo? 

 Asukkaat Suunnittelijat Urakoitsijat Kiinteistöosakeyhtiön hallitusten 
jäsenet 

(N) 

Itseisarvo 20 12 14 6 62 

Välinearvo 1 8 9 2 17 

Molemmat 1 4 3 1 2 

EOS 3 3 1 0 1 

Yhteensä 
(N) 

25 27 27 9 88 

Taulukko 10. Mitä seuraavista liitätte sanaan ekologia? 

 Suunnittelija
t 

Urakoitsijat KOY:n 
hallituksen 

jäsenet 

Asukkaat Yhteensä 
(N) 

Tasapainoinen suhde ihmisen 
ja luonnon välillä 

24 24 8 14 70 

Luonnon monimuotoisuus 15 5 4 12 36 

Luonnonsuojelu 13 12 2 12 39 

Poliittinen liike 0 0 0 0 0 

Muodikas termi, jota on 
vaikea määritellä 
yksiselitteisesti. 

3 2 0 1 6 

EOS 0 1 1 5 7 

Yhteensä (N) 27 27 9 25  
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Taulukko 11. Asukkaiden arviot ympäristön tilasta maailmassa, Euroopassa, Suomessa, 
kotikaupungissaan ja omassa lähiössään/ Ounasrinteen asukkaat. 

 Ounasrinne 

 lähiö kotikaupunki Suomi Eurooppa maailma 
Erittäin hyvä/ hyvä 6 4 7 2 0 

Tyydyttävä 4 7 5 4 4 

Välttävä/ heikko 3 2 0 5 7 

Puuttuva tieto 0 0 1 2 2 

Yhteensä (N) 13 13 13 13 13 

Taulukko 12. Asukkaiden arviot ympäristön tilasta maailmassa, Euroopassa, Suomessa, 
kotikaupungissaan ja omassa lähiössään/ Peitsarin asukkaat. 

 Ounasrinne 

 lähiö kotikaupunki Suomi Eurooppa maailma 
Erittäin hyvä/ hyvä 7 8 0 0 7 

Tyydyttävä 5 4 5 4 5 

Välttävä/ heikko 0 0 3 6 0 

Puuttuva tieto 0 0 4 2 0 

Yhteensä (N) 12 12 12 12 12 

Taulukko 13. Suunnittelijoiden arviot ympäristön tilasta maailmassa, Euroopassa, 
Suomessa ja omassa kotikaupungissaan. 

 Rovaniemi Mikkeli 

 

R
ovaniem

i 

Suom
i 

E
urooppa 

M
aailm

a 

M
ikkeli 

Suom
i 

E
urooppa 

M
aailm

a 

Erittäin hyvä/ hyvä 11 10 1 0 8 6 0 1 

Tyydyttävä 4 5 7 6 3 4 2 3 

Välttävä/ heikko 1 1 7 9 0 1 9 7 

Puuttuva tieto 0 0 1 1 0 0 0 0 

Yhteensä (N) 16 16 16 16 11 11 11 11 
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Taulukko 14. Urakoitsijoiden arviot ympäristön tilasta maailmassa, Euroopassa, 
Suomessa ja omassa kotikaupungissaan. 

 Rovaniemi Mikkeli 

 

R
ovaniem

i 

Suom
i 

E
urooppa 

m
aailm

a 

M
ikkeli 

Suom
i 

E
urooppa 

m
aailm

a 

Erittäin hyvä/ hyvä 15 12 3 0 7 5 0 0 

Tyydyttävä 3 6 7 6 1 3 4 5 

Välttävä/ heikko 0 0 7 11 0 0 5 6 

Puuttuva tieto 0 0 1 1 1 1 2 1 

Yhteensä (N) 18 18 18 18 9 9 9 9 

Taulukko 15. Kiiteistöyhtiön hallitusten jäsenten arvio ympäristön tilasta maailmassa, 
Euroopassa, Suomessa ja omassa kotikaupungissaan. 

 Rovaniemi Mikkeli 
 

R
ovaniem

i 

Suom
i 

E
urooppa 

m
aailm

a 

M
ikkeli 

Suom
i 

E
urooppa 

m
aailm

a 

Erittäin hyvä/ hyvä 3 1 0 0 4 4 0 0 

Tyydyttävä 2 4 1 2 0 0 4 4 

Välttävä/ heikko 0 0 3 3 0 0 0 0 

Puuttuva tieto 0 0 1 0 0 0 0 0 

Yhteensä (N) 5 5 5 5 4 4 4 4 

Taulukko 16. Niiden vastaajien lukumäärä, jotka olivat huolissaan ympäristön tilasta 
kotikaupungissaan, Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.  

 Rovaniemi Mikkeli 

Olen huolestunut ympäristön tilasta 
 

A
sukkaat 

Suunnittelijat 

U
rakoitsijat 

K
O

Y
:n hallitus

A
sukkaat 

Suunnittelijat 

U
rakoitsijat 

K
O

Y
:n hallitus 

Y
ht. 

(N
) 

Kotikaupungissani 7 6 1 2 4 6 0 4 29 

Suomessa 8 10 7 2 3 8 3 1 42 

Euroopassa 10 14 15 3 8 8 6 3 67 

Kotikaupungissani 7 6 1 2 4 6 0 4 29 

Maailmassa 11 14 15 4 9 11 8 4 76 

Yhteensä (N) 13 16 18 5 12 11 9 4  
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Taulukko 17.  Uskooko vastaaja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omalla toiminnallaan 
ympäristön tilaan kotikaupungissaan tai toimialueellaan. 

 Kyllä Ei EOS Yhteensä (N) 

Urakoitsija 23 3 1 27 

Suunnittelija 22 4 1 27 

KOY:n hallituksen jäsen 8 0 1 9 

Asukas 20 3 0 23 

Vastaajia yhteensä (N) 73 10 3 86 

Taulukko 18. Uskooko vastaaja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omalla toiminnallaan 
ympäristön tilaan Suomessa. 

 Kyllä Ei EOS Yhteensä (N) 

Urakoitsija 17 6 2 25 

Suunnittelija 12 12 2 26 

KOY:n hallituksen jäsen 7 1 1 9 

Asukas 11 7 6 24 

Vastaajia yhteensä (N) 47 26 11 84 

Taulukko 19. Uskooko vastaaja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omalla toiminnallaan 
ympäristön tilaan Euroopassa. 

 Kyllä Ei EOS Kyllä ja ei Yhteensä (N) 

Urakoitsija 3 19 2 1 25 

Suunnittelija 3 19 3 1 26 

KOY:n hallituksen jäsen 4 2 13 0 9 

Asukas 9 8 7 0 24 

Vastaajia yhteensä (N) 47 48 15 2 84 

Taulukko 20. Uskooko vastaaja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omalla toiminnallaan 
ympäristön tilaan maailmassa. 

 Kyllä Ei EOS Yhteensä (N) 

Urakoitsija 2 20 3 25 

Suunnittelija 3 19 3 26 

KOY:n hallituksen jäsen 4 2 3 9 

Asukas 1 15 7 23 

Vastaajia yhteensä (N) 10 56 16 83 
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Taulukko 21. Kokemukset erilaisista korjausrakentamishankkeista. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen 
jäsenet 

Yhteensä (N) 

Julkinen rakennus 23 21 1 45 

Kerrostalo 24 25 5 54 

Rivitalo, pientalo 24 10 0 34 

Teollisuurakennus 19 11 0 30 

Muu: liiketilat 2 1 0 3 

Puuttuva tieto 0 1 3 4 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 

Taulukko 22. Mitkä ovat vaikuttaneet eniten toteutukseen korjausrakentamiskohteissanne 
(suunnittelijat)? 

Suunnittelijat 

1. sija 2.-3. sija 
 

Käyttötarkoituksen muutos/ tilaajan toiveet 

(5) 

Rakennuksen kunto, kuntoarvio/-tutkimus (4) 

Hinta, rahan puute (3) 

Korjausrakentamisen laatu (3) 

Kestävyys (2) 

Viat 

Julkisivut 

Viranomaismääräykset 

Vanha tekniikka 

Ilmasto 

Rakennuttaja 

Kokemus 

Luotettavat materiaalit 

 

 

Käyttötarkoituksen muutos/ tilaajan toiveet (7) 

Hinta, rahan puute(6) 

Arkkitehtuuri, rakennuksen historia, rakennussuojelu (4)

Rakennuttaja (3) 

Arkkitehti (3) 

Rakennuksen kunto (2) 

Korjauksen taso 

Mielikuvat 

Lainsäädäntö 

Uusi tekniikka 

Oma kokemus 

Energian säästö 

Turvallisuus 

Kosteat tilat 
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Taulukko 23. Mitkä ovat vaikuttaneet eniten toteutukseen korjausrakentamiskohteissanne 
(urakoitsijat)? 

Urakoitsijat 

1. sija 2.-3. sija 
 

Suunnitelmat (9) 

Rakennuksen kunto (4) 

Käyttötarkoituksen muutos (3) 

Kosteat tilat (2) 

Energian säästö (2) 

Uusi tekniikka (2) 

Raha ja sen puute 

Materiaalit 

 

Hinta, rahan puute (6)  

Rakennuksen kunto (5) 

Energian säästö (3) 

Viranomaiset (2) 

Rakennuttaja (2) 

Aikataulut (2) 

Käyttäjä 

Pääurakoitsija 

Veden kulutus 

Suunnitelmat 

Taitavat työntekijät ja niiden puute 

Kehittynyt tekniikka 

Ikkunat, ovet 

Katto 

 

Taulukko 24. Mitkä ovat vaikuttaneet eniten toteutukseen korjausrakentamiskohteissanne 
(KOY:n hallituksen jäsenet)? 

KOY:n hallituksen 
jäsenet 

1. sija 2.-3. sija 
Raha ja sen puute (2) 

Rakennuksen kunto (2) 

Viihtyisyyden lisäminen

Raha, rahoitus, taloustilanne ( 3) 

Viihtyisyyden lisääminen 

Rakennuksen kunto  

Taulukko 25. Korjaushankkeissa tehty toteutustapa vastaajien kokemusten mukaan. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen 
jäsenet 

Yhteensä (N) 

Täysin samanlainen korjaus 18 15 2 35 

Asuntojen mukaan vaihteleva 3 2 2 7 

Molemmat 5 7 3 15 

Puuttuva tieto 1 3 2 6 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 
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Taulukko 26. Kumpi toteutustapa on mielestäsi parempi, yhdenmukainen vai vaihteleva? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen 
jäsenet 

Yhteensä (N) 

Täysin samanlainen korjaus 7  18 4 29 

Asuntojen mukaan vaihteleva 8 1 2 11 

Molemmat 9 4 2 15 

Puuttuva tieto 4 4 1 8 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 

Taulukko 27. Ekologisen rakentamisen sisältö asukkaiden (N=25) mukaan. 

 Mainintoja (N) 

Luonnolliset/ luontoystävälliset materiaalit (mm. puu ja kivi) 10 

Luonnon huomioiminen rakentamisessa 5 

Kierrätettävyys, uusiokäyttö 2 

Myrkyttömät materiaalit 1 

Vihreä ja väljä rakentaminen 1 

Taulukko 28. Ekologisen rakentamisen sisältö suunnittelijoiden (N=27) mukaan. 

 Mainintoja 
(N) 

Materiaalien valinta yleensä (paikalliset, kestävät, tutut, luonnolliset esim . puu) 10 

Materiaalien kierrätettävyys, uusiokäyttö 7 

Energian säästö (eristäminen, ilmastointi, lämmitys) 7 

Luonnon huomioiminen rakentamisessa 6 

Veden säästö ( sadeveden käsittely, jäteveden käsittely, kompostoiva-wc, 
kaksoisputkijärjestelmä) 

5 

Paikalliset olosuhteet (rakennuspaikka, ilmansuunnat) 4 

Ympäristön laatu 2 

Jätteen vähentäminen 2 

Taulukko 29. Ekologisen rakentamisen sisältö urakoitsijoiden (N=27) mukaan. 

 Mainintoja (N) 

Luonnon huomioiminen rakentamisessa (paikka, maisema, maankäyttötapa) 7 

Materiaalien valinta yleensä (myrkyttämät, kestävät, tutut, luonnolliset) 6 

Paikalliset olosuhteet (rakennuspaikka, ilmansuunnat) 4 

Materiaalien kierrätettävyys, uusiokäyttö 3 

Energiamuodot (vesivoima, tuulivoima, energian säästö) 3 

Hegittävät rakenteet 1 

Luonnonmukainen jäteveden käsittely 1 

Jätteiden synnyn vähentäminen 1 
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Taulukko 30.  Paikallisten materiaalien käyttö kohteissa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Yhteensä 
(N) 

 

Pyrimme käyttämään ensisijaisesti paikallisia 
materiaaleja 

2 6 8 

Käytämme paikallisia materiaaleja tietoisesti 
satunnaisesti 

12 7 19 

Valitsemme materiaalin ensijaisesti muun kuin 
paikallisuuden perusteella 

8 8 16 

Käytämme paikallisia materiaaleja tietoisesti 
satunnaisesti/ Valitsemme materiaalin ensijaisesti 
muun kuin paikallisuuden perusteella 

1 0 1 

Käytämme ensisijaisesti paikallisia materiaaleja/ 
Käytämme paikallisia materiaaleja tietoisesti 
satunnaisesti 

0 1 1 

En tunne paikallisia materiaaleja 1 2 3 

En voi paljoa vaikuttaa materiaalivalintaan 1 0 1 

Puuttuva tieto 2 1 3 

Yhteensä (N) 27 25 52 

Taulukko 31. Hyvän materiaalin tärkeimmät laatuominaisuudet (suunnittelijat) 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä (N) 
 

Kulutuskestävyys 7 7 14 

Korkea esteettinen laatu 3 0 3 

Huollettavuus 1 1 2 

Kierrätettävyys 1 0 1 

Huoltovapaus 0 0 0 

Pitkään jatkunut tuotanto ja laaja kokemus tuotteesta 4 3 7 

Yhteensä (N) 16 11 27 

Taulukko 32. Hyvän rakennusosan tärkeimmät laatuominaisuudet (suunnittelijat). 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä (N) 
 

Pitkään jatkunut tuotanto ja laaja kokemus tuotteesta 8 4 12 

Kulutuskestävyys 3 5 8 

Korkea esteettinen laatu 2 1 3 

Kierrätettävyys 1 1 2 

Huoltovapaus 1 0 1 

Hinta-laatusuhde 1 0 1 

Yhteensä (N) 16 11 27 
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Taulukko 33. Hyvän materiaalin tärkeimmät laatuominaisuudet (urakoitsijat) 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä (N) 
 

Huoltovapaus 5 2 7 

Kulutuskestävyys 4 2 6 

Edullinen hinta 2 2 4 

Pitkään jatkunut tuotanto ja laaja kokemus tuotteesta 2 1 3 

Helppo työstettävyys työmaalla 1 1 2 

Korkea esteettinen laatu 2 0 2 

Huollettavuus 1 0 1 

Muu: riippuu kohteesta 1 0 1 

Puuttuva tieto 0 1 1 

Yhteensä (N) 18 8 27 

Taulukko 34. Hyvän rakennusosan tärkeimmät laatuominaisuudet (urakoitsijat) 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä (N) 
 

Korkea esteettinen laatu 5 2 7 

Kulutuskestävyys 3 3 6 

Edullinen hinta 2 2 4 

Huoltovapaus 3 1 4 

Pitkään jatkunut käyttö ja laaja kokemus tuotteesta 2 1 3 

Huollettavuus 1 0 1 

Työmaalla helposti valmistettava 1 0 1 

Muu: riippuu kohteesta 1 0 1 

Yhteensä (N) 18 9 27 

Taulukko 35. Onko pintamateriaalien päästöluokituksella ollut merkitystä 
materiaalivalinnoissanne tähän mennessä? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Yhteensä (N) 

Huomattava merkitys 1 0 1 

Jonkinlainen merkitys 9 6 15 

On merkinnyt vähän 8 5 13 

Ei mitään merkitystä 9 10 19 

EOS 0 5 5 

Puuttuva tieto 0 1 1 

Yhteensä (N) 27 27 54 
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Taulukko 36. Uskotteko, että päästöluokituksen merkitys lisääntyy valinnoissanne 
tulevaisuudessa? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Yhteensä (N) 

Kyllä 21 14 35 

Ei 3 4 7 

Kyllä ja ei 2 0 2 

EOS 1 8 9 

Puuttuva tieto 0 1 1 

Yhteensä (N) 27 27 54 

Taulukko 37. Onko materiaalien elinkaariarviolla ollut merkitystä kohteissanne? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallitusten jäsenet Yhteensä (N) 

Kyllä 16 9 6 31 

Ei 9 14 2 25 

Ei osaa sanoa 0 0 1 1 

Puuttuva tieto 2 4  6 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 

Taulukko 38. Lisääntyykö materiaalien elinkaariarvion merkitys kohteissanne 
tulevaisuudessa? 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Yhteensä (N) 

Kyllä 20 19 39 

Ei 3 0 3 

Puuttuva tieto 4 8 12 

Yhteensä (N) 27 27 54 

Taulukko 39. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden sekä KOY:n jäsenten käsitys talven 
vaikutuksesta ekologiseen rakentamiseen. (Kysymys: Onko talvella vaikutusta ekologiseen 
rakentamiseen?) 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallitusten jäsenet 
 

Yhteensä (N) 

Kyllä 15 8 1 24 

Ei 3 10 1 14 

EOS 6 9 4 19 

Kyllä ja ei 1 1 0 2 

Puuttuva tieto 2 0 3 5 

Yhteensä (N) 27 27 9 63 
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Taulukko 40. Lisääntyy ekologinen rakentaminen tulevaisuudessa korjausrakentamisessa 
omalla toimialueellanne? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä 

 

Suunnittelija 

U
rakoitsija 

A
sukas 

Suunnittelija 

U
rakoitsija 

A
sukas 

 

Kyllä 14 15 10 10 5 4 58 

Ei  2  1 1 1 5 

Kyllä ja ei  1   3 6 10 

EOS 2  3   1 6 

Puuttuva 
tieto 

       

Yhteensä (N) 16 18 13 11 9 12 79 

Taulukko 41. Lisääntyy ekologinen rakentaminen tulevaisuudessa uudisrakentamisessa 
omalla toimialueellanne? 

 Rovaniemi Mikkeli Yhteensä 
 

Suunnittelija 

U
rakoitsija 

A
sukas 

Suunnittelija 

U
rakoitsija 

A
sukas 

 

Kyllä 14 14 10 9 5 7 59 

Ei  3  1 2 1 7 

Kyllä ja ei 1   1   2 

EOS 0 1 3  2 2 8 

Puuttuva 
tieto 

1     2 3 

Yhteensä (N) 16 18 13 11 9 12 69 
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Taulukko 42. Ekologisten tekijöiden tuominen mukaan rakennushankkeisiin edellyttää 
muutosta rakennuskulttuurissamme. Missä on eniten muutostarvetta?  

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n 
hallituksen 

jäsenet 

Kaikki 
yhteensä (N) 

 1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

Muutos tilaajan / rakennuttajan 
asenteissa 

15 8 5 11 2 2 22 43 

Muutos laissa 6 1 9 4 0 0 15 20 

Muutos yleisessä 
yhteiskunnallisessa kehityksessä 

2 7 3 4 1 0 6 18 

Muutos taloudellisessa ohjauksessa 1 13 2 9 2 3 5 30 

Muutos käyttäjän toiminnassa 1 2 2 2 1 0 4 9 

Muutos suunnittelutyössä 1 8 1 12 0 4 2 26 

Muutos rakentamisessa 0 8 2 1 0 1 2 7 

Muutos 
rakennusmateriaalituotannossa  

0 9 1 0 0 2 1 16 

Muutosta ei tarvita 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muutos viranomaisohjauksessa 0 1 0 0 0 0 0 2 

Muu: asenteet, yleinen mielipide 1 0 0 0 1 0 2 0 

EOS 0 1 1 6 2 4 3 15 

Vastaajia ryhmässä yhteensä (N) 27 27 9 63 

Taulukko 43. Suunnitteluvaiheeseen voimakkaimmin vaikuttavat tekijät (luokittelu 
sidosryhmien mukaan). 

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n hallituksen 
jäsenet 

Yhteensä (N) 

Tilaaja 14 13 3 30 

Rakennuttaja 9 5 1 15 

Suunnittelija 2 4 2 4 

Käyttäjä 0 2 1 3 

Rahoittaja 1 1 0 2 

Lait ja asetukset 0 1 1 2 

Yhteiskunnallinen 
tilanne 

0 0 1 1 

Urakoitsija 0 0 0 0 

Viranomaiset 0 0 0 0 

Muu 1 0 0 1 

Ei mainintaa 0 1 0 1 

Yhteensä  (N) 27 27 9 63 
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Taulukko 44. Sidosryhmien mielipide siitä, kenellä on eniten vastuuta ekologisten 
tekijöiden mukaan tuomisesta rakennushankkeeseen.  

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n 
hallituksen 

jäsenet 

Asukkaat Kaikki 
yhteensä (N) 

 1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

Valtio 10 3 7 6 2 1 3 4 22 36 

Rakennuttaja 6 12 5 10 0 3 5 3 16 44 

Euroopan 
unioni 

3 2 5 0 3 0 4 0 15 17 

Viranomaiset 2 7 7 9 0 1 2 8 11 36 

Käyttäjä 3 6 1 7 2 1 1 3 7 27 

Suunnittelija 0 15 0 8 2 3 3 14 5 45 

Kunta 2 3 0 5 0 2 1 5 3 18 

Rahoittaja 0 4 1 4 0 3 2 3 3 17 

Muu: kaikki 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Puuttuva tieto 0 2 1 7 0 1 4 10 5 25 

Vastaajia 
ryhmässä 
yhteensä (N) 

27 27 9 25 88 

Taulukko 45. Sidosryhmien käsitys siitä, millä muutos rakentamisessa saadaan aikaan 
parhaiten?  

 Suunnittelijat Urakoitsijat KOY:n 
hallituksen 

jäsenet 

Kaikki 
yhteensä (N) 

 1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. 
sija 

2./3. 
sija 

1. sija 2./3. 
sija 

1. 
sija. 

2./3. 
sija 

Lainsäädäntö 11 4 10 5 1 2 22 33 

Rahoittajan ohjaus 4 3 4 1 2 3 10 7 

Verotuksen/ hinnan avulla 3 5 4 6 1 2 8 13 

Viranomaisohjaus 2 6 4 9 0 0 6 15 

Suunnittelijan vaikutus 2 9 3 10 1 3 6 22 

Rakennuttajan ohjaus 1 11 1 10 1 1 3 22 

Käyttäjän vaikutus 1 5 1 4 1 3 3 12 

Yhteiskunnan vaikutus 1 6 0 3 1 1 2 10 

Tyyli 0 0 0 1 0 0 0 1 

Koulutus 0 3 0 0 0 0 0 3 

Muu; julkinen mielipide, 
verotus, rahoittaja ja 
suunnittelija 

2 3 0 1 0 0 2 4 

Puuttuva tieto  0 2 0 4 1 2 1 8 

Vastaajia ryhmässä yhteensä (N) 27 27 9 63 
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Taulukko 46. Suunnittelijoiden mielipide rakennusselitykseen laitettavien tarkempien 
määräysten tarpeesta. 

 Kyllä Ei Nykyinen tapa on 
hyvä 

EOS/ Puuttuva 
tieto 

Pintamateriaalien päästöluokitus 14 3 6 4/0 

Kierrätettävyyden/ uusiokäytön aste 12 6 5 4/0 

Huollettavuuden taso 17 3 6 1/0 

Takuuaika 17 0 8 2/0 

Tarkempia määräyksiä koskien 
talvirakentamista 

15 2 7 2/1 

Taulukko 47. Urakoitsijoiden mielipide rakennusselitykseen laitettavien tarkempien 
määräysten tarpeesta. 

 Kyllä Ei Nykyinen tapa on 
hyvä 

EOS/ Puuttuva 
tieto 

Pintamateriaalien päästöluokitus 13 1 8 4/0 

Kierrätettävyyden/ uusiokäytön aste 13 4 4 5/1 

Huollettavuuden taso 20 0 2 3/2 

Takuuaika 17 0 7 2/1 

Tarkempia määräyksiä koskien 
talvirakentamista 

19 2 3 2/1 

Taulukko 48. KOY:n hallitusten jäsenten mielipide rakennusselitykseen laitettavien 
tarkempien määräysten tarpeesta. 

 Kyllä Ei Nykyinen tapa on 
hyvä 

EOS/ Puuttuva 
tieto 

Pintamateriaalien päästöluokitus 5 0 1 1/ 2 

Kierrätettävyyden/ uusiokäytön aste 4 1 2 0/2 

Huollettavuuden taso 5 1 1 0/2 

Takuuaika 6 1 0 0/2 

Tarkempia määräyksiä koskien 
talvirakentamista 

4 0 2 1/2 
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Taulukko 49. Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen vaikutus korjaushankkeissa 
(suunnittelijat). 

 Kuntoarvio Kuntotutkimus 
 

Kuntoarvio/-tutkimus on tehty kaikissa hankkeissa 6 1 

Kuntoarvio/-tutkimus on tehty noin kolmessa hankkeessa neljästä  1 3 

Kuntoarvio/-tutkimus on tehty noin joka toisessa hankkeessa 6 2 

Kuntoarvio/-tutkimus on tehty alle puolessa/ noin kolmasosassa 
hankkeista 

12 13 

Kuntoarvio/-tutkimus ei ole tehty lainkaan 1 6 

Puuttuva tieto 1 2 

Yhteensä (N) 27 27 

Taulukko 50. Sidosryhmän mielipide tuulienergian merkittävyydestä asuntojen 
energiantuotannossa omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

0 0 1 0 1 

Jonkinlainen 
merkitys 

4 6 6 1 17 

Ei kovin 
merkittävä 

15 11 7 4 37 

Ei mitään 
merkitystä 

6 10 7 1 24 

En tunne 
tekniikkaa 

1 0 3 3 7 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 

 



19(21) 

Taulukko 51. Sidosryhmän mielipide passiivisen aurinkoenergian merkittävyydestä 
asuntojen lämmityksessä omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

1 0 0 0 1 

Jonkinlainen 
merkitys 

14 5 10 4 33 

Ei kovin 
merkittävä 

6 13 3 2 24 

Ei mitään 
merkitystä 

0 5 1 1 7 

En tunne tekniikka 5 4 10 2 21 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 

Taulukko 52. Sidosryhmän mielipide aktiivisen aurinkoenergian merkittävyydestä 
asuntojen lämmityksessä omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

1 0 0 0 1 

Jonkinlainen 
merkitys 

16 10 9 4 39 

Ei kovin 
merkittävä 

7 11 5 2 25 

Ei mitään 
merkitystä 

2 6 2 1 11 

En tunne 
tekniikkaa 

0 0 8 2 10 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 
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Taulukko 53. Sidosryhmän mielipide harmaiden ja mustien jätevesien erottamisen 
merkittävyydestä asuntojen jäteveden käsittelyssä omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

6 1 2 0 9 

Jonkinlainen 
merkitys 

13 9 2 3 27 

Ei kovin 
merkittävä 

5 7 1 1 14 

Ei mitään 
merkitystä 

1 2 1 0 4 

En tunne 
tekniikkaa 

1 8 18 5 32 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 

Taulukko 54. Sidosryhmän mielipide kompostoivan wc:n merkittävyydestä asuntojen 
jäteveden  käsittelyssä omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelijat Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

2 0 1 0 3 

Jonkinlainen 
merkitys 

6 1 2 2 11 

Ei kovin 
merkittävä 

15 11 9 4 39 

Ei mitään 
merkitystä 

3 12 7 2 24 

En tunne 
tekniikkaa 

0 2 4 1 7 

Puuttuva tieto 1 0 2 0 3 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 
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Taulukko 55. Sidosryhmän mielipide tontilla tai asuinalueella tapahtuvan viljelyn 
merkittävyydestä ruuan tuotannossa omalla toimialueella tulevaisuudessa. 

 Suunnittelija
t 

Urakoitsijat Asukkaat KOY:n hallitusten 
jäsenet 

Yhteensä 
(N) 

Huomattava 
merkitys 

1 0 1 0 2 

Jonkinlainen 
merkitys 

14 7 7 4 32 

Ei kovin merkittävä 8 11 4 2 25 

Ei mitään 
merkitystä 

3 9 7 2 21 

En tunne tekniikkaa 0 0 5 1 6 

Puuttuva tieto 1 0 1 0 2 

Yhteensä (N) 27 27 25 9 88 
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Kyselykaavakkeiden tiivistelmät.                                                                                  Liite 5 

Kyselykaavake /asukkaat: 

Henkilötiedot: 
1. Asuinpaikka 
1 ROVANIEMI 2 MIKKELI 
2. Vastaajan sukupuoli 
1  MIES  2 NAINEN 
3. Vastaajan syntymävuosi 
__________________________________ 
4. Vastaajan työtilanne 
1= koululainen 
2= opiskelija 
3= työtön 
4= eläkeläinen 
5= työssä 
6= muu (äitiysloma, hoitovapaa tms. ) mikä?___________________________________________ 
5. Mainitse tämänhetkinen ammattisi ________________________________________________ 
6. Vastaajan koulutus? 
1= peruskoulu tai kansakoulu 
2= ammattikoulu 
3= opisto 
4= korkeakoulu, 
5= muu, mikä__________________________________________________________________ 
7. Koulutuksessa saatu ammatti?________________________________________________ 
8. Syntymälääni? VANHA LÄÄNIJAKO 
______________________________________________________________________________ 
9. Asuinkunnan koko? 
1= AIKUISTEN MÄÄRÄ  ________________________________________________________ 
2= ALAIKÄISTEN LASTEN MÄÄRÄ______________________________________________ 
10. Milloin olette muuttaneet nykyiseen asuntoonne? KUUKAUSI/ VUOSI____________ 
11. Oletteko tyytyväinen asumiseenne tällä hetkellä?  

1= HYVIN TYYTYVÄINEN, 2= KOHTUULLISEN TYYTYVÄINEN, 3= 
JOKSEENKIN TYYTYMÄTÖN 4= HYVIN TYYTYMÄTÖN, 5= EN OSAA SANOA 

Osa I 
1. Onko luonto teille tärkeä ? 1=KYLLÄ  2= EI 
2. Jos vastasitte, kyllä, niin mikä tekee luonnosta teille 

tärkeän?___________________________ 
3. Onko mielestänne luonnon tärkein arvo sen itsensä takia (itseisarvo)? 

1=KYLLÄ 2= EI 
Onko mielestänne luonnon tärkein arvo ihmisen tarpeiden tyydyttämisessä (välinearvo)? 
1=KYLLÄ 2= EI 

4. Kumpi on tärkeämpi merkitys?  1itseisarvo 2 välinearvo 
5. Mikä väite kuvaa mielestänne parhaiten omaa näkemystänne (rengastakaa): 
A. Vain ihmisillä on moraalista merkityksellisyyttä. Ihmisen intressit ovat aina muiden 

lajien intressejä painavampia. (ANTROPOSENTRISMI) 
B. Kaikki elävät eliöt ovat moraalisesti merkityksellisiä. (BIOSENTRISMI) 
C. Luonnon ekosysteemit ovat moraalisesti merkityksellisiä. (EKOSENTRISMI) 
D. Luonnolla on merkitystä ensisijaisesti resurssina. Eettistä suhdetta luontoon ei tarvita 

(TEKNOSENTRISMI) 
E. Elottomaankin luontoon tulee suhtautua eettisesti ja pyrkiä hyvien tekojen kautta 

edistämään luonnon tasapainoa, kauneutta ja kestävyyttä. (FYSIOSENTRISMI) 
F. En osaa sanoa. 
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Osa II 
1. Millainen on mielestänne ympäristön tila asuinalueellanne? 

1= ERITTÄIN HYVÄ 
2= HYVÄ 
3=TYYDYTTÄVÄ 
4= VÄLTTÄVÄ 
5= HEIKKO 
0=EN TIEDÄ 

2. Millainen on mielestänne ympäristön tila kotikaupungissanne (Rovaniemi, Mikkeli)? 
1= ERITTÄIN HYVÄ 
2= HYVÄ 
3=TYYDYTTÄVÄ 
4= VÄLTTÄVÄ 
5= HEIKKO 
0=EN TIEDÄ 

3. Millainen on mielestänne ympäristön tila Suomessa? 
1= ERITTÄIN HYVÄ 
2= HYVÄ 
3=TYYDYTTÄVÄ 
4= VÄLTTÄVÄ 
5= HEIKKO 
0=EN TIEDÄ 

4. Millainen on mielestänne ympäristön tila Euroopassa? 
1= ERITTÄIN HYVÄ 
2= HYVÄ 
3=TYYDYTTÄVÄ 
4= VÄLTTÄVÄ 
5= HEIKKO 
0=EN TIEDÄ 

5. Millainen on mielestänne ympäristön tila maailmassa? 
1= ERITTÄIN HYVÄ 
2= HYVÄ 
3=TYYDYTTÄVÄ 
4= VÄLTTÄVÄ 
5= HEIKKO 
0=EN TIEDÄ 

6. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta asuinkaupungissanne? 1= KYLLÄ, 2= EI 
7. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa?__________________________ 
8. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta Suomessa? 1= KYLLÄ, 2= EI 
9. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa?  _________________________ 
10. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta Euroopassa? 1= KYLLÄ, 2= EI 
11. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa?_________________________ 
12. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta maailmassa? 1= KYLLÄ, 2= EI 
13. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa?________________________ 
14. Uskotteko voivanne vaikuttaa ympäristön tilaan omalla toiminnallanne 

1.Kotikaupungissanne (Rovaniemi/Mikkeli) 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EOS 
2. Suomessa 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EOS  
3. Euroopassa 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EOS 
4. Maailmassa 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EOS 

15. Kertokaa miten parhaiten vaikutatte (menetelmät):____________________________________ 
16. Miten käytätte luontoa eri vuodenaikoina? 

TALVI:_____________________________________ 
KEVÄT:____________________________________ 
KESÄ: _____________________________________ 
SYKSY:____________________________________ 
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17. Mainitse suomalaisen yhteiskunnan kolme tärkeintä sisäistä ja kolme tärkeintä ulkoista uhkaa 
nykyisin, joihin pitäisi vaikuttaa voimakkaimmin? 

SISÄISET  
1. TÄRKEIN:_____________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN: _____________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN: _____________________________________________________________ 
ULKOISET 
1. TÄRKEIN: _____________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN: _____________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN: _____________________________________________________________ 

Osa III: 
1. Asuinalueeni on toiminnoiltaan (liikennejärjestelyt, tontit, palvelut) hyvä.  

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

2. Kerrostalo, jossa asun on toiminnoiltaan hyvä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

3. Asunto, jossa asun on toiminnoiltaan hyvä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

4. Asuinalueeni on rauhallinen. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

5. Kerrostalo, jossa asun on rauhallinen. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

6. Asuinalue on riittävän kaunis. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

7. Kerrostalo, jossa asun, on riittävän kaunis. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 
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8. Asunto, jossa asun on riittävän kaunis. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

9. Asumisen hinta /laatu-suhde on hyvä tällä hetkellä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

10. Olisin valmis maksamaan korkeampaa vuokraa tästä asunnosta, jos asumisen laatua 
parannettaisiin. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

11. Mitä mielestänne on asumisen hyvä laatu?__________________________________ 
12. Asuinalueeltani on hyvät yhteydet luontoon. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

13. Asuinalueella on kasveja. 
1= LIIAN VÄHÄN 
2= RIITTÄVÄSTI 
3= LIIAN PALJON 
4= EI OLLENKAAN 
5= EN OSAA SANOA 

14. Mitä kasveja olet nähnyt asuinalueellasi (kuvaile omin sanoin)__________________________ 
15. Asuinalueellani on eläimiä. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

16. Mitä eläimiä olet nähnyt asuinalueellasi?__________________________________ 
17. Kerrostalotontillamme on kasveja. 

1= LIIAN VÄHÄN 
2= RIITTÄVÄSTI 
3= LIIAN PALJON 
4= EI OLLENKAAN 
5= EN OSAA SANOA 

18. Kerrostalotontillamme on eläimiä. 
1= LIIAN VÄHÄN 
2= RIITTÄVÄSTI 
3= LIIAN PALJON 
4= EI OLLENKAAN 
5= EN OSAA SANOA 

19. Mitä kasveja ja eläimiä olet nähnyt?__________________________________________ 
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20. Olisin valmis maksamaan korkeampaa vuokraa tästä asunnosta, jos piha-alueita vihreytettäisiin 
enemmän. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

21. Kuinka paljon olisitte valmis maksamaan enemmän ? Neliöhintaan /kokonaisvuokraan? 
____________________________ MK/M2   tai ________________________________MK/ KK 
22. Miten piha-aluetta tulisi vihreyttää?_______________________________________________ 
23. Asuinalueella on riittävästi toimintamahdollisuuksia omalle ikäryhmälleni. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

24. Mihin toimintaan olet osallistunut?_______________________________________________ 
25. Kerrostalossa, jossa asun, on riittävästi asukkaiden yhteisiä tiloja harrastuksia varten. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

26. Kuinka usein käytätte yhteistiloja?  __________________ kertaa/ viikko 
27. Harrastaisin viljelyä, jos tontillamme olisi mahdollisuus puutarhanviljelyyn. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

28. Harrastaisin viljelyä kasvihuoneessa, jos siihen olisi kerrostalossa, jossa asun, mahdollisuus. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

29.Luuletko, että asuinalueella tapahtuvan omatoimisen puutarhanviljelyn merkitys korostuu 
tulevaisuudessa? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 

30. Haluan asua tällä asuinalueella /tässä kaupunginosassa pysyvästi. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

31. Haluan asua  tässä kaupungissa pysyvästi. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 
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32. Jos haette tai aiotte hakea asuntoa, niin mihin haluaisitte muuttaa? 
1= NYKYINEN KAUPUNGINOSA 
2= SAMA KAUPUNKI, MIKÄ KAUPUNGINOSA? _____________________________ 
3= VIERESSÄ OLEVAAN MAAILAISKUNTAAN 
4= MUU KAUPUNKI, MIKÄ?_______________________________________________ 
5= ULKOMAAT, MIKÄ MAA?______________________________________________ 
6= EN TIEDÄ 

33.Miten asuinaluettanne tulisi kehittää, jotta se tulisi paremmaksi asuinalueeksi?______________ 
34. Miten kerrostaloa, jossa asutte tulisi muuttaa, jotta se vastaisi asumistarpeitanne?___________ 
35. Miten asuntoa, jossa asutte tulisi muuttaa, jotta se vastaisi asumistarpeitanne?_____________ 
36. Tunnetteko voivanne vaikuttaa asuntoanne koskeviin päätöksiin? 1= KYLLÄ, 2= EI 
37. Tunnetteko voivanne vaikuttaa  kerrostaloanne koskeviin päätöksiin? 1= KYLLÄ, 2= EI 
38. Tunnetteko voivanne vaikuttaa asuinaluettanne koskeviin päätöksiin? 1= KYLLÄ, 2= EI 
39. Kenellä / keillä on mielestänne vastuu asuntonne kunnossapidosta ja huollosta? (Merkitse rasti) 
____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?________________________________________________________________ 
40. Kenellä on mielestänne vastuu kerrostalonne kunnossapidosta ja huollosta? (Merkitse rasti) 
____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?________________________________________________________________ 
41. Kenellä on mielestänne vastuu asuinalueenne kunnossapidosta ja huollosta? (Merkitse rasti) 
____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?_______________________________________________________________ 
42. Mitkä asiat kuuluvat mielestänne ns. ekologiseen rakentamiseen 

yleensä?_______________________________ 
43. Mitkä ovat mielestänne suurimpia ongelmia ekologisen rakentamisen toteuttamisen kannalta ? 

_____________ 
44. Mitä on ekologinen korjausrakentaminen mielestänne?______________________________ 
45. Pitäisikö ekologista rakentamista mielestänne soveltaa  asuinalueenne rakennusten ja alueen 

korjaamisessa? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
46. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa 

korjausrakentamisessa? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
47. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa 

uudisrakentamisessa? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
48.Onko tuulivoimalla mielestänne merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä 

energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin 
seutu) ? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä merkitys 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka  
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49. Onko passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisellä merkitystä asuntorakentamiseen ja 
asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka  

50. Onko aktiivisella aurinkoenergialla (aurinkosähkö, -lämmitys) merkitystä asuntorakentamiseen 
ja asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka 

51. Onko harmaan veden ja mustan veden erottelulla merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen 
liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai 
Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka 

52. Onko vedettömällä vesiklosetilla (kompostoiva wc) mielestänne merkitystä 
asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla 
toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)?  

1 huomattava merkitys  
2  jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5   en tunne tekniikka 

53. Onko rakennuksessa, tontilla tai asuinalueella tapahtuvalla puutarhanviljelyllä merkitystä 
tulevaisuudessa asumiseen liittyvässä elintarvikkeiden tuotannossa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka 

53. Miten parhaiten vähennetään autojen käyttöä ( ja edelleen pakokaasujen aiheuttamaa 
ilmansaastumista) omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? Numeroikaa 
kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ polttoaineen hintaa korottamalla 
_______ autojen teknisiä ominaisuuksia parantamalla  
_______ tiivistämällä kaupunkirakennetta 
_______ mahdollistamalla etätyö 
_______ asennekasvatuksella 
_______ lakien ja asetusten avulla 
_______ parantamalla julkisten kulkuvälineiden houkuttelevuutta 
_______ vaikeuttamalla autoilua suunnittelun avulla 
_______ autoilun vähentäminen on vaikeaa 
_______ autoilua ei tarvitse vähentää 
_______ muu, mikä?___________________________________________________ 
_______ en osaa sanoa 
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54. Käsityksenne rakentamisen ekologisuuden tarpeesta? 
1 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa selvästi ekologisemmaksi 
2 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa jonkin verran ekologisemmaksi 
3 nykyinen rakentamiskulttuuri on ekologinen  
4 nykyisen rakentamiskulttuurin pitäisi kehittyä nykyisen kaltaisena 
5 nykyisen rakennuskulttuurin pitäisi kehittyä selvästi teknisempään (sis. myös 

ekotekniikan) suuntaan 
6 en osaa sanoa 

55. Kenellä on ensisijaisesti vastuu ekologisten asioiden mukaan tuomisesta rakennusprojektiin? 
Numeroikaa kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ Euroopan unioni  
_______ valtio 
_______ kunta  
_______ viranomaiset  
_______ rakennuttaja  
_______ suunnittelijat  
_______ rahoittaja 
_______ käyttäjä 
_______ muu, mikä?_____________________________________________________ 

Osa IV: 

1. Asuinpaikkakunnallani talvi on liian pitkä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

2. Haluaisin asua alueella, jossa on lyhyempi talvi. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

3. Missä?_______________________________________________________________________ 
4. Talvi on myönteinen kokemus /ominaisuus paikkakunnallani. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

5. Talvi on kaunis vuodenaika. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

6. Pimeä ajanjakso  on masentava. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 
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7. Talvella harrastan mielelläni talviurheilua (hiihtoa, luistelua, laskettelua, avantouintia ym.) ja 
liikun ulkona. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

8. Talvella haluan olla enemmän kuin muina vuodenaikoina yhdessä muiden ihmisten kanssa. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

9. Tontillamme lumityöt hoidetaan hyvin. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

10. Olisin valmis osallistumaan itse lumitöihin.  1= KYLLÄ, 2= EI 
11. Pitäisikö lumitöiden teosta saada tällöin palkkaa/ alennusta vuokraan? 1= KYLLÄ, 2= EI 
12. Arvioi omalta kannaltasi seuraavat talveen yleisesti liittyvät ominaisuudet oman 

talvikokemuksesi osana kotikaupungissasi. 1= HYVIN KIELTEINEN  2= KIELTEINEN, 3= EI 
MERKITYSTÄ, 4= MIELLYTTÄVÄ, 5= HYVIN MIELLYTTÄVÄ 
talven pituus 1 2 3 4 5 
pakkanen (yli -20ºC) 1 2 3 4 5 
pakkanen (-10ºC - -20ºC) 1 2 3 4 5 
pakkanen (0ºC - -10ºC) 1 2 3 4 5 
pimeys 1 2 3 4 5 
auringon paiste keväällä 1 2 3 4 5 
loska 1 2 3 4 5 
usva ja sumu 1 2 3 4 5 
kylmät tuulet 1 2 3 4 5 
talvimyrsky (tuulee kovasti ja lunta sataa tai pölyää 
 hangen pinnalta) 

1 2 3 4 5 

lumisade (lumi sataa suoraan ja hiutaleet ovat isoja) 1 2 3 4 5 
pyry (lumi sataa viistosti ja tuuli on kova) 1 2 3 4 5 
revontulet 1 2 3 4 5 
luminen maisema 1 2 3 4 5 
hanget 1 2 3 4 5 
tähtitaivas 1 2 3 4 5 
raikas ilma 1 2 3 4 5 
muu, mikä? 1 2 3 4 5 

13. Mitä talven negatiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla vähentää? Mainitse negatiivinen 
tekijä ja parannusehdotus. 
TEKIJÄ:______________________________EHDOTUS:________________________________ 
14. Mitä talven positiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla korostaa? Mainitse positiivinen 

tekijä ja korostusehdotus. 
TEKIJÄ:______________________________EHDOTUS:________________________________ 
15. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa negatiivisesti?_____ 
16. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa positiivisesti?______ 
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17. Mikä on sinun henkilökohtainen pakkasrajasi, jolloin et ulkoile  tai kulje matkojasi muulla kuin 
autolla. Mainitse tyynen ja tuulisen sään pakkasraja. 

PAKKASRAJA TYYNELLÄ SÄÄLLÄ_______________________________________ 
PAKKASRAJA KOHTALAISELLA TUULELLA (NOIN 5 M/S):___________________ 

Osa VI 

1. Onko perheessänne  auto? 1= KYLLÄ, 2= EI 
2. Mikä vuosimalli? 19__________ 
3. Onko se bensa/ diesel1= BENSA, 2= DIESEL 
4. Onko autossasi katalysaattori? 1= KYLLÄ, 2= EI 
5. Kuinka usein päivässä käytätte henkilöautoa? _______________________________ 
6. Kuinka pitkiä automatkanne ovat (arvioi)?_____________________________________ 
7. Mihin tarkoitukseen käytätte henkilöautoa: 

1   työmatkat  1= KYLLÄ, 2= EI 
2 vapaa-ajan matkat ja harrastukset 1= KYLLÄ, 2= EI 
3 lasten kuljettaminen 1= KYLLÄ, 2= EI 
4 kaupassa käynti ja asioiden hoito 1= KYLLÄ, 2= EI 
5 en käytä henkilöautoa 1= KYLLÄ, 2= EI 
6 muu, mikä_____________________________________________________________ 

8. Talvi muuttaa liikkumistapaani. 1= KYLLÄ, 2= EI 
9. Miten?_________________________________________ 
10. Miten liikut talvella pääsääntöisesti  

työmatkoilla (kulkuväline tai tapa)?__________________ 
asioidessasi?____________________________________ 
vapaa-aikana, arkiviikolla?_________________________ 
loma-matkoilla?_________________________________ 

11. Miten liikut keväällä pääsääntöisesti  
työmatkoilla (kulkuväline tai tapa)?__________________ 
asioidessasi?____________________________________ 
vapaa-aikana, arkiviikolla?_________________________ 
loma-matkoilla?_________________________________ 

12. Miten liikut kesällä pääsääntöisesti  
työmatkoilla (kulkuväline tai tapa)?__________________ 
asioidessasi?____________________________________ 
vapaa-aikana, arkiviikolla?_________________________ 
loma-matkoilla?_________________________________ 

13. Miten liikut syksyllä  pääsääntöisesti  
työmatkoilla (kulkuväline tai tapa)?__________________ 
asioidessasi?____________________________________ 
vapaa-aikana, arkiviikolla?_________________________ 
loma-matkoilla?_________________________________ 

14. Kuinka monta edestakaista matkaa (kodista kohteeseen ja takaisin autolla  kotiin) teet 
keskimäärin viikossa? 

TALVI 
1= 0 kertaa   2= 1-5 kertaa  3= 6-10 kertaa 4= 11-15 kertaa  5= 16-20 kertaa   6= yli 20 

kertaa 
KEVÄT 
1= 0 kertaa   2= 1-5 kertaa  3= 6-10 kertaa 4= 11-15 kertaa  5= 16-20 kertaa   6= yli 20 

kertaa 
KESÄ 
1= 0 kertaa   2= 1-5 kertaa  3= 6-10 kertaa 4= 11-15 kertaa  5= 16-20 kertaa   6= yli 20 

kertaa 
SYKSY 
1= 0 kertaa   2= 1-5 kertaa  3= 6-10 kertaa 4= 11-15 kertaa  5= 16-20 kertaa   6= yli 20 

kertaa 
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15. Mikä on lyhyin matka pituus jonka teet autolla talvella?_______________________________ 
16. Autoilen, koska 

1= olen vapaa kulkemaan milloin ja mihin haluan 1=kyllä 2= ei 
2= autoilu on vaivatonta 1=kyllä 2= ei 
3= autoilu on edullista 1=kyllä 2= ei 
4= autolla liikkuminen on nopeaa  1=kyllä 2= ei 
5= autolla liikkuminen on lämmintä 1=kyllä 2= ei 
6= auto on kallis investointi ja haluan käyttää sitä sen vuoksi 
mahdollisimman paljon 

1=kyllä 2= ei 

7= lasten kuljettaminen päiväkotiin ja harrastuksiin on 
välttämätöntä tehdä autolla 

1=kyllä 2= ei 

8= julkinen liikenne on liian vaivalloista  1=kyllä 2= ei 
9= kevyen liikenteen käyttäminen on liian hidasta  1=kyllä 2= ei 
10= autolla ajaminen on mukavaa ja rentouttavaa sinänsä 1=kyllä 2= ei 
11= muu syy, mikä? 1=kyllä 2= ei 

17. Mikä on yleisin  matkan tarkoitus kun liikut henkilöautolla?___________________ 
18. Olisitteko valmis vähentämään autoilua vapaaehtoisesti? 1= KYLLÄ, 2= EI 
19. Mistä syystä vähentäisitte autoilua? Merkitkää numeroilla kolme tärkeintä syytä (1= tärkein 

syy, 2= toiseksi tärkein syy, 3= kolmanneksi tärkein syy) 
_____jos autolla ajaminen tulisi selvästi kalliimmaksi kuin nyt 
_____jos auton ylläpito  tulisi nykyistä kalliimmaksi 
_____jos julkinen liikenne olisi joustavampaa kuin nyt 
_____jos julkinen liikenne olisi selvästi halvempaa kuin autoilu 
_____jos voisin työskennellä kotonani tai asuinalueella 
_____jos omat harrastukseni olisivat asuinalueen lähellä 
_____jos lasten harrastukset olisivat asuinalueen lähellä 
_____ jos lähialueen ( kaupunginosa) palvelut olisivat paremmat kuin nyt 
_____jos ilma olisi selvästi nykyistä saastuneempaa 
_____jos ympäristö olisi selvästi nykyistä saastuneempaa 
_____jos yhteiskunnassa tulisi muotiin olla käyttämättä autoa 
_____jos minun pitäisi terveyssyistä lisätä liikuntaa (hyötyliikuntaa) 
_____muu syy, mikä_______________________________________________________ 

20. Mikä on se polttoaineen litrahinta, jonka olette vielä valmis maksamaan muuttamatta 
ajomääriänne ? 

1 7 mk/l 
2 8 mk/l 
3 9 mk/l 
4 10 mk/l 
5 jokin muu, mikä?_______________________________________________________ 

21. Mistä syystä lisäisitte kävelemistä tai polkupyöräilyä liikkumismuotona yleensä?___________ 
22. Minkälaisia matkoja kuljette kävellen tai ajatte pyörällä talvella?________________________ 
23. Voisin lisätä potkukelkkailua osana päivittäistä liikkumistani, jos teitä ei hiekoitettaisi tai siihen 

olisi mahdollisuus. 1= KYLLÄ, 2= EI 
24. Käytättekö julkista liikennettä? 1= KYLLÄ, 2= EI 
25. Kuinka usein?_________________________________ 
26.  Jos käytätte julkista liikennettä, niin mitkä matkat teette yleensä julkisella kulkuvälineellä 

(juna, linja-auto, lentokone)? 
1 TYÖMATKAT 
2 MATKAT HARRASTUKSIIN 
3 LOMAMATKAT 
4 KYLÄMATKAT 
5 OSTOSMATKAT 
6 MUU, MIKÄ?________________________________________________________ 

27. Mikkelissä asuville: Oletteko käyttänyt uutta linja-autopalvelua, palveluautoa? 
1= KYLLÄ, 2= EI 3= EN TIEDÄ AUTOPALVELUSTA 
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Osa VII 

1. Mistä hankitte elintarvikkeenne pääsääntöisesti? 
1=LÄHIKAUPPA, 2= KESKUSTASSA OLEVAT KAUPAT, 3= AUTOMARKETIT, 4= 
MUU, MIKÄ________ 

2. Kuinka usein käytätte alueenne elintarvikekauppaa?______________________________ 
3. Mikä on tärkein peruste nykyiselle tavallenne valita elintarvikekauppa?_______________ 
4. Osaatteko käyttää tietokonetta? 1=KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OLE KOKEILLUT 
5. Mihin pääasiassa käytätte tietokonetta?_________________________________ 
6. Onko kotitaloudessanne tietokonetta? 1= KYLLÄ, 2= EI 
7. Aiotteko hankkia tietokoneen? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
8. Luuletteko voivanne tehdä ns. etätyötä tietokoneen avulla kotoanne lähitulevaisuudessa? 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
9. Kuinka pian uskoisitte sen olevan mahdollista?______________________vuoden päästä 
10. Oletteko kierrättäneet tavaroita ja vaatteita? 1= KYLLÄ, 2= EN 
11. Lajitteletteko jätteenne? 1= KYLLÄ, 2= EI 
12. Oletteko valmis vähentämään kotona syntyvän jätteen määrää? 1= KYLLÄ, 2= EI 
13. Oletteko valmis vähentämään vedenkulutustanne? 1= KYLLÄ, 2= EI 
14. Oletteko valmis vähentämään sähkönkulutustanne? 1= KYLLÄ, 2= EI 
15. Oletteko valmis laskemaan asuintilojenne huoneenlämpöä? 1= KYLLÄ, 2= EI 
16. Oletetaan, että nykyinen asuntonne perusparannetaan (tai on perusparannettu) kun te asutte 

vielä rakennuksessa. 
17. Onko teillä kokemusta rakennusprosessista (suunnittelu, rakentaminen, hinnoittelu)?  

1= KYLLÄ, 2= EI 
18. Haluaisitteko osallistua aktiivisesti korjauksen suunnitteluun?  

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN TIEDÄ 
19. Haluaisitteko osallistua korjauksen rakentamiseen? 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN TIEDÄ 
20. Haluaisitteko muuttaa asunnon tilaratkaisua vastaamaan enemmän omia tarpeitanne? 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN TIEDÄ  
21. Miten?______________________________  
22. Olisitteko halukas tuomaan huoneistoon myös omia kiintokalusteita (kaappeja yms.)  

1= KYLLÄ, 2= EN 
23. Onko mielestänne tärkeää, että rakennuksessa on erilaisia ja eritasoisia huoneistoja asukkaita 

varten? 1= KYLLÄ, 2= EI  

PERUSKORJAUKSEN PERIAATTEET OMASTA MIELESTÄNNE OMALLA 
ASUNTOALUEELLANNE. 

24. Pitäisi korjata/ olisi pitänyt korjata  vain kuluneet ja rikkoutuneet osat  kuntoon entisten 
kaltaisiksi. 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
25. Pitäisi korjata laajemmin ja parantaa myös rakennuksen ulkonäköä. (Pienet muutokset, 

kohtuullinen hintataso) 
1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 

26. Pitäisi korjata/ olisi pitänyt korjata ja muuttaa laajasti  ja parantaa reilusti rakennuksen 
ulkonäköä ja pihaa. (Laajat muutokset, kallis hintataso) 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
27. Pitäisi / olisi pitänyt korjata  eritasoisesti eri huoneistoja, jotta olisi  erihintaisia asuntoja 

tarjolla. 
1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 

28. Pitäisi / olisi pitänyt korjata asukkaiden toiveiden mukaisesti. 
1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 

29.  Muu peruste. Mikä?_______________________________________________________ 
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30. Mitkä ovat olleet asunnon vaihtamisen syynä omalla kohdallanne? 
A. asunto on liian pieni 1= KYLLÄ 2= EI 
B. asunto on liian suuri 1= KYLLÄ 2= EI 
C. asunto on liian kallis 1= KYLLÄ 2= EI 
E. perhe on jakaantunut (ero, lasten poismuutto tms.) 1= KYLLÄ 2= EI 
F. perhe on kasvanut (uusi parisuhde, uusi lapsi/ uusia lapsia) 1= KYLLÄ 2= EI 
D. asunto on huonokuntoinen 1= KYLLÄ 2= EI 
E. asunto on  alueella, jossa en viihdy 1= KYLLÄ 2= EI 
F. asunto on talossa , jossa en viihdy 1= KYLLÄ 2= EI 
G. asunto on epäviihtyisä 1= KYLLÄ 2= EI 
H. asunto on vanha 1= KYLLÄ 2= EI 
I. asunto on huonosti toimiva 1= KYLLÄ 2= EI 
J. talossa ei ole tarpeeksi  harrastusmahdollisuuksia 1= KYLLÄ 2= EI 
K. alueella ei ole tarpeeksi palveluja 1= KYLLÄ 2= EI 
L. asunto on kaukana keskustasta 1= KYLLÄ 2= EI 
M. asunto on kaukana työpaikasta 1= KYLLÄ 2= EI 
M. asunto on kaukana työpaikasta 1= KYLLÄ 2= EI 
N. asunnon lähellä ei ole viheralueita 1= KYLLÄ 2= EI 
O. asuntoa on pitänyt vaihtaa työpaikan takia 1= KYLLÄ 2= EI 
P. vaihtelun tarve 1= KYLLÄ 2= EI 
Q. muu, mikä?______________________________________ 1= KYLLÄ 2= EI 

31.Lisäisikö osallistumismahdollisuuksien (esim: asumisen järjestäminen, päätöksenteko, 
kiinteistönhoito) lisääminen halukkuutta jäädä asumaan samaan asuntoon pitemmäksi aikaa. 

1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
32.Minkä takia haluatte mahdollisesti muuttaa pois nykyisestä asunnostanne? (Käyttäkää apuna 

edellisen kysymyksen vaihtoehtoja) _____________________________________________ 
33. Mikä on asunnon sopiva vuokra (mk/m2)?________________________________________ 
34. Miten korkean vuokran arvioitte voivanne maksaa (mk/m2)?_________________________ 
35. Mitkä seuraavista asioista vaikuttavat elämäänne merkittävästi tällä hetkellä? Merkitkää 

numeroilla kolme eniten vaikuttavaa. (1= tärkein, 2= toiseksi tärkein, 3= kolmanneksi tärkein) 
____taloudelliset vaikeudet 
____työttömyys 
____sosiaaliset ongelmat asuinympäristössä 
____perheongelmat 
____epävarmuus tulevaisuudesta 
____asunto-ongelmat 
____terveysongelmat 
____ympäristöongelmat 
____maailman rauha 
____muu, mikä?_____________________________________ 
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36. Mitkä ovat yleensä tärkeitä elämässänne? Merkitkää numeroilla kolme tärkeintä (1= tärkein, 2= 
toiseksi tärkein, 3= kolmanneksi tärkein) 

____perhe-elämä  
____ystävät 
____taloudellinen hyvinvointi  
____terveellinen asuinympäristö  
____terveellinen luonnonympäristö 
____työ 
____maailman rauha 
____opiskelumahdollisuudet 
____vapaus päättää omista asioistaan  
____oma henkilökohtainen terveys  
____lasten terveys 
____uskonto 
____suomalaisuus 
____muu, mikä_________________________________ 

37. Mistä asioista ette aio luopua tai käyttöä vähentää, vaikka tiedättekin niiden lisäävän 
ympäristön saastumista (merkitse rasti)? 

______henkilöauton käyttö 
______kodinkoneet 
______kulutustuotteet, joilla on itselle merkitystä ja joissa ei ole ympäristömerkkiä 
______loma-asunto 
______lentomatkat 
______vapaa-ajan vietto muualla kuin asuinalueellani 
______harrastukset, joiden tiedän lisäävän ympäristökuormitusta 
______kunnallinen vesi- ja viemärihuolto 
______asunnon nykyinen lämmitysjärjestelmä 
______roskaavien tuotteiden käyttö 
______nykyinen sähkön kulutustaso 
______nykyinen veden kulutustaso 
______ulkomaiset tuotteet, joiden ympäristöystävällisyydestä en ole varma 
______muu, mikä______________________________________________________ 

38. Luuletteko, että elämäntapanne muuttuu ympäristötietoisemmaksi lähitulevaisuudessa? 
1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
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39. Mitkä/ mikä seuraavista vaikuttaa mahdollisesti elämäntapanne muutokseen 
ympäristötietoisemmaksi ? 
1. maailman ympäristön tilan selvä huononeminen tämän 
hetken tilanteesta 

1= KYLLÄ 2= EI 

2. Euroopan ympäristön tilan selvä huononeminen tämän 
hetken tilanteesta 

1= KYLLÄ 2= EI 

3. Suomen ympäristön tilan selvä huononeminen tämän hetken 
tilanteesta 

1= KYLLÄ 2= EI 

4. lasten tulevaisuuden muuttuminen epävarmemmaksi  
ympäristömuutosten seurauksena 

1= KYLLÄ 2= EI 

5. ympäristölle haitallisten kulutustavaroiden hinnan nousu 1= KYLLÄ 2= EI 
6. kulutustavaroiden ympäristömerkintä 1= KYLLÄ 2= EI 
7. oma asenne 1= KYLLÄ 2= EI 
8. asumisyhteisössä vallitsevat säännöt 1= KYLLÄ 2= EI 
9. yhteiskunnassa vallitsevat trendit 1= KYLLÄ 2= EI 
10. verotuksen muutos 1= KYLLÄ 2= EI 
11. lait ja asetukset 1= KYLLÄ 2= EI 
12. ympäristöystävällisten vaihtoehtojen lisääntyminen 1= KYLLÄ 2= EI 
13. mainokset ja esitteet 1= KYLLÄ 2= EI 
14. koulutus 1= KYLLÄ 2= EI 
15. televisio ja radio ohjelmat 1= KYLLÄ 2= EI 
16. ei mikään 1= KYLLÄ 2= EI 

Osa VII 

1. Tunnetteko käsitteen  kestävä kehitys? 1=KYLLÄ, 2= EI 
2. Mitä ymmärrätte kestävän kehityksen käsitteellä?___________________________________ 
3. Mitä ymmärrätte käsitteellä ekologia?____________________________________________ 
4. Mitä osakäsitteitä mielestänne kuuluu sanaan ekologia? 

1. LUONNON JA IHMISEN VÄLINEN TASAPAINOINEN SUHDE 
2. LUONNON MONIMUOTOISUUS 
3. YMPÄRISTÖNSUOJELU 
4.   POLIITTINEN LIIKE 
5. MUOTITERMI, JOKA ON VAIKEA  MÄÄRITELLÄ YKSISELITTEISESTI 
6.  EN OSAA MÄÄRITELLÄ 

5. Tiedättekö, että kestävän kehityksen määritelmä on kirjattu rakennuslakiin? 
1=KYLLÄ, 2= EN 

6. Pitäisikö rakennuksia korjata ekologisemmin (myös nykyistä asuinrakennustanne)? 
1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 

LÄMMIN KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE. 
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Kysely/ kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenet 

Taustat: 
1. Kiinteistöyhtiön sijaintipaikka:______________________________________________ 
2. Vastaajan syntymävuosi:___________________________________________________ 
3. Koulutus:  

1= peruskoulu tai kansakoulu 
2= ammattikoulu 
3= opisto    
4= korkeakoulu 
5= muu, mikä?______________________________________________________ 

4. Asema kiinteistöyhtiössä:____________________________________________________ 
5. Sukupuoli: 1 MIES, 2 NAINEN 

Osa I: Kts.  asukaskysely. 

Osa II: Kts. asukaskysely 

Osa III: 

Ketkä mielestänne vaikuttavat eniten rakennusprosessiin (merkitkää numeroilla kolme tärkeintä 
numerojärjestyksessä): 
1. Hankesuunnittelu 

____ Tilaaja   
____ Käyttäjä 
____ Rakennuttaja 
____ Rahoittaja  
____ Suunnittelija  
____ Viranomaiset  
____ Lait ja asetukset  
____ Yhteiskunnan tilanne  
____ Urakoitsijat 
____ Muu, mikä?___________________________________________________ 

2. Rakennussuunnittelu 
____ Tilaaja   
____ Käyttäjä 
____ Rakennuttaja 
____ Rahoittaja  
____ Suunnittelija  
____ Viranomaiset  
____ Lait ja asetukset  
____ Yhteiskunnan tilanne  
____ Urakoitsijat 
____ Muu, mikä?___________________________________________________ 

3. Rakentaminen  
____ Tilaaja   
____ Käyttäjä 
____ Rakennuttaja 
____ Rahoittaja  
____ Suunnittelija  
____ Viranomaiset  
____ Lait ja asetukset  
____ Yhteiskunnan tilanne  
____ Urakoitsijat 
____ Muu, mikä?___________________________________________________ 
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4. Käyttö 
____ Tilaaja   
____ Käyttäjä 
____ Rakennuttaja 
____ Rahoittaja  
____ Suunnittelija  
____ Viranomaiset  
____ Lait ja asetukset  
____ Yhteiskunnan tilanne  
____ Urakoitsijat 
____ Muu, mikä?___________________________________________________ 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat uhat rakennushankkeen prosessin onnistumisen kannalta (kolme 
tärkeintä) seuraavissa vaiheissa? 
5. Tarveselvitys- vaiheessa 

1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

6. Hankesuunnittelu- vaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

7. Rakennussuunnittelu-vaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

8. Rakentamisvaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

9. Käytön aikana  
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

Mitkä seikat ohjaavat eniten omaa työtänne kiinteistöyhtiön hallituksessa (kolme tärkeintä)?  
10. Tarveselvitys- vaiheessa 

1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

11. Hankesuunnittelu vaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

12. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

14. Rakentamisvaiheessa 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
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15. Käytön aikana (takuuaika) 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

Millä keinoilla rakennushankkeen prosessia voitaisiin mielestänne parhaiten ohjata seuraavissa 
vaiheissa? 

16. Tarveselvitysvaiheessa_________________________________________________________ 
17. Hankesuunnitteluvaiheessa______________________________________________________ 
18. Rakennussuunnitteluvaiheessa ___________________________________________________ 
19. Rakentamisvaiheessa_____________________________________________________ 
20. Käytön aikana ___________________________________________________________ 

Osa IV: 

1. Oletteko olleet kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenenä mukana rakennushankkeissa, joissa on ollut 
ekologisen rakentamisen piirteitä (perusparannus ja uudistuotanto)?  

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
2. Kohteiden lukumäärä ja tyyppi?________________________________________________ 
3. Mainitkaa mitä ekologisia ominaisuuksia näissä kohteissa on._________________________ 
4. Mitkä asiat kuuluvat mielestänne ns. ekologiseen rakentamiseen yleensä?________________ 
5. Ekologiset näkökulmat ohjaavat kiinteistöyhtiön rakennushankkeita mielestänne:  

1=HUOMATTAVASTI, 2= JONKIN VERRAN, 3= VÄHÄN, 4= EI LAINKAAN, 5=EN 
OSAA SANOA 

6. Jos ekologia ohjaa, niin miten?__________________________________________________ 
7. Mitkä ovat mielestänne suurimpia ongelmia ekologisen rakentamisen toteuttamisen 

kannalta?________ 
8. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa 

korjausrakentamisessa omalla toimialueellanne? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

9. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa uudisrakentamisessa 
omalla toimialueellanne? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
10. Onko ekologinen rakentaminen tyyli? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
11. Mitä tyylillisiä erityispiirteitä ekologinen rakentaminen mielestänne sisältää?_______________ 
12. Mitä ekologisen rakentamisen  osa-alueiden merkitystä on mielestänne helpointa vahvistaa 

suunnittelun avulla? Numeroikaa kolme tärkeintä tärkeysjärjestyksessä. 
______ Energian säästö 
______ Veden säästö 
______ Materiaalien ja rakennustarvikkeiden kierrätettävyys ja säästö 
______ Ilman laadun parantaminen 
______ Paikallisten materiaalien käyttö 
______ Uusiutuvien energiamuotojen käyttö 
______ Luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) 
______ Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys 
______ Terveelliset materiaalit 
______ Ravinnon tuotanto paikallisesti 
______ Sosiaaliset tekijät 
______ Muu, mikä?____________________________________________________ 

13.Mitkä ovat ekologisia materiaaleja mielestänne?_____________________________________ 
14. Mikä on käsityksenne mukaan ns. paikallinen materiaali? (Maantieteellinen rajaus)__________ 
15. Mitä materiaaleja voitte luokitella paikallisiksi?_____________________________________ 
16. Pitäisikö paikallisia materiaaleja mielestänne suosia pelkästään paikallisuuden perusteella? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
17. Mitkä materiaalit ovat mielestänne kierrätettäviä?___________________________________ 
18. Mitkä rakennusosat ovat mielestänne kierrätettäviä?_________________________________ 



19(43) 

19. Pitäisikö omissa rakennushankkeissanne käyttää  ensisijaisesti kierrätettäviä materiaaleja? 
1= KYLLÄ, 2= EI 

20. Kiinteistöyhtiön hankkeissa rakennuksen elinkaarta tarkastellaan tai pohditaan mielestänne 
1.  AINA 
2 USEIN 
3 HARVOIN 
4 EI KOSKAAN 
5 EN TUNNE ELINKAAREN KÄSITETTÄ 

21. Tiedättekö mikä on elinkaariarvio/-analyysi ? 1= KYLLÄ, 2= EI 
22. Kiinteistöyhtiön hankkeissa materiaalin elinkaarianalyysilla on tähän mennessä ollut 

mielestänne 
1.  HUOMATTAVA MERKITYS 
2 JONKINLAINEN MERKITYS 
3 EI MITÄÄN MERKITYSTÄ 
4 EN TUNNE ELINKAAREN KÄSITETTÄ 
5 EN OSAA SANOA 

23. Uskotteko, että materiaalin elinkaariarvion merkitys korostuu tulevaisuudessa ? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

24. Miten parhaiten voidaan mielestänne vaikuttaa energian säästöön rakentamisen aikana 
työmaalla?________ 

25. Miten parhaiten voidaan vaikuttaa energia säästöön  rakennuksen käytön aikana?__________ 
26. Miten parhaiten voidaan vaikuttaa veden säästöön rakentamisen aikana työmaalla?_________ 
27. Miten parhaiten voidaan vaikuttaa veden säästöön rakennuksen käytön aikana?____________ 
28. Millä keinoilla vähennetään parhaiten jätteen syntyä rakentamisen aikana työmaalla?_________ 
29. Millä keinoilla vähennetään parhaiten jätteen syntyä rakennuksen käytön aikana?__________ 
30. Onko tuulivoimalla mielestänne merkitystä asuntorakentamisessa ja asumiseen liittyvässä 

energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin 
seutu) ? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

31. Onko passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisellä merkitystä asuntorakentamisessa ja 
asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

32. Onko aktiivisella aurinkoenergialla (aurinkosähkö, -lämmitys) merkitystä asuntorakentamisessa 
ja asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 
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33. Onko harmaan veden ja mustan veden erottelulla merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen 
liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai 
Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

34. Onko vedettömällä vesiklosetilla (kompostoiva WC) mielestänne merkitystä 
asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla 
toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin 
osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

35. Onko rakennuksessa, tontilla tai asuinalueella tapahtuvalla puutarhaviljelyllä merkitystä 
asumiseen liittyvässä elintarvikkeiden tuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

36. Onko rakennuksessa, tontilla tai asuinalueella tapahtuvalla puutarhaviljelyllä merkitystä 
asumisviihtyisyydelle ja virkistäytymiselle tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? (Vastaus oman toimialueen kaupungin osalta) 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka 

37. Miten parhaiten vähennetään autojen käyttöä (ja edelleen pakokaasujen aiheuttamaa 
ilmansaastumista) omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)?  

Numeroikaa kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 
_______ polttoaineen hintaa korottamalla  
_______ autojen teknisiä ominaisuuksia parantamalla   
_______ tiivistämällä kaupunkirakennetta  
_______ mahdollistamalla etätyö   
_______ asennekasvatuksella 
_______ lakien ja asetusten avulla  
_______ parantamalla julkisten kulkuvälineiden houkuttelevuutta 
_______ vaikeuttamalla autoilua suunnittelun avulla  
_______ autoilun vähentäminen on vaikeaa 
_______ autoilua ei tarvitse vähentää  
_______ muu, mikä?_______________________________________________ 
_______ en osaa sanoa 

38. Tunnetteko emissio-käsitteen? 1=KYLLÄ, 2=EI  
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39. Onko pintamateriaalien päästöluokituksella (emissioluokituksella) ollut merkitystä kohteissanne 
tähän mennessä? 

1 huomattava merkitys 
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys   
4 ei mitään merkitystä  
5 en osaa sanoa 

40. Lisääntyykö mielestänne päästöluokituksen merkitys materiaalivalinnoissa tulevaisuudessa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

41. Tunnetteko käsitteen biodiversiteetti? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

42. Mitä se mielestänne tarkoittaa?_____________________________________________ 
43. Onko Rovaniemen/ Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi kasveja? (Vastaus oman toimialueenne 

kaupungin osalta) 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

44. Onko Rovaniemen/Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi eläimiä? (Vastaus oman toimialueenne 
kaupungin osalta) 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
45. Onko mielestänne syytä suunnittelun avulla lisätä luonnon monimuotoisuutta eli 

biodiversiteettiä Rovaniemen tai Mikkelin kaupunkialueella? (Vastaus oman toimialueenne 
kaupungin osalta) 

1 syytä lisätä paljon  
2 syytä lisätä jonkin verran  
3 ei tarvetta lisäykseen   
4 en tunne tilannetta nyt  
5 en osaa sanoa 

46. Käsityksenne rakentamisen ekologisuuden tarpeesta? 
1 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa selvästi ekologisemmaksi  
2 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa jonkin verran ekologisemmaksi 
3 nykyinen  rakentamiskulttuuri on ekologinen  
4 nykyisen rakentamiskulttuurin pitäisi kehittyä nykyisen kaltaisena 
5 nykyisen rakentamiskulttuurin pitäisi kehittyä nykyistä teknisempään suuntaan (sis. 

myös ns. ekotekniikan) 
6 en osaa sanoa 

47. Aiotteko tietoisesti ohjata kohteittenne toteuttamista ja suunnittelua entistä  ekologisemmaksi 
lähitulevaisuudessa? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
48. Mitkä ovat suurimmat esteet edellisessä kysymyksessä esitetyn ohjauksen toteuttamiselle?____ 
49. Ekologisten ominaisuuksien liittäminen rakentamiseen edellyttää muutosta 

rakennuskulttuurissamme. Missä on mielestänne eniten muutostarvetta? (Merkitkää 
numeroimalla kolme tärkeintä) 

_______ muutos laissa ja asetuksissa  
_______ muutos tilaajan ja/tai rakennuttajan asenteissa   
_______ muutosta suunnittelutyössä  
_______ muutos rakennustyössä  
_______ muutos taloudellisissa ohjauksessa  
_______ muutos käyttäjätasolla   
_______ muutos yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä 
_______ muutos viranomaisohjauksessa   
_______ muutos rakennustarviketuotannossa   
_______ muutosta ei tarvita  
_______ muualla missä?__________________________________________________ 
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50. Mitkä parhaiten /helpoimmin saavat aikaan muutoksen rakentamisessa? (Merkitkää 
numeroimalla kolme tärkeintä) 

_______ lait ja asetukset  
_______ viranomaisohjaus  
_______ verotus/hinta 
_______ rahoittajan ohjaus  
_______ rakennuttajan ohjaus  
_______ suunnittelijan vaikutus  
_______ käyttäjän vaikutus   
_______ yhteiskunnallinen vaikutus  
_______ tyyli  
_______ koulutus  
_______  muu, mikä?___________________________________________________ 

51. Kenellä on ensisijaisesti  vastuu ekologisten asioiden mukaan tuomisesta rakennusprojektiin?  
Numeroikaa kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ Euroopan unioni   
_______ valtio  
_______ kunta   
_______ viranomaiset   
_______ rakennuttaja  
_______ suunnittelijat   
_______ rahoittaja  
_______ käyttäjä  
_______ muu, mikä?_____________________________________________________ 

52. Mistä olette saaneet tietoa ekologisesta rakentamisesta?_______________________________ 

Osa V: 

1. Ounasrinne/ Peitsari on toiminnoiltaan (liikennejärjestelyt, tontit, palvelut) hyvä. (Vastaus oman 
toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

2. Kiinteistöyhtiön kerrostalot tällä alueella ovat  toiminnoiltaan yleensä hyviä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

3. Kiinteistöyhtiön kerrostaloissa olevat asunnot ovat toiminnoiltaan yleensä hyviä. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

4. Ounasrinne / Peitsari on rauhallinen. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 
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5. Kiinteistöyhtiön kerrostalot ovat yleensä rauhallisia. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

6. Ounasrinne /Peitsari on riittävän kaunis. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

7. Ounasrinteellä/ Peitsarissa olevat kiinteistöyhtiön kerrostalot ovat riittävän kauniita. (Vastaus 
oman toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

8. Asumisen hinta /laatu-suhde on hyvä tällä hetkellä Ounasrinteellä/ Peitsarissa. (Vastaus oman 
toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

9. Asunnoista voitaisiin periä korkeampaa vuokraa, jos asumisen laatua parannettaisiin 
Ounasrinteellä/ Peitsarissa. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

10. Mitä mielestänne on asumisen hyvä laatu?___________________________________________ 
Ounasrinteeltä/ Peitsarista on hyvät yhteydet luontoon. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen 

osalta) 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

11. Ounasrinteellä/ Peitsarissa on kasveja. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

12. Mitä kasveja olette nähnyt alueella nähneet (kuvailkaa omin sanoin)?___________________ 
13. Ounasrinteellä/ Peitsarissa on eläimiä. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= LIIAN VÄHÄN 
2= RIITTÄVÄSTI 
3= LIIAN PALJON 
4= EI OLLENKAAN 
5= EN OSAA SANOA 
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14. Mitä eläimiä olette alueella nähneet?___________________________________________ 
15. Ounasrinteellä/ Peitsarissa olevista kiinteistöyhtiön asunnoista voitaisiin periä korkeampaa 

vuokraa, jos piha-alueita vihreytettäisiin enemmän. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen 
osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

16. Kuinka paljon olisitte tällöin valmis korottamaan vuokraa ? Neliöhintaan /kokonaisvuokraan? 
____________________________ MK/M2   tai _______________________________MK/ KK 
17. Miten piha-aluetta tulisi vihreyttää?_______________________________________________ 
18. Ounasrinteellä/ Peitsarissa on riittävästi toimintamahdollisuuksia eri ikäryhmille. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

19. Mihin toimintaan alueella on mahdollista osallistua?_________________________________ 
20. Kerrostaloissa on yleensä riittävästi asukkaiden yhteisiä tiloja harrastuksia varten. 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

21. Ounasrinteellä/ Peitsarissa asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus puutarhanviljelyyn tontilla. 
(Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

22. Ounasrinteellä/ Peitsarissa asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus puutarhanviljelyyn kerrostalon 
yhteydessä olevassa kasvihuoneessa. (Vastaus oman toimialueen asuntoalueen osalta) 

1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

23. Miten oman näkemyksenne mukaan  Ounasrinnettä/ Peitsaria tulisi kehittää, jotta se tulisi 
paremmaksi asuinalueeksi? (Vastaus oman toimialueen asuinalueen osalta)________________ 

24. Miten oman näkemyksenne mukaan Ounasrinteellä/ Peitsarissa olevia kerrostaloja tulisi 
muuttaa/ olisi pitänyt muuttaa, jotta ne vastaisivat paremmin asukkaiden asumistarpeita? 
(Vastaus oman toimialueen asuinalueen osalta)_______________________________ 

25. Voivatko asukkaanne riittävästi vaikuttaa asuntoaan koskeviin päätöksiin?   
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

26. Voivatko asukkaanne riittävästi vaikuttaa  omaa kerrostaloaan koskeviin päätöksiin?  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

27. Voivatko asukkaat riittävästi vaikuttaa asuinaluettaan koskeviin päätöksiin? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
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28. Kenellä / keillä on mielestänne vastuu vuokra-asunnon kunnossapidosta ja huollosta?  
(Merkitse rasti) 

____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?___________________________________________________ 

30. Kenellä on mielestänne vastuu vuokrakerrostalon kunnossapidosta ja huollosta? (Merkitse rasti) 
____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?___________________________________________________ 

31. Kenellä on mielestänne ensisijainen vastuu asuinalueen  (Ounasrinne/ Peitsari)kunnossapidosta 
ja huollosta? (Merkitse rasti) 

____asukas 
____isännöitsijä 
____asukasyhdistys 
____kiinteistöosakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja 
____kaupunki 
____muu, kuka?___________________________________________________ 

32. Pitäisikö/ olisiko pitänyt  ekologista rakentamista mielestänne soveltaa Ounasrinteen/ Peitsarin 
rakennusten ja alueen korjaamisessa? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

Osa VI 

1. Onko teillä kokemusta perusparannushankkeista (kiinteistöyhtiön hallituksessa oloaikananne)?  
1= KYLLÄ, 2= EI 

2. Jos vastasitte kyllä niin mistä kohteista teillä on kokemusta? 
1= julkinen rakennus, 2= kerrostalo, 3= omakotitalo, rivitalo, 4= teollisuusrakennus,  
5= muu 

3. Onko teillä kokemusta 1960-1980-luvulla rakennetun elementtikerrostalon 
perusparantamishankkeesta? 

1= KYLLÄ, 2= EI 
4. Mitkä seikat ovat ohjanneet mielestänne eniten perusparannuksia? Luetelkaa kolme 

tärkeysjärjestyksessä. 
1._______________________2.________________________3._____________________ 

5. Onko perusparannuskohteissanne käytetty valikoivaa purkua?  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

6. Kokemuksenne valikoivasta purusta?_______________________________________________ 
7. Onko kiinteistöyhtiönne rakentanut asukaslähtöisesti tehtyjä kohteita? 1= KYLLÄ, 2= EI 
8. Mitä asukaslähtöisyys on tarkoittanut?_____________________________________________ 
9. Oletteko tehneet  

1= kokonaisvaltaisia, 2=asuntokohtaisesti vaihtelevia perusparannuksia vai, 3= molempia, 
4= en osaa sanoa 

10. Kumpi tapa on mielestänne parempi kiinteistöyhtiön kannalta? 
1= kokonaisvaltainen, 2= asuntokohtaisesti vaihtelevat, 3= molemmat yhtä hyviä, 4= en osaa sanoa 
11. Onko mielestänne hyvä vaihtoehto pyrkiä työllistämään perusparannuskohteessa tai samalla 

asuinalueella asuvia työttömiä rakennusalan ammattilaisia perusparannusprojekteissa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

12. Miksi?__________________________________________________________ 
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Osa VII 

1. Onuasrinteellä/ Peitsarissa olevien vuokrakerrostalojemme lumityöt hoidetaan hyvin. 
1= TÄYSIN SAMAA MIELTÄ 
2= JOKSEENKIN SAMAA MIELTÄ 
3= JOKSEENKIN ERI MIELTÄ 
4= TÄYSIN ERI MIELTÄ 
5= EN OSAA SANOA 

2. Pitäisikö asukkaille tarjota mahdollisuus osallistua itse lumitöihin?  
1 KYLLÄ 2 EI 3 EN OSAA SANOA 

3. Pitäisikö lumitöiden teosta saada tällöin palkkaa/ alennusta vuokraan?1= KYLLÄ, 2= EI 
4. Mihin osioon  talvi on vaikuttanut  kiinteistöyhtiön perusparannushankkeissa eniten? 

1= aikatauluihin, 2= materiaalivalintoihin, 3= työmenetelmiin, 4= työmaatoimintaan, 5= 
suunnitelmiin, 6= muuhun mihin________7= en tiedä 

5. Voitteko eritellä vaikutuksen laadun?_____________________________________________ 
6. Onko talvirakentaminen aiheuttanut kustannusten nousua omissa projekteissanne? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
7. Jos on miksi?___________________________________________________________________ 
8. Kuinka paljon prosenteissa kustannusten nousu on keskimäärin ollut?____________________ 
9. Miten talvirakentaminen vaikuttanut työn laatuun kohteissanne?   

1 rakentamisen laatu on heikentynyt selvästi 
2  rakentamisen laatu on heikentynyt jonkin verran 
3  rakentamisen laatu on ollut yhtä hyvää kuin keväällä, kesällä ja syksylläkin 
4 rakentamisen laatu on ollut parempaa kuin muulloin 
5 en osaa sanoa 

10. Miten talvirakentamista tulisi mielestänne kehittää?__________________________________ 
11. Mitä talven negatiivisia  vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla vähentää? Mainitse 

negatiivinen tekijä ja parannusehdotus. 
TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 

12. Mitä talven positiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla korostaa? Mainitse positiivinen 
tekijä ja ehdotus. 

TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 
13. Onko talvella mielestänne merkitystä ekologisen rakentamisen soveltamisessa Rovaniemellä / 

Mikkelissä?  (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta)  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

14. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa negatiivisesti 
Rovaniemellä / Mikkelissä? (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta)_______________ 

15. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa positiivisesti 
Rovaniemellä / Mikkelissä?  (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta)______________ 

Osa VIII 

1. Uskotteko, että  ympäristötietoisuus ja ekologisuus ovat yrityksille (konsultit ja urakoitsijat) 
kilpailuväline lähitulevaisuudessa?  

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
2. Mielipiteenne rakentamisen laadusta omalla toimialueellanne. 

1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 
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3. Mielipiteenne suunnittelun laadusta omalla toimialueellanne. 
1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

4. Mielipiteenne rakennuttamisen laadusta omalla toimialueellanne. 
1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

5. Mielipiteenne materiaalien laadusta omalla toimi- ja hankinta-alueellanne. 
1 laatu on yleensä korkeatasoista 
2 laatu on yleensä hyvää 
3  laatu on yleensä välttävää 
4 laatu on yleensä heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

6. Merkitseekö ekologinen rakentaminen mielestänne automaattisesti hyvää rakentamista? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

7. Merkitseekö ekologinen materiaali mielestänne automaattisesti laadukasta materiaalia ? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

8. Kenellä on ensisijaisesti vastuu laadusta rakennusprojektissa? Numeroikaa kolme tärkeintä 
numerojärjestyksessä. 

_______ suunnittelija 
_______ rakennuttaja 
_______ työmaan valvoja  
_______ rakennusliike (työmaapäällikkö, työmaamestari, rakennusmiehet) 
_______ materiaalien toimittajat  
_______ rahoittaja  
_______ kunta  
_______ valtio 
_______ viranomaiset 
_______ muu, mikä?_______________________________________________ 

Pitäisikö mielestänne rakennusselitykseen lisätä tarkempia määräyksiä materiaalien ja rakenteiden 
laatuominaisuuksista (tarkka kuvaus materiaalista/ tuotteesta/ rakennusosasta ko. 
ominaisuuksien osalta)  EOS= EN OSAA SANOA 

9. kuten päästöluokka? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ, 4=EOS 
10. kierrätettävyyden taso? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ, 4=EOS 
11. huollettavuuden taso? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ, 4=EOS 
12. takuuaika? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ, 4=EOS 
13. talvirakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset määreet (esim. työstöaika ja olosuhteet tms.)? 

1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ, 4=EOS  
14. Mitkä ovat mielestänne suunnittelun suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 

1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

15. Vaikuttavatko ko. ongelmat suunnittelun laatuun ? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
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16. Mitkä ovat mielestänne rakentamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

17. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakentamisen laatuun? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

18. Mitkä ovat mielestänne rakennuttamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

19. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakennuttamisen laatuun ? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

Osa IX (kts. asukaskysely osa VII)  

Kysely/ urakoitsijat 

1. Taustat: 
2. Yrityksen sijaintipaikka_________________________________________________________ 
3. Toimia 1= rakennusurakointi  2= sähköurakointi  3= LVI-urakointi  4=maarakennus 
4. Työntekijämäärä _______________________________________________________________ 
5. Perustamisvuosi_______________________________________________________________ 
6. Maantieteellinen toimialue:______________________________________________________ 
7. Vastaajan syntymävuosi:________________________________________________________ 
8. Koulutus:  

1= peruskoulu tai kansakoulu 
2= ammattikoulu 
3= opisto    
4= korkeakoulu 
5= muu, mikä?____________________________________________________________ 

9. Asema yrityksessä____________________________________________________________ 
10. Sukupuoli: 1 MIES 2 NAINEN 

Osa I: (kts. asukaskysely osa I)  

Osa II: (kts.  vastausvaihtoehdot asukaskysely osa II)  

1. Millainen on mielestänne ympäristön tila Suomessa? 
2. Millainen on mielestänne ympäristön tila ROVANIEMI/ MIKKELI? (Vastaus oman toimialueen 

kaupungin osalta) 
3. Millainen on mielestänne ympäristön tila Euroopassa? 
4. Millainen on mielestänne ympäristön tila maailmassa? 
5. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta Rovaniemellä/ Mikkelissä? (Vastaus oman toimialueen 

kaupungin osalta) 
6. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa? 
7. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta Suomessa?  
8. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa? 
9. Oletteko huolestunut ympäristön tilasta Euroopassa?  
10. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa? 
11.Oletteko huolestunut ympäristön tilasta maailmassa?  
12. Jos vastasitte kyllä, kertokaa, mikä teitä erityisesti huolestuttaa? 
13. Uskotteko voivanne vaikuttaa ympäristön tilaan omalla toiminnallanne?  
14. Kertokaa miten parhaiten vaikutatte (menetelmät): 
15. Mainitse suomalaisen yhteiskunnan kolme tärkeintä sisäistä ja kolme tärkeintä ulkoista uhkaa 

nykyisin, joihin pitäisi vaikuttaa voimakkaimmin? SISÄISET ULKOISET 
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Osa III: (kts. kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille osa III)  

Osa IV:  

1. Oletteko tehneet  ekologista suunnittelua (perusparannus ja uudistuotanto)? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

2. Kohteiden lukumäärä ja tyyppi?__________________________________________________ 
3. Mainitkaa mitä ekologisia ominaisuuksia näissä kohteissa on.__________________________ 
4. Mitkä asiat kuuluvat mielestänne ns. ekologiseen rakentamiseen yleensä?_________________ 
5. Ekologiset näkökulmat ohjaa rakentamistanne?  

1=HUOMATTAVASTI, 2= JONKIN VERRAN, 3= VÄHÄN, 4= EI LAINKAAN, 5=EN 
OSAA SANOA 

6. Jos ekologia ohjaa, niin miten?_____________________________________________________ 
7. Mitkä ovat mielestänne suurimpia ongelmia ekologisen rakentamisen toteuttamisen kannalta?___ 
8. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa 

korjausrakentamisessa omalla toimialueellanne?  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

9. Uskotteko, että ekologisen rakentamisen merkitys lisääntyy tulevaisuudessa uudisrakentamisessa 
omalla toimialueellanne? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
10. Onko ekologinen rakentaminen tyyli? 1= KYLLÄ, 2= EI, 3= EN OSAA SANOA 
11. Mitä tyylillisiä erityispiirteitä ekologinen rakentaminen mielestänne sisältää?______________ 
12. Mitä ekologisen rakentamisen  osa-alueiden merkitystä on mielestänne helpointa vahvistaa 

suunnittelun avulla? Numeroikaa kolme tärkeintä tärkeysjärjestyksessä. 
______ Energian säästö  
______ Veden säästö  
______ Materiaalien ja rakennustarvikkeiden kierrätettävyys ja säästö  
______ Ilman laadun parantaminen  
______ Paikallisten materiaalien käyttö 
______ Uusiutuvien energiamuotojen käyttö  
______ Luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) 
______ Jätemäärän vähentäminen ja kierrätys  
______ Terveelliset materiaalit  
______ Ravinnon tuotanto paikallisesti 
______ Sosiaaliset tekijät 
______ Muu, mikä?____________________________________________________ 

13. Mitkä ovat ekologisia materiaaleja mielestänne?____________________________________ 
14. Mikä on käsityksenne mukaan ns. paikallinen materiaali?_____________________________ 
15. Mitä materiaaleja voitte luokitella paikallisiksi?____________________________________ 
16. Paikallisten materiaalien merkitys kohteissanne? 

1 Pyrimme käyttämään ensisijaisesti paikallisia materiaaleja 
2 Käytämme paikallisia materiaaleja tietoisesti satunnaisesti 
3 Valitsemme materiaalin esisijaisesti muun kuin paikallisuuden perusteella  
4 En tunne paikallisia materiaaleja 

16. Pitäisikö paikallisia materiaaleja mielestänne suosia pelkästään paikallisuuden perusteella? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

17. Mitkä ovat tärkeimmät kriteerinne (kolme) materiaalia valitessanne? 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

18. Kuinka kaukaa hankitte materiaaleja?____________________________________________ 
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19. Mistä yleensä hankitte tuotteen?  
1 vakituiselta toimittajalta 
2 edullisimmalta toimittajalta 
3 lähimmältä toimittajalta 
4 nopeimmalta toimittajalta 
5 luotettavalta toimittajalta  
6 satunnaisesti 
7 muu, mikä?____________________________________________________ 

20. Mitkä materiaalit ovat mielestänne kierrätettäviä?____________________________ 
21. Mitkä rakennusosat ovat mielestänne kierrätettäviä?__________________________ 
22. Oletteko käyttäneet kohteissanne kierrätettäviä materiaaleja? 1= KYLLÄ, 2= EI  
23. Mitä olette käyttäneet?_________________________________________________ 
24. Onko materiaalin mahdollisella elinkaariarviolla ollut vaikutusta valitessanne materiaaleja 

kohteeseen tähän mennessä? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= EN OSAA SANOA 
25. Uskotteko, että elinkaariarvion merkitys korostuu tulevaisuudessa?  

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
26. Miten parhaiten voitte omalla toiminnallanne vaikuttaa energian säästöön rakentamisen 

aikana?_____________ 
27. Miten parhaiten voitte  omalla toiminnallanne vaikuttaa energia säästöön kohteen käytön 

aikana?____________ 
28. Miten parhaiten voitte vaikuttaa veden säästöön rakentamisen aikana?___________________ 
29. Miten parhaiten voitte vaikuttaa veden säästöön käytön aikana?________________________ 
30. Millä keinoilla vähennätte parhaiten jätteen syntyä rakentamisen aikana?________________ 
31. Millä keinoilla vähennätte parhaiten jätteen syntyä käytön aikana?_____________________ 
32. Onko tuulivoimalla mielestänne merkitystä asuntorakentamisessa ja asumiseen liittyvässä 

energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin 
seutu) ? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka  

33. Onko passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisellä merkitystä asuntorakentamisessa ja 
asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 

(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 
1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka  

34.  Onko aktiivisella aurinkoenergialla (aurinkosähkö, -lämmitys) merkitystä 
asuntorakentamisessa ja asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla 
toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys 
3 ei kovin tärkeä 
4 ei mitään merkitystä 
5 en tunne tekniikka  
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35. Onko harmaan veden ja mustan veden erottelulla merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen 
liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai 
Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

36. Onko vedettömällä vesiklosetilla (kompostoiva wc) mielestänne merkitystä 
asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla 
toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

37. Onko rakennuksessa, tontilla tai asuinalueella tapahtuvalla puutarhaviljelyllä merkitystä 
asumiseen liittyvässä elintarvikkeiden tuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

38. Miten parhaiten vähennetään autojen käyttöä (ja edelleen pakokaasujen aiheuttamaa 
ilmansaastumista) omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? Numeroikaa 
kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ polttoaineen hintaa korottamalla 
_______ autojen teknisiä ominaisuuksia parantamalla  
_______ tiivistämällä kaupunkirakennetta 
_______ mahdollistamalla etätyö 
_______ asennekasvatuksella 
_______ lakien ja asetusten avulla 
_______ parantamalla julkisten kulkuvälineiden houkuttelevuutta 
_______ vaikeuttamalla autoilua suunnittelun avulla 
_______ autoilun vähentäminen on vaikeaa 
_______ autoilua ei tarvitse vähentää 
_______ muu, mikä?_______________________________________________ 
_______ en osaa sanoa 

39. Tunnetteko emissio-käsitteen 1=KYLLÄ, 2=EI 
40. Onko pintamateriaalien päästöluokituksella (emissioluokituksella) ollut merkitystä valitessanne 

materiaalia kohteeseenne? 
1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä  
4 ei mitään merkitystä  
5 en osaa sanoa 

41. Lisääntyykö mielestänne päästöluokituksen merkitys materiaalivalinnoissanne tulevaisuudessa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

42. Tunnetteko käsitteen biodiversiteetti? 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= EN OSAA SANOA 
43. Mitä se mielestänne tarkoittaa?_________________________________________________ 
44. Onko Rovaniemen/ Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi kasveja? (Vastaus oman toimialueenne 

kaupungin osalta) 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= EN OSAA SANOA 
45. Onko Rovaniemen/Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi eläimiä? (Vastaus oman toimialueenne 

kaupungin osalta) 1=KYLLÄ, 2=EI, 3= EN OSAA SANOA 
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46. Onko mielestänne syytä suunnittelun avulla lisätä luonnon monimuotoisuutta eli 
biodiversiteettiä Rovaniemen tai Mikkelin kaupunkialueella? (Vastaus oman toimialueenne 
kaupungin osalta) 

1 syytä lisätä paljon  
2 syytä lisätä jonkin verran  
3 ei tarvetta lisäykseen   
4 en tunne tilannetta nyt  
5 en osaa sanoa 

47. Käsityksenne rakentamisen ekologisuuden tarpeesta? 
1 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa selvästi ekologisemmaksi  
2 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa jonkin verran ekologisemmaksi 
3 nykyinen  rakentamiskulttuuri on ekologinen  
4 nykyisen rakentamiskulttuurin pitäisi kehittyä nykyisen kaltaisena 
5 en osaa sanoa 

48. Aiotteko tietoisesti muuttaa omaa rakennuskäytäntöänne ekologisemmaksi lähitulevaisuudessa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

49. Mitkä ovat suurimmat esteet muutokselle?_______________________________________ 
50. Ekologisten ominaisuuksien liittäminen rakentamiseen edellyttää muutosta 

rakennuskulttuurissamme. Missä on mielestänne eniten muutostarvetta? (Merkitkää 
numeroimalla kolme tärkeintä) 

_______ muutos laissa ja asetuksissa 
_______ muutos tilaajan ja/tai rakennuttajan asenteissa  
_______ muutosta suunnittelutyössä 
_______ muutos rakennustyössä 
_______ muutos taloudellisissa ohjauksessa 
_______ muutos käyttäjätasolla 
_______ muutos yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä 
_______ muutos viranomaisohjauksessa  
_______ muutos rakennustarviketuotannossa  
_______ muutosta ei tarvita 
_______ muualla missä?______________________________________________ 

51. Mitkä parhaiten /helpoiten saa aikaan  muutoksen rakentamisessa? (Merkitkää numeroimalla 
kolme tärkeintä) 

_______ lait ja asetukset  
_______ viranomaisohjaus  
_______ verotus/hinta 
_______ rahoittajan ohjaus  
_______ rakennuttajan ohjaus  
_______ suunnittelijan vaikutus  
_______ käyttäjän vaikutus   
_______ yhteiskunnallinen vaikutus  
_______ tyyli  
_______ koulutus  
_______  muu, mikä?___________________________________________________ 

52. Kenellä on ensisijaisesti  vastuu ekologisten asioiden mukaan tuomisesta rakennusprojektiin? 
Numeroikaa kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ Euroopan unioni   
_______ valtio  
_______ kunta   
_______ viranomaiset   
_______ rakennuttaja  
_______ suunnittelijat   
_______ rahoittaja  
_______ käyttäjä  
_______ muu, mikä?____________________________________________________ 
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53. Mistä olette saanut tietoa ekologisesta rakentamisesta?_______________________________ 

Osa V 

1. Onko teillä kokemusta perusparannuksista? 1= KYLLÄ, 2= EI 
2. Jos vastasitte kyllä niin mistä kohteista teillä on kokemusta? 

1= julkinen rakennus, 2= kerrostalo, 3= omakotitalo, 4= teollisuusrakennus, 5= muu 
3. Onko teillä kokemusta 1960-1980-luvulla rakennetun elementtikerrostalon perusparantamisesta? 

1= KYLLÄ, 2= EI 
4. Mitkä seikat ovat ohjanneet mielestänne eniten tekemiänne perusparannuksia? Luetelkaa kolme 

tärkeysjärjestyksessä. 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

5. Oletteko käyttäneet valikoivaa purkua? 1= KYLLÄ  2= EI 
6. Kokemuksenne valikoivasta purusta?______________________________________________ 
7. Oletteko rakentaneet asukaslähtöisesti tehtyjä kohteita? 1= KYLLÄ  2= EI 
8. Mitä asukaslähtöisyys on tarkoittanut?_________________________________________ 
9. Oletteko tehneet  

1= kokonaisvaltaisia vai, 2=asuntokohtaisesti vaihtelevia perusparannuksia? 
10. Kumpi tapa on mielestänne parempi teidän kannaltanne? 

1 kokonaisvaltainen, 2 asuntokohtaisesti vaihtelevat, 3 molemmat yhtä hyviä 
11. Onko mielestänne hyvä vaihtoehto pyrkiä työllistämään perusparannuskohteessa tai samalla 

asuinalueella asuvia työttömiä rakennusalan ammattilaisia perusparannusprojekteissa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

12.Miksi?_______________________________________________________________________ 

Osa VI 

1. Mihin osioon talvi on vaikuttanut  tekemissänne perusparannuksissa eniten? 
1= aikatauluihin, 2= materiaalivalintoihin, 3= työmenetelmiin, 4= työmaatoimintaan, 5= 
suunnitelmiin, 6= muuhun mihin_________________________ 

2. Voitteko eritellä vaikutuksen laadun?_____________________________________________ 
3. Onko talvi vaikuttanut rakennustapaanne? 1= KYLLÄ  2= EI 
4. Perustelisitteko? ________________________________________________________________ 
5. Teettekö talvella kaikkia työvaiheita? 1= KYLLÄ  2= EI 
6. Jos ette, niin mitkä tehtävät siirtyvät toiseen ajankohtaan?______________________________ 
7. Onko talvirakentaminen aiheuttanut kustannusten nousua omissa projekteissanne?  

1= KYLLÄ  2= EI 
8. Jos on miksi?___________________________________________________ 
9. Kuinka paljon prosenteissa kustannusten nousu on keskimäärin ollut?__________________ 
10. Miten talvirakentaminen vaikuttanut työn laatuun kohteissanne?   

1 rakentamisen laatu on heikentynyt selvästi 
2  rakentamisen laatu on heikentynyt jonkin verran 
3  rakentamisen laatu on ollut yhtä hyvää kuin keväällä, kesällä ja syksylläkin 
4 rakentamisen laatu on ollut parempaa kuin muulloin 

11. Miten talvirakentamista tulisi mielestänne kehittää?_______________________________ 
12. Mitä talven negatiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla vähentää? Mainitse negatiivinen 

tekijä ja parannusehdotus. 
TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 

13. Mitä talven positiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla korostaa? Mainitse positiivinen 
tekijä ja ehdotus. 

TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 
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14. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa positiivisesti 
Rovaniemellä / Mikkelissä? (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta)______________ 

15. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa negatiivisesti 
Rovaniemellä / Mikkelissä? (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta)______________ 

Osa VII 

1. Onko yrityksellänne ympäristöohjelma/ ympäristöprofiili? 1= KYLLÄ 2= EI  
2. Jos on, milloin se on tehty?_____________________________________________ 
3. Kuka sen on tehnyt?___________________________________________________ 
4. Aiotteko tehdä ympäristöohjelman, jos sellaista teillä ei vielä ole? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
5. Onko kohteissanne olevilla aliurakoitsijoilla ollut  tietämänne mukaan ympäristöohjelma? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
6. Miten mahdollinen ympäristöohjelma vaikuttaa rakentamiseenne?__________________ 
7. Onko yrityksellänne laatujärjestelmä? 1= KYLLÄ 2= EI 
8. Jos teillä ei vielä ole laatujärjestelmää, aiotteko tehdä sen? 

1 KYLLÄ 2 EI 3 EN OSAA SANOA 
9. Miten laatujärjestelmä vaikuttaa rakentamiseenne?________________________________ 
10. Oletteko olleet mukana tekemässä huoltokirjoja?  

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
11.Onko tiedon saanti huoltokirjaa varten ollut vaikeaa? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
12. Miksi se on ollut vaikeaa?________________________________________________ 
13. Mistä yleensä hankitte ko. tietoa? 

1= kirjallisuus, 2= lehdet, 3= RT-kortit, 4= valmistajat, 5= muut suunnittelijat, 6= kurssit, 
7= tuote-esittelyt, 8= mainokset, 9=muu______________ 

14.Onko huoltokirjalla mielestänne ollut vaikutusta rakentamisen laatuun?  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

15. Mitkä ovat teidän näkemyksen mukaan hyvän materiaalin laatuominaisuudet? Numeroikaa 
kolme tärkeintä numerojärjestykseen. 

_____ edullinen hinta  
_____ korkea esteettinen laatu  
_____ huoltovapaus  
_____ huollettavuus 
_____ tyylikkyys, ajanmukaisuus   
_____ helppo saatavuus  
_____ kulutuskestävyys  
_____ kierrätettävyys 
_____ pitkään jatkunut tuotanto ja laaja kokemus tuotteesta  
_____ helppo työstettävyys työmaalla   
_____ muu, mikä?_________________________________________________ 

16. Mitkä ovat teidän näkemyksen mukaan hyvän rakennusosan laatuominaisuudet? Numeroikaa 
kolme tärkeintä. 

_____ edullinen hinta  
_____ korkea esteettinen laatu  
_____ huoltovapaus  
_____ huollettavuus 
_____ tyylikkyys, ajanmukaisuus   
_____ työmaalla helposti valmistettava  
_____ kulutuskestävyys  
_____ kierrätettävyys 
_____ pitkään jatkunut käyttö ja laaja kokemus rakennusosasta  
_____ teollinen valmistus osana rakennusosaa  
_____ muu, mikä?____________________________________________________ 
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17. Uskotteko, että ympäristötietoisuus ja ekologisuus ovat yrityksellenne kilpailuväline 
lähitulevaisuudessa? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
18. Mielipiteenne rakentamisen laadusta omalla toimialueellanne. 

1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

19. Mielipiteenne suunnittelun laadusta omalla toimialueellanne. 
1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

20. Mielipiteenne rakennuttamisen laadusta omalla toimialueellanne. 
1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

21. Mielipiteenne materiaalien laadusta omalla toimi- ja hankinta-alueellanne. 
1 laatu on korkeatasoista 
2 laatu on hyvää 
3  laatu on välttävää 
4 laatu on heikkoa 
5 laatu vaihtelee niin paljon, että on vaikea tehdä yleistyksiä 
6 en osaa sanoa 

22. Mainitkaa missä tuoteryhmissä on paras laatu_______________________________ 
23. Mainitkaa missä tuoteryhmissä on heikoin laatu_____________________________ 
24. Merkitseekö ekologinen rakentaminen mielestänne automaattisesti hyvää rakentamista? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
25. Merkitseekö ekologinen materiaali mielestänne automaattisesti laadukasta materiaalia ? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
26. Kenellä on ensisijaisesti vastuu laadusta rakennusprojektissa? Numeroikaa kolme tärkeintä 

numerojärjestyksessä. 
_______ suunnittelija 
_______ rakennuttaja 
_______ työmaan valvoja  
_______ rakennusliike (työmaapäällikkö, työmaamestari, rakennusmiehet) 
_______ materiaalien toimittajat  
_______ rahoittaja  
_______ kunta  
_______ valtio 
_______ viranomaiset 
_______ muu, mikä?________________________________________________ 

Pitäisikö mielestänne rakennusselitykseen lisätä tarkempia määräyksiä materiaalien ja rakenteiden 
laatuominaisuuksista  (tarkka kuvaus materiaalista/ tuotteesta/ rakennusosasta ko. 
ominaisuuksien osalta)  EOS= EN OSAA SANOA 

27. kuten päästöluokka? 
1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ , 4=EOS 
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28. kierrätettävyyden taso? 
1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ , 4=EOS 
29. huollettavuuden taso? 
1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ , 4=EOS 
30. takuuaika? 
1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ , 4=EOS 
31. talvirakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset määreet (esim. työstöaika ja olosuhteet tms.)? 
1=KYLLÄ, 2=EI, 3= NYKYINEN MALLI ON HYVÄ , 4=EOS 
32. Mitkä ovat mielestänne suunnittelun suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 

1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

33. Vaikuttavatko ko. ongelmat suunnittelun laatuun ? 
1 KYLLÄ 2 EI 3 EN OSAA SANOA 

34. Mitkä ovat mielestänne rakentamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

35. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakentamisen laatuun? 
1 KYLLÄ 2 EI 3 EN OSAA SANOA 

36. Mitkä ovat mielestänne rakennuttamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
1. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
2. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 
3. TÄRKEIN:___________________________________________________________ 

37. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakennuttamisen laatuun ? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

Osa VIII (kts. asukaskysely osa VII) 
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Kysely/ suunnittelijat 

Taustat: 
1. Suunnittelutoimiston sijaintipaikka 1 ROVANIEMI, 2 MIKKELI  
2. Toimiala 

1 arkkitehtisuunnittelu  
2 rakennesuunnittelu  
3 LVI-sunnittelu   
4 sähkösuunnittelu 
5 vihersuunnittelu 

3. Työntekijämäärä ___________________________________________________ 
4. Perustamisvuosi___________________________________________________ 
5. Toimialue: ___________________________________________________ 
6. Vastaajan syntymävuosi:___________________________________________________ 
7. Koulutus:  

1= peruskoulu tai kansakoulu 
2= ammattikoulu 
3= opisto 
4= korkeakoulu 
5= muu, mikä?___________________________________________________________ 

8. Asema yrityksessä:___________________________________________________ 
9. Sukupuoli: 1 MIES, 2 NAINEN 

Osa I: (kts. asukaskysely osa I) 

Osa II: (kts. urakoitsijakysely osa II, kts. vastausvaihtoehdot asukaskysely osa II)  

Osa III: (kts. kysely kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille osa III)  

Osa IV: (Kysymykset 1-18 kts. kysely urakoitsijoille osa IV)  

1. Mitkä materiaalit ovat mielestänne kierrätettäviä?_____________________________________ 
2. Mitkä rakennusosat ovat mielestänne kierrätettäviä?_________________________________ 
3. Oletteko käyttäneet kohteissanne kierrätettäviä materiaaleja? 1= KYLLÄ 2= EI  
4. Mitä?_____________________________________________________________________ 
5. Onko materiaalin mahdollisella elinkaarianalyysilla ollut vaikutusta valitessanne materiaaleja 

kohteeseen tähän mennessä? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

6. Uskotteko, että elinkaarianalyysin merkitys korostuu tulevaisuudessa?  
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

7. Miten parhaiten voitte suunnittelun avulla ohjata energian säästöä rakentamisen aikana?_______ 
8. Miten parhaiten voitte suunnittelun avulla ohjata energia säästöä kohteen käytön aikana?______ 
9. Miten parhaiten voitte suunnittelun avulla ohjata veden säästöä rakentamisen aikana?_________ 
10. Miten parhaiten voitte suunnittelun avulla ohjata veden säästöä käytön aikana?____________ 
11. Millä keinoilla ohjaatte parhaiten suunnittelun avulla jätteen syntyä rakentamisen aikana?_____ 
12. Millä keinoilla ohjaatte parhaiten suunnittelun avulla jätteen syntyä käytön aikana?_________ 
13.Onko tuulivoimalla mielestänne merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä 

energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin 
seutu) ? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  
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14. Onko passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisellä merkitystä asuntorakentamiseen ja 
asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

15. Onko aktiivisella aurinkoenergialla (aurinkosähkö, -lämmitys) merkitystä asuntorakentamiseen 
ja asumiseen liittyvässä energiantuotannossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

16. Onko harmaan veden ja mustan veden erottelulla merkitystä asuntorakentamiseen ja asumiseen 
liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai 
Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

17. Onko vedettömällä vesiklosetilla (kompostoiva wc) mielestänne merkitystä 
asuntorakentamiseen ja asumiseen liittyvässä vesihuollossa tulevaisuudessa omalla 
toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

18. Onko rakennuksessa, tontilla tai asuinalueella tapahtuvalla puutarhanviljelyllä merkitystä 
tulevaisuudessa asumiseen liittyvässä elintarvikkeiden tuotannossa omalla toimialueellanne 
(Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? 

1 huomattava merkitys  
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys  
4 ei mitään merkitystä  
5 en tunne tekniikka  

19. Miten parhaiten vähennetään autojen käyttöä ( ja edelleen pakokaasujen aiheuttamaa 
ilmansaastumista) omalla toimialueellanne (Rovaniemen seutu tai Mikkelin seutu)? Numeroikaa 
kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ polttoaineen hintaa korottamalla 
_______ autojen teknisiä ominaisuuksia parantamalla  
_______ tiivistämällä kaupunkirakennetta 
_______ mahdollistamalla etätyö 
_______ asennekasvatuksella 
_______ lakien ja asetusten avulla 
_______ parantamalla julkisten kulkuvälineiden houkuttelevuutta 
_______ vaikeuttamalla autoilua suunnittelun avulla 
_______ autoilun vähentäminen on vaikeaa 
_______ autoilua ei tarvitse vähentää 
_______ muu, mikä?______________________________________ 
_______ en osaa sanoa 
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20. Tunnetteko emissio-käsitteen 1=KYLLÄ 2=EI 
21. Onko pintamateriaalien päästöluokituksella  ollut merkitystä valitessanne materiaalia 

kohteeseenne? 
1 huomattava merkitys 
2 jonkinlainen merkitys  
3 ei kovin tärkeä merkitys   
4 ei mitään merkitystä  
5 en osaa sanoa 

22. Lisääntyykö mielestänne päästöluokituksen merkitys materiaalivalinnoissanne tulevaisuudessa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

23. Tunnetteko käsitteen biodiversiteetti? 1=KYLLÄ, 2=EI  
24. Mitä se mielestänne tarkoittaa?___________________________________________________ 
25. Onko Rovaniemen/ Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi kasveja? (Vastaus oman toimialueenne 

kaupungin osalta) 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

26. Onko Rovaniemen/ Mikkelin kaupunkialueella tarpeeksi eläimiä? (Vastaus oman toimialueenne 
kaupungin osalta) 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
27. Onko mielestänne syytä suunnittelun avulla lisätä luonnon monimuotoisuutta Rovaniemen tai 

Mikkelin kaupunkialueella? (Vastaus oman toimialueenne kaupungin osalta) 
1 syytä lisätä paljon  
2 syytä lisätä jonkin verran 
3 ei tarvetta lisätä 
4 en tunne tilannetta nyt 
5 en osaa sanoa 

28. Käsityksenne rakentamisen ekologisuuden tarpeesta? 
1 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa selvästi ekologisemmaksi  
2 nykyistä rakentamiskulttuuria pitäisi muuttaa jonkin verran ekologisemmaksi 
3 nykyinen  rakentamiskulttuuri on ekologinen  
4 nykyisen rakentamiskulttuurin pitäisi kehittyä nykyisen kaltaisena 
5 nykyisen rakennuskulttuurin pitäisi kehittyä selvästi teknisempään (sis. myös 

ekotekniikan) suuntaan 
6 en osaa sanoa 

29. Ekologisten ominaisuuksien liittäminen rakentamiseen edellyttää muutosta 
rakennuskulttuurissamme. Missä on mielestänne eniten muutostarvetta? (Merkitkää 
numeroimalla kolme tärkeintä) 

_______ muutos laissa ja asetuksissa  
_______ muutos tilaajan ja/tai rakennuttajan asenteissa   
_______ muutosta suunnittelutyössä  
_______ muutos rakennustyössä  
_______ muutos taloudellisissa ohjauksessa  
_______ muutos käyttäjätasolla   
_______ muutos yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä 
_______ muutos viranomaisohjauksessa   
_______ muutos rakennustarviketuotannossa   
_______ muutosta ei tarvita  
_______ muualla missä?_________________________________________________ 
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30. Mitkä parhaiten /helpoiten saavat aikaan  muutoksen rakentamisessa? (Merkitkää numeroimalla 
kolme tärkeintä) 

_______ lait ja asetukset  
_______ viranomaisohjaus  
_______ verotus/hinta 
_______ rahoittajan ohjaus  
_______ rakennuttajan ohjaus  
_______ suunnittelijan vaikutus  
_______ käyttäjän vaikutus   
_______ yhteiskunnallinen vaikutus  
_______ tyyli  
_______ koulutus  
_______ muu, mikä?____________________________________________________ 

31. Kenellä on ensisijaisesti  vastuu ekologisten asioiden mukaan tuomisesta rakennusprojektiin? 
Numeroikaa kolme tärkeintä numerojärjestyksessä. 

_______ Euroopan unioni   
_______ valtio  
_______ kunta   
_______ viranomaiset   
_______ rakennuttaja  
_______ suunnittelijat   
_______ rahoittaja  
_______ käyttäjä  
_______ muu, mikä?____________________________________________________ 

32. Aiotteko tietoisesti muuttaa omaa suunnittelukäytäntöänne ekologisemmaksi 
lähitulevaisuudessa? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
33.Mitkä ovat suurimmat henkilökohtaiset esteet muutokselle?__________________________ 
34. Mistä olette saanut tietoa ekologisesta rakentamisesta?______________________________ 

Osa V 

1. Onko teillä kokemusta perusparannuksista? 1= KYLLÄ, 2= EI 
2. Jos vastasitte kyllä niin mistä kohteista teillä on kokemusta? 

1 julkinen rakennus  
2 kerrostalo   
3 omakotitalo  
4 teollisuusrakennus  
5 muu 

3. Kuinka monta perusparannusta olette tehneet? (Arvio) ___________________________ 
4. Onko teillä kokemusta 1960-1980-luvulla rakennetun elementtikerrostalon perusparantamisesta?  

1=KYLLÄ  2=EI 
5. Mitkä seikat ovat ohjanneet mielestänne eniten tekemiänne perusparannuksia? Luetelkaa kolme 

tärkeysjärjestyksessä. 
1.____________________2.______________________3.__________________________ 

6. Kuinka monessa perusparannuskohteessanne on tehty kuntoarvio? 
1 kuntoarvio on tehty kaikissa kohteissa  
2 kuntoarvio on tehty noin kolmessa kohteessa neljästä 
3 kuntoarvio on tehty noin puolessa kohteista 
4  kuntoarvio on tehty alle puolessa kohteista 
5  yhdessäkään kohteessa ei ole tehty kuntoarviota 

7. Kumpi arviointitapa on mielestänne parempi suunnittelijalle? 1= numeerinen, 2= sanallinen 
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8. Kuinka monessa perusparannuskohteessanne on tehty kuntotutkimus? 
1 kuntotutkimus on tehty kaikissa kohteissa 
2 kuntotutkimus on tehty noin kolmessa kohteessa neljästä 
3 kuntotutkimus on tehty noin puolessa kohteista 
4  kuntotutkimus on tehty alle kolmasosassa kohteista 
5  yhdessäkään kohteessa ei ole tehty kuntotutkimusta 

9. Kuntoarvion/-tutkimuksen merkitys tekemissänne korjaussuunnitelmissa 
1 suunnittelu on tehty yleensä täysin kuntoarvion/-tutkimuksen mukaan 
2 suunnittelu on tehty yleensä kuntoarvion/-tutkimuksen kiireellisimpien korjaustarpeiden 

mukaan 
3 suunnittelu on tehty yleensä vain osin kuntoarvion/-tutkimuksen mukaan 
4 suunnittelu on tehty yleensä muilla perusteilla 

10. Oletteko käyttäneet valikoivaa purkua? 1=KYLLÄ, 2= EI 
11. Kokemuksenne valikoivasta purusta?__________________________________________ 
12. Oletteko suunnitelleet asukaslähtöisesti? 1=KYLLÄ, 2=EI 
13. Mitä asukaslähtöisyys on tarkoittanut?_________________________________________ 
14. Oletteko suunnitelleet 1= kokonaisvaltaisia vai 2=asuntokohtaisesti vaihtelevia 

perusparannuksia? 
15. Kumpi tapa on mielestänne parempi? 

1 kokonaisvaltainen 2 asuntokohtaisesti vaihteleva 3 molemmat yhtä hyviä 
16. Onko mielestänne hyvä vaihtoehto pyrkiä työllistämään perusparannuskohteessa  asuvia 

työttömiä rakennusalan ammattilaisia korjausrakentamisprojekteissa? 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

17. Miksi?_______________________________________________________________________ 

PERUSKORJAUKSEN PERIAATTEET OMASTA MIELESTÄNNE SOSIAALISESSA 
ASUNTOTUOTANNOSSA. 

18. Pitäisi korjata vain kuluneet ja rikkoutuneet osat kuntoon entisten kaltaisiksi. 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

19. Pitäisi korjata laajemmin ja parantaa myös rakennuksen ulkonäköä. (Pienet muutokset, 
kohtuullinen hintataso) 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
20. Pitäisi korjata ja muuttaa laajasti  ja parantaa reilusti rakennuksen ulkonäköä ja pihaa. (Laajat 

muutokset, kallis hintataso) 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

21. Pitäisi korjata eritasoisesti eri huoneistoja, jotta olisi  erihintaisia asuntoja tarjolla. 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

22. Pitäisi korjata asukkaiden toiveiden mukaisesti. 
1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 

23. Muu peruste. Mikä?_______________________________________________________ 

Osa VI 

1. Mihin osioon talvi on vaikuttanut  tekemissänne perusparannuksissa? 
1 aikatauluihin 
2 materiaalivalintoihin 
3 työmenetelmiin 
4 työmaatoimintaan 
5 suunnitelmiin 
6 muuhun mihin?______________________________________________ 

2. Voitteko eritellä vaikutuksen laadun?____________________________________ 
3. Onko talvi vaikuttanut suunnittelutyyliinne? 

1 KYLLÄ, 2 EI, 3 EN OSAA SANOA 
4. Voitteko eritellä miten vaikutus tyylissänne näkyy?_________________________ 
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5. Miten talvirakentaminen on vaikuttanut työn laatuun kohteissanne?   
1 rakentamisen laatu on heikentynyt selvästi 
2  rakentamisen laatu on heikentynyt jonkin verran 
3  rakentamisen laatu on ollut yhtä hyvää kuin keväällä, kesällä ja syksylläkin 
4 rakentamisen laatu on ollut parempaa kuin muulloin 

6. Miten talvirakentamista tulisi mielestänne kehittää?_____________________________ 
7. Mitä talven negatiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla vähentää? Mainitse negatiivinen 

tekijä ja parannusehdotus. 
TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 

8. Mitä talven positiivisia vaikutuksia pitäisi rakentamisen avulla korostaa? Mainitse positiivinen 
tekijä ja korostusehdotus. 

TEKIJÄ:____________________________EHDOTUS:_________________________ 
9. Onko talvella mielestänne merkitystä ekologisen rakentamisen soveltamisessa Rovaniemellä tai 

Mikkelissä? (Vastaus oman toimialueenne osalta) 
1 KYLLÄ 2 EI 3 EN OSAA SANOA 

10.Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa negatiivisesti?______ 
11. Mihin ekologisen rakentamisen osioihin talvi mielestänne eniten vaikuttaa positiivisesti?______ 

Osa VII (kts. vastausvaihtoehdot urakoitsijakysely osa VII) 

1. Onko yrityksellänne jonkinlainen ympäristöohjelma (ympäristöprofiili)? 
2. Jos on, milloin se on tehty?___________________________________________________ 
3. Kuka sen on tehnyt?___________________________________________________ 
4. Aiotteko tehdä ympäristöohjelman, jos sellaista teillä ei vielä ole? 
5. Onko kohteissanne olevilla urakoitsijoilla ollut  tietämänne mukaan ympäristöohjelma? 
6. Onko yrityksellänne laatujärjestelmä? 
7. Jos teillä ei vielä ole laatujärjestelmää, aiotteko tehdä sen? 
8. Miten laatujärjestelmä vaikuttaa työnne lopputulokseen? 
9. Oletteko olleet mukana tekemässä huoltokirjoja? 
10. Onko tiedon saanti huoltokirjaa varten vaikeaa? 
11. Jos teillä on ollut ongelmia, niin voitteko eritellä mitä? 
12. Mistä yleensä hankitte tietoa materiaaleista? 
13. Onko huoltokirjalla mielestänne ollut vaikutusta rakentamisen laatuun? 
14. Onko vaikutus ollut .1 LAATUA PARANTAVA, 2 LAATUA HEIKENTÄVÄ 
15. Mitkä ovat teidän näkemyksen mukaan hyvän materiaalin laatuominaisuudet? (Merkitkää 

kolme tärkeintä numerojärjestyksessä) 
16. Mitkä ovat teidän näkemyksen mukaan hyvän rakennusosan laatuominaisuudet? (Merkitkää 

kolme tärkeintä numerojärjestyksessä) 
17. Uskotteko, että  ympäristötietoisuus ja ekologisuus ovat yrityksellenne kilpailuväline 

lähitulevaisuudessa? 
18. Mielipiteenne rakentamisen laadusta omalla toimialueellanne. 
19. Mielipiteenne suunnittelun laadusta omalla toimialueellanne. 
20. Mielipiteenne rakennuttamisen laadusta omalla toimialueellanne. 
21. Mielipiteenne materiaalien laadusta omalla toimi- ja hankinta-alueellanne. 
22. Mainitkaa missä tuoteryhmissä on paras laatu 
23. Mainitkaa missä tuoteryhmissä on heikoin laatu 
24. Merkitseekö ekologinen rakentaminen mielestänne automaattisesti hyvää rakentamista? 
25. Merkitseekö ekologinen materiaali mielestänne automaattisesti laadukasta materiaalia ? 
26. Kenellä on ensisijaisesti vastuu laadusta rakennusprojektissa? Numeroikaa kolme tärkeintä 

numerojärjestyksessä. 
Pitäisikö mielestänne rakennusselitykseen lisätä tarkempia määräyksiä materiaalien ja rakenteiden 

laatuominaisuuksista (Tarkka kuvaus materiaalista/ tuotteesta/ rakennusosasta ko. 
ominaisuuksien osalta)  

27. kuten päästöluokka? 
28. kierrätettävyyden taso? 
29. huollettavuuden taso? 
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30. takuuaika? 
31. talvirakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset määreet (esim. työstöaika ja olosuhteet tms.)? 
32. Mitkä ovat mielestänne suunnittelun suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
33. Vaikuttavatko ko. ongelmat suunnittelun laatuun ? 
34. Mitkä ovat mielestänne rakentamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
35. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakentamisen laatuun? 
36. Mitkä ovat mielestänne rakennuttamisen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? 
37. Vaikuttavatko ko. ongelmat rakennuttamisen laatuun ? 

Osa VIII (kts. asukaskysely osa VII) 
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