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Tiivistelmä

Tutkimus on tehty osana Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimushanketta. Kysymyksessä on 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston, Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen, Taideteollisen 
korkeakoulun Future Home -instituutin, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sekä Teknillisen 
korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorion yhteishanke. Sen tavoitteena on ollut tutkia miten 
olemassa oleva rakennuskanta ja rakennettu ympäristö soveltuvat seniorien mahdollisuuksiin asua 
mahdollisimman pitkään itsenäisesti omissa kodeissaan. Päärahoittaja on ollut Tekes.

Yli 65-vuotiaista noin 94 % asuu tavallisissa asunnoissa. Ikääntyvät haluavat asua kodeissaan 
mahdollisimman pitkään ja toimintakyvyn heiketessä tarvittavien palveluiden tukemana. Asumisolojen 
laatuun ja soveltuvuuteen ikääntyneille tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä soveltuvat asumisolot ja 
itsenäinen arkitoimista selviäminen nostavat elämän laatua ja vähentävät palvelujen tarvetta sekä painetta 
hakeutua laitosmaiseen asumiseen. Asuntokanta uusiutuu hitaasti, vain hieman yli yhden prosentin 
vuosivauhdilla. Sen vuoksi olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittäminen myös 
ikääntyneille soveltuviksi on välttämätöntä, sillä riittävää määrää ikääntyneille soveltuvaa asuntokantaa 
ei pystytä saamaan aikaan uudisrakentamisen keinoin.

Tutkimuksen kohteeksi rajattiin 1950–1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot. Kerrostalojen 
ikäjakauman valinta tehtiin sillä perusteella, että tämän ikäiset asuinkerrostalot muodostavat 
merkittävän osan suomalaisesta asuinkerrostalokannasta, niitä rakennettaessa lainsäädäntö ei ole 
vaatinut esteettömyyttä ja ne ikänsä takia vaativat jonkinlaisia perusparannustoimenpiteitä. Tämä 
tutkimusosio keskittyy taajamien keskusta-alueilla ja niiden läheisyydessä sijaitseviin, olemassa 
oleviin asuinkerrostaloihin ja niiden kehittämiseen senioriasumiseen nykyistä paremmin soveltuviksi. 
Tavoitteena on esteetön rakennettu ympäristö, joka tukee itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen kohteiksi otettiin kymmenen 
kyseisen ikäistä, ikäluokkaansa hyvin edustavaa asuinkerrostaloa, joihin oli tehty kuntoarvio. 
Tätä tutkimusta varten laadittiin arviointikriteeristö asuinkerrostalojen ikääntyneiden asumiseen 
soveltuvuuden arvioimiseen.

Kohdekerrostaloista kolme oli rakennettu 1950-luvulla, kolme 1960-luvulla, kaksi 1970-luvulla ja 
kaksi 1980-luvulla. Talot sijaitsivat Oulun keskustassa, Karjasillalla, Tuirassa ja Kajaanin keskustassa. 
Aineistossa oli sekä pistetaloja että lamellitaloja. Kahdessa kymmenestä kohdetalosta ei ollut hissiä.

Kohdetalojen perusteella kuvailtiin tietyn ikäisten asuinkerrostalojen tyypillisiä piirteitä ja korjaus-
tarvetta. Samalla kuvailtiin tyypillisiä rakennusosakohtaisia puutteita, jotka vaikeuttavat itsenäistä 
asumista. Tutkimuksessa selvitettiin myös kohdetalojen käyttämättömiä resursseja kuten käyttämätöntä 
rakennusoikeutta tai vajaakäyttöisiä tiloja.

Tutkimuksessa arvioitiin kohdetalojen soveltuvuutta senioriasumiseen sekä nykyisellään että 
mahdollisten perusparannustoimenpiteiden jälkeen. Perusparannustoimenpiteet listattiin yhdistämällä 
aiemmin kohteista tehtyjen kuntoarvioiden mukaisiin toimenpiteisiin tässä tutkimuksessa tehdyssä 
arvioinnissa havaittujen toiminnallisten puutteiden ratkaiseminen. Tämän perusteella arvioitiin, 
millaiseen senioriasumiseen kohdetalot soveltuisivat vai tulisiko ne suunnata jollekin muulle 
kohderyhmälle
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Summary

This study is part of  the research project “Future Senior Living”. This research project is joint effort 
of  Department of  Architecture of  University of  Oulu, Department of  Nursing Science of  University 
of  Tampere, Future Home Institute of  University of  Industrial Arts, VTT State Technical Research 
Centre and Automation Technology Laboratory of  Helsinki University of  Technology. The aim of  
the research project has been to study the potential of  existing housing stock and built milieu to serve 
as senior citizens’ living surroundings supporting independent living as long as possible. The project 
was primarily funded by Tekes Finnish Technology Agency.

Approximately 94 % of  people over 65 years of  age are living in ordinary dwellings. The seniors wish 
to live in their own dwellings as long as possible and be supported by services needed when their 
coping starts to weaken. Attention should be paid to the quality and suitability of  the housing for 
the elderly, because the appropriate housing and independent coping in daily routines improve the 
quality of  life and decrease need of  supporting services and pressure to seek for institutional care. The 
housing stock is renewing slowly, by somewhat more than one percent per year. Adequate amount of  
dwellings suitable to the elderly cannot be realized by new construction production only. Hence, the 
existing housing stock and surroundings need to be suited also for the needs of  the elderly.  

The study was focused on apartment buildings built between the 1950’s and 1980s’. This age distribution 
of  the apartment buildings was chosen, because they make up significant proportion of  Finnish 
apartment housing stock, during their construction legislation has not urged suitability to handicapped 
and these apartments have reached the age where renovation and repairing are needed. This research 
was focused on the existing apartment houses situated in population centres and on developing them 
to suit better to the needs of  the elderly. The target was the accessible built milieu, which supports 
autonomy and independent living.

The method used in the research was the case study. The cases examined were ten apartment houses 
representing well the chosen age distribution. There were also technical condition analyses available 
for the cases. Criteria for evaluating the suitability of  apartment houses to the needs of  the elderly 
were specially developed for this research.

Three of  the case apartment houses were built in the 1950’s, three in the 1960’s, two in the 1970’s and 
two in the 1980’s. The houses were located in the City centre, Karjasilta and Tuira in Oulu as well as 
in the Centre of  Kajaani. There were both lamellar houses and tower blocks. Two out of  ten houses 
did not have a lift.

Typical features and needs for reparation of  the apartment houses at certain age were described on 
the basis of  the case houses. Typical deficiencies hindering independent living were also described. 
Further, the unused resources, such as unused permitted building volume or underutilized spaces, of  
the case houses were examined. 

The suitability of  the case houses for the seniors was evaluated both in their present condition and 
after potential reparations. The steps of  reparation were listed combining the actions based condition 
analyses needed to solve the functional deficiencies found in this study. These case houses were assessed 
regarding their suitability for different senior groups and possibly also completely other users. 
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Alkusanat

Tämä raportti esittelee tutkimusosion, jossa on tutkittu suomalaisia 1950–1980-lukujen asuinkerrostaloja 
ja niiden soveltuvuutta ikääntyneiden asumiseen. Tutkimuksessa käsitellään asuinkerrostalojen 
asuinhuoneistojen lisäksi myös niiden porrashuoneita ja yhteisiä tiloja. Tutkimusmenetelmänä on 
käytetty tapaustutkimusta. 

Tutkimus on tehty osana Tulevaisuuden senioriasuminen -tutkimushanketta. Hanke on Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osaston, Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen, Taideteollisen 
korkeakoulun Future Home -instituutin, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sekä Teknillisen 
korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorion yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on ollut tutkia 
miten olemassa oleva rakennuskanta ja rakennettu ympäristö soveltuvat seniorien mahdollisuuksiin 
asua mahdollisimman pitkään itsenäisesti omissa kodeissaan.  Hankkeen päärahoittaja on ollut Tekes.

Varsinaisen tutkimustyön on tehnyt arkkitehti Laura Sorri. Hänen ohjaajanaan on ollut professori 
Yrjö Tuppurainen. Tutkimusosioon liittyy läheisesti arkkitehtiylioppilas Anneli Paakkarin tekemä 
samaan hankkeeseen kuuluva tutkimus ”Keskustan asuinkerrostalojen perusparannettavien pihojen 
kehittäminen ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin”, jossa käsitellään asuinkerrostalojen pihoja. 
Tutkimusosion kohdetalot ovat samoja kuin tämän raportin käsittelemässä tutkimuksessa. 

Oulussa 14. toukokuuta 2006

Laura Sorri
tutkija, arkkitehti SAFA
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1 Johdanto 

Seniorien määrä ja osuus Suomen väestöstä kasvavat voimakkaasti. Vuonna 2030 joka neljännen 
suomalaisen odotetaan olevan yli 65-vuotias. Suhteellisesti eniten lisääntyy yli 85-vuotiaiden osuus, 
jonka oletetaan lähes kaksinkertaistuvan. 

Ikääntyvät haluavat asua itsenäisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään ja toimintakyvyn 
heiketessä tarvittavien palveluiden tukemana. Toive on yhtenevä kansallisen vanhuspolitiikan kanssa, 
jonka tavoitteena on, että ikääntyneet laitoshoidon sijasta asuvat kotonaan niin pitkään kuin se on 
mahdollista. Asumisolojen laatuun ja soveltuvuuteen ikääntyneille tulee kiinnittää erityistä huomiota, 
sillä soveltuvat asumisolot ja itsenäinen arkitoimista selviäminen kasvattavat elämän laatua ja 
vähentävät palvelujen tarvetta sekä painetta hakeutua laitosmaiseen asumiseen. Asuinympäristön tulisi 
olla turvallinen ja sovitettavissa sekä henkilökohtaisiin mieltymyksiin että muuttuvan toimintakyvyn 
mukaan. 

Yli 65-vuotiaista noin 94 % asuu tavallisissa asunnoissa. Laitoshoidossa asuu yhä pienempi osuus 
ikääntyneistä ja sinne siirrytään yhä vanhempana. Omistusasumisen osuus on Suomessa merkittävä 
ja se on myös tällä hetkellä kasvussa. Neljä viidestä yli 65-vuotiaasta asuu omistusasunnossa. 
Asuntokanta uusiutuu hitaasti, vain hieman yli yhden prosentin vuosivauhdilla. Sen vuoksi olemassa 
olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittäminen myös ikääntyneille soveltuvaksi on 
välttämätöntä, koska riittävää määrää ikääntyneille soveltuvaa asuntokantaa ei pystytä saamaan aikaan 
uudisrakentamisen keinoin.

Tulevaisuudessa ikääntyneiden asumiselleen asettamat odotukset muuttuvat ja yksilöllistyvät. 
Uusperheet ja yhden hengen taloudet yleistyvät. Toisaalta myös vanhuspariskuntien määrä kasvaa 
miesten eliniän pidentyessä. Ikääntyneiden henkinen ja fyysinen kunto, tulotaso ja koulutustausta 
vaihtelevat voimakkaammin kuin aiemmin. Suurten, toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden 
ikäluokkien odotetaan pitävän elämänlaatua, henkistä hyvinvointia ja itsemääräämisoikeutta tärkeinä 
asioina. Nykyisin jo palvelujen tuottamiseen vaikuttavan asiakaslähtöisyyden voidaan olettaa tulevan 
tärkeämmäksi asuntosuunnittelun lähtökohdaksi.

1950–1980-lukujen asuinkerrostalot muodostavat merkittävän osan asuinkerrostalokannastamme. 
Tämän ikäisissä taloissa on jo korjausten ja parannustöiden tarvetta, niihin on mahdollista yhdistää 
myös sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat talojen soveltuvuutta ikäihmisten asumiseen. 
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2 Seniorit

2.1 Suomen väestörakenne
Yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä oli vuonna 2000 EU:n keskiarvoa pienempi. Suomessa 
suuret ikäluokat ovat kuitenkin vanhempia kuin EU:ssa keskimäärin, jolloin Suomen väestö ikääntyy 
EU-maiden keskiarvoa nopeammin. (http://www.etk.fi/Dynagen_attachments/Att16067/16067.pdf) 
Suomessa ikääntyminen on Irlannin jälkeen toiseksi nopeinta EU:ssa, yli 80-vuotiaiden lukumäärän 
kasvu on kuitenkin Suomessa kaikkein nopeinta. Vuonna 2001 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 
15,2 %. Vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 24,8 %:iin. 
Voimakkaimmin kasvaa kaikkein iäkkäimpien osuus. (Tilastokeskus 2003, Housing of  Older People in 
the EU Countries 1999) Toisaalta vuoteen 2050 mennessä Suomen väestöjakauma muuttuu muiden 
EU-maiden kaltaiseksi, koska Suomessa syntyvyys on ollut 1970-luvulta lähtien EU-maiden keskiarvoa 
korkeampi ja vuoteen 2050 mennessä suuret ikäluokat ovat jo todennäköisesti kuolleet. (http://www.
etk.fi/Dynagen_attachments/Att16067/16067.pdf)

2.2 Keitä ovat seniorit? 
Seniorit ovat heterogeeninen ryhmä. Heidän ainoa selkeä yhteinen nimittäjänsä on ikä. He eroavat 
toisistaan niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä kunnoltaan, elintavoiltaan, elämänkatsomukseltaan, 
sosioekonomiselta asemaltaan, etniseltä taustaltaan ja henkilöhistorialtaan. He ovat yksilöitä ja haluavat 
tulla kohdelluiksi yksilöinä. 

Hallinnollisesti vanhuuden katsotaan alkavan 65 vuoden iässä. Eräät vanhuuden tutkijat katsovat 
vanhuuden alkavan, kun ”ikääntyvän väestön avuntarpeen voidaan todeta tilastollisesti suuresti 
lisääntyvän”. Toimintakyvyn lasku ja avuntarve yleistyvät erityisesti 75 ikävuoden jälkeen. Yksilölliset 
erot ovat suuria. Länsimaissa onkin vallalla käsitys, jonka mukaan vanhuus alkaa silloin, kun vanha 
ihminen tuntee itsensä vanhukseksi. (Keiski 1998) Nykyisin puhutaan myös ihmisen neljästä iästä. 
Eläkeikäinen väestö jaetaan kahteen ryhmään: kolmanteen ja neljänteen ikään. Vasta eläkkeelle jääneiden 
ja kohtuullisen hyväkuntoisten katsotaan olevan kolmannessa iässä. Neljäntenä ikänä pidetään aikaa, 
jolloin voimat ja suorituskyky heikkenevät. Neljättä ikää ei pidetä riippuvaisena ihmisen kronologisesta 
iästä vaan psyykkisestä ja ennen kaikkea fyysisestä kunnosta. (Saranummi 1998)

2.3 Vanheneminen
Vanheneminen on asteittaista luopumista. (Marin 2004) Toimintakyvyn aleneminen yksilötasolla johtuu 
ensisijaisesti sairauksista. Useimmilla 75–85-vuotiailla on kaksi tai kolme toimintakykyä haittaavaa 
pitkäaikaissairautta, yli 85-vuotialla lähes jokaisella. (Keiski 1998) Enää 10 % 80-vuotiaista on kliinisesti 
terveitä. (Heikkinen 2004) 



13

Tavallisimmin liikkumista ja arkiaskareita rajoittavat väsyneisyyden lisäksi nivelkivut ja muut tuki- ja 
liikuntaelinvaivat sekä suorituskyvyn aleneminen sydämen ja hengityselinten rappeutumisen vuoksi. 
Nivelten liikeradat pienenevät, jolloin korkeiden askelmien nouseminen tai käsien nostaminen hartia-
linjan yläpuolelle tulee mahdottomaksi. (Keiski 1998) Senioreista miesten voimat säilyvät pidempään 
kuin naisten, mutta naiset ovat miehiä notkeampia. (Pohjolainen 2004) Dementia hankaloittaa erityisesti 
monimutkaisista tehtävistä suoriutumista. (Keiski 1998) Naisten kognitiiviset kyvyt ovat parempia kuin 
miesten. (Pohjolainen 2004) Vanhuksilla väsymyksen ja voimattomuuden tunteet yleistyvät, muisti 
ja keskittymiskyky heikkenevät. Erilaiset kivut ja säryt saattavat olla jokapäiväisiä. Toimintakyvyn 
väheneminen ja sen myötä itsenäisyyden menettämisen pelko aiheuttavat depressiota. (Tilvis 1993) 

Taulukko 1. Vanhenemiseen liittyviä anatomisia ja toiminnallisia muutoksia. 
(Lähde: Tilvis Reijo, Sourander Leif  (1993) Geriatria)

Ruumiin rakenne   Lyhentyminen
   Painon lasku
   Rasvoittuminen
   Lihasten surkastuminen – lihasvoiman väheneminen

Hermosto    Aivokudoksen vähentyminen
   Säätelyjärjestelmien vaimentuminen
   Psykomotoriset muutokset
   Muistihäiriöiden yleistyminen
   Hermoimpulssien hidastuminen – Vanhuksen törmääminen tuoliin, vaikka hän näkee sen.

Iho    Ryppyyntyminen ja ihon ohentuminen
   Hikirauhasten kato

Verisuonisto   Verisuonten seinämämuutokset
   Virtausvastuksen nousu – verenpaineen nouseminen
   Sydämen läppien kalkkeutuminen
   Säätelyjärjestelmien heikentyminen

Keuhkot   Kimmoisuuden vähentyminen
   Pinta-alan pienentyminen – hengästyminen
   Puhdistusmekanismien heikentyminen
   Yskäheijasteen vaimentuminen

Munuaiset    Verenvirtauksen heikentyminen
   Erittävien yksiköiden vähentyminen
   Säätelyjärjestelmien vaimentuminen

Ruuansulatuselimet  Syljen erityksen vähentyminen – suun kuivaminen
   Makunystyröiden kato – ruokahalun heikkeneminen
   Mahalaukun hapon erityksen vähentyminen
   Suolen toiminnan vaimentuminen – ummetus

Luusto ja sidekudos   Luumassan vähentyminen – luun haurastuminen, kuluneisuus
   Nivelrikkojen yleistyminen
   Sidekudoksen jäykistyminen – kankeus, jäykkyys

Aistit: silmät   Näön heikentyminen: näkötarkkuus, hämäränäkö, syvyysnäkö, värien erotuskyky, näkökentän kapeneminen
   Akkommodaatiokyvyn vähentyminen – häikäistyminen, ”näkö jää pimeään”
    Pupillin koon pienentyminen
    Harmaa- ja viherkaihin yleistyminen
    Kaksoiskuvat

Aistit: korvat     Sisäkorvan degeneroituminen: korkeiden äänien erotuskyvyn heikentyminen – seurusteluhuonokuuloisuus 
    Korvien suhina
    Kuuloluiden toiminnan häiriöt
    Tasapainoelimen toimintahäiriöt – tasapainohäiriöt

Immuunijärjestelmä   Heikentynyt puolustuskyky:
   Infektiot ja pahanlaatuisten kasvainten yleistyminen
   Elimistön muodostaminen vasta-aineita itseään vastaan.

Arkitoimista selviäminen eli toimintakyky vaikuttaa vanhusten elämänlaatuun. Toimintakyky riippuu 
yksilöllisistä haitoista ja edellytyksistä sekä asuinympäristöstä. Toimintakyvyn puutteita voidaan 
kompensoida apuvälineillä ja asuinympäristöä muuttamalla Ulkopuolisen avun saanti tarvittaessa 
vaikuttaa myös päivittäisistä toimista selviämiseen. (Keiski 1998)
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Apuvälineet

Yleisimmät seniorien käyttämät henkilökohtaiset apuvälineet ovat Oulussa tehdyn haastattelu-
tutkimuksen mukaan keppi ja rollaattori, joita osa käytti vain ulkona liikkuessaan. (Sorri 2001) 
Apuvälineiden käyttöönottoa pyritään yleensä lykkäämään mahdollisimman pitkään ja ne otetaan 
käyttöön vasta, kun se on aivan välttämätöntä. Apuvälineen käyttöönottaminen leimaa käyttäjänsä 
niin omissa kuin muidenkin silmissä toimintarajoitteiseksi, vaikka apuväline mahdollistaisi itsenäisen 
toimimisen. (Jarlöv 1990)

Yksinäisyys

Yksin asuminen, yksin oleminen ja yksinäisyyden tunne ovat eri asioita eivätkä välttämättä liity 
toisiinsa. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan iäkkäiden kokemat yksinäisyyden tunteet eivät ole yhtä 
voimakkaita kuin nuorien. Useimmat yksin asuvat vanhukset arvostavat vapauttaan ja itsenäisyyttään 
yksinäisyyden uhkaa enemmän. Toisaalta yksin asuva eristäytyy toimintakyvyn heiketessä helpommin 
kuin yhdessä muiden kanssa asuva. Mikäli ihminen ei pysty ylläpitämään ihmissuhteitaan muuttuu 
vapaus ja itsenäisyys turvattomuudeksi ja eristäytyneisyydeksi. (Tilvis 1993)

Yksinäisyyden tunne riippuu enemmän ihmissuhteiden laadusta kuin määrästä. Yksi luottamuksellinen 
ihmissuhde voi olla merkittävämpi kuin päivittäinen rupattelu useiden ihmisten kanssa. Iäkkäiden 
vanhusten ystävyyssuhteiden ylläpitämisen ongelmana saattaa olla ikätoverien puute tai heikko-
kuntoisuus. Ystävät eivät jaksa enää pitää yhteyttä ja vierailla toistensa luona tai he ovat jo kuolleet. 
Uusien ystävyyssuhteiden solmimista vaikeuttaa kaikkien sosiaalisten kontaktien väheneminen. 
Sopimaton asuinympäristö, esimerkiksi hissin puute, voi estää vierailemisen ja eristää huonokuntoisen 
vanhuksen asuntoonsa. 

Turvattomuus

Turvattomuuden tunne syntyy yksinäisyydestä ja epäilyksestä oman toimintakyvyn riittämättömyydestä 
päivittäisissä askareissa. Turvattomuutta aiheuttaa myös pelko vieraan henkilön mahdollisesta 
tunkeutumisesta asuntoon tai väkivallan kohteeksi joutumisesta. Kaupungeissa asuvat vanhukset 
pelkäävät fyysistä väkivaltaa ja murtoja, ja haja-asutusalueilla asuvia huolettaa avunsaanti mahdollisissa 
hätätilanteissa. (Tarma 1996) Itsenäistä selviämistä tukeva ympäristö vähentää turvattomuuden tunnetta. 
Turvallisen tuntuinen ympäristö viestii sosiaalisesta kontrollista. Valaistuilla jalankulkualueilla tunnistaa 
vastaantulijan ja hoidetut piha-alueet kertovat siitä, että asukkaat välittävät asuinympäristöstään. 
Mikäli seniorien halutaan asuvan itsenäisesti mahdollisimman pitkään, turvattomuuden kokemusten 
poistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä Levónin ja Özer-Kemppaisen mukaan 
turvattomuus on yksi palvelutalojen kysynnän yleisimpiä perusteluja. (Lévon 1992, Özer-Kemppainen 
2005)

Asuinympäristön koettua turvallisuuden tunnetta lisäävinä tekijöinä haastatellut mainitsivat 
ovipuhelimet, porrashuoneen oven pitämisen lukittuna päivisinkin, tutut naapurit ja asunnon sijainnin 
maan tasoa ylemmässä kerroksessa. (Sorri 2001)

2.4 Avuntarve
Tilastollisesti avuntarve alkaa kasvaa merkittävästi 75-vuoden iässä. (Keiski 1998) Kotitöistä 
useimmiten ja ensimmäiseksi apua tarvitaan raskaimmissa töissä kuten siivouksessa. Kerrostaloissa 
mattojen kantaminen pihalle tai tuuletusparvekkeelle ja tomuttaminen vaativat melkoisesti voimia. 
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Kaikissa taloissa ei ole hissiä, ja hissillisissäkin taloissa tuuletusparvekkeet ovat yleensä välitasanteiden 
tasolla tai ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä. (Sorri 2001).  Omakotitaloasukkaat tarvitsevat apua 
kiinteistönhoidossa, kuten korjaus- ja huoltotöissä, lumenluonnissa ja nurmenleikkuussa. Erityisesti 
apua tarvitsevat yksin asuvat naiset. Kerrostaloissa asuvat tarvitsevat toisinaan apua niissä huoneiston 
sisäisissä korjaus- ja kunnostustöissä, jotka eivät kuulu huoltoyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen. 
(Nissinen & Santalo 2001) 

Epävirallinen apu

Epävirallisella avulla tarkoitetaan muiden kuin kunnan, yksityisen palveluntuottajan tai ns. kolmannen 
sektorin tuottamaa apua. Epävirallisen avun antajista yleisimmät ovat samalla paikkakunnalla asuvat 
omat lapset, erityisesti tyttäret, ja heidän perheenjäsenensä. Lapsettomia vanhuksia auttoivat usein 
heidän sisarustensa lapset. Sukulaiset ja tuttavat auttavat useimmiten siivouksessa ja käyttävät tai käyvät 
ostoksilla. (Sorri 2001)
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3 Senioreiden asuminen

3.1 Senioriasuntokunnat ja niiden koko
Suomessa on noin 2,45 miljoonaa asuntokuntaa. Näistä useamman kuin joka viidennen vanhimman 
asukkaan ikä on ainakin 65 vuotta. Tällaisia asuntokuntia on lähes 600 000. Senioriasuntokuntien 
osuus väestöstä ei jakaudu tasaisesti. Siekkisen tarkastelemilla paikkakunnilla se vaihtelee Kuopion 
11 %:sta Ristijärven 44 %:iin. (Siekkinen et. al. 2004)

Senioriasuntokuntien keskikoko on 1,2 henkeä, kun koko väestön asuntokuntien keskikoko on 
2,2 henkeä. Senioriasuntokunnista hieman yli puolet on yhden hengen talouksia. Yksinasuminen 
yleistyy iän kasvaessa. Tarkastelluilla paikkakunnilla Ristijärvellä yksin asuminen on muita paikkakuntia 
harvinaisempaa, eikä yksinasuvien määrä nouse iän kasvamisen myötä kuten muilla paikkakunnilla. 
(Siekkinen et. al. 2004)

Yleensä useamman hengen talouksissa asuvat seniorit asuvat puolisonsa kanssa. Vanhimmista 
senioreista miehet ovat olleet tai ovat yhä naimisissa ja asuvat selvästi useammin puolisonsa kanssa kuin 
saman ikäiset naiset. Verrattuna muihin Pohjoismaihin suomalaiset asuvat huomattavasti useammin 
yhdessä jonkun muun sukulaisen, kuten oman lapsensa, kanssa. Usein samassa asunnossa asuu heidän 
aikuinen lapsensa. (Housing of  Older People in the EU Countries 1999) Tutkimuksissa on tullut 
jonkin verran myös esille asuntokuntia, jotka muodostuvat yhdessä asuvista sisaruksista. (Kopomaa 
1988, Sorri 2001) 

Taulukko 2. Kenen kanssa haastatellut asuivat?
(Lähde: Sorri Laura (2001) Vanhusten asuntojen perusparannustarve)

Yksin Aviopuoliso Tytär, poika Sisarus Omaishoitaja
Naiset, n=40 30 1* 3 5 1
Miehet, n=13 4 8** 1 - 1**

*) Toisen haastatellun aviopuoliso ei enää pystynyt asumaan kotona.
**) Yhden haastatellun kanssa samassa asunnossa asui sekä erittäin huonokuntoinen aviopuoliso että omaishoitaja 
(haastateltu merkitty sen vuoksi kahteen sarakkeeseen)

3.2 Asumismuodot
Yli 85 % yli 65-vuotiaista asuu omatoimisesti omassa kodissaan ilman kotiin tuotavia julkisrahoitteisia 
palveluja. Kotiin tuotavien palveluiden tukemana asuu noin 7 %. Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa 
asuu 5 % ja laitoshoidossa vajaa 2 % yli 65-vuotiaista. (Nissinen & Santalo 2001) 
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Kuva 1. Yli 65-vuotiaiden asumismuoto ja heidän saamansa palvelut
(Lähde: Nissinen Kari, Santalo Maria (2001) Asukas- ja kiinteistöpalvelujärjestelmä vanhusväestön 
kotiasumisen tukena)

Puolet senioreista asuu kerrostaloissa ja lähes puolet pientaloissa. Rivi- tai ketjutaloissa heistä asuu 
hieman useampi kuin joka kahdeksas. Koska koko väestöön verrattuna seniorit asuvat hieman useammin 
pientaloissa ja hieman harvemmin kerrostaloissa, he asuvat keskimäärin väljemmin kuin muu väestö. 
Kerrostaloasuminen on yleisempää suuremmissa kaupungeissa, ja maaseudulla taas asutaan yleisimmin 
pientaloissa. (Siekkinen et. al. 2004)

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta omistaa asunnon, jossa he asuvat. Vuokra-asunnoissa asuu lähes 
neljännes ja loput 7 % asuu laitoksissa. (Housing of  Older People in the EU Countries 1999) 
Omistusasuminen on yleisintä 65–74-vuotiaiden ikäluokassa; heistä neljä viidestä asuu omistus-
asunnossa. Yli 75-vuotiaiden ryhmässä omistusasumisen suosio lähtee laskuun ja yli 85-vuotiaista enää 
kaksi kolmesta asuu omistusasunnossa. (Laukkanen 2001) Vuokralla asuvista puolet oli vuokrannut 
asuntonsa vapailta markkinoilta ja puolet asui kunnalta tai vastaavalta organisaatiolta vuokratussa 
asunnossa Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan. Muutamat asuivat sukulaistensa omistamissa 
asunnoissa. (Sorri 2001) 

Taulukko 3. 65 vuotta täyttäneiden sekä vertailun vuoksi kaikkien ja 45–54-vuotiaiden 
asuntokunnat 31.12.1997.
(Lähde: Laukkanen Tuula (2001) Asunnonomistajien varautuminen vanhuuteensa)

Nykyisessä asunnossaan seniorit ovat yleensä asuneet pitkään. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan 
50–75-vuotiaat muuttavat kaikkein harvimmin. Muuttotiheys alkaa kasvaa 80 ikävuoden jälkeen, jolloin 
muutetaan palveluasuntoihin, kun itsenäinen selviytyminen omassa asunnossa vaikeutuu. (Kähler 
1999) Kuopiossa haastatellut 54–68-vuotiaat olivat asuneet nykyisessä asunnossaan keskimäärin 
21 vuotta ja Oulussa haastateltujen yli 85-vuotiaiden asumisvuosien mediaani oli 20 vuotta. (Laukkanen 
2001, Sorri 2001) 
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Kuva 2. 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden osuus kaikista asukkaista Helsingissä talon 
rakentamisvuoden mukaan.
(Lähde: Levón Bengt-Vilhelm (1996) Kaikille soveltuva asunto korjaamalla)

Neljäkymmentä vuotta vanhoissa taloissa asuvat kaikkein vanhimmat asukkaat.(Levón 1992) Oulussa 
tehdyn haastattelututkimuksen mukaan useat 1950-luvulla rakennettujen talojen asukkaat olivat 
muuttaneet taloon työikäisinä lapsiensa kanssa sen valmistumisen jälkeen ja jääneet sinne asumaan, 
vaikka lapset ovat muuttaneet pois. 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneisiin kerrostaloihin oli muutettu 
usein eläkkeelle jäämisen jälkeen. Elämän muutoksen yhteydessä on samalla vaihdettu asuntoa. Osa oli 
eläkkeelle jäätyään menettänyt oikeutensa työsuhdeasuntoon ja osa oli muuttanut tällöin pienemmältä 
paikkakunnalta suurempaan kaupunkiin. Toinen yleinen muuttamisajankohta oli ollut pian leskeksi 
jäämisen jälkeen, kun entinen asunto oli alkanut tuntua liian suurelta ja asuminen yksinäiseltä. Vain 
vähän aikaa sitten muuttaneet olivat tavallisesti vaihtaneet omakotitalon kerrostaloasuntoon ulkotöiden 
käytyä liian raskaiksi. (Sorri 2001)

3.3 Suhtautuminen asumiseen

Koti

Koti on käsitteenä laajempi kuin asunto. Koti on tuttuihin esineisiin ja tiettyyn asuntoon liittyvät 
elämänhistorialliset muistot ja kokemukset sekä niiden perustalle rakentuvat käytännöt. (Laukkanen 
2001) Ihmiset, erityisesti ikääntyneet, jotka ovat asuneet pitkään samassa asunnossa, leimautuvat 
kotiinsa voimakkaasti. Kodista tulee osa identiteettiä. Luopuessaan asunnostaan luopuu samalla osasta 
identiteettiään. (Hurtig et. al. 1981) Ikääntyneet haluavat jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. 
(Sorri 2001)

Kotia pidetään kiinteänä ja turvallisena paikkana muuttuvassa maailmassa, mutta se ei tarkoita, ettei 
koti saisi muuttua ajan kuluessa. Kuten pakkomuuton edessä oleva ruotsalainen rouva sanoi: ”Minun 
kotiani ei saa ottaa minulta pois. Sen täytyy saada kasvaa ja vanheta kanssani.”(Jarlöv 1990) Koti on myös 
voimavara. Tuttuus mahdollistaa rutiininen sujumisen muistin tai näön heiketessä. Asumisen kestolla 
on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia selviytymiseen ja mielialaan. Pysyvyys, ennustettavuus, 
järjestys ja jatkuvuus ovat turvallisuuden lisäksi myönteisiä pitkäkestoiseen asumiseen liitettäviä arvoja. 
(Laukkanen 2001)

Sosiaalisessa juurtumisessa asuma-alueelle ei ole kyse niinkään tiivistä kanssakäymisestä naapureiden 
kanssa kuin tutuista kasvoista, tervehtimisestä, juttelemisesta ja mahdollisuudesta joskus auttaa toisia 
sekä tulla autetuksi. (Åkerblom 1997) Kuopiossa tehdyssä haastattelututkimuksessa useampi oli valmis 
vaihtamaan asuntoa kuin asuma-aluetta. (Laukkanen 2001)
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Omistusasunto

Kolme neljästä seniorista asuu omistusasunnossa, 65–74-vuotiaiden ikäluokasta peräti neljä viidestä. 
Omistusasunto on monille taloudellisen toiminnan motiivi, ja sen hankkiminen ja rakentaminen 
muodostavat usein keskeisen osan elämänsisällöstä. Oman asunnon hankkimisen keskeinen peruste 
on sen avulla saavutettava asumisen turva. Turvallisuuden lisäksi omistusasumiseen liitetään käsitteet 
varmuudesta, vaarattomuudesta ja levollisuudesta. Turva syntyy omistaja-vallasta. Omassa asunnossaan 
asuva voi suhtautua levollisesti asumisen jatkuvuuteen. Sanonta ”oma tupa, oma lupa” kuvaa hyvin 
omistusasumiseen liitettyjä mielikuvia. Omaa asuntoa pidetään myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna 
edullisimpana asumismuotona, kun huomioon otetaan asumismenot ja omaisuuden karttuminen. 
Vaikka asumismuotojen edullisuuden vertailu on vaikeaa, on velaton omistusasuminen yleensä muita 
asumismuotoja edullisempaa. Senioriasuntokunnat ovat useimmiten velattomia. (Laukkanen 2001)

Omistusasunto voidaan hankkia myös vanhuuden varaksi. Asuntoa vastaan voi saada lainaa esimerkiksi 
perusparantamiseen. Asunnon voi myydä tai vuokrata erityisasumisen kustantamiseksi, tai asunnon voi 
luovuttaa tai testamentata jollekulle hoitosopimusta vastaan. Vuokralaisella ei ole tätä mahdollisuutta, 
vaan esimerkiksi väliaikaisenkin laitoshoidon pitkittyessä asumistukea saava joutuu luopumaan 
vuokra-asunnostaan, koska yhteiskunta ei myönnä tukea asunnon vuokraan ja laitoshoitoon. Toisaalta 
ajatus perillisistä huolehtimisesta ja heidän taloudellisen tilanteensa helpottamisesta saattaa johtaa 
tilanteeseen, jossa omistusasuminen kääntyy omistajaansa vastaan, kun asunto halutaan säilyttää sen 
epätarkoituksenmukaisuudesta huolimatta. (Laukkanen 2001)

Omistusasumiseen liittyy omistamisen avulla saavutettu status, sosiaalinen asema, vaikka se 
onkin harvemmin ilmaistu syy oman asunnon hankintaan. (Laukkanen 2001) Oma vaikutuksensa 
omistusasumisen suosioon on sillä, että se on tällä hetkellä yleisin asunnon hallintatapa ja sitä arvostetaan 
yleisesti järkevänä asumistapana. Suomessa ei ole myöskään yleistä tehdä pitkiä vuokrasopimuksia, 
jotka toisivat vuokra-asumiseen samanlaista varmuutta ja levollisuutta kuin omistusasumiseen.

Nykyinen asunto 

Kaikissa haastattelututkimuksissa, joihin olen tutustunut, suurin osa haastatelluista on ollut tyytyväisiä 
asuntoonsa ja haluaa jatkaa siinä asumistaan mahdollisimman pitkään. Tähän vaikuttanee osaltaan 
ns. onnellisuusmuuri; haastattelijalle ei haluta paljastaa oman elämän epäkohtia. Lisäksi oma asunto 
on elämän suurimpia investointeja ja itse valittu, jolloin epäkohtia ei nähdä tai haluta myöntää. 
Asuinrakennusta arvostellaan helpommin kuin omaa asuntoa, vaikka niihinkin ollaan suhteellisen 
tyytyväisiä. Vuokralla asuvat saattavat puolestaan pelätä asunnon menettämistä tai muita ikävyyksiä, 
jos he arvostelevat asuntoa. Toisaalta ei ole syytä epäillä, ettei suuri osa senioreista aidosti viihtyisi 
asunnossaan.

Kiintymys ja tottumus saattavat kuitenkin kääntyä asukkaan hyvinvointia vastaan, mikäli asunto ei ole 
enää tarkoituksenmukainen. Joskus epäkohtia ei tunnisteta tai haluta tunnistaa. Epäkohdat saatetaan 
myös hyväksyä ja niihin sopeudutaan. Pienet epäkohdat ratkaistaan neuvokkaasti, mutta suurempiin ei 
puututa vaan muutosten välttämiseksi tyydytään vähempään. (Laukkanen 2001) 

Seniorien asuntoihin teetettyjä korjauksia ja muutoksia ei ole yleensä tehty asunnon muuttamiseksi 
paremmin ikääntyvälle soveltuvaksi. Sekä Oulussa että Kuopiossa tehtyjen haastattelututkimusten 
mukaan korjaukset ovat olleet lähinnä pintamateriaalien ja keittiön kiintokalusteiden kunnostamisia ja 
uusimisia tai parvekkeiden lasittamisia. Oulussa yleisin asuntojen soveltuvuutta parantava muutostyö 
oli ammeen poistaminen kylpyhuoneesta. Usein se oli kuitenkin ensisijaisesti tehty lisätilan saamiseksi 
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ahtaaseen peseytymistilaan. Laajempia erityisesti ikääntyneiden tarpeisiin suunniteltuja perusparannuksia 
oli tehty vain kahteen aineiston 53 asunnosta. (Laukkanen 2001, Sorri 2001)

Toiveasunto

Vanhuuden asumistavoitteet ovat melko vaatimattomia ja yleispiirteisiä. Toiveiden niukkuus johtunee 
osittain tarjolla olevien asuntojen ja asumisvaihtoehtojen vähäisestä tuntemuksesta. Nykyisissä 
asunnoissa seniorit ovat asuneet pitkään, eivätkä siksi ole hiljattain tutustuneet tarjolla oleviin asuntoihin. 
Vuonna 1998 asumistavoitteista tehdyn haastattelun mukaan lähes puolet vanhusasuntokunnista piti 
kerrostaloasuntoa parhaana vaihtoehtona. Keskusta-asumisen suosio alkoi kasvaa neljästäkymmenestä 
ikävuodesta alkaen. (Laukkanen 2001)

Taulukko 4. Toiveasunto – Kooste eri lähteistä.
(Lähteet: Hurtig et. al. 1981, Laukkanen 2001, Malin 1994, Marin 2004, Sorri 2001, Åkerblom 1990)

Toiveasunto
- Sijainti kaupungin keskustassa tai muutoin lähellä palveluja, rauhallisella paikalla
- Asuintalolla suhde luontoon, ikkunasta vaihteleva näkymä
- Ei eriytyneitä vanhusghettoja
- Hissillinen, pienehkö, esteetön kerrostalo tai yksikerroksinen rivitalo
- Kerrostaloasunto ylempänä kuin maantasokerroksessa
- Asunto pienempi kuin nykyinen, kuitenkin vähintään kaksio, joka on tehty/korjattu/varusteltu vanhuutta varten
- Läpitalon huoneisto
- Erillinen keittiö
- Suojaisa parveke
- Huoneistosauna
- Riittävä yksityisyys
- Kohtuuhintainen

Muuttaminen

Ruotsissa on tutkittu vuokratalojen perusparantamisen yhteydessä ikääntyneiden suhtautumista 
muuttamiseen. He pitivät muuttamista työläänä, kalliina ja stressiä aiheuttavana. Erityisesti pakon 
edessä muuttaminen herättää vahvoja tunteita. Eräs haastateltu oli jopa toivonut kuolevansa ennen 
muuttopäivää. Vanhoja ihmisiä huolestuttaa omien voimien riittämättömyys. Tavaroita on ehtinyt 
vuosien varrella kertyä paljon, muuttolaatikot ovat liian painavia kannettaviksi ja valaisintakaan ei 
pysty itse irrottamaan katosta. Kotiavun tai sukulaisten antama muuttoapu ja -neuvonta huojentavat 
muuttajan mieltä. Ikääntyneet eivät ehkä ole muuttaneet vuosikymmeniin, jona aikana muodolli-
suudetkin, kuten esimerkiksi muuttoilmoitusten tekeminen, ovat ehtineet muuttua useaan kertaan. 
(Hurtig et. al. 1981)

3.4 Varautuminen vanhuuteen
Kaksi kolmesta Kuopiossa haastatelluista sanoi pohtineensa jossakin vaiheessa asumistaan ikääntyneenä. 
Jotkut kertoivat jutelleensa asiasta puolisonsa, muutama lastensa ja ystävien kanssa. Haastatelluista 
45 % piti nykyistä asuntoa heidän viimeisenä kotinaan. Kolme 73 haastatelluista oli hankkinut asuntonsa 
nimenomaan ikääntymistä ajatellen. Haastateltavista 40 % arveli vaihtavansa asuntoa. Haastatellut 
tiedostivat hissittömyyden ongelman; vain kolme 23:sta hissittömässä kerrostalossa asuneesta halusi 
jatkaa asumista nykyisessä asunnossa mainitsematta mitään vaihtoehtoa. Perusparantamista ei ilmeisesti 
nähdä realistisena vaihtoehtona, sillä hieman yli puolet ei aikonut tehdä eikä teettää muutoksia tai 
korjauksia ikääntymisen aiheuttamia tarpeita ajatellen. Kuudesosa ei osannut ilmaista mahdollisia 
korjausaikeitaan. Ainoastaan kaksi 53 kerrostaloasukkaasta aikoi muuttaa asuntoaan paremmin 
ikääntyvälle soveltuvaksi. Palvelutaloon muuttaminen nähdään todennäköisempänä vaihtoehtona, 
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vaikka palveluasuntojen jakoperusteet, laatu ja määrä eivät olleetkaan hyvin selvillä. (Laukkanen 
2001)

Nuorimmat ovat suunnitelmallisimpia tulevaisuuden suhteen ja uskovat tekevänsä ratkaisuja joko 
lähivuosina tai kymmenen vuoden sisällä. Epävarmimpia vastauksia tuli vanhimmilta haastatelluilta, 
joista osa tuntui ajautuvan tai ohjautuvan ulkoapäin päätökseen. Mitä vanhempia haastatellut ovat 
sitä kielteisemmin he suhtautuvat asunnon vaihtamiseen tai perusparantamiseen. (Laukkanen 2001) 
Kun Oulussa haastatelluilta yli 85-vuotiailta kysyttiin, mitä he tekisivät heidän kuntonsa heiketessä, 
yleisimmät vastaukset olivat, että he lisäisivät kotipalveluiden määrää tai muuttaisivat palvelutaloon tai 
vastaavaan. (Sorri 2001)

Kuopiossa haastatelluista 11 % omisti yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa yhden tai useamman 
muun asunnon varsinaisen asuntonsa lisäksi. Asunnot oli hankittu sijoitusasunnoiksi tai lasten 
opiskelija-asunnoiksi. Vain yksi 73:sta sanoi hankkineensa asunnon, jossa hän ei asunut tällä hetkellä, 
vanhuuden asunnoksi. Muutama haastateltava oli valmis muuttamaan sijoitusasuntoonsa, mikäli jäisi 
leskeksi. (Laukkanen 2001)

Asumiseen kohdistuvaan lisäinvestointiin ei ollut suurta valmiutta. Neljäsosan mielestä mahdollinen 
uusi asunto saisi maksaa saman verran kuin nykyinen ja neljänneksen mielestä sen pitäisi olla nykyistä 
edullisempi. Vajaa viidennes oli halukas maksamaan uudesta asunnosta nykyistä enemmän. Perustelut 
olivat uusien asuntojen vanhoja korkeammat hinnat ja keskusta-alueiden lähiöitä korkeampi hintataso. 
Puolet halusi säilyttää asumiskustannukset ennallaan, ja viidennes oli valmis maksamaan nykyistä 
enemmän, jos kustannukset nousevat lisääntyvien palveluiden takia. (Laukkanen 2001)

Asumisratkaisun valintaan vaikuttavat toimenpiteisiin ryhtymisen vaatimien taloudellisten, fyysisten 
ja psyykkisten resurssien lisäksi tietoisuus erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.  Laukkanen 
epäilee tutkimuksessaan taloudellisilla resursseilla olevan suuremman vaikutuksen päätöksenteossa kuin 
mitä haastatellut antavat ymmärtää. Myös tunteet vaikuttavat päätöksentekoon; muutoksiin kohdistuu 
pelkoja osin aiheellisesti, osin aiheettomasti ja kiintymys kotiin tekee asunnon vaihtamisen vaikeaksi.

Tietoisuus erilaisista asumisvaihtoehdoista

Seniorien tietoisuudessa erilaisista asumisvaihtoehdoista ja perusparantamisesta on runsaasti 
kohentamisen varaa. Kolmannes Kuopiossa haastatelluista oli jollakin tavalla tietoinen tai 
perehtynyt esteettömään uudisrakentamiseen. Myös esteettömyyden käsite sekä muut rakentamisen, 
asumisvaihtoehtojen, rahoituksen ja oikeustoimien käsitteet ovat vieraita. Ikääntyville tarjolla olevat 
vaihtoehdot tunsi jollakin tavalla vajaa puolet haastatelluista. Puolet rivi- ja omakotitaloasukkaista, 
mutta vain kuusi 53 kerrostaloasukkaasta tunsi jollakin tavalla kunnalta haettavat korjausavustukset ja 
korjausneuvonnan. Hissiavustuksia pidettiin isännöitsijän asiana. (Laukkanen 2001) Senioriasuntojen 
ja hissiavustusten tunnettuuden voisi tosin olettaa kasvaneen haastattelujen tekohetkestä kohtuullisen 
runsaan julkisuuden ansiosta. Haastatellut toivoivatkin lisää tietoa asumisen vaihtoehdoista. Lisäksi 
he toivoivat pääteasunnon hankkijalle samanlaisia verohelpotuksia kuin ensiasunnon hankkijoillekin, 
avustuksia, halpakorkoisia lainoja ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja. (Laukkanen 2001)

Riskin hallintakeinot eivät myöskään olleet hyvin tunnettuja; yhden tai useamman osasi nimetä vain 
puolet haastatelluista. Mainintoja saivat säästäminen, asunnon lisäksi muun omaisuuden myyminen 
mieluisen asunnon hankkimisen varmistamiseksi, kuntoarvion teettäminen ja isännöitsijän todistuksen 
hankkiminen. Vain muutamat tiesivät mahdollisuudesta hankkia vakuutus tasaamaan asuntokaupan 
riskejä. (Laukkanen 2001)
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Asunnon vaihtaminen

Asunnon vaihtamista suunnittelevat useammin osakeasunnoissa asuvat kuin omakotitaloissa asuvat. 
Omakotitaloissa asuvat ovat usein asuneet nykyisessä asunnossaan kauemmin kuin osakehuoneistossa 
asuvat. Sopeutuminen uuteen asuinympäristöön ja asumisen tapaan epäilyttävät eikä omakotitalosta 
raskittaisi luopua. Asunnosta, erityisesti pientalosta luopumista helpottaisi sukupolvenvaihdos, 
jolloin asunto siirtyisi perillisille. Asunto säilyisi nk. kiintymyksen kehällä ja siellä olisi halutessaan 
mahdollista päästä vierailemaan. (Laukkanen 2001) Toisaalta osa ikääntyneistä pitää muuttoa uuteen 
heille paremmin sopivaan asuntoon nykyisen asunnon perusparantamista parempana vaihtoehtona, 
koska vanhan asunnon muutostyöt ovat heidän mielestään raskaita, kalliita tai pitkäkestoisia ja kahteen 
kertaan muuttaminen sekä väliaikaisen asunnon järjestäminen tuntuvat liian vaivalloiselta. (Hurtig et. 
al. 1987)

Kun haastateltuja pyydettiin ottamaan huomioon asunnon vaihtamiseen tai korjaamiseen sisältyvät 
riskit, koettiin asunnon vaihtaminen ongelmallisemmaksi. He pelkäsivät niin ostettavan kuin myytävän 
asunnon piileviä vaurioita ja rakennusvirheitä, erityisesti mainittiin kosteus- ja homeongelmat ja 
myytävästä asunnosta koituvat vastuut. Suurin osa kertoi pelkonsa syntyneen aihetta käsitteleviä 
televisio-ohjelmia katselemalla ja lukemalla lehdistä. Lisäksi epäiltiin, ettei vanhasta asunnosta saisi 
riittävää myyntihintaa ja että uusi asunto tulisi kalliiksi. Muutamia mietitytti se, minkälaisia uudet 
naapurit tulisivat olemaan ja viihtyisivätkö he uudessa asunnossaan. Korjaamisen riskinä nähtiin 
lähinnä korkeaksi nouseva hinta. (Laukkanen 2001)

Asunnon perusparantaminen

Suhtautuminen perusparantamiseen on kuitenkin usein aluksi kielteistä tai välinpitämätöntä. 
Perusparantamista ei nähdä vaihtoehtona. Kuitenkin Kuopiossa tehdyssä haastattelututkimuksessa 
seniorit päätyivät nykyisen asuntonsa perusparantamiseen asunnon vaihtamisen sijaan, kun heitä 
pyydettiin huomioimaan myös vaihtoehtoihin sisältyvät riskit. (Laukkanen 2001) Toisaalta monet 
hyvin iäkkäät, jotka eivät pääse ilman avustajaa ulos asunnostaan, eivät halua tai jaksa vaatia muutoksia 
asuntoonsa. Tietämättömyys saavutettavasta hyödystä vaikuttanee mielipiteeseen. Useimmat 
vuokralaisista ei myöskään ole halukkaita maksamaan hissin rakentamisesta tai muista saavutettavuutta 
parantavista muutoksista aiheutuvia lisäkustannuksia. (Jarlöv 1990) Rakennustöiden aiheuttamat 
vuokrankorotukset saatetaan kokea pyrkimykseksi saada taloon nykyistä maksukykyisempää väkeä. 
(Åkerblom 1997) Yleensä tehtyihin parannuksiin ollaan kuitenkin perusparantamisen jälkeen tyytyväisiä. 
Korjaukset ja muutostyöt, joihin asukas ei ole voinut vaikuttaa tai joista hän ei ole saanut päättää, 
koetaan asunnon pilaamisena ja yksityisyyteen puuttumisena. (Jarlöv 1990) Tällaiset ulkoapäin sanellut 
muutostyöt koskevat lähinnä vuokra-asumista.

Perusparantaminen on varteenotettava vaihtoehto, koska senioreiden suosimilla asuma-alueilla, kuten 
kaupunkikeskustoissa, ei ole useinkaan tarjolla uusia asuntoja tai vapaita tontteja uudisrakentamista 
varten. Asunnon perusparantaminen mahdollistaa jo ennalta tutussa ympäristössä asumisen, mikä 
puolestaan tukee itsenäistä selviytymistä. Samalla asuma-alueella pysyttäessä myös sosiaaliset kontaktit 
säilyvät. Senioreiden asumista ei edes määrällisesti pystytä ratkaisemaan ainoastaan rakentamalla uusia 
asuntoja. Lisäksi vanhoissa asunnoissa on kiinni runsaasti pääomaa, jolloin niitä ei kannata jättää 
hyödyntämättä.
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4 Tutkimuksen tavoite

Tutkimus keskittyi taajamien keskusta-alueilla ja niiden läheisyydessä sijaitseviin, olemassa oleviin 
asuinkerrostaloihin ja niiden kehittämiseen nykyistä paremmin soveltuviksi senioriasumiseen. 
Tavoitteena on esteetön rakennettu ympäristö, joka tukee itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista. 

Tutkimusosion päätavoitteena oli löytää ratkaisumalleja erityyppisten asuinkerrostalojen asuntojen ja 
yhteistilojen kehittämiseen ja perusparantamiseen. 

Tavoitteena oli selvittää millaisia ovat tyypilliset 1950–1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot. 
Tapaustutkimuksen kohteiksi otettiin kymmenen tämän ikäistä ikäluokkaansa hyvin edustavaa 
asuinkerrostaloa. 

Selvitetään, mitkä ovat kohdetalojen porrashuoneiden, yhteistilojen ja asuntojen puutteet ja 
ongelmat ikääntyneiden kannalta. Kohdetaloista selvitetään myös käyttämättömiä tai vajaakäyttöisiä 
resursseja, kuten käyttämätöntä rakennusoikeutta tontilla. Kohteiden arviointia varten laaditaan tässä 
tapaustutkimuksessa käytettävä kriteeristö. 

Arviointikriteeristön ja kohdetalojen perusteella laaditaan toimenpide-ehdotusluettelot siitä, 
kuinka arvioituja ominaisuuksia ja sen avulla koko asuinkerrostaloa voidaan muuttaa paremmin 
senioriasumiseen soveltuvaksi. Sekä arviointikriteeristö että toimenpideluettelo laaditaan siten, että 
niitä voidaan käyttää yleisesti asuinkerrostalojen arviointiin. 
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5 Aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät

5.1 Menetelmä
Tutkimusmenetelmänä on käytetty erästä laadulliseen tutkimukseen yhdistettyä menetelmää: 
tapaustutkimusta, koska tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa 
tutkittavista kohteista. Pienen aineiston käyttäminen mahdollistaa tilan antamisen tapausten 
monimuotoisuudelle yksinkertaistamatta niitä liikaa, kuten kävisi määrällisessä tutkimuksessa. 
Tavoitteena on siis sanoa mieluummin ”vähästä paljon” kuin ”paljosta vähän”. (Jokinen & Kuronen)

Tapaustutkimus on käsitteenä hämärä ja väljä, ja siitä on vaikea antaa yhtä kaikkien hyväksymää 
määritelmää. Yhteistä määritelmille on, että tapaustutkimuksen katsotaan pyrkivän tuottamaan 
intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Vaikka tapaustutkimuksella ei pyritä 
tilastolliseen yleistämiseen, parhaimmillaan tapaustutkimus tuottaa uusia käsitteellistämisen tapoja, 
jotka auttavat jonkin ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä. Usein nämä käsitteellistykset toimivat 
arvokkaina analyyttisina ajattelun välineinä myös muissa vastaavanlaisissa tilanteissa ja siten niillä voi 
olla siirrettävyysarvoa, vaikkeivät ne olekaan suoraan yleistettävissä. Tutkittaville tapauksille, joita voi 
olla yksi tai useampi, on oleellista, että se voidaan ymmärtää tiettynä kokonaisuutena, tapauksena. 
Tutkittavat tapaukset voivat olla joko mahdollisimman tyypillisiä ja edustavia tai ainutkertaisia ja 
poikkeavia, jolloin poikkeuksellisuus kertoo paljon tutkittavasta ilmiöstä. (Jokinen & Kuronen) 

5.2 Aineiston valinta
Tutkimuksen kohteeksi on rajattu 1950–1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot. Kerrostalojen 
ikäjakauman valinta on tehty sillä perusteella, että tämän ikäiset asuinkerrostalot muodostavat 
merkittävän osan suomalaisesta asuinkerrostalokannasta (kuva 3), niitä rakennettaessa lainsäädäntö ei 
ole vaatinut esteettömyyttä ja ne ikänsä takia vaativat jonkinlaisia perusparannustoimenpiteitä.

Kuva 3. Asuinkerrostalot rakennus/peruskorjausvuoden mukaan 2001 (100 taloa)
(Lähde: Siekkinen et. al. (2004) Senioriasuminen ja -palvelut Suomessa) 
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Tutkimuksen kohteet, kymmenen asuinkerrostaloa, on valittu siten, että ne edustaisivat mahdollisimman 
hyvin ikäisiään asuinkerrostaloja. Kohdetaloiksi on valittu sekä hissillisiä että hissittömiä asuin-
kerrostaloja sekä lamelli- että pistetaloja. Omistuspohjaltaan seitsemän taloista on asunto-
osakeyhtiöitä, kaksi kunnan vuokrataloyhtiön omistamia ja yksi palveluasumista tuottavan yhdistyksen 
omistama. Tutkimuskohteena olevien talojen valintaperusteena on ollut myös rakennuksesta tehty 
kuntoarvio tai -katselmus, jotta rakennuksen ja järjestelmien teknisestä kunnosta on saatavissa tietoa. 
Kohdetaloiksi on valittu sellaisia, joiden kuntoarviot on tehty Valtion asuntorahaston tuella, koska 
avustuspäätöksistä on saatavissa tietoa. Kokonaan taloyhtiön varoin rahoitetuista kuntoarvioista olisi 
pitänyt kysyä isännöitsijöiltä talo kerrallaan. Tavoite, että jokaisesta kohdetalosta olisi tehty kuntoarvio, 
ei toteutunut täydellisesti. Kohteiksi valituissa kaupunginosissa sijaitseviin 1980-luvulla rakennettuihin 
asuinkerrostaloihin ei vielä ollut tehty kuntoarvioita Valtion asuntorahaston tuella ja yksi 1960-luvulla 
rakennettu kohdetalo oli saanut avustuspäätöksen, mutta kuntoarviota ei kuitenkaan ollut tehty.

Tutkimuksen kohteiksi valituista kerrostaloista yhdeksän sijaitsee Oulun ja yksi Kajaanin kaupungin 
alueella. Rakennusten sijainti on haluttu tutkimuksessa rajoittaa keskustaan ja sen tuntumassa sijaitseviin 
kaupunginosiin, koska keskusta-asumisen suosio kasvaa ikääntyneiden keskuudessa palveluiden 
läheisyyden vuoksi. 

5.3 Arviointikriteeristö
Kohdetalojen arviointiin on tätä tutkimusta varten laadittu oma arviointikriteeristö (liite 1). Arvioinnissa 
on keskitytty rakennuksen soveltuvuuteen ikääntyneiden asuintaloksi. Arvioinnissa keskitytään 
toiminnallisuuteen, koska toiminnallisella soveltuvuudella on suurin merkitys itsenäisen selviämisen 
kannalta. Osa toimivuuskriteereistä soveltuu myös ns. normaalikuntoisillekin. Heikoimman käyttäjän 
mukaan suunniteltu ympäristö soveltuu heille, joilla ei ole toimintarajoitteita. Kuntoarvioraporteista on 
saatavissa tietoa rakennuksen teknisestä kunnosta, siksi kriteeristössä ei ole arvotettu teknistä kuntoa 
paitsi, jos sillä on vaikutusta toimivuuteen. 

Kohdetalojen arvioinnissa käydään lävitse liikkuminen kadulta ja pihoilta asuntoihin, porrashuone, 
yhteistilat ja kaikki rakennuksen asuntotyypit. Pysyvästi toimistoiksi muutettuja asuntoja ei ole arvioitu, 
koska osa niistä ei ole asuttavassa kunnossa, sillä niistä saattavat puuttua keittiö ja peseytymistila.  
Kohdetaloista selvitetään myös niiden käyttämättömät tai vajaakäyttöiset resurssit kuten tyhjillään 
olevat tilat ja käyttämätön rakennusoikeus. Arviointikriteeristöön on otettu mukaan rakennuksen lisäksi 
lähiympäristön helppokulkuisuus ja lähipalveluiden kuten elintarvikeliikkeen tai linja-autopysäkin 
etäisyys kohdetalosta. Kohdetalojen pihoja on käsitelty tarkemmin Anneli Paakkarin raportissa 
”Keskustan asuinkerrostalojen perusparannettavien pihojen kehittäminen ikääntyvien asukkaiden 
tarpeisiin”.

Tulosten yksinkertaistamiseksi arviointikohdat pisteytetään kolmeen tasoon. Parhaalla tasolla tavoiteltu 
ominaisuus on jo olemassa, keskimmäisellä tasolla ominaisuus on saavutettavissa kohtalaisin toimenpitein 
ja kustannuksin ja heikoimmalla tasolla ominaisuuden saavuttaminen edellyttäisi suuria toimenpiteitä 
ja kustannuksia tai ominaisuuden saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. Pisteytyksen jakaminen 
kolmeen tasoon tuottaa sopivan tarkkuuden. Useampaan pistetasoon jakaminen olisi hankalaa ja 
työlästä, koska arviointikohtia on useita ja yksi arviointikohta sisältää useita muuttujia. Useampitasoisen 
arvioinnin ongelmaksi tulisi myös arvottamisen vaikeus, onko arvioitu kohta ”melko hyvä vai melko 
hyvää hieman parempi”. Lähipalveluiden etäisyyden arviointi tapahtuu metreissä. Etäisyydet on jaettu 
kolmeen tasoon kuten muutkin arvioitavat ominaisuudet.
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Arviointikriteeristö on laadittu tätä tukimusta varten, koska on haluttu aikaansaada arviointimenetelmä, 
jolla kohdetalojen soveltuvuutta senioriasumiseen halutaan kuvata mahdollisimman yksinkertaisesti ja 
havainnollisesti osatekijä kerrallaan. Tällainen arviointimenetelmä mahdollistaa kohteiden vertailun 
keskenään. Suuri osa olemassa olevista arviointimenetelmistä on niin raskaita ja yksityiskohtaisia, ettei 
niiden perusteella pysty vertailemaan kohteita keskenään. Jokaisen yksityiskohdan pisteyttäminen 
erikseen tuottaa niin paljon informaatiota, ettei keskinäinen vertailu onnistu. Siksi oli tarkoituksen- 
mukaista tehdä arviointikriteeristö, jossa useampia yksityiskohtia on yhdistetty yhdeksi arviointikohdaksi. 
Tämän tutkimuksen kriteeristöä on koostettu mm. Työtehoseuran ElderAtHomen kriteeristöstä 
(Kasanen 2004), ARVI-projetista (http://www.arvi.enef.net/) ja RT-kortistosta (Rakennustieto Oy). 
Vaikka arviointikriteeristö on laadittu tätä tutkimusta varten, on se käytettävissä yleisesti kerrostalojen 
ja sovellettuna rivitalojenkin senioriasumiseen soveltuvuuden arviointiin. Sen käyttäminen tosin 
edellyttää arvioinnin tekijältä kohtalaista tietämystä millaiset yksityiskohdat voivat tehdä rakennusosasta 
soveltumattoman, koska yhteen arviointikohtaan voi olla yhdistettynä useita tekijöitä. Toisaalta 
arvioijalla tulee olla tietämystä siitä, mitkä muutokset ovat rakennusteknisesti mahdollisia toteuttaa. 
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6 Olemassa oleva kerrostalokanta

6.1 Olemassa oleva rakennuskanta
Suomessa oli vuonna 2004 1,16 miljoonaa asuinrakennusta (http://www.tilastokeskus.fi/til/rak/index.
html). Niistä pientaloja oli 89 %, rivi- ja ketjutaloja 5 % ja asuinkerrostaloja 6 % (Laukkanen 2001). 
Asuntoja on 2,64 miljoona ja niistä 44 % on kuitenkin asuinkerrostaloissa (http://www.tilastokeskus.
fi/til/asu/index.html). Rakennustyyppien väliset suhteet eivät muutu juuri maakunnittain, vaan 
vaihtelu tapahtuu kuntien ja kaupunkien välillä. Kaupungeissa pientalojen suhteellinen osuus on 
75–80 % asuinrakennuksista. Helsingissä pientalojen osuus on poikkeuksellisesti vain 57 %.  Muissa 
kunnissa pientaloja on 89–95 % asuinrakennuksista. Pientalojen osuus kasvaa kunnan koon pienentyessä, 
pienimmissä kunnissa pientalojen osuus lähestyy 100 %:ia. (Siekkinen et. al. 2004)

6.2 Asuinkerrostalot ja seniori-ikäiset kerrostaloasukkaat
Vuonna 2001 Suomessa oli noin 52 300 asuinkerrostaloa, joissa oli yhteensä hieman yli miljoona 
asuntoa. Yhdessä asuinkerrostalossa oli keskimäärin 19 asuntoa. Useammassa kuin joka viidennessä 
kerrostaloasuntokunnassa asuu seniori-ikäisiä. Senioriasukkaat eivät jakaudu tasaisesti koko 
kerrostalokantaan, koska tarjolla on erityisryhmille kuten senioreille ja opiskelijoille tarkoitettuja 
asuinkerrostaloja. Lisäksi tutkimusten mukaan noin neljäkymmentä vuotta vanhoissa kerrostaloissa 
asuvat vanhimmat asukkaat (Levón 1996, Sorri 2001) ja keskusta-asuminen alkaa kasvattaa suosiotaan 
40 ikävuodesta lähtien (Laukkanen 2001). Mikäli ajatellaan, että seniorit jakautuisivat tasaisesti koko 
kerrostalokantaan, asuisi keskimääräisessä 19 asunnon asuinkerrostalossa neljä senioriasuinkuntaa 
(Siekkinen et al. 2004). 

Merkittävä osa suomalaisesta asuinkerrostalokannasta on rakennettu 1960–80-luvuilla (kuva 3). 
Ajankohdan vilkas rakentaminen liittyy kaupungistumiseen ja teollisen rakentamistavan kehittymiseen. 
1960-luvulla alkoi aluerakentaminen, jolloin rakennettiin laajoja kerrostalolähiöitä tiiviin 
kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Myös kerrostalojen koko ja siten asuntoluku kasvoi voimakkaasti. 

Tilastokeskuksen mukaan 46 % kaikista asunnoista on yksiöitä tai kaksioita. Yksiöiden keskipinta-ala 
on 34 m2, kaksioiden 55 m2, kolmen huoneen ja keittiön asuntojen keskipinta-ala on puolestaan 79 m2. 
Yli sadan neliön asuntoja on neljännes koko asuntokannasta, joskin isoja, yli 140 m2 asuntoja on koko 
asuntokannasta vain 7 %. Suurin osa isoista asunnoista on erillisissä pientaloissa. Yli 140 m2 asuntoja 
on kerrostaloasunnoista 3 %. (http://www.tilastokeskus.fi/til/asu/index.html)
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Taulukko 5. Asuntojen määrä pinta-alan mukaan ja kerrostaloasuntojen osuus vuonna 2004.
(Lähde: Lähde: Asuntokanta 2004. Tilastokeskus)

Pinta-alaluokat (m2) Yhteensä asuntoja (lkm) Asuinkerrostalot Prosentuaalinen osuus
Asuntoja yhteensä 2 634 728 1 162 005 44 %
- 29 119 175 85 473 72 %
30 - 49 510 646 363 396 71 %
50 - 69 647 630 417 232 64 %
70 - 89 506 687 223 591 44 %
90 - 139 643 857 61 148 9 %
140 + 180 147 5 496 3 %
Tuntematon 26 586 5 669 -

6.3 1940–50-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
Ajanjakson yleisin kerrostalotyyppi on kaksiportainen lamellitalo. 1940-luvulla rakennettujen 
kerrostalojen runkosyvyys on 13–14 metriä ja 1950-luvulla rakennettujen runkosyvyydet vaihtelevat 
11–14 metriin, runkosyvyyden ollessa yleisimmin 12 metriä. Talojen vallitseva kattomuoto on 
harjakatto. 1940-luvulla rakennettiin yleisesti myös aumakattoisia taloja, ja 1950-luvulla alettiin 
rakentaa pulpettikattoja. Rappaus on ajanjakson yleisin julkisivujen pintamateriaali. 1950-luvun talojen 
pintaverhouksena voi olla myös puhtaaksimuurattu tiili tai puu-, asbestisementti- tai alumiinilevyverhous 
tai näiden yhdistelmät.  (Mäkiö et. al. 1990)

Kuva 4. Asuinkerrostaloja 1950-luvulta
(Kuvat: Laura Sorri)

Talojen porrashuoneet rajoittuvat yleensä ulkoseinään. Kattoikkunalliset, rungon sisällä olevat 
porrashuoneet alkoivat yleistyä 1950-luvulla. Neljäkerroksisiin taloihin ei yleensä rakennettu hissejä ja 
kolmikerroksisiin niitä ei rakennettu ollenkaan. Hissi saatettiin jättää rakentamatta jopa viisikerroksisissa 
taloissa, mutta kuusikerroksisiin ja sitä korkeampiin se rakennettiin aina. Sodan aiheuttaman katkon 
jälkeen parvekkeet alkoivat ilmestyä asuinkerrostaloihin 1940-luvulla. 1950-luvulla parvekkeet 
rakennettiin lähes jokaiseen asuinkerrostaloon. Pienimmät asunnot jätettiin parvekkeetta. (Saarikangas 
2002) 1940-luvun parvekkeet ovat ulokeparvekkeita. Parvekkeiden koko kasvoi 1950-luvulla ja 
ulokeparvekkeiden rinnalle tulivat sisäänvedetyt parvekkeet ja ranskalaiset parvekkeet. (Mäkiö et. al. 
1990)

1940- ja 1950-luvulla rakennettujen kerrostalojen yleisin runkotyyppi on sekarunko, joka perustuu 
kahteen kantavaan pystyrakennejärjestelmään. Perustyypin ulkoseinät ovat kantavia massiivisia 
tiilimuureja, joihin voi liittyä erillinen lämmöneriste, ja keskirungon kantavana rakenteena on 
betonipilaristo. 1950-luvun alkupuolelle saakka välipohjat ovat yleensä alalaattapalkistoja, minkä jälkeen 
massiiviteräsbetonilaatta alkaa yleistyä. Sekarunkotalojen kerrosluvut vaihtelevat kahdesta seitsemään, 
yleisimmin niissä on kolmesta neljään kerrosta. Julkisivut ovat yleensä aukkojulkisivuja. Sekarunkoinen, 
aukkojulkisivullinen kerrostalo on ajanjakson yleisin rakennustyyppi; Helsingissä ja Oulussa tehdyssä 
tutkimuksessa 45 % kerrostaloista edusti tätä tyyppiä. (Mäkiö et. al. 1990)
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1950-luvun lopulla sekarunkoisten kerrostalojen rakentaminen vähentyi voimakkaasti ja yleisimmäksi 
runkotyypiksi tuli betoniseinärunko, jossa kaikki kantavat pystyrakenteet ovat teräsbetoniseiniä. 
Kantavat betoniset ulkoseinät on lämmöneristetty ulkopuolelta. Järjestelmästä johtuen kantavia 
väliseiniä on paljon. Betoniseinärunkotalojen kerrosluvut vaihtelevat kahdesta yhdeksään, yleisimmin 
niissä on neljä tai kahdeksan kerrosta. Julkisivut voivat olla aukko-, puolinauha- tai nauhajulkisivuja. 
(Mäkiö et. al. 1990)

Tiilimuurirunkoisia asuinkerrostaloja rakennettiin koko ajanjaksolla, yleisimmin 1950-luvun 
jälkipuoliskolla. Tiilimuurirunkoisten talojen kantavat pystyrakenteet on muurattu tiilestä. 1950-luvun 
puoliväliin saakka välipohjat ovat yleensä alalaattapalkistoja, jonka jälkeen massiiviteräsbetonilaatat 
alkavat yleistyä. Tiilimuurirunkoisissa taloissa on tavallisesti kolmesta neljään kerrosta, kolmikerroksisten 
ollessa tavallisimpia. Julkisivut ovat yleensä aukkojulkisivuja. (Mäkiö et. al. 1990)

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi kolmihuoneinen asuntotyyppi nousta kaksihuoneisten rinnalle, 
kun keittiö lasketaan asuinhuoneeksi. 1950-luvun alussa kolmen huoneen (kaksi huonetta ja keittiö) 
asunto oli jo yleisin asuntotyyppi. (Mäkiö et. al. 1990.) Aravalainotetuissa taloissa vähintään puolet 
asunnoista tuli olla kaksioita. Asuntosuunnittelun tavoitteena oli täyttää moderneiksi ydinperheiksi 
järjestyneen keskiluokan tarpeet. Kuvitellussa normiperheessä oli virkamiesisä, kotirouvaäiti ja 
kaksi tai kolme lasta. Suunnittelun lähtökohtana oli kotirouva ja hänen työnsä. Asunto tiivistyi 
keittiöön, makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen eli työskentelyyn, lepoon ja yhdessäoloon 1930-
luvulla määriteltyjen miniminormien mukaisesti. (Saarikangas 2002) Kylpyhuoneet olivat ahtaita, ja 
tyypillinen kylpyhuoneen varustus oli amme, wc-istuin ja käsienpesuallas. (Mäkiö et. al. 1990) Oulussa 
tehdyn tutkimuksen mukaan ammeita ei ole enää nykyisellään tämän ikäisissä kerrostaloasunnoissa 
yhtä yleisesti kuin nuoremmissa kerrostaloissa, koska asunnoista on usein poistettu amme lisätilan 
saamiseksi ahtaaseen kylpyhuoneeseen. (Sorri 2001) Kylpyhuoneiden varustelutaso ei vastaa nykyisiä 
vaatimuksia.

6.4 1960–70-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
1960-luvulla edellisen vuosikymmenen lopulla alkanut ns. maaltapako voimistui huomattavasti.
Asuntojen voimakkaan kysynnän ja rakentamistekniikan kehityksen seurauksena hankekohtaisten 
rakentajien tilalle tulivat luonteeltaan pysyvät rakennusalan liikeyritykset. Rakennusliikkeet 
ryhtyivät investoimaan rakentamista nopeuttavaan elementtitekniikkaan ja aluerakentamisen 
kannalta välttämättömiin maanhankintoihin. Tosinaan maa-alueita hankittiin kauaksikin kiinteästä 
yhdyskuntarakenteesta. (Kahri & Pyykönen 1984)

Aikakaudelle tyypillinen asuinkerrostalo on suorakulmainen lamellitalo. 1960-luvun alkupuolella 
rakennetuissa taloissa kattomuodot ovat varsin vaihtelevia. Lähes puolessa taloista on harjakatto. 
Myös erilaiset porrastetut harjakatot ja pulpettikatot ovat yleisiä. Harja- ja pulpettikattojen yleinen 
katemateriaali on konesaumattu pelti. Osaan 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloista rakennettiin 
valetasakatto, jossa räystään yli nostetut päätyseinät peittävät katon kallistuksen. Tasakatot alkoivat 
yleistyä 1960-luvun loppupuolella, ja 1970-luvun alkupuolella valtaosassa taloista oli tasakatto. Taloihin 
ei yleensä rakennettu ullakkoa. Sen sijaan kaupunkikeskustojen ulkopuolella maanpäällinen kellari on 
yleinen. Julkisivujen sivujen pintamateriaalina olivat aluksi maalattu tai harjattu betoni ja näihin yhdistetyt 
erilaiset levyverhoukset. 1960-luvun puolessa välissä elementtien pintamateriaaliksi tuli pesubetoni ja 
vuosikymmenen loppupuolella elementtitiilet. 1970-luvun alkupuolella yleistyi klinkkerin käyttäminen 
elementtien pintamateriaalina. Ikkuna-aukotuksessa 1960-luvulla tyypillisiä ovat nauhaikkunajulkisivut 
ja 1970-luvulla aukkojulkisivut, joissa ikkuna-aukot ovat kerroksen korkuisten elementtien keskellä. 
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Energiakriisin takia ikkunoiden koko pieneni 1970-luvulla. 1960-luvun alkupuolen paikalla rakennetuissa 
kerrostaloissa on yleensä ulokeparvekkeet, hieman myöhäisemmissä nauhaikkunallisissa osaelementti-
julkisivullisissa taloissa on sisäänvedetyt parvekkeet ja 1970-luvun ruutuelementtijulkisivullisissa 
taloissa on yleensä itsekantavat rakennusrungon ulkopuoliset parveketornit. (Mäkiö et. al. 1994)

Kuva 5. Asuinkerrostaloja 1960-luvulta
(Kuvat: www.etuovi.com)

Aikakauden yleisin runkotyyppi on ns. kirjahyllyrunko, jota edustaa pinta-alaan suhteutettuna 
70 % kerrostaloista. Toinen yleinen runkotyyppi on betoniseinärunko, joita rakennettiin 1960-luvun 
alkupuolella. Betoniseinärunkoa on käsitelty edellä. Vuosikymmenen puolivälissä rakennettiin jonkin 
verran myös edellisten yhdistelmiä. Kirjahyllyrunko muistuttaa nimensä mukaisesti kirjahyllyä; runko 
koostuu kantavista, poikittaisista teräsbetoniseinistä. Pituussuuntaan rakennusrunko on jäykistetty 
poikittaisilla teräsbetoniseinillä. Talon sisäiset kantavat seinät tekevät kirjahyllyrunkoisten talojen 
huonejaosta vaikeasti muokattavan. Pitkillä julkisivuilla ei ole kantavaa tehtävää. Rakennusrunko 
ja julkisivut saattavat olla paikalla tehtyjä tai elementtirakenteisia. Elementtien käyttöaste kasvoi 
tarkastelujaksolla; ensin tehtiin vain julkisivut tai osa niistä elementtirakenteisina kunnes koko runko ja 
julkisivut tehtiin elementeistä. (Mäkiö et. al. 1994)

Kuva 6. Asuinkerrostaloja 1970-luvulta
(Kuvat: Laura Sorri)

Asuntotuotannossa runkojärjestelmän jäykkyys vaikeutti tavoiteltujen systemaattisten pohjaratkaisujen 
saavuttamista. (Mäkiö et. al. 1994) 1960-luvulla yleispätevien pohjaratkaisujen tavoittelu vietiin aiempaa 
pidemmälle. Aravatuotannossa tavoitteena olivat samankokoiset huoneet, joiden käyttötarkoitusta ei 
olisi eriytetty. (Kahri & Pyykönen 1984) Asunnot ovat nykymittapuunkin mukaan väljiä ja toimivia. 
Jo vuoden 1962 aravaohjeissa suositellut asuntojen pinta-alat ovat suurempia kuin 1950-luvulla ja 
vuoden 1968 ohjeissa niitä kasvatetaan edelleen. Ohjeiden mukaan keittiöön tulee mahtua ruokapöytä, 
kylpyhuoneeseen pyykinpesukone ja eteisen leveyden tulee olla vähintään 1300 mm, vuodesta 1968 
alkaen 1500 mm. (Mäkiö et. al. 1994) Asuntojen soveltuvuutta ikääntyneille heikentävät asuntojen 
runkojärjestelmästä ja elementtikylpyhuoneista aiheutuva muutostöiden vaikeus, parvekkeiden ja 
kylpyhuoneiden korkeat kynnykset sekä kylpyammeet. Oulussa tehdyssä tutkimuksessa ikääntyneiden 
itsenäistä selviämistä hankaloittavia kylpyammeita oli eniten 1970-vulla rakennetuissa asuinkerrostaloissa. 
(Sorri 2001)

1970-luvulla yleisö alkoi yhä laajemmin kritisoida kerrostalotuotannon valtavirtaa, mikä johti pien- ja 
rivitalotuotannon voimakkaaseen kasvuun seuraavana vuosikymmenenä. (Kahri & Pyykönen 1984)
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6.5 Olemassa olevan rakennuskannan suurimmat puutteet ja 
esteet itsenäiselle asumiselle
Olemassa olevan rakennuskannan soveltumisesta ikääntyville on tehty useita tutkimuksia. Niistä 
on saatavissa runsaasti tietoa asuinrakennusten merkittävimmistä puutteista ja esteistä itsenäiselle 
asumiselle. 

Ikääntyneet asunnonomistajat asuvat puutteellisemmin kuin väestö keskimäärin. Puutteellisina pidetään 
asuntoja, joissa ei ole peseytymistiloja ja/tai keskuslämmitystä. Erittäin puutteellisista asunnoista 
puuttuu lisäksi vesijohto, viemäri, wc tai lämmin vesi. Puutteellisesti asutaan yleensä pientaloissa 
maaseudulla. (Laukkanen 2001, Tiainen 1993) Maaseutumaisissa kunnissa puutteellisesti asuu 27 % 
vanhusasuntokunnista kun taas kaupunkimaisissa kunnissa 5 %. Puutteellisesti asuvia eläkeikäisiä on 
75 000 ja erittäin puutteellisesti asuvia 28 000. (Nissinen & Santalo 2001)

Kerrostalot

Kerrostalojen yleisimpiä ongelmia ovat hissittömyys, maantasokerroksen tasoerot ja hankalat ulko- ja 
sisäportaat. Ne haittaavat itsenäistä selviytymistä ja lisäävät avun tarvetta. Kolme neljästä haastatellusta 
oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen hissiin. Olemassa olevien hissien suurimpana puutteena pidettiin 
sitä, ettei niitä ollut aina ulotettu kellariin ja/tai ullakolle. (Sorri 2001) Hissittömissä yli kolmekerroksisissa 
asuinkerrostaloissa asuu 104 000 yli 65-vuotiasta. (Nissinen & Santalo 2001)

Kuva 7. Oulussa inventoidun asuinkerrostalokannan yleisimmät vanhusten itsenäistä 
selviytymistä vaikeuttavat yksityiskohdat
(Lähde: Laura Sorri 2001)

Mielipiteet kerrostaloasumisen hyvistä ja huonoista puolista menevät osittain ristiin. Kerrostaloasumista 
pidettiin samaan aikaan edullisena ja kalliina. Kiinteistön hoidon taso, joka vaihtelee sopimuksien ja 
toimijoiden mukaan, jakoi asukkaiden mielipiteitä. (Laukkanen 2001)
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Asunnot

Asunnoissa hankaluudet ja puutteet keskittyvät eteisiin, peseytymistiloihin, keittiöihin ja parvekkeisiin. 
Suurimmat hankaluudet aiheutuvat tilanahtaudesta, kiintokalusteiden soveltumattomuudesta ja 
korkeista kynnyksistä. Kiintokalusteiden vakiomitoitus on muuttunut standardien muuttuessa osittain 
ikääntyneille sopimattomaksi; esimerkiksi nykyiset vakiokorkuiset työtasot ovat usein liian korkeita. 
Tilan ahtaus korostuu pienissä asunnoissa, joissa ovat myös pienimmät kylpyhuoneet ja eteiset. 
Asuntokohtaisten parvekkeiden puutteita ovat korkeat ja syvät kynnykset sekä auringonsuojan 
puuttuminen. (Sorri 2001) Kelan vuonna 1999 tekemän tutkimuksen mukaan yleisimmät asuntoihin 
tehdyt muutokset olivat tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen, pesutilojen muutostyöt ja kynnyksien 
poistaminen. (Aaltonen 2004)

Nykyisten asuntojensa hyviksi puoliksi haastatellut ovat maininneet mm. väljyyden, valoisuuden, takan, 
oman saunan ja kauniit näkymät. Asunnon huonoina puolina pidettiin mm. suuren koon aiheuttamaa 
työläyttä, ahdasta keittiötä, keittokomeroa, kylpyhuonetta tai eteistä, säilytystilan vähäisyyttä, kapeita 
oviaukkoja, kynnyksiä, joista erityisesti parvekkeen oven kynnykset olivat hankalia, asunnon kuumuutta, 
asuntokohtaisen saunan puuttumista, huonoa ääneneristystä ja kalusteiden sopimatonta mitoitusta 
(ulottumisongelmat). (Laukkanen 2001, Malin1994, Sorri 2001)
 
Seniorien asuntoihin ei ole yleensä tehty korjauksia ja muutoksia asunnon muuttamiseksi paremmin 
ikääntyvälle soveltuvaksi. Tehdyt korjaukset ovat yleensä pintamateriaalien ja keittiön kiintokalusteiden 
kunnostamista ja uusimista tai parvekkeiden lasittamista. Oulussa yleisin asuntojen soveltuvuutta 
parantava muutostyö oli ammeen poistaminen kylpyhuoneesta. Usein se oli kuitenkin ensisijaisesti 
tehty lisätilan saamiseksi ahtaaseen peseytymistilaan. (Laukkanen 2001, Sorri 2001)

Kerrostalojen yhteistilat

Kerrostalojen yhteistiloissa on käyttämätöntä potentiaalia ja niihin suhtaudutaan usein  
välinpitämättömästi. Oulussa tehdyssä haastattelututkimuksessa yllättävän usealla haastatellulla ei ollut 
juuri mitään sanottavaa yhteistilojen kunnosta tai viihtyisyydestä. Osa heistä ei jopa osannut kertoa, 
minkälaisia yhteisiä tiloja heidän asuintalossaan oli. Tämä johtunee yhteistilojen vähäisestä käytöstä, 
arvostuksesta ja tilojen hankalasta saavutettavuudesta. Haastatellut eivät olleet mahdollisesti koskaan 
käyneet näissä yhteisissä tiloissa. (Sorri 2001) Yhteistilojen hyödyntämisellä voitaisiin ehkä vähentää 
asuntoihin kohdistuvia muutospaineita ja ne tarjoaisivat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen 
luontevan tekemisen lomassa ”ei kenenkään maalla”. Oulussa tehdyissä haastatteluissa muutama 
haastateltu mainitsi yhteistilojen yhteisöllisyyden positiivisena asiana. Taloyhtiön yhteisillä saunavuoroilla 
tavattiin tuttavia ja eräs haastateltu kävi pesemässä pyykkiä yhdessä naapurinsa kanssa.

Yhteistilojen käytettävyyden suurin ongelma ovat hankalat kulkuyhteydet; etäisyydet saattavat olla 
pitkiä, ovet raskaita ja niissä korkeat kynnykset. Hissillä ei useinkaan päässyt kellariin tai ullakolle, missä 
yhteistilat sijaitsevat. (Sorri 2001) Hankalien kulkuyhteyksien takia asukkaat, erityisesti lapsiperheet, 
vanhukset ja liikkumisesteiset, eivät ole kovin halukkaita siirtämään mitään asumistoimintoja 
yhteistiloihin. (Malin 1994)

Pesutuvassa pyykkinsä pesi joka kolmas haastatelluista. Viidennes haastatelluista ei käyttänyt pesutupaa 
huonon kuntonsa tai pesutuvan hankalan sijainnin vuoksi. Osassa näistä tapauksista pesutupaan ei 
päässyt hissillä tai se sijaitsi kaukana, toisessa porraskäytävässä tai jopa toisessa rakennuksessa. Muutama 
ei käyttänyt pesutupaa, koska laitteet olivat huonokuntoisia. Pesutupien käytettävyyttä voi heikentää 
myös pesutuvan ja kuivaushuoneen välinen etäisyys. Vanhemmissa, 1950- ja 1960- luvuilla rakennetuissa 
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taloissa kuivaushuone saattaa sijaita kylmällä ullakolla, jonne ei pääse hissillä. Kuivaushuoneiden pieni 
koko saattaa vähentää niiden käyttökelpoisuutta, koska pyykit eivät ehdi kuivua ennen kuin ne pitäisi 
jo hakea pois seuraavien tieltä. Kotiavustajat toivoivat taloihin suurempia kuivaushuoneita, jotta he 
voisivat hakea kuivumaan nostamansa pyykit pois vasta seuraavana päivänä. (Sorri 2001)

Talosaunassa kylpi 40 % haastatelluista. Muutama haastatelluista kylpi huoneistosaunassaan talosaunan 
sijasta, ja muutama kävi saunassa muualla, esimerkiksi kesämökillään tai uimahallissa. Talosaunojen 
ongelma on niiden huono soveltuvuus ikääntyneille; kulkuyhteydet saunaan ovat hankalat, lauteet 
ovat usein liian korkealla ja tarvittavat tukikahvat puuttuvat. Saunominen tuntui olevan haastatelluille 
tärkeää, sillä he mainitsivat usein saunomisen asiana, josta he olivat joutuneet kunnon heikkenemisen 
seurauksena luopumaan. Saunassa käytiin mielellään, vaikka se saattoi sijaita toisessa rakennuksessa. 
(Sorri 2001)

Ulkoiluvälinevarastot olivat ahtaita ja epäkäytännöllisiä. Ulkoiluvälineitä oli hankala saada niistä ulos, 
esimerkiksi viisikymmentäluvulla rakennetuissa taloissa kellarissa sijaitsevasta ulkoiluvälinevarastosta 
ainoa reitti ulos saattoi olla erittäin jyrkkä luiska. Ulkoiluvälinevarastossa tai sisäänkäyntien yhteydessä 
olisi hyvä olla säilytysmahdollisuus ulkona käytettäville liikkumisapuvälineille. Tällainen olisi esimerkiksi 
tila, jossa ulkokäyttöisen pyörätuolin voi vaihtaa sisäkäyttöiseen ja sähkökäyttöisen pyörätuolin akut 
voi ladata. Kerrostaloasunnot ovat apuvälineiden säilyttämiseen liian ahtaita. 

Kylmävarastoa käytti vain muutama haastateltu. Harvat käyttäjät olivat kuitenkin niihin hyvin tyytyväisiä. 
Muutama haastateltu olisi toivonut taloonsa kylmävarastoa. Kun suurin osa haastatelluista asui yksin, 
vähäiseen käyttöön vaikuttanee hankalan pääsyn lisäksi taloudessa tarvittu vähäinen ruokamäärä. 
Lisäksi kaupasta saa hyvälaatuisia juureksia ympäri vuoden. (Sorri 2001)

Yhteistiloista kerhotilat ovat vähäisimmällä käytöllä. Usealla haastatellulla ei ollut edes tietoa niiden 
mahdollisesta olemassaolosta. Vähäisen käytön vuoksi kerhotilat oli saatettu muuttaa varastoiksi tai 
pyykin kuivaustiloiksi. (Sorri 2001)
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7 Kohdekerrostalot

Kohdekerrostalot käydään tässä luvussa läpi yksi kerrallaan vanhimmasta nuorimpaan. 
Kohdekerrostaloista on arvioinnin tekoa varten ollut käytettävissä rakennuslupapiirustukset sekä 
mahdollisesti muuta piirustusaineistoa ja rakennusaikaisia asiakirjoja, kuntoarvioraportit, taloyhtiön 
edustajien haastattelut ja inventoinnin tuottama materiaali (inventointi- ja haastattelulomake liite 2). 
Kustakin kohdetalosta haastateltiin vähintään yhtä asiantuntijaa. Asunto-osakeyhtiöissä haastatellut 
olivat yleensä taloyhtiön hallituksen jäseniä. Yhdessä tapauksessa haastateltiin isännöitsijää ja yhdessä 
tapauksessa haastateltiin hallituksen puheenjohtajan lisäksi isännöitsijää. Vuokratalojen edustajina 
haastateltiin sekä alueisännöitsijää että asukastoimikunnan jäsentä. Arvola-kodista haastateltiin 
kiinteistönhoitajaa.

Arvioinnissa tarkastellaan kohdekerrostalojen toiminnallista soveltuvuutta senioriasumiseen ja siinä 
käydään kustakin kohteesta läpi lähiympäristö ja lähipalvelut, sisäänkäynti ja porrashuone, taloyhtiön 
yhteistilat, kaikki asuinkäytössä olevat asuntotyypit sekä resurssit. Toimistoiksi muutettujen huoneistojen 
soveltuvuutta senioriasumiseen ei ole käsitelty, koska niihin on tehty raskaitakin muutoksia ja huoneistot 
eivät ole nykyisellään asumiskäyttöön soveltuvia. Huoneistoista on voitu poistaa esimerkiksi keittiö 
tai peseytymistilat. Resurssien tarkastelulla etsitään mahdollista käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä 
lisäarvoa, mitä kohteessa mahdollisesti on. Niillä voidaan esimerkiksi kompensoida joitakin puutteita, 
niistä voidaan saada lisää tilaa asukkaiden käyttöön tai vuokratuloja taloyhtiölle.  Kohdekerrostalojen 
arvioinnin tulokset ovat liitteessä 3. Kohdetalojen pihoja on käsitelty tarkemmin Anneli Paakkarin 
raportissa ”Keskustan asuinkerrostalojen perusparannettavien pihojen kehittäminen ikääntyvien 
asukkaiden tarpeisiin”.

Ulko-ovet

Yhdenkään kohdetalon ulko-ovi ei ollut moitteeton esteettömyyden näkökulmasta. Sen vuoksi 
kohdetalojen arvioinnin tuloksissa ei ole mainittu ulko-ovien puutteista. Ulko-ovien puutteita olivat 
kapeat oviaukot, kynnykset, raskaat ovipumput ja huonosti muotoillut vetimet. Pahimmillaan jotkut 
ovipumpuista oli asennettu niin, että niihin saattoi lyödä päänsä.
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7.1 As Oy Kauppurienkatu 26–28

1h + k 36,0 m2

2h + k 57,0 m2

3h + k 74,0 m2

4h + k 93,0 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kulmatontti keskustan ruutukaava-

alueella
Rakennus Harjakattoinen, sekarunkoinen

lamellitalo. Rapatut julkisivut. Vain
päätyasunnoissa parvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Painovoimainen
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari (ei jäähdytystä)
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna Pesutupa Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1985-86 Pihan pintarakenteita uusittu
1987 Vesikate uusittu
1998 Ulkomaalaus
1989, 1992 Porraskäytävien maalaus
1993 Kadunvarren aidan ja istutusten rakentaminen
1994 Lämmönvaihdin uusiminen, viemärien kuvaus
1997 Käyttövesiputket uusittu
2000 Parvekkeet; päätyasuntoihin rakennettiin uudet, tuuletusparvekkeet 
kunnostettiin
2002 Yhteinen jäteasema As Oy Kakaravaaran kanssa
2003 Lukitus uusittu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

2005 Talvi: Runkoviemärin puhdistus ja kuvaus
2005 Kesä: Pihan aukaisu, pinnoitteiden uusiminen, sokkelin liitoksen 
tiivistäminen
- Rasvanerottimen rakentaminen (ravintola)
- Vesikaton läpivientien tiivistäminen ja lumiesteen vaihtaminen

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti II Vaara, Oulun keskusta
Valmistumisvuosi 1952–53
Kerrosluku kellari+4+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 3
Asuntojen lukumäärä 22
Pinta-ala 1 390 ham2 (asunnot)
Tilavuus 7 980 m3

Tontin omistussuhde
Tontin pinta-ala 1 088 m2

Asemakaava vuodelta 1947
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat Liiketila (ravintola), asunto,

ulosvuokrattu varasto
Liiketilat Ravintola 112m2

Autopaikat 12 lämpöpaikkaa pihalla
Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Oulun ydinkeskustassa. Oulun keskusta-alueen maasto on helppokulkuista, koska 
kaupungissa korkeuserot ovat vähäiset. Lisäksi ydinkeskusta-alueella ei ole alikulkutunneleita tai 
ylikulkusiltoja. Keskeisestä sijainnista huolimatta talon läheisyydessä on puisto.

Suurin osa palveluista on lähellä, koska talo sijaitsee ydinkeskustassa. Yli neljän sadan metrin päässä 
ovat ainoastaan kirjasto ja asukastupa. Keskustassa ei ole omaa asukastupaa, vaan asukastupa on 
Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja se sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa. Pankkiin, postiin 
ja kioskille on kohtuullinen alle neljän sadan mutta yli kahden sadan metrin matka. Muut palvelut 
sijaitsevat alle kahden sadan metrin etäisyydellä.

Lähiympäristön ja palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät 
ulkoportaisiin, maantasokerroksen tasoeroihin ja hissiin, joka ei nykyisellään sovi liikuntaesteisille. 

Pihan esteettömyyden suurin puute on portti, jonka avaaminen edellyttää avainta. Asukkaiden vieraat 
eivät pääse sisään tai ulos ilman, että asukkaat käyvät avaamassa portin heille. Kahden porrashuoneen 
sisäänkäyntien edessä on vaihteleva määrä ulkoportaita (1-2 nousua) ja niistä puuttuvat käsijohteet. Ulko-
oven edessä olevien porrastasanteiden pitäisi olla syvempiä. Sisäänkäynnit ovat katettuja, mutta katoksen 
vedenpoistosta ei ole huolehdittu, jolloin sulamisvedet jäätyvät sisäänkäyntien edustalle. Katokset 
voisivat olla myös nykyistä syvempiä. Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiseen. Tilan järjestäminen on hankalaa, koska porrashuoneen mitoitus maantasokerroksessa 
on niukahkoa ja ensimmäisen kerroksen asunnot sijaitsevat puolikerrosta maantasoa ylempänä. 
Varastotilan rakentaminen rakennusrungon ulkopuolelle sisäänkäynnin yhteyteen on mahdollista, mutta 
sitä rajoittavat ensimmäisen kerroksen asuntojen ikkunat ja pihan ahtaus. Talossa ei ole ovipuhelinta. 
Iltaisin asukkaat joutuvat tulemaan alas avaaman oven vierailleen.

Kuva 8 (vas.). Ulko-portaat ja liian pieni porrastasanne oven edessä. Katos saisi olla syvempi. 
Sisäänkäynti erottuu julkisivusta, mutta maalaamattomana tiilikehys erottuisi paremmin. 
Kuva 9 (oik.). Hississä on hankala veräjäovi ja se pysähtyy epätarkasti. 
(Kuvat: Laura Sorri)
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Maantasokerroksen tasoerot ja hissin soveltumattomuus liikuntaesteisille ovat talon sisäänkäynnin 
ja porrashuoneen hankalimmat puutteet. Maantasokerroksessa on neljä porrasaskelmaa ennen 
hissin alinta pysähtymistasoa. Luiskan rakentaminen tasoeron ylittämiseksi ei ole tilan puutteen takia 
mahdollista. Porrashissi tai nostin voisi olla mahdollinen ratkaisu. Hissin suurin puute on se, ettei 
se lähde maantasosta eikä sillä pääse kellariin eikä ullakolle. Haastattelun mukaan hissikuilu jatkuisi 
kellariin, mutta rakennusvaiheessa säästösyistä kellarin pysähtymistaso on jätetty toteuttamatta. Hissin 
puutteita esteettömyyden kannalta ovat myös pienen hissikorin mitat, kapea oviaukko, veräjäovi, 
pienikokoiset valaisimettomat painikkeet sekä heikko toimintavarmuus (hissi jäi inventointitilanteessa 
pysähdyksiin kerrosten välille). Portaissa on käsijohde vain toisella puolella. Porrashuoneen 
turvallisuudessa on pieniä puutteita; asuinkerroksissa porrastasanne on mitoiltaan laillinen, mutta 
suurempana olisi turvallisempi apuvälineen kanssa liikkuvalle, ja mosaiikkibetoniset porrasaskelmat 
saisivat erottua paremmin toisistaan. Porrashuone kaikuu jonkin verran, mikä haittaa erityisesti 
”seurusteluhuonokuuloisia”, joita ikääntyneet usein ovat. Liikuntaesteisillä ei ole pääsyä 
tuuletusparvekkeille, koska ne sijaitsevat puolikerroksissa. Tuuletusparvekkeet ovineen ovat esteettömiä 
lukuun ottamatta oven hankalasti käytettävää pitkäsalpaa.  

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu välttävästi senioriasumiseen. Sisäänkäynnin 
soveltuvuuden parantaminen ja porrashuoneen pienien puutteiden poistaminen on mahdollista 
kohtuullisin kustannuksin, mutta hissin muutostyöt ja liikkumisapuvälineiden säilytystilan järjestäminen 
ovat kalliita. Talo soveltuu kuitenkin hyvin sellaisille senioreille, joille muutaman porrasaskelman 
nouseminen ei tuota vaikeuksia.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa ja ullakolla, joihin ei ole pääsyä hissillä. 
Osa yhteisistä tiloista, irtaimistovarastot, talopesula ja ulkoiluvälinevarastot, olisivat mitoituksensa 
puolesta soveltuvia liikuntaesteisille nykyiselläänkin. Irtaimistovarastojen ja ulkoiluvälinevarastojen 
käytettävyydessä on parannettavaa: irtaimistovarastokomeroiden ovet ovat kapeita ja 
ulkoiluvälinevarastoihin johtavat ulkoportaat ovat hankalakulkuiset ja katoksettomat. Talopesulan 
käytettävyys on heikko, koska koneistus ja varustus puuttuvat käytännössä kokonaan. Talopesulan 
tilojen väliset yhteydet ovat ongelmallisia; pesutupa ja mankelihuone ovat kellarissa mutta kuivaustila 
on ullakolla. 

Kuva 10 (vas.). Kulku ulkoiluvälinevarastoon on hankala; portaat ja luiska ovat jyrkät, ja 
porrassyvennys ahdas ja kattamaton, jolloin portaisiin kertyy lunta ja jäätä.
Kuva 11 (oik.). Talouskellarin komerot ovat hyvin valaistuja. Valaisin on sijoitettu kahden 
komeron väliseen seinään. 
(Kuvat: Laura Sorri)
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Talouskellarihuoneet ovat esteellisiä, sillä niiden sisäiset käytävät ovat kapeita. Käytettävyyttä heikentävät 
varastokomeroiden kapeat ovet ja tiloista puuttuva jäähdytys. Talosauna on nykyisellään liian ahdas 
liikuntaesteiselle, mutta toinen pukuhuoneista on kohtuullisesti muutettavissa liikuntaesteiselle 
soveltuvaksi. Talosaunan viihtyisyydessä ja käytettävyydessä on parantamisen varaa; kahdesta 
porrashuoneesta on käynti saunaosastoon ulkokautta, saunan yhteydestä puuttuu wc ja pintamateriaalit 
ovat kuluneita. Järjestelyä, jossa yhtä löylyhuonetta syöttää kaksi pesu- ja pukuhuonetta, ei voi pitää 
miellyttävänä.

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska kerroksiin, joissa yhteistilat sijaitsevat, 
ei ole pääsyä hissillä. Hissin ulottamista kellariin tulisi tutkia, mikäli hissikuilu haastattelun mukaisesti 
ulottuu kellariin ja hissin muutostöihin ryhdytään. Tilat ovat suurimmaksi osaksi niin väljiä, että ne on 
mahdollista muuttaa esteettömiksi. Lisäksi suureen osaan tiloista tulee luonnonvaloa.

Asunnot

Asuntotyyppejä on kuusi, yksiö, kolme erilaista kaksiota, kolmio ja neljän huoneen ja keittiön asunto. 
Kaksiot ovat lähes samanlaisia; kaksi toistensa peilikuvia ja yhdessä yksi ylimääräinen ikkuna. Neljän 
huoneen ja keittiön asunnot ovat päätyasuntoja ja vain niissä on parvekkeet, muut asunnot ovat 
läpitalonasuntoja. 

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat pienet puutteet sisäänkäynnin esteettömyydessä, 
oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen soveltumattomuus ilman muutoksia apuvälineen kanssa 
liikkuvalle sekä lasku- ja säilytystilan puute, pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuuden puuttuminen 
asunnosta sekä keittiön kalustuksen toimimattomuus ja varustuksen riittämättömyys nykyisiin 
vaatimuksiin nähden. Huoneistosaunat ja varaukset tietoliikennejärjestelmille puuttuivat kaikista 
asunnoista. Ainoastaan neljän huoneen ja keittiön asunnoissa on parvekkeet. Yksiöissä on puutteita, 
joita muissa asuntotyypeissä ei ole; asuntotyypistä puuttuu peseytymistila (asunnossa on vain wc), 
asunnon avautumissuunta on makuutilan osalta epäedullisempi ja asunnon muita niukempi mitoitus 
heikentää muuntojoustavuutta ja eteiseen ei voi sijoittaa tuolia pukeutumista varten.

Asuntojen hyviä puolia ovat pohjaratkaisun loogisuus, niissä on helppo liikku. Asuinhuoneet avautuvat 
edulliseen ilmansuuntaan lukuun ottamatta yksiön makuutilaa. Kylpyhuoneen sijainti on hyvä, ja 
seinämateriaali kestää tukikahvojen kiinnittämisen. Huoneet ovat tilavia lukuun ottamatta suurimman 
asuntotyypin keittiötä, jonka muuttaminen liikuntaesteiselle soveltuvaksi vaatii kohtalaisia toimenpiteitä. 
Keittiöiden kalustepituus on riittävä ja asuntojen runkorakenne on muuntojoustava.

Muut asuntotyypit kuin yksiö soveltuvat kohtuullisin muutoksin senioriasunnoiksi. Tarvittavat 
muutokset keskittyvät peseytymistiloihin ja keittiöihin.
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Resurssit

Kuva 12 (vas.). Pesutupa on nykyisin siivousvälinevarastona. 
Kuva 13 (oik.). Mankelihuone on tyhjillään. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne, sekarunko, on helposti muunneltava. Rakennuksen ulkoseinät ja porrashuoneen 
seinät ovat kantavia ja sisäpuolella on vain joitakin kantavia pilareita. Talossa on jonkin verran 
käyttämättömiä ja vajaakäyttöisiä tiloja; mankelihuone on tyhjillään ja pesutupa on siivousväline-
varastona. Kattilahuoneessa ovat vanhat keskuslämmityskattilat jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. 
Suurin osa polttoainevarastosta on otettu käyttöön liiketilan varastoksi. Varastotila on myös 
rakennuksen ensisuoja. Käyttämätöntä rakennusoikeutta ei ole eikä muutakaan merkittävää lisäarvoa, 
joka olisi hyödyntämättä. 
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7.2 As Oy Ketokatu 8

2h + kk 41,0 m2
2h + kk 45,0 m2
2h + k 55,0 m2
1h + tupak +s 55,0 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kadunvarsitontti

jälleenrakennuskauden asuma-
alueella. Tontti rajoittuu 
omakotitalo-, kerrostalo- ja
julkistenrakennusten tontteihin 
sekä puistoon.

Rakennus Harjakattoinen, sekarunkoinen
L-muotoinen lamellitalo. Matalampi
siipirakennus, jossa liiketilaa, 
yhteisiä tiloja ja talonmiehen 
asunto. Julkisivut rapattu.
Suuremmissa asunnoista 
ulokeparvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Painovoimainen
Tietoliikenne, viestintä Keskusantenni
Hissi Ei

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari (ei jäähdytystä)
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna   Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1999–2000 Parvekkeet kunnostettu
(?) Porrashuoneet ja julkisivu maalattu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

Käyttövesi- ja viemärijohtojen uusimisen ja sähköistyksen sekä televerkon 
modernisoinnin suunnittelu käynnissä.
Keskusteltu julkisivukorjauksesta, autotallien luiskan turvallisuuden 
parantamisesta sekä luiskan viemäröinnin yhdistämisestä sadevesiviemäriin 
nykyisen jätevesiviemärin sijasta

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti Karjasilta, Oulu
Valmistumisvuosi 1954
Kerrosluku kellari+3
Porrashuoneiden lukumäärä 3
Asuntojen lukumäärä 28
Pinta-ala 1 716 ham2

Tilavuus 8 940 m3

Tontin omistussuhde Vuokra
Tontin pinta-ala 3 610 m2

Asemakaava vuodelta 1950
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat Kaksi liiketilaa, yht. 253 m2 ja

asunto 41 m2

Liiketilat 2 kpl, yht. 253 m2

Autopaikat 9 autotallipaikkaa, 7 lämpöpaikkaa,
lisäksi merkitsemättömiä paikkoja

Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus Yhtiöllä
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Karjasillan kaupunginosassa. Karjasilta on keskustan tuntumassa oleva 
jälleenrakennuskauden alue, jossa on sekä kerrostaloja että pientaloja. Alueen maasto on 
helppokulkuista, koska korkeuserot ovat vähäiset. Tontti rajoittuu omakotitalo-, kerrostalo- ja 
julkistenrakennusten tontteihin sekä puistoon.

Vain osa palveluista on lähellä. Alle kahden sadan metrin matka on lounasravintolaan, kirjastoon 
ja puistoon. Yli neljän sadan metrin päässä ovat kioski, pankki, posti, apteekki, terveyskeskus ja 
asukastupa. Elintarvikeliikkeeseen, palvelutaloon ja linja-autopysäkille on kohtuullinen alle neljän 
sadan mutta yli kahden sadan metrin matka.

Lähiympäristön osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen, mutta palveluiden osalta kohtalaisesti. 

Sisäänkäynti ja porrashuone

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät 
ulkoportaisiin ja hissin puuttumiseen. Porrashuoneen turvallisuudessa on myös vakavia puutteita. 

Kuva 14 (vas.). Kadunpuolen sisäänkäynti erottuu hyvin julkisivusta. Sisäänkäynnin edessä 
on pieni tasoero eikä katos ole tarpeeksi syvä. 
Kuva 15 (oik.). Pihanpuolen sisäänkäynnit sijaitsevat autotallin jyrkän luiskan pohjalla ja 
niistä puuttuvat katokset. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Porrashuoneiden kadunpuoleisten sisäänkäyntien edessä ovat yhden nousun korkuiset porrastasanteet ja 
niistä puuttuvat käsijohteet.  Tasanteet saisivat olla nykyistä syvempiä. Sisäänkäyntejä ei ole katettu, mutta 
ne ovat hieman julkisivusta sisäänvedetyt. Katokset saisivat olla nykyistä syvempiä. Porrashuoneiden 
sisäänkäynnit ovat myös pihan puolelta, mutta niihin on joko useita porrasaskelmia tai ne sijaitsevat 
autotalleihin johtavan jyrkän luiskan pohjalla ja sisäänkäynnit johtavat kellarin tasolle. Pihanpuolen 
sisäänkäynnit ovat katoksettomia.  Sisäänkäyntien yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiseen. Tilan järjestäminen on hankalaa, koska porrashuoneen mitoitus maantasokerroksessa 
on niukahkoa ja ensimmäisen kerroksen asunnot sijaitsevat puolikerrosta maantasoa ylempänä. 
Varastotilan rakentaminen rakennusrungon ulkopuolelle ei ole mahdollista, koska tontin raja on 
rakennuksen kadunpuoleisen ulkoseinän kohdalla. Talossa ei ole ovipuhelinta. Iltaisin asukkaat joutuvat 
tulemaan alas avaaman oven vierailleen.
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Kuva 16 (vas.). Ulko-oven vetimestä saa hyvin otteen usealla tavalla. 
Kuva 17 (oik.). Porrashuoneen mitoitus on asuinkerroksissa niukkaa. Asuntojen ovien ja 
alaspäin johtavan porrassyöksyn väliset etäisyydet eivät ole riittäviä. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Talossa ei ole hissiä. Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat puolikerroksessa, jonne on kymmenen 
nousua. Portaissa on käsijohde vain toisella puolella.. Porrashuoneen turvallisuudessa on puutteita; 
asuinkerroksissa porrastasanteen mitat eivät ole riittävät. Toisen suuremman kaksion oven sivustalla 
on alle 200 mm vapaata tilaa ennen alaspäin johtavaa porrassyöksyä ja pikkukaksion oven edessä 
on vapaata tilaa vain 1400 mm ennen alaspäin johtavaa porrassyöksyä. Porrastasanteen niukat mitat 
vaikeuttavat myös apuvälineen kanssa liikkumista, jos apuvälineen kanssa liikkuva ylipäätään pääsee 
hissittömälle porrastasanteelle. Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat huonosti toisistaan.

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo ei sovellu senioriasumiseen. Sisäänkäynnin soveltuvuuden 
parantaminen ja porrashuoneen pienten puutteiden poistaminen on mahdollista kohtuullisin 
kustannuksin, mutta hissin rakentaminen, liikkumisapuvälineiden säilytystilan järjestäminen ja 
porrashuoneen turvallisuuden parantaminen, mikä edellyttäisi porrastasanteiden suurentamista, ovat 
kalliita muutoksia. 

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa ja siipirakennuksen toisessa kerroksessa, 
joihin liikuntaesteisellä ei ole pääsyä. Siipirakennukseen on kuljettava ulkokautta, mikä on talosaunan 
käytön kannalta epämiellyttävää. Tilojen esteettömyydessä on yleisesti ottaen parannettavaa; ainoastaan 
ulkoiluvälinevarasto on nykyisellään esteetön. Irtaimistovarastojen, talosaunan ja talopesulan saaminen 
esteettömiksi vaatii kohtalaisia toimenpiteitä. Talouskellarien esteettömyyden saavuttaminen vaatii jo 
suuria tilamuutoksia. 
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Kuva 18 (vas.). Talosaunassa on miellyttävä tunnelma ja sieltä on näkymä pihalle. 
Kuva 19 (oik.). Pesutuvan lattiakaivon vaarallisen suuri syvennys keskellä lattiaa. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Yhteistilojen käytettävyydessä on parannettavaa talosaunaa lukuun ottamatta. Irtaimistovaraston 
komerot ovat kapeita ja pitkänomaisia, mikä on hankalaa apuvälineen kanssa liikkuvalle. Komeroiden 
ovet ovat myös kapeita. Talouskellarihuoneiden sisäiset käytävät ovat kapeita, käytettävyyttä 
heikentävät varastokomeroiden kapeat ovet ja tiloista puuttuva jäähdytys. Toisaalta tila on talvisin liian 
kylmä juuresten säilyttämiseen. Talosauna ei nykyisellään sovellu liikuntaesteiselle. Se on kuitenkin 
järjestettävissä kohtuullisen helposti liikuntaesteiselle soveltuvaksi, koska tilat ovat väljiä. Järjestelyä, 
jossa yhtä löylyhuonetta syöttää yksi pesuhuone ja kaksi pukuhuonetta, ei voi pitää miellyttävänä. 
Talosaunan yhteydessä oleva wc sijaitsee porrashuoneessa. Talopesulan koneistus ja varustus eivät vastaa 
nykyisiä vaatimuksia, lisäksi pesutuvan lattiassa on vaarallinen lattiakaivon syvennys ja kuivaushuoneen 
lattialla on kotelointi, johon voi kompastua. Talopesula sijaitsee siipirakennuksen toisessa kerroksessa, 
jolloin pyykin kantomatka muodostuu osalle asukkaista varsin pitkäksi.

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska niihin ei ole esteetöntä pääsyä. Tilat ovat 
suurimmaksi osaksi niin väljiä, että ne on mahdollista muuttaa esteettömiksi. Lisäksi siipirakennuksessa 
sijaitsevat tasosauna ja talopesula ovat valoisia ja niistä on miellyttävä näkymä pihalle.

Asunnot

Asuntotyyppejä on seitsemän; talonmiehen asunto, pikkukaksio ja isompi kaksio, josta on viisi erilaista 
variaatiota. Isommasta kaksiosta on yksi variaatio, jossa asunto on muutettu saunalliseksi yhden 
huoneen ja tupakeittiön asunnoksi. Näitä asuntoja on vain yksi. Talonmiehen asunto ja pikkukaksiot 
ovat parvekkeettomia kahden huoneen ja keittokomeron asuntoja, jotka avautuvat vain yhteen suuntaan. 
Suuremmissa kaksioissa on keittiö ja ne ovat parvekkeellisia läpitalonasuntoja tai päätyasuntoja.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat pienet puutteet sisäänkäynnin esteettömyydessä, 
riittävän vaatesäilytystilan puuttuminen eteisestä, oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen lasku- ja 
säilytystilan puute, pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuuden puuttuminen asunnosta sekä keittiön 
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kalustuksen toimimattomuus ja varustuksen riittämättömyys nykyisiin vaatimuksiin nähden. Varaukset 
tietoliikennejärjestelmille puuttuivat kaikista asunnoista ja huoneistosauna oli ainoastaan yhdessä 
asunnossa. Kaikissa asunnoissa olevat vaatehuoneet ovat liikuntaesteisille hankalia käyttää. Muissa 
asuinnoissa paitsi talonmiehen asunnossa ja saunallisessa yksiössä on lisäksi helposti käytettävissä olevaa 
komerotilaa. Talonmiehen asunnossa ja pikkukaksioissa on puutteita, joita muissa asuntotyypeissä ei 
ole; asuntotyypeistä puuttuu peseytymistila (asunnossa on vain wc), niiden eteisiin on hankala järjestää 
riittävästi vaatesäilytystilaa tai tilaa tuolille pukeutumista varten ja asunnot ovat parvekkeettomia.  
Keittokomeron muuttaminen liikuntaesteiselle soveltuvaksi on melko hankalaa niukan mitoituksen 
vuoksi. Suurempien kaksioiden keittiön niukka mitoitus rajoittaa ruokapöydän kokoa. Suurempien 
asuntojen parvekkeet ovat liikuntaesteisille soveltumattomia, suuntautumiseltaan hieman epäedullisia 
ja suojattomia.

Asuntojen hyviä puolia ovat pohjaratkaisun loogisuus, niissä on helppo liikkua ja niiden suuntautuminen 
lukuun ottamatta pikkukaksioita on hyvä. Kylpyhuoneiden sijainti on hyvä lukuun ottamatta asuntoa, 
johon on rakennettu sauna jälkeenpäin. Kylpyhuoneiden seinämateriaali kestää tukikahvojen 
kiinnittämisen. Asuinhuoneet ovat tilavia lukuun ottamatta talonmiehen asunnon makuuhuonetta ja 
saunallisen asunnon olohuonetta. Asuntojen runkorakenne on muuntojoustava.

Suuremmat kaksiot soveltuisivat kohtalaisin muutoksin senioriasunnoiksi. Pienempien kaksioiden ja 
saunallisen asunnon soveltuvuus senioriasunnoksi vaatii raskaita toimenpiteitä. Suuremmissa kaksioissa 
muutostarpeet keskittyvät eteisiin, peseytymistiloihin, keittiöihin ja parvekkeisiin. Talo on kuitenkin 
hissitön, joten sen profiloimista muuhun kuin senioriasumiseen tulisi harkita.

Resurssit

Kuva 20 (vas.). Vanha, käytöstä poistettu lämmitysjärjestelmä on purkamatta. 
Kuva 21 (oik.). Suuri osa pihasta on käyttämättä. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne, sekarunko, on helposti muunneltava. Rakennuksen ulkoseinät ja porrashuoneen 
seinät ovat kantavia ja sisäpuolella on vain joitakin kantavia pilareita. Tontilla on paljon käyttämätöntä 
rakennusoikeutta ja tontti on kohtalaisen tilava. Talossa on jonkin verran vajaakäyttöistä tilaa; 
talonmiehen ikkunallinen työtila on varastona. Kattilahuoneessa ovat vanhat keskuslämmityskattilat 
jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. Polttoainevarasto on otettu käyttöön ulkoiluvälinevarastoksi. Yksi 
varastotila on vuokrattuna yhdelle asukkaalle. Puutarhamaisella alueella sijaitsevan tontin hyödyntämistä 
virkistys- ja oleskelukäyttöön voisi parantaa huomattavasti nykyisestä.
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7.3 As Oy Tuirantorni

1h+kk 27,0 m2
1h+silitys 27,0 m2
1h+kk 28,0 m2
2h+kk 41,0 m2
2h+k+p 53,0 m2
2h+k 58,0 m2
3h+k+p 69,0 m2
3h+k 75,0 m2
4h+k+p 113,0 m2
6h+k+p 138,0 m2
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alle 5 v. 5-14 v. 15-19 v. 20-29 v. 30-29 v. 40-49 v. 50-59 v. 60-75 v. yli 75 v.

Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Tehokkaasti rakennetun katukuilun 

kulmatontti
Rakennus Tasakattoinen, betonirunkoinen

pistetalo. Sisäänvedetty
ullakkokerros. Julkisivut rapatut.
Osassa asunnoista sisäänvedetyt 
parvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä -
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari (ei jäähdytystä)
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna   Pesutupa Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1987 Hissin korjaus/uusiminen
1990-l. alkup. Huoneistojen TV-pistorasiat uusittu
1992 Termostaattiset patteriventtiilit uusittu
1998 Lukitus uusittu
2001 Ikkunoiden ulkopuitteiden maalaus, vesikatteen uusintapinnoitus, aita 
ja asfaltointi uusittu
2002 Kellaritilojen kuivaus/korjauksia, viemäreiden ja pumppujen uusimista
(?) Talosaunan lämpöjohdot uusittu pintaan asennetuiksi
(?) Kellarin eteläpäädyn lämpöpatterit ja -johdot uusittu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

5-10 v. kuluttua Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen
10 v. kuluttua Julkisivun kunnostus (terastirapatut julkisivut, parvekkeet, 
ikkunoiden ulkopuitteet)

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti Tuira, Oulu
Valmistumisvuosi 1959
Kerrosluku kellari+8+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 1
Asuntojen lukumäärä 41
Pinta-ala 2717,5 ham2

Tilavuus 11 950 m3

Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 1 156 m2

Asemakaava vuodelta 1969
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat Liiketilaa yht. 587,5 m2 sekä

toimisto 53 m2 (entinen
talonmiehen asunto)

Autopaikat 4 kylmää autopaikkaa
Autopaikkojen omistussuhde Autopaikat epävirallisia
Lunastusoikeus
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Tuiran kaupunginosassa. Tuira on keskustan tuntumassa oleva Oulujokeen rajoittuva 
kerrostalovaltainen kaupunginosa, joka on rakentunut 1950–1980-luvuilla. Kaupunginosa on Oulun 
väkirikkain. Alueen maasto on enimmäkseen helppokulkuista, mutta jokitörmällä ja Tuiran puistossa 
on jonkin verran tasoeroja. 

Suurin osa palveluista on lähellä, Talo sijaitsee Tuiran läpi kulkevalla vilkkaalla kadulla, jonka 
läheisyyteen ovat keskittyneet alueen palvelut. Yli neljän sadan metrin päässä ovat asukastupa, 
terveyskeskus ja palvelutalo. Tuirassa ei ole omaa asukastupaa. Lähimmät asukastuvat ovat Keskusta-
Nuottasaari-suuralueen asukastupa Heinäpään kaupunginosassa ja Puolivälinkankaan asukastupa. 
Elintarvikeliikkeeseen, postiin ja kirjastoon on kohtuullinen alle neljän sadan mutta yli kahden sadan 
metrin matka. Kioski, muutama ravintola, pankki, apteekki ja puisto ovat alle kahden sadan metrin 
päässä. Talon edustalta kulkevat lähes kaikki paikallisliikenteen linja-autot ja osa seutuliikenteen linja-
autoista.

Palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen. Lähiympäristön tasoerot saattavat vaikeuttaa 
jonkin verran liikkumista.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat ovat liikkumisapuvälineiden 
säilytystilan puute ja se, ettei hissillä pääse kaikkiin kerroksiin. 

Sisäänkäynti on esteetön ja säältä suojattu.  Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiseen. Tilan järjestäminen on hankalaa, koska maantasokerros on liiketilaa ja asuntoja ja niiden 
muuttaminen varastokäyttöön ei ole taloudellisesti järkevää. Varastotilan rakentaminen rakennusrungon 
ulkopuolelle sisäänkäynnin yhteyteen on mahdollista, mutta sitä rajoittavat maantasokerroksen ikkunat 
ja pihan ahtaus. Talossa on ovipuhelin.

Kuva 22 (vas.). Riittävän suuri ja hyvin valaistu sisäänkäyntikatos, joka erottuu julkisivusta. 
Kuva 23 (oik.). Porrashuone kaikuu jonkin verran huolimatta koko katon ja porrassyöksyjen 
alapinnan peittävästä akustointiverhouksesta. 
(Kuvat: Laura Sorri)
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Maantasokerroksessa on kolmen nousun korkuinen tasoero, joka on kohtuullisesti ratkaistavissa 
luiskan avulla. Porrashuoneessa on haastattelun mukaan ollut sen hetkisten asukkaiden tarpeiden 
vaatiessa tilapäinen luiska. Asuinkerroksissa porrashuone on esteetön. Hissin suurin puute on, ettei 
sillä pääse kellariin ja ullakolle. Hissin puutteita esteettömyyden kannalta ovat myös hissikorin mitat 
ja kapea oviaukko. Hissiin on kuitenkin haastattelun mukaan mahtunut pyörätuolilla. Portaat eivät 
ole helppokulkuiset. Niissä ei ole lepotasoa kerrosten välillä ja käsijohde on vain toisella puolella. 
Porrashuoneen turvallisuudessa on puutteita; asuinkerroksissa yhden asuntotyypin ovi aukeaa liian 
lähelle alaspäin johtavaa porrassyöksyä ja mosaiikkibetoniset porrasaskelmat saisivat erottua paremmin 
toisistaan. Porrashuoneen valaistuksen tulisi olla tehokkaampi. Porrashuone kaikuu jonkin verran, 
mikä haittaa erityisesti ”seurusteluhuonokuuloisia”, joita ikääntyneet usein ovat. Tuuletusparvekkeet 
ovat esteettömiä ja sijaitsevat asuinkerroksissa.  

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu osittain pienin muutoksin hyvin senioriasumiseen. 
Hissin muuttaminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi ja jatkaminen kellariin ja ullakolle sekä 
liikkumisapuvälineiden säilytystilan järjestäminen ovat kalliita toimenpiteitä.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa ja ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä, sekä 
tilojen niukka mitoitus ja heikko käytettävyys. 

Kuva 24 (vas.). Talosaunan pinnat ovat huonokuntoisia ja varustetaso puutteellinen. Wc:ssä 
ei ole käsienpesuallasta. 
Kuva 25 (oik.). Talopesula on hyväkuntoinen ja siellä on hyvä varustus. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Irtaimistovarastohuoneiden käytävät ovat kapeita ja käytävien lattioilla on betonoitujen 
ilmanvaihtokanavien muodostamia tasoeroja. Irtaimistovaraston komerot ovat ahtaita ja niiden 
oviaukot kapeita. Talouskellarihuoneet ovat esteellisiä; niiden sisäiset käytävät ovat kapeita ja toiseen 
talouskellarihuoneeseen on kellarinkäytävältä muutama porrasaskelma. Käytettävyyttä heikentävät 
varastokomeroiden kapeat ovet ja tiloista puuttuva jäähdytys. Talosauna on nykyisellään liian ahdas 
liikuntaesteiselle, mutta se on kohtuullisesti järjestettävissä esteettömäksi. Talosaunan viihtyisyydessä 
ja käytettävyydessä on parantamisen varaa; vain toisen pukuhuoneen yhteydessä on wc, jossa ei 
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ole käsienpesuallasta, ja koko talosaunan pintamateriaalit ovat kuluneita. Ulkoiluvälinevaraston 
esteettömyyttä heikentävät väestönsuojan suojaovien korkeat kynnykset. Käytettävyyden kannalta 
varaston sijainti kellarikerroksessa on ongelmallinen, koska polkupyörien kuljettaminen tilaan on 
työlästä. Talopesula sen sijaan on esteetön ja käytettävyydeltään hyvä; tilat ovat yhteydessä toisiinsa, 
varustus on riittävä ja toimiva. Pesutuvan yhteydessä on jopa erillinen wc.

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska kerroksiin, joissa yhteistilat sijaitsevat, 
ei ole pääsyä hissillä. Talosauna, toinen talouskellarihuone ja ulkoiluvälinevarasto olisi mahdollista 
saada esteettömäksi kohtuullisin muutoksin. Toisen talouskellarihuoneen muuttamista esteettömäksi 
hankaloittaa kellarikerroksen tasoero. Talosaunasta olisi lisäksi komeat näkymät, jos ne hyödynnettäisiin 
paremmin. Irtaimistovarastojen muuttaminen esteettömiksi vaatisi raskaita toimenpiteitä betonoitujen 
ilmanvaihtokanavien vuoksi. Toinen ongelma on tilanahtaus; ullakon pinta-ala on melko pieni 
verrattuna asuntojen lukumäärään. 

Asunnot

Talon asuntojakauma on monipuolinen; erilaisia asuntotyyppejä on kuusitoista. Asuntojen koot 
vaihtelevat pienistä yhden huoneen ja keittokomeron asunnoista kuuden huoneen ja keittiön 
edustusasuntoihin. Talossa on myös yksi suuremman asunnon sivuasunto, jossa ei ole omaa 
ruoanvalmistustilaa. Talonmiehen asunto on muutettu toimistoksi. Yksiöt avautuvat vain yhteen 
suuntaan ja koska talo on pistetalo, suurin osa isommistakin asunnoista avautuu kulman ympäri vain 
kahteen suuntaan. Kuuden huoneen asunnot avautuvat kolmeen suuntaan. Yksiöt ja toisessa kerroksessa 
sijaitsevat asunnot ovat parvekkeettomia, muissa asunnoissa on sisäänvedetyt parvekkeet.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat puutteet sisäänkäynnin esteettömyydessä, joiden 
korjaaminen on osassa asunnoista hankalaa, oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen ahtaus ja lasku- 
ja säilytystilan puute sekä pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuuden puuttuminen asunnosta. Keittiön 
kalustuksen on toimimaton lukuun ottamatta kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Keittiöiden 
varustus on riittämätön nykyisiin vaatimuksiin nähden. Varaukset tietoliikennejärjestelmille puuttuivat 
kaikista asunnoista eikä huoneistosaunaa ole yhdessäkään asunnossa. Kaksioille tyypillinen ongelma 
on keittiön soveltumattomuus liikuntaesteisen työskentelylle. Yksiöiden keittiöiden kalustepituus 
puolestaan on riittämätön. Suuremmissa asunnoissa keittiön niukka mitoitus rajoittaa tarpeettomasti 
ruokapöydän kokoa. Säilytystilaa saisi olla enemmän yksiöissä, kaksioissa ja neljän huoneen ja keittiön 
asunnossa. Kahden huoneen ja keittokomeron asunnossa, joita on ainoastaan yksi, on puutteita, 
joita muissa asuntotyypeissä ei ole; pohjaratkaisu on epälooginen; keittiön ja vaatehuoneen sijainti 
asunnon perällä kasvattaa liikennealuetta, makuuhuoneen ja olohuoneen kalustettavuus on heikompi, 
ruoanvalmistustilan ja ruokapöydän yhteys ei ole yhtä hyvä kuin toisissa asunnoissa. Asuntojen 
suuntautuminen vaihtelee, koska talo on pistetalo ja siten osa asunnoista avautuu suotuisammin kuin 
toiset asunnot. Yleisesti avautumissuunnat eivät ole kovin edullisia koko asuntoa ajatellen; valoisa 
avautumissuunta on edullinen oleskelutiloille muttei makuutiloille ja vastaavasti makuutiloille edullinen 
avautumissuunta ei ole edullinen oleskelulle. Samoin osa parvekkeista avautuu hieman epäedullisesti. 
Parvekkeet ovat suojaisia mutta ne eivät sovi mitoituksensa ja oviaukkojen kapeuden vuoksi 
liikuntaesteisille lukuun ottamatta suurimman asuntotyypin parvekkeita.

Asuntojen hyviä puolia ovat pohjaratkaisun loogisuus, niissä on helppo liikkua. Kylpyhuoneen sijainti 
on hyvä tai kohtuullinen lukuun ottamatta neljän huoneen ja keittiön asuntoa, ja seinämateriaali 
kestää tukikahvojen kiinnittämisen. Asuinhuoneet ovat tilavia lukuun ottamatta kahden huoneen ja 
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keittokomeron asuntoa. Rakennuksen runkorakenne on muuntojoustava ja kolmen huoneen ja keittiön 
sekä kuuden huoneen ja keittiön asunnoissa on riittävästi säilytystilaa.

Suurimmat asunnot (kolme huonetta tai enemmän ja keittiö) soveltuvat kohtalaisin muutoksin  
rollaattoria käyttävän seniorin asunnoksi. Pienempien kaksioiden ja saunallisen asunnon soveltuvuus 
senioriasunnoksi vaatii raskaita toimenpiteitä. Muutostarpeet keskittyvät eteisiin, peseytymistiloihin 
ja keittiöiden kalustukseen. Jotta asunnot soveltuisivat myös pyörätuolin käyttäjille, on niiden 
peseytymistiloja laajennettava.

Resurssit

Kuva 26 (vas.). Polttoainevarasto on otettu vain osittain varastokäyttöön. 
Kuva 27 (oik.). Ullakolla sijaitsevasta talosaunasta avautuvia näkymiä on hyödynnetty vain 
osittain eikä saunan yhteydessä ole vilvoitteluparveketta.  
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne on helposti muunneltava; ulkoseinät, porrashuoneen seinät ja huoneistojen 
väliset seinät ovat kantavia ja asuntojen sisäpuolella kantavina rakenteina on yleensä vain yksi pilari. 
Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta ja tontti on ahdas. Talossa ei ole vajaakäyttöistä eikä 
tyhjää tilaa. Kattilahuoneessa ovat vanhat keskuslämmityskattilat jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. 
Polttoainevarastosta on osa otettu muuhun varastokäyttöön, mutta osa tilasta olisi käytettävissä. 
Tornimaisen rakennuksen ullakkokerroksesta olevia näköaloja ja mahdollisuutta vilvoittelu-
parvekkeeseen talosaunan yhteydessä ei ole hyödynnetty.
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7.4 As Oy Kouluvaara

1h+kk 22,0 m2
1h+alk+kk 27,0 m2
1h+alk+kk 29,0 m2
2h+kk 33,0 m2
2h+kk+vh 43,0 m2
2h+kk+vh 43,5 m2
4h+kk+vh 75,0 m2
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alle 5 v 5-14 v. 15-19 v. 20-29 v. 30-39 v 40-49 v 50-59 v. 60-69 v. 70-74 v. yli 75 v.

Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kulmatontti keskustan ruutukaava-

alueella
Rakennus Harjakattoinen, sekarunkoinen

(piirustukset epäselvät) lamellitalo.
Julkisivuverhous punatiiltä ja 
kuitulevyä. Suuremmissa
asunnoista sisäänvedetyt 
parvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi Ei

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari (ei jäähdytystä)
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone   Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1996 Parvekkeet lasitettu
1998 Kaukolämmönalajako keskus ja patteritermostaatit uusittu
2002 Käyttövesijohdot uusittu, talosaunaa kunnostettu/uusittu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

2005 Lattiakaivojen tiivistykset
2005 Kosteusvauriokorjauksia

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti II Vaara, Oulun keskusta
Valmistumisvuosi 1963
Kerrosluku kellari+pohjakerros+3+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 2
Asuntojen lukumäärä 22
Pinta-ala 1 226 m2

Tilavuus 5 400 m3

Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 711 m2

Asemakaava vuodelta 1949
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat 8 kpl, 338 m2

Autopaikat 10 lämpöpaikkaa pihalla
Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus Osakkailla, yhtiöllä
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Oulun ydinkeskustassa. Oulun keskusta-alueen maasto on helppokulkuista, koska 
kaupungissa korkeuserot ovat vähäiset. Lisäksi ydinkeskusta-alueella ei ole alikulkutunneleita tai 
ylikulkusiltoja. Keskeisestä sijainnista huolimatta kohtalaisella etäisyydellä talosta on puisto.

Suurin osa palveluista on lähellä, koska talo sijaitsee ydinkeskustassa. Yli neljän sadan metrin päässä ovat 
ainoastaan kirjasto ja asukastupa. Keskustassa ei ole omaa asukastupaa, vaan asukastupa on Keskusta-
Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja se sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa. Elintarvikeliikkeeseen, 
pankkiin, terveyskeskukseen ja linja-autopysäkille on kohtuullinen alle neljän sadan mutta yli kahden 
sadan metrin matka. Muut palvelut ovat alle kahden sadan metrin päässä.

Lähiympäristön ja palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät hissin 
puuttumiseen, portaisiin ja liikkumisapuvälineiden säilytystilan puuttumiseen. 

Porrashuoneiden sisäänkäyntien edessä ovat yhden nousun korkuiset porrastasanteet ja niistä puuttuvat 
käsijohteet. Tasanteet saisivat olla nykyistä syvempiä. Sisäänkäynnit ovat katettuja, mutta katoksen 
vedenpoistosta ei ole huolehdittu, jolloin sulamisvedet jäätyvät sisäänkäyntien edustalle. Katokset 
voisivat olla myös nykyistä syvempiä. Sisäänkäyntien yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiseen. Tilan järjestäminen on hankalaa, koska porrashuoneen mitoitus maantasokerroksessa 
on niukkaa ja ensimmäinen kerros on kokonaan liike- ja asuinkäytössä. Varastotilan rakentaminen 
rakennusrungon ulkopuolelle on hankalaa, koska tontti on ahdas ja käytännössä kokonaan 
pysäköintitilana.

Talossa on ovipuhelin, mutta talossa ei ole hissiä. Ensimmäisessä kerroksessa on liiketilaa ja huoneisto, 
joka todennäköisesti on toimistokäytössä. Portaissa on käsijohde vain toisella puolella ja portaiden 
nousu on 180 mm, kellariin johtavassa porrassyöksyssä jopa 190 mm. Tuuletusparvekkeet ovat 
puolikerroksissa, joten ne eivät ole liikuntaesteisen käytettävissä. Tuuletusparvekkeiden ovien kynnykset 
ovat melko korkeat ja ovien heloituksen käytettävyys on heikko; ovi suljetaan kolmella salvalla.

Kuva 28 (vas.). Sisäänkäynnin katos saisi olla syvempi eikä katoksen vedenpoistosta ole 
huolehdittu. 
Kuva 29 (oik.). Tuuletusparvekkeiden heloitus on käytettävyydeltään heikko.  
(Kuvat: Laura Sorri)
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Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo ei sovellu senioriasumiseen. Sisäänkäynnin soveltuvuuden 
parantaminen ja porrashuoneen pienien puutteiden poistaminen on mahdollista kohtuullisin 
kustannuksin, mutta hissin rakentaminen, portaiden muuttaminen helppokulkuisemmiksi ja 
liikkumisapuvälineiden säilytystilan järjestäminen ovat kalliita muutoksia. 

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa ja ullakolla, jolloin ne eivät ole liikuntaesteisten 
käytettävissä, sekä tilojen niukka mitoitus ja heikko käytettävyys. 

Kuva 30 (vas.). Betonoidut ilmanvaihtokanavat vaikeuttavat ullakon permannolla 
liikkumista. 
Kuva 31 (oik.). Pesutuvassa on kuusi paikkaa asukkaiden omille pyykinpesukoneille.  
(Kuvat: Laura Sorri)

Irtaimistovarastot sijaitsevat ullakolla, jonka permannolla on betonoitujen ilmanvaihtokanavien ja 
kattoterassille johtavien kulkusiltojen muodostamia tasoeroja. Ullakolle johtava porrastasanne on niin 
matala, että pitkä ihminen voi lyödä päänsä kattovalaisimeen. Irtaimistovaraston komerot ovat syviä ja 
kapeita, mikä heikentää niiden käytettävyyttä. Talouskellari on esteellinen; sisäiset käytävät ovat kapeita ja 
talouskellarihuoneeseen johtavalla kellarinkäytävällä on porrasaskelma. Käytettävyyttä heikentää tilasta 
puuttuva jäähdytys. Talosauna on nykyisellään liian ahdas liikuntaesteiselle, mutta se on kohtuullisesti 
järjestettävissä esteettömäksi. Talosauna on kunnostettu hiljattain ja pintamateriaalit ovat muutamia 
maalipintoja lukuun ottamatta hyväkuntoisia. Talopesula olisi järjestettävissä esteettömäksi. Tämän 
hetkistä järjestelyä, jossa pesutuvassa on kuusi paikkaa asukkaiden omille pyykinpesukoneille, ei voi 
pitää toimivana ratkaisuna kaikkien asukkaiden kannalta, vaikka haastattelun mukaan siihen oltiinkin 
tyytyväisiä. Pesutuvan ja kuivaus- ja mankelihuoneiden välinen yhteys voisi olla nykyistä toimivampi. 
Kattoterassin on varustuksesta päätellen ajateltu toimivan pyykinkuivauspaikkana. Kulku sinne on 
hissittömän talon kellarissa sijaitsevasta pesutuvasta hankala. Mankeli- ja kuivaushuoneen varustus 
puuttuu ja väestönsuojan tarvikehäkki on rakennettu niin, ettei kuivausnarujen ripustuskoukkuja voi 
käyttää. Ulkoiluvälinevarasto on sinällään esteetön, mutta käytettävyyden kannalta varaston sijainti 
kellarikerroksessa on ongelmallinen, koska polkupyörien kuljettaminen tilaan on työlästä. 
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Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska kerroksiin, joissa yhteistilat sijaitsevat, ei 
liikuntaesteisillä ole pääsyä. Talosauna ja talopesulan pesutupa olisi mahdollista saada esteettömäksi 
kohtuullisin muutoksin. Talouskellarin ja talopesulan kuivaus- ja mankelihuoneiden muuttamista 
esteettömäksi hankaloittaa kellarikerroksen tasoero. Irtaimistovarastojen muuttaminen esteettömäksi 
vaatisi raskaita toimenpiteitä betonoitujen ilmanvaihtokanavien vuoksi. 

Asunnot

Asuntotyyppejä on kahdeksan; neljän huoneen ja keittokomeron asunto, neljä erilaista kahden 
huoneen ja keittokomeron asuntoa ja kolme erilaista yhden huoneen ja keittokomeron asuntoa. 
Maantasokerroksessa sijaitseva yksiötyyppi, jota on vain yksi, on todennäköisesti toimistokäytössä. 
Kolme kaksioista on saman asunnon variaatioita; kaksi toistensa peilikuvia ja kolmas on päätyasunto, 
jossa on ikkunoita kahteen suuntaan. Myös pienin kaksiotyyppi sijaitsee rakennuksen päädyssä ja sen 
ikkunat avautuvat kahteen suuntaan. Yksiöt ja kaksi neljästä kaksiotyypistä avautuvat yhteen suuntaan. 
Neljän huoneen asunto sijaitsee rakennuksen päädyssä ja avautuu kolmeen suuntaan. Neljän huoneen 
asuinnoissa ja suuremmissa kaksioissa on sisäänvedetyt parvekkeet kadun puolella.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat huoneiden niukka mitoitus, oviaukkojen kapeus, 
peseytymistilojen ahtaus ja lasku- ja säilytystilan puute sekä pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuuden 
puuttuminen asunnosta. Keittiöt ovat ahtaita, niiden kalustepituus riittämätön ja kalustus on 
toimimaton lukuun ottamatta neljän huoneen asuntoja. Keittiöiden varustus ei ole riittävä nykyisiin 
vaatimuksiin verrattuna. Varaukset tietoliikennejärjestelmille puuttuivat kaikista asunnoista eikä 
huoneistosaunaa ole yhdessäkään asunnossa. Asuinhuoneiden mitoitus on poikkeuksellisen niukkaa; 
vain neljän huoneen asunnon olohuone on nykyisellään hyvin kalustettavissa ja kaikki makuuhuoneet 
ovat liian ahtaita, tosin alkovit ovat mitoiltaan riittäviä. Eteisen esteettömyys, vaatesäilytystilan määrä 
ja mahdollisuus tuolin sijoittamiseen pukeutumista varten vaihtelevat asuntotyypeittäin. Kaikissa 
asunnoissa on keittokomerot, mutta neljän huoneen asunnossa ruokailutila on sen välittömässä 
yhteydessä, jolloin ruoan kuljettaminen pöydän ääreen ei tuota vaikeuksia. Neljän huoneen asunnon 
ja pienimmän yksiön keittokomeroissa on riittävästi tilaa liikuntaesteisen työskentelyyn. Säilytystilan 
määrä vaihtelee asuntotyypeittäin. Säilytystilaa on suhteessa parhaiten pienimmissä asuntotyypeissä; 
normaalikerroksissa sijaitsevissa yksiöissä ja pikkukaksioissa. Suurempien kaksioiden pohjaratkaisussa 
on pientä epäloogisuutta; keittiön sijainti asunnon perällä kasvattaa liikennealuetta. Maantasokerroksessa 
sijaitsevan yksiön sisäiset liikennejärjestelyt ovat poikkeuksellisen hankalat, jolloin suuri osa asunnon 
pinta-alasta on liikennetilaa. Asuntojen suuntautuminen vaihtelee, koska suuri osa asunnoista avautuu 
vain yhteen suuntaan. Yleisesti avautumissuunnat eivät ole kovin edullisia koko asuntoa ajatellen; valoisa 
avautumissuunta on edullinen oleskelutiloille muttei makuutiloille ja vastaavasti makuutiloille edullinen 
avautumissuunta ei ole edullinen oleskelulle. Näkymiä voi pitää heikkoina osalla asunnoista; muutaman 
asunnon kaikki ikkunat avautuvat joko pysäköintitaloon tai ankealle sisäpihalle. Parvekkeet avautuvat 
edulliseen ilmansuuntaan ja ovat suojaisia mutta ne eivät sovi pyörätuolinkäyttäjille mitoituksensa 
vuoksi.
 
Asuntojen hyviä puolia ovat kylpyhuoneen sijainti, lukuun ottamatta normaalikerroksen suurempaa 
yksiötä ja maantasokerroksen yksiötä. Hyvää on myös rakennuksen muuntojoustava runkorakenne.

Yleisesti ottaen asunnot eivät sovellu senioriasunnoiksi. Ne ovat mitoitukseltaan liian niukkoja, jolloin 
muutostyötkin ovat hankalia; esimerkiksi suurempiin kaksioihin on lähes mahdotonta järjestää pyykin-
pesumahdollisuutta. Pyykinpesukone ei mahdu ahtaaseen kylpyhuoneeseen ja keittiön kalustuk-
sessakaan ei ole hyvin tilaa. Suurin asuntotyyppi sopii parhaiten senioriasumiseen, koska sen mitoitus 
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on hieman väljempää ja suurempi pinta-ala mahdollistaa muutosten tekemisen. Hieman yllättäen 
toiseksi parhaiten senioriasumiseen sopii pienin, vain 22,0 m2 suuruinen yksiö, jos hyväksytään 
keittiön vaatimaton kalustus ja varustus. Olisi järkevää harkita talon suuntaamista muuhun kuin 
senioriasumiseen.

Resurssit

Kuva 32 (vas.). Väestönsuoja on toiminut talopesulan kuivaushuoneena. Tila on nykyisin 
tyhjillään. Kuivausnarujen koukut ovat jääneet ilmanvaihtokoneiden suojahäkin sisälle.  
Kuva 33 (oik.). Suuri kattoterassi on käyttämättömänä ja sen lattialaudoitus puuttuu lähes 
kauttaaltaan.  
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne on kellarissa ja ullakolla helposti muunneltava. Talossa on runsaasti käyttämätöntä 
ja vajaakäyttöistä tilaa; ulkoiluvälinevarasto on tyhjillään ja kuivaus- ja mankelihuoneisiin on varastoituna 
vain joitakin tavaroita ja toisen siivousvälinevarastoksi otetun saunaosaston käyttöä on mahdollista 
tehostaa. Kattilahuoneessa ovat vanhat keskuslämmityskattilat jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. 
Polttoainevarasto on otettu käyttöön ulkoiluvälinevarastoksi ja talonmiehen varastoksi. Ullakon ja 
kattoterassin mahdollisuudet on jätetty käyttämättä. Ullakolla on irtaimistovarastot ja kattoterassilla 
ei tällä hetkellä ole mitään käyttöä. Kattoterassilta puuttuvat kalusteet ja varusteet ja se on erittäin 
huonokuntoinen. Kattoterassi voisi korvata pihalta puuttuvan oleskelualueen tai ullakko terasseineen 
voisi olla hyvä sijoituspaikka talosaunalle. Käyttämätöntä rakennusoikeutta ei ole. 
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7.5 As Oy Torikatu 56

1h+kk 29,0 m2
1h+kk+vh 29,0 m2
1h+kk+vh+p 29,0 m2
3h+k+p 66,0 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kulmatontti keskustan ruutukaava-

alueella
Rakennus Tasakattoinen, kirjahyllyrunkoinen

(paikalla rakennettu) pistetalo.
Julkisivut rapatut, ikkunanauhoissa 
levyverhous. Suurissa asunnoista
osittain sisäänvedetyt ja pienissä
ranskalaiset parvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Painovoimainen
Tietoliikenne, viestintä -
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Kylmäsäilytystilat (ei jäähdytystä)
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone   Sauna Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1993 Ikkunat ja parvekeovet uusittu, vesikate pinnoitettu uudelleen
2004 Porrashuone ja talosauna maalattu
(?) Poppelit kaadettu Heinätorinkadun puolelta
(?) Talopesulan pyykinpesukone uusittu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

(?) Pihlajien istuttaminen kaadettujen poppelien tilalle

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti IV Hollihaka, Oulun keskusta
Valmistumisvuosi 1963
Kerrosluku kellari+pohjakerros+4+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 1
Asuntojen lukumäärä 21
Pinta-ala
Tilavuus
Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 1 254 m2

Asemakaava vuodelta 1969
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat Kaksi liiketilaa (45 ja 34 m2)
Liiketilat 3 liiketilaa (yht. 197,5  m2) sekä 

toimisto 29 m2 (entinen
talonmiehen asunto)

Autopaikat 8 lämpöpaikkaa pihalla, 
6 lämpöpaikkaa ja 1 kylmä kadulla 
sekä 5 kylmää vapaasti 
käytettävissä kadulla

Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa, joka kuuluu Oulun keskustan ruutukaava-alueeseen. 
Oulun keskusta-alueen maasto on helppokulkuista, koska kaupungissa korkeuserot ovat vähäiset. 
Lisäksi ydinkeskusta-alueella ei ole alikulkutunneleita tai ylikulkusiltoja. Talo sijaitsee kaupunkipuiston 
laidalla.

Suurin osa palveluista on kohtuullisen lähellä, koska talo sijaitsee keskusta-alueella. Yli neljän sadan 
metrin päässä ovat pankki, posti ja terveyskeskus. Elintarvikeliikkeeseen, apteekkiin ja asukastuvalle 
on kohtuullinen alle neljän sadan metrin mutta yli kahden sadan metrin matka. Asukastuvalle on 
poikkeuksellisen lyhyt matka, koska Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen asukastupa sijaitsee 
Heinäpään kaupunginosassa. Kioskille, ravintolaan, kirjastoon ja palvelutaloon on kahden sadan 
metrin matka. Puisto ja linja-autopysäkki ovat aivan talon edessä. Kirjastoon on poikkeuksellisen lyhyt 
matka, koska kirjastoauto pysähtyy talon edustalla olevan puiston laidalla.

Lähiympäristön ja palveluiden osalta talo soveltuu senioriasumiseen.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat ovat liikkumisapuvälineiden 
säilytystilan puuttuminen sekä portaiden ja hissin toiminnalliset puutteet. Porrashuoneen turvallisuudessa 
on myös vakavia puutteita. 

Sisäänkäynti on esteetön ja sen yläpuolella oleva tuuletusparveke toimii katoksena. Parvekkeen veden 
poistosta ei ole kuitenkaan huolehdittu, vaan vesi valuu parvekkeen kummallakin sivulla sisäänkäynnin 
edustalle. Sisäänkäynnin valaistus saisi olla nykyistä tehokkaampi. Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole 
tilaa liikkumisapuvälineiden säilyttämiseen. Tilan järjestäminen on hankalaa, koska maantasokerros 
on liiketilaa ja niiden muuttaminen varastokäyttöön ei ole taloudellisesti järkevää. Varastotilan 
rakentaminen rakennusrungon ulkopuolelle sisäänkäynnin yhteyteen on mahdollista, mutta sitä 
rajoittavat maantasokerroksen ikkunat.

Kuva 34 (vas.). Tuulikaapissa on kahden nousun korkuinen tasoero.  
Kuva 35 (oik.). Porrashuoneen mitoitus on niukkaa. Erityisesti ullakon porrastasanne on 
vaarallisen pieni.
(Kuvat: Laura Sorri)
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Talossa ei ole ovipuhelinta. Iltaisin asukkaat joutuvat tulemaan alas avaaman oven vierailleen. 
Maantasokerroksessa on kahden nousun korkuinen tasoero, joka on ratkaistavissa luiskan avulla. 
Hissin suurin puute on se, ettei sillä pääse kellariin ja ullakolle. Hissi on liian ahdas liikuntaesteisille ja 
sen pysähtymistarkkuus on heikko. Portaat eivät ole helppokulkuiset. Niissä ei ole lepotasoa kerrosten 
välillä, käsijohde on vain toisella puolella ja portaiden nousu on korkea, 180 mm. Porrashuoneen 
turvallisuudessa on puutteita. Asuinkerroksissa yhden asuntotyypin ovelta on 1480 mm alaspäin 
johtavaan porrassyöksyyn. Ullakolla talosaunan ja talopesulan käytävän ovesta matka alaspäin 
johtavaan porrassyöksyyn on vain 1320 mm. Porrastasanteen leveys hissin edustalla on 1200 mm, joten 
apuvälineen kanssa liikkuvan täytyy käydä kääntymässä porrashuoneen päässä, missä on riittävästi tilaa. 
Kellarikerroksessa portaan kaiteen lattiaan kiinnitetyt tukiraudat kaventavat kulkureittiä. Porrashuone 
kaikuu voimakkaasti, mikä haittaa erityisesti ”seurusteluhuonokuuloisia”, joita ikääntyneet usein ovat. 
Tuuletusparvekkeet sijaitsevat asuinkerroksissa. Tuuletusparvekkeiden puutteita ovat kapeahko ulko-
ovi, hieman ylikorkea kynnys ja parvekkeen pieni syvyysmitta.  

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu osittain pienin muutoksin kohtalaisen hyvin 
senioriasumiseen. Hissin muuttaminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi ja jatkaminen kellariin 
ja ullakolle sekä liikkumisapuvälineiden säilytystilan järjestäminen ovat kalliita toimenpiteitä.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa ja ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä, sekä 
ulkoiluvälinevaraston heikko käytettävyys. 

Kuva 36 (vas.). Talouskellarin käytävien mitoitus on poikkeuksellisen väljää, myös 
varastokomerot ovat tilavia.  
Kuva 37 (oik.). Talosaunan yhteydessä on kattoterassi, josta avautuu näkymä merelle saakka. 
Terassia käytetään myös pyykin kuivaamiseen.
(Kuvat: Laura Sorri)
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Irtaimistovaraston ainoa puute on se, ettei liikuntaesteisellä ole pääsyä ullakolle. Talouskellarin sisäiset 
käytävät ovat poikkeuksellisen tilavia, mutta eivät kuitenkaan riittävän väljiä pyörätuolilla liikkuvalle. Osa 
varastokomeroista on liikuntaesteisenkin käytettävissä. Varastokomerot ovat poikkeuksellisen suuria. 
Käytettävyyttä ruoan säilytykseen heikentää tilasta puuttuva jäähdytys ja se, että talouskellarihuone 
toimii myös ulkoiluvälinevarastona. Tilan käyttöä ulkoiluvälinevarastona hankaloittaa se, että esimerkiksi 
polkupyörän joutuu kantamaan porrashuoneen kautta kellariin. Portaissa ei ole pyöräluiskaa. Talosauna 
on kohtuullisesti järjestettävissä esteettömäksi, koska sen puutteena ovat vain liikuntaesteisille 
sopimattomat lauteet. Talosauna oli yksi aineiston miellyttävimpiä, vaikka sen pintamateriaalit eivät 
olleetkaan aivan uusia. Tilat olivat ikkunallisia, kalustus oli viihtyisä, saunan yhteydessä oli terassi ilta-
auringon puolella ja tiloista ja terassilta on näkymä merelle saakka. Talopesulan ja talosaunan yhteinen 
esteettömyysongelma on tilojen yhteydessä oleva wc, joka ei sovellu mitoiltaan liikuntaesteiselle. 
Kerhotilat sijaitsevat kellarissa. Tiloja ei ole voitu arvioida, koska niihin ei ollut pääsyä. Haastattelun 
mukaan tiloissa olisi joitakin asukkaiden käytössä olevia kuntoilulaitteita.

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska kerroksiin, joissa yhteistilat sijaitsevat, ei 
ole pääsyä hissillä. Tilat itsessään ovat esteettömiä tai ne olisi helppo saada esteettömiksi. 

Asunnot

Talon asuntojakauma on aika yksipuolinen. Erilaisia asuntotyyppejä on kuusi: neljä erilaista yksiötä ja 
kaksi kolmiota.  Yksiöistä kolme on saman asuntotyypin variaatioita ja kolmiot ovat toistensa peilikuvia. 
Yksiöt avautuvat vain yhteen suuntaan ja kolmiot ovat kahteen suuntaan avautuvia läpitalonasuntoja. 
Pihan puolelle avautuvissa normaalikerroksen yksiöissä on ranskalaiset parvekkeet ja kolmioissa on 
osittain sisäänvedetyt parvekkeet. Kadunpuolen yksiöt ja maantasokerroksessa sijaitseva talonmiehen 
asunto ovat parvekkeettomia. Talonmiehen asunto on toimistokäytössä. 

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen ahtaus, 
lasku- ja säilytystilan puute, pyykin kuivausmahdollisuuden puuttuminen asunnosta, keittiön ahtaus 
ja keittiön kalustuksen toimimattomuus sekä varustuksen riittämättömyys nykyisiin vaatimuksiin 
verrattuna. Varaukset tietoliikennejärjestelmille puuttuivat kaikista asunnoista eikä huoneistosaunaa ole 
yhdessäkään asunnossa. Asuntojen sisäisissä kulkuyhteyksissä on parantamisen varaa eivätkä asuntojen 
avautumissuunnat ole parhaat mahdolliset. Asunnoissa ei ole riittävästi käytettävissä olevaa säilytystilaa 
lukuun ottamatta kadunpuolelle avautuvaa yksiötyyppiä. Yksiöille tyypillisiä ongelmia ovat ahtaat 
eteiset, pyykinpesumahdollisuuden puuttuminen ja se, ettei ruokapöytä mahdu ruuanvalmistustilaan. 
Kolmioille tyypillisiä puutteita ovat riittävän vaatesäilytystilan puuttuminen eteisestä ja muiden 
huoneiden kuin olohuoneen niukka mitoitus. Keittiön kapeus rajoittaa ruokapöydän mittoja ja 
asunnon kumpikin makuuhuone on kapea, pienempi makuuhuone on erittäin kapea. Ranskalaiset 
parvekkeet ovat poikkeuksellisen suuria; piirustusten mukaan näyttäisi siltä, että parvekkeelle voi 
sijoittaa tuolin istuskelua varten. Kolmioiden parvekkeet ovat suojaisia ja ne sopivat mitoituksensa 
puolesta liikuntaesteisille.

Asuntojen hyviä puolia ovat miellyttävät näkymät asunnoista lukuun ottamatta toimistokäytössä olevaa 
talonmiehen asuntoa, kylpyhuoneen sijainti, tilavat olohuoneet, riittävä kalustepituus keittiössä lukuun 
ottamatta kadunpuoleista yksiötyyppiä ja rakennuksen joustava runkorakenne. Kolmioiden eteiset ovat 
kohtuullisen helposti muutettavissa esteettömiksi ja nykyiselläänkin niihin mahtuu tuoli pukeutumista 
varten.
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Kolmiot soveltuvat muutostöiden jälkeen senioriasunnoiksi. Tarvittavien muutostöiden määrä on 
kuitenkin suuri, joten muutostöihin ryhtyminen ei ole tarkoituksenmukaista. Yksiöiden muuttaminen 
senioriasumiseen soveltuviksi vaatisi paljon raskaita toimenpiteitä. Olisi järkevää harkita talon 
profiloimista muuhun kuin senioriasumiseen.

Resurssit

Kuva 38 (vas.). Vanha, käytöstä poistettu lämmitysjärjestelmä on purkamatta.
Kuva 39 (oik.). Tontin nurmialue on käyttämättömänä.
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne on kellarissa ja ullakolla helposti muunneltava. Talossa ei ole käyttämätöntä tilaa, 
mutta vajaakäyttöistä tilaa on jonkin verran. Väestönsuojassa on haastattelun mukaan joitakin 
kuntoilulaitteita. Tilaan ei ollut pääsyä inventoinnin yhteydessä. On kuitenkin oletettavissa, että osa tilasta 
olisi otettavissa johonkin muuhun käyttöön, koska väestönsuoja on aika suuri ja siinä on kaksi suoja-
huonetta. Kattilahuoneessa ovat vanhat keskuslämmityskattilat jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. 
Polttoainevarasto on suurimmaksi osaksi tyhjillään. Kaukolämmön lämmönvaihdin on sijoitettu 
polttoainevarastoon. Tontti on kaupunkitontiksi melko tilava ja osa siitä on nurmialueena. Sitä ei 
ole kuitenkaan hyödynnetty oleskeluun eikä haastattelun mukaan pyykinkuivausmahdollisuutta 
voi nykyisellään käyttää, koska puista tippuvat roskat likaavat pyykin. Käyttämättömästä rakennus-
oikeudesta ei ole tietoa. 
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7.6 As Oy Kauppurienkatu 31

1h + alk + k 46,0 m2
2h + k 57,0 m2
2h + k 58,0 m2
3h (tsto) 58,0 m2
3h + k 83,0 m2
3h + k 84,0 m2
3h + k + s 84,0 m2
4h + k 107,0 m2
4h + k 108,0 m2
4h + k + s 108,0 m2
9h + kassa 166,0 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kulmatontti keskustan ruutukaava-

alueella
Rakennus Piilopulpettikattoinen,

betonirunkoinen lamellitalo.
Julkisivuverhous punatiiltä, pitkä 
katujulkisivu rapattu ja paneloitu.
Osassa asunnoista sisäänvedetyt 
parvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari, jäähdytetty
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone   Sauna Pesutupa Kuivaushuone Mankelihuone

Ulkoiluvälinevarasto Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1992 Asuntojen ikkunat ja parvekeovet uusittu
1998 Lämmönvaihtimet uusittu
2003 Päätyseinien tiiliverhouksen halkeamia korjattu, patteriverkoston 
tasapainotus ja koneellisen poiston tehon puolittaminen, asfalttia korjattu 
A-portaan edestä
2004 Talopesulan ja talosaunan pintoja uusittu, kuivauspuhaltimeen
asennettu aikarajoitin, asuntojen parvekkeiden puuosat uusittu, katon 
läpiviennit sekä asfaltin ja ulkoseinän liitos tiivistetty

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

2005 Tammikuu: kellarikäytävän lattian uudelleen pinnoittaminen
2005 Kesä: Konesaumatun peltikaton paikkamaalaus

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti II Vaara, Oulun keskusta
Valmistumisvuosi 1965
Kerrosluku kellari+pohjakerros+4
Porrashuoneiden lukumäärä 2
Asuntojen lukumäärä 22
Pinta-ala 1 971 ham2

Tilavuus 8 000 m3

Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 1 562 m2

Asemakaava vuodelta 1947
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat Verhoomo (varasto), 2 toimistoa
Autopaikat 9 autotallipaikkaa (joista 3 

varastokäytössä), 12 lämpöpaikkaa
Autopaikkojen omistussuhde Pihapaikat yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Oulun ydinkeskustassa. Oulun keskusta-alueen maasto on helppokulkuista, koska 
kaupungissa korkeuserot ovat vähäiset. Lisäksi ydinkeskusta-alueella ei ole alikulkutunneleita tai 
ylikulkusiltoja. Keskeisestä sijainnista huolimatta talon läheisyydessä on puisto.

Suurin osa palveluista on lähellä, koska talo sijaitsee ydinkeskustassa. Yli neljän sadan metrin 
päässä ovat ainoastaan pankki, kirjasto ja asukastupa. Keskustassa ei ole omaa asukastupaa, vaan 
asukastupa on Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja se sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa. 
Elintarvikeliikkeeseen, kioskille, postiin ja terveyskeskukseen on kohtuullinen alle neljän sadan mutta 
yli kahden sadan metrin matka. Ravintola, apteekki, palvelutalo ja linja-autopysäkki ovat alle kahden 
sadan metrin päässä.

Lähiympäristön ja palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät hissiin, jolla ei pääse 
kaikkiin kerroksiin ja joka ei sovellu liikuntaesteisille. Ongelmia on myös porrashuoneen turvallisuudessa 
ja tuuletusparvekkeiden esteellisyydessä.

Kadunpuoleisten sisäänkäyntien edessä on pieni tasoero, joka on helposti ratkaistavissa esimerkiksi 
luiskaamalla laatoitus sisäänkäyntien edessä. Kadunpuoleiset sisäänkäynnit ovat säältä suojattuja. 
Valaistus saisi olla sisäänkäyntisyvennyksissä tehokkaampi. Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole tilaa 
liikkumisapuvälineiden säilyttämiseen. Tilan järjestäminen onnistuu helposti. Tuulikaapit ovat niin 
suuria, että niissä on mahdollista säilyttää joitakin liikkumisapuvälineitä, kuten tällä hetkelläkin 
näytettiin tekevän. Maantasokerroksessa on varastotilaa kummankin tuulikaapin molemmilla 
sivustoilla. Tällä hetkellä ne eivät ole yleisessä käytössä, vaikka kummankin porrashuoneen yhteydessä 
yksi varastotila on piirustuksissa nimetty pyörävarastoksi. Talossa on ovipuhelin.

Kuva 40 (vas.). Pieni tasoero sisäänkäynnin edessä olisi helposti ratkaistavissa. 
Kuva 41 (oik.). Kattamattomaan, pihanpuolen porrassyvennykseen kertyy lunta ja jäätä. 
Sadevedet valuvat syöksytorvesta sisäänkäynnin edustalle. 
(Kuvat: Laura Sorri)
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Portaissa on käsijohde vain toisella puolella ja portaiden nousu on 175 mm. Hissillä ei pääse kellariin, 
jossa taloyhtiön yhteiset tilat sijaitsevat. Hissikorin ja oviaukon mitat eivät sovi liikuntaesteiselle. Lisäksi 
hissin pysähtymistarkkuudessa on parantamisen varaa. Haastattelun mukaan hissi olisi unohtunut 
ensimmäisistä rakennussuunnitelmista ja lisätty vasta suunnittelun loppuvaiheessa. Sen vuoksi hissistä 
on tullut ahdas. Porrashuoneen turvallisuudessa on pieniä puutteita; asuinkerroksissa hissin ovi aukeaa 
kohti alaspäin johtavaa porrassyöksyä. Porrashuone kaikuu jonkin verran, mikä haittaa erityisesti 
”seurusteluhuonokuuloisia”, joita ikääntyneet usein ovat. Liikuntaesteisillä ei ole pääsyä 
tuuletusparvekkeille, koska ne sijaitsevat puolikerroksissa. Tuuletusparvekkeiden ovien kynnykset ovat 
lisäksi hieman liian korkeita.  

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu osittain pienin muutoksin hyvin senioriasumiseen. 
Hissin muuttaminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi ja jatkaminen kellariin on kallis 
toimenpide.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sijainti kellarissa, jonne ei ole pääsyä hissillä, sekä tilojen niukka 
mitoitus ja heikko käytettävyys. Kellarin käytävä, jonka varrella yhteistilat sijaitsevat, on kapea ja matala, 
lisäksi käytävän toisessa päädyssä on tasoero.

Kuva 42 (vas.). Talosaunan pukuhuoneet ovat ahtaita ja käytävämäisiä. Kynnykset ovat 
korkeita. 
Kuva 43 (oik.). Talouskellarin jäähdytyslaitteisto on niin alhaalla, että siihen voi lyödä 
päänsä. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Irtaimistovarastot sijaitsevat kellarissa, jonne ei ole pääsyä hissillä. Varastokomerot on alun perin jaettu 
viiteen huoneeseen ja jälkikäteen väestönsuojaan on rakennettu joitakin varastokomeroita, jolloin 
suurimmaksi osaksi komerot sijaitsevat asunnon porrashuoneen läheisyydessä. Varastohuoneisiin 
johtavat ovet ja huoneiden sisäiset käytävät ovat kapeita. Varastokomerot ovat tilavia ja järkevän 
muotoisia. Talouskellarihuoneet ovat esteellisiä; huoneisiin johtavat ovet ja sisäiset käytävät ovat 
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erittäin kapeita, leveys vain 800 mm, ja tilan jäähdytyslaitteistot madaltavat käytävää paikallisesti. 
Muutoin talouskellarit ovat käytettävyydeltään hyviä. Ne ovat jäähdytettyjä ja siistejä. Talosaunan 
pukuhuoneet ovat nykyisellään liian ahtaita ja lauteet ovat soveltumattomat liikuntaesteiselle. Tiloissa 
on myös erittäin korkeita kynnyksiä. Talosaunan viihtyisyydessä ja käytettävyydessä on parantamisen 
varaa; pukuhuoneet ovat ahtaita ja käytävämäisiä, pintamateriaalit ovat kuluneita ja wc on kellarin 
käytävällä. Ulkoiluvälineet ovat varastoituna kahteen huoneeseen, tavalliseen varastohuoneeseen ja 
entiseen polttoainevarastoon. Kumpikin huone on esteetön, mutta käytettävyys tiloissa on heikko, 
koska polkupyörät täytyy kantaa portaita pitkin alas kellariin. Kellarin porras johtaa kuitenkin suoraan 
pihan puolen sisäänkäyntisyvennykseen. Talopesula on periaatteessa toimiva; pesutupa ja kuivaushuone 
ovat suoraan yhteydessä toisiinsa, mankelihuone on käytävän toisella puolella ja tiloissa on toimiva 
vaikkakin ikääntynyt varustus. Pesutuvan lattialla on kuitenkin vaarallisen syvä lattiakaivon syvennys, 
lisäksi lattiakaivosta puuttuu kansi. Kerhotilat sijaitsevat väestönsuojassa. Sulkuhuoneen kynnykset ovat 
korkeita. Käytävälle johtavan oven eteen on tehty irrallinen porras. Tila on ikkunaton ja sen kalustus on 
ankea ja vähäinen. Tilaa käytetään lähinnä yhtiökokousten pitoon ja kausitavaroiden kuten pihakeinun 
varastointiin. Asukkaat voivat isännöitsijältä luvan kysyttyään käyttää tilaa omiin kokouksiinsa tms. 

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu senioriasumiseen, koska kellariin, jossa yhteistilat sijaitsevat, ei ole 
pääsyä hissillä. Talopesula ja ulkoiluvälinevarastot ovat esteettömiä. Talosauna ja kerhotila on mahdollista 
muuttaa esteettömäksi kohtuullisin toimenpitein. Talouskellarien ja irtaimistovarastojen muuttaminen 
esteettömäksi on työlästä, koska se edellyttää huonejaon järjestelyä uudelleen ja varastohuoneiden 
väliset seinät ovat betonia. 

Asunnot

Talon asuntojakauma on monipuolinen; erilaisia asuntotyyppejä on kolmetoista. Kaksi asuntotyypeistä 
on toimistoja, joiden soveltuvuutta asunnoiksi ei arvostella, koska niistä puuttuvat mm. keittiöt. 
Asuntojen koot vaihtelevat suurehkoista yhden huoneen ja keittiön asunnoista neljän huoneen ja 
keittiön asuntoihin. Yksiöt ja yksi kaksiotyyppi avautuvat vain yhteen suuntaan. Muut kaksiot ovat 
läpitalonasuntoja. Talon päädyissä sijaitsevat kolmiot ja neljän huoneen asunnot, jotka avautuvat 
kolmeen suuntaan. Asunnoissa lukuun ottamatta yksiöitä on sisäänvedetyt parvekkeet.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen ahtaus ja 
lasku- ja säilytystilan puute, pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuuden puuttuminen asunnosta ja keittiön 
kalustuksen toimimattomuus. Keittiöiden varustus on riittämätön nykyisiin vaatimuksiin nähden 
lukuun ottamatta saunallista neljän huoneen asuntoa, jonka keittiö on uusittu saunan rakentamisen 
yhteydessä. Varaukset tietoliikennejärjestelmille puuttuivat kaikista asunnoista ja huoneistosauna on 
rakennettu jälkeenpäin kahteen asuntoon. Kylpyhuoneiden seinämateriaalin soveltuvuus tukikahvojen 
kiinnittämiseen vaihtelee asuntotyypeittäin. Asunnot eivät ole kovinkaan muuntojoustavia, koska 
huoneiden välisistä seinistä suuri osa on betonia. Muuntojoustavimpia ovat kolmiot. Neljän huoneen 
asunnoissa on myös jonkin verran muuntelun mahdollisuutta. Isommissa asunnoissa on II-keittiöt, 
joiden kalusteväli on liian kapea. Vain yhteen suuntaan avautuvissa asunnoissa keittiön kapeus rajoittaa 
ruokapöydän mittoja. Yksiöille ja vain yhteen suuntaan avautuville kaksioille tyypillinen ongelma on 
eteisen ja kylpyhuoneiden ahtaus. Kylpyhuoneet ovat selvästi ahtaampia kuin muissa asunnoissa ja 
niiden laajentaminen on vaikeaa. Näiden kaksioiden eteisissä ei ole riittävästi vaatesäilytystilaa.  Yhteen 
suuntaan avautuvien asuntojen makuutilojen avautumissuunta on epäedullinen. Parvekkeet ovat 
suojaisia mutta ne eivät sovi mitoituksensa ja oviaukkojen kapeuden vuoksi liikuntaesteisille.



64

Asuntojen hyviä puolia on pohjaratkaisun loogisuus, niissä on helppo liikkua. Eteiset ovat tilavia ja 
kylpyhuoneen sijainti on hyvä lukuun ottamatta vain yhteen suuntaan avautuvia asuntoja, asuntojen 
oleskelutilat avautuvat edulliseen ilmansuuntaan ja huoneet ovat tilavia. Yksiöiden ja kaksioiden keittiöt 
ovat riittävän tilavia liikuntaesteisten työskentelylle.
 
Suuremmat läpitalonasunnot ja päätyasunnot soveltuvat kohtuullisin muutoksin senioriasunnoiksi. 
Vain yhteen suuntaan avautuvien asuntojen ongelmaksi muodostuvat niiden peseytymistilat, joiden 
laajentaminen on vaikeaa.

Resurssit

Kuva 44 (vas.). Vanhat, käytöstä poistetut lämmityskattilat ovat purkamatta ja tila ottamatta 
muuhun käyttöön.
Kuva 45 (oik.). Nurmialue rakennuksen päädyssä on hyödyntämättä oleskeluun tai 
istutusalueeksi. Maantasokerros on lähes ikkunaton ja autotalli- ja varastokäytössä.
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne on kellarissa heikosti muunneltava. Lähes kaikki väliseinät ovat betonia. 
Muutama väliseinä ja kellarin käytävän toinen seinä ovat tiiltä. Tontilla ei ole käyttämätöntä 
rakennusoikeutta. Talossa ei ole käyttämätöntä eikä vajaakäyttöistä tilaa. Kattilahuoneessa ovat 
vanhat keskuslämmityskattilat jäljellä ja öljysäiliö on purkamatta. Polttoainevarasto on otettu käyttöön 
ulkoiluvälinevarastoksi. Hyödyntämätöntä lisäarvoa on jonkin verran. Pihan perällä on nurmialue, jota 
ei juuri ole hyödynnetty oleskeluun tms. Maantasokerrokselle voisi olla tuottavampaakin käyttöä kuin 
varasto- ja autotallikäyttö.
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7.7 Kiint. Oy Tuiran Länsitorni

1h + alk + kk 33,5 m2
2h + k 64,0 m2
3h + k 77,5 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa 1970–1980-luvulla rakentunut 

lähiön osa. Tontti kuuluu
kerrostalokortteliin, joka rajoittuu 
teihin ja puistoon.

Rakennus Tasakattoinen, kirjahyllyrunkoinen
pistetalo, päätyjulkisivut kantavat.
Sisäänvedetty ullakkokerros. 
Julkisivut pesubetonielementeistä.
Kaikissa asunnoissa parvekkeet 
rungon ulkopuolisissa torneissa. 

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna   Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto   Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1997 Kaapeli-TV ja antennipistorasioiden uusiminen
1998 Elementtien saumaus 
1999 Lukituksen uusiminen
2000 Jätteiden syväkeräysastioiden hankinta, asfaltin uusiminen/korjaus
2001 Ikkunoiden ja parvekeovien kunnostus ja maalaus, ilmanvaihdon 
puhdistus ja tasapainotus
2002 Talopesulan kunnostaminen
- Asukkaiden vaihtuessa asuntojen pintoja kunnostettu. Keittiölaitteita 
vaihdettu lähes kaikissa asunnoissa

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

2005 Perusparannuksen suunnittelu
2006 Perusparannus: asunnot, yhteistilat, parvekkeet, vesikatto, 
pysäköintialue

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti Tuira, Oulu
Valmistumisvuosi 1979
Kerrosluku pohjakerros+9+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 1
Asuntojen lukumäärä 54
Pinta-ala 3 919 kem2

Tilavuus 12 750 m3

Tontin omistussuhde Vuokra
Tontin pinta-ala 3 219 m2

Asemakaava vuodelta 1980
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat -
Autopaikat Laaja pysäköintialue
Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus Ei ole (vuokratalo)
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Tuiran kaupunginosassa. Tuira on keskustan tuntumassa oleva Oulujokeen rajoittuva 
kerrostalovaltainen kaupunginosa, joka on rakentunut 1950–1980-luvuilla. Kaupunginosa on Oulun 
väkirikkain. Alueen maasto on tasaista ja helppokulkuista. 

Suurin osa palveluista on melko kaukana. Talo sijaitsee vähän sivussa Tuiran keskustasta. Yli neljän 
sadan metrin päässä ovat pankki, posti, apteekki, terveyskeskus, palvelutalo ja asukatupa. Tuirassa ei 
ole omaa asukastupaa. Lähimmät asukastuvat ovat Keskusta-Nuottasaari-suuralueen asukastupa 
Heinäpään kaupunginosassa ja Puolivälinkankaan asukastupa. Kirjastoon on kohtuullinen alle 
neljän sadan mutta yli kahden sadan metrin matka. Elintarvikeliike, kioski, muutama ravintola, linja-
autopysäkki ja puisto ovat alle kahden sadan metrin päässä. 

Lähiympäristön osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen, mutta palveluiden osalta kohtalaisesti. 

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät hissiin, jolla ei pääse 
kaikkiin kerroksiin, portaiden käytettävyyteen ja porrashuoneen valaistukseen.

Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden säilyttämiseen. Tilan järjestäminen onnistuu 
kohtuullisen helposti, koska maantasokerroksessa sijaitsevat yhteiset tilat ja ulkoiluvälinevarastot. 
Talossa ei ole ovipuhelinta. Iltaisin asukkaat joutuvat tulemaan alas avaaman oven vierailleen. Iltaisin 
suljettuna olevien ovien kanssa on ollut jonkin verran ilkivaltaongelmia, kun niiden kautta on tultu 
väkivalloin sisälle.

Kuva 46 (vas.). Talossa on aineiston tilavin hissi. (Kuva: Laura Sorri)
Kuva 47 (oik.). Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat huonosti toisistaan. (Kuva: Anneli 
Paakkari)
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Portaat eivät ole helppokulkuiset. Niissä ei ole lepotasoa kerrosten välillä, käsijohde on vain toisella 
puolella ja portaiden nousu on 180 mm. Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat toisistaan erittäin 
huonosti. Hissillä ei pääse ullakolle, jossa sijaitsevat irtaimistovarastot ja kuivaus- ja tomutusparvekkeet. 
Sinällään hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle on aineiston paras. Porrashuoneen valaistuksessa on 
parantamisen varaa; se on epätasainen ja paikoitellen porrashuone on hyvin hämärä. Asuinkerroksissa 
porrashuone ei ole hahmotettavuudeltaan kovin hyvä; hissistä tai portaista tultaessa yhden asunnon 
sisäänkäynti jää hissikuilun taakse piiloon.

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu pienin muutoksin erittäin hyvin senioriasumiseen. 
Hissin jatkaminen ullakolle on kallis toimenpide.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on irtaimistovarastojen esteellisyys ja sijainti ullakolla, jonne ei ole pääsyä 
hissillä. Muut yhteistilat sijaitsevat maantasokerroksessa ja liikuntaesteisillä on pääsy niihin.

Kuva 48 (vas.). Tasoerot vaikeuttavat liikkumista ullakon permannolla. (Kuva: Anneli Paakkari) 
Kuva 49 (oik.). Talopesula on tilava, hyväkuntoinen ja hyvin varusteltu. (Kuva: Laura Sorri)

Irtaimistovarastot sijaitsevat ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä. Varastohuoneen oven edessä on 
porrasaskelma, joka on epäkäytännöllinen ja vaarallinenkin sijaitessaan tavaroiden kuljetusreitillä. 
Varastokomerot ja niiden ovet ovat kapeita. Ullakon permannolla on lisäksi joitakin todennäköisesti 
betonoitujen ilmanvaihtokanavien muodostamia tasoeroja. Yli puolet varastokomeroista on 
käytettävissä ilman, että permannolla olevia tasoeroja tarvitsee ylittää. Irtaimistovaraston hyviä 
puolia ovat leveät käytävä ja ikkunoista käytävälle tuleva luonnonvalo. Talossa on kaksi saunaosastoa. 
Kummassakin saunaosastossa on yhtä pesu- ja löylyhuonetta kohden ollut kaksi pukuhuonetta. Nykyisin 
kummastakin saunaosastossa on käytössä vain yksi pukuhuone. Kapeat, huonommin liikuntaesteisille 
soveltuvat pukuhuoneet on poistettu käytöstä ja ne ovat ilmeisesti tyhjillään. Saunaosastot ovat 
kohtuullisen helposti muutettavissa liikuntaesteisille soveltuviksi, koska tilat itsessään ovat riittävän 
väljiä. Talosaunat ovat hyväkuntoisia ja käytettävyydeltään hyviä. Löylyhuoneet ovat ikkunallisia 
samoin kuin toisen saunaosaston puku- ja pesuhuone. Talosaunan wc sijaitsee saunaosaston sisäisellä 
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käytävällä. Talopesula on varustukseltaan ja järjestelyiltään toimiva. Pesutupa ja kuivaushuoneet 
ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Talopesulassa on erilliset kuivaushuoneet matoille ja tavalliselle 
pyykille. Talopesulan ongelma liikuntaesteisen kannalta ovat korkeat kuivaushuoneiden kynnykset, 
jotka olisivat helposti poistettavissa, koska talopesulan puolella on lattiakaivo. Talossa on kolme 
ulkoiluvälinevarastoa; yksi väestönsuojassa kellarissa ja yksi kummankin porrashuoneen sisäänkäynnin 
yhteydessä. Kellarissa sijaitsevan ulkoiluvälinevaraston ongelma käytettävyyden suhteen on sen korkea 
väestönsuojan suojaoven kynnys. Sisäänkäyntien yhteydessä olevista ulkoiluvälinevarastoista on hyvä 
yhteys sekä ulos että porrashuoneeseen. Yksi suojahuone on lukittava ja se on varattu kausivälineiden 
säilyttämiseen. Tilan avain on kiinteistöhuollolla. Kerhotilojen ongelma esteettömyyden kannalta on 
yhdistetyn eteisen ja keittokomeron kalustejärjestely. Vaatetilan ja keittokomeron kalustevälit jäävät 
liian ahtaiksi. Kerhotilan wc ei ole myöskään sopiva liikuntaesteiselle. Kerhotilan kalusteet ja varusteet 
ovat kohtuullisen toimivia mutta kuluneita. Viihtyisyyttä parantaisi se, että ikkunat olisivat suurempia.

Nykyisellään yhteistilat sopivat kohtalaisen hyvin senioriasumiseen. Pienillä muutoksilla ne saisi 
soveltumaan senioriasumiseen erittäin hyvin, lukuun ottamatta irtaimistovarastoja.

Asunnot

Talon asuntojakauma on kohtalaisen monipuolinen, vaikka erilaisia asuntotyyppejä ei ole kuin kuusi. 
Talossa on kaksi erilaista yksiötä, kaksiota ja kolmiota. Samankokoiset asunnot ovat toistensa peilikuvia. 
Yksiöt avautuvat vain yhteen suuntaan ja kaksiot ja kolmiot sijaitsevat pistetalon ulkokulmissa ja 
avautuvat kahteen suuntaan. Kaikissa asunnoissa on parvekkeet rakennusrungon ulkopuolisissa 
parveketorneissa.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat kylpyhuoneiden oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen 
soveltumattomuus pyörätuolinkäyttäjille ja lasku- ja säilytystilan puute, pyykin kuivausmahdollisuuden 
puuttuminen asunnosta ja se, että keittiön mitat rajoittavat ruokapöydän kokoa. Varaukset tietoliikenne-
järjestelmille puuttuivat kaikista asunnoista eikä asunnoissa ole huoneistosaunoja. Todennäköisesti 
kylpyhuoneiden kaikkien seinien materiaali ei sovellu vahvistamatta tukikahvojen kiinnittämiseen. 
Asunnot eivät ole kovin muuntojoustavia, koska huoneiden välisistä seinistä suuri osa on betonia. 
Yksiöille tyypillinen puute on se, ettei eteiseen mahdu tuolia pukeutumista varten. Kylpyhuoneen ja 
alkovin välinen yhteys on hieman hankala, keittokomeron kalustepituus on riittämätön ja kalustus on 
toimimaton. Keittokomeroon ei mahdu ruokapöytää ja olohuoneessa on melko vähän kalustettavaa 
umpiseinää. Yksiöille ja kaksioille yhteinen puute on keittiön varustetason riittämättömyys nykyisiin 
vaatimuksiin verrattuna. Kolmioille tyypillisiä ongelmia ovat keittiön ovien kapeus ja se, että komero 
on liian lähellä asunnon ulko-ovea. Asuntojen avautumissuunnat ovat pistetaloksi kohtuullisia, koska 
asuntoja on kerroksessa vain kuusi ja talo on pyritty tekemään pohjapiirustukseltaan kiilan muotoiseksi. 
Kuitenkin toiset asunnot ovat valoisia aamupäivällä ja toiset iltapäivällä.

Asuntojen hyviä puolia ovat tilavat eteiset, joissa on riittävästi säilytystilaa, looginen pohjaratkaisu, 
kylpyhuoneen sijainti on hyvä lukuun ottamatta yksiöitä, peseytymistilojen soveltuvuus rollaattorin 
käyttäjille jo nykyisellään, pyykinpesumahdollisuus, asuntojen kohtalaisen hyvä suuntautuminen, 
tilavat asuinhuoneet ja keittiöt. Parvekkeet ovat suojaisia ja ne soveltuvat mitoituksensa puolesta 
liikuntaesteisille. Yksiöiden ja kaksioiden keittiöt ovat riittävän tilavia liikuntaesteisten työskentelyyn.

Asunnot sopivat nykyisellään rollaattoria käyttävien seniorien asunnoiksi. Jotta asunnot soveltuisivat 
myös pyörätuolin käyttäjille, on niiden peseytymistilojen kalustus järjestettävä uudelleen ja joitakin 
oviaukkoja levennettävä.
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Resurssit

Kuva 50 (vas.). Maantasokerroksessa sijaitsevan kerhotilan ikkunat voisivat olla suurempia.  
Kuva 51 (oik.). Ikkunallinen, kerhotilan yhteydessä oleva huone, josta on käynti pihalle, on 
lähes tyhjillään. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Talon runkorakenne on ullakolla helposti muunneltava mutta maantasokerroksen väliseinistä 
merkittävä osa on betonia. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Talossa on jonkin verran 
käyttämätöntä tilaa. Talosaunan käytöstä poistetut pukuhuoneet ovat ilmeisesti tyhjillään. Yksi 
kerhotilan huoneista on epätarkoituksenmukaisessa käytössä ja lähes tyhjillään. Suureen ikkunalliseen 
huoneeseen, josta on käynti pihalle, on varastoituna kiinteistöhuollon tavaroita ja joitakin asunnoista 
poistettuja kiintokalusteita. Talossa ei ole tyhjillään olevaa kattilahuonetta, koska talo on alun perinkin 
ollut liitettynä kaukolämpöön. Maantasokerroksen tilojen ikkunat ovat pieniä yläikkunoita, vaikka ne 
voisivat olla suurempiakin. Maantasokerroksessa sijaitsevasta talosaunasta ei ole tällä hetkellä pääsyä 
ulos vilvoittelemaan eikä kerhotilasta ole yhteyttä pihalle.
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7.8 Kiint. Oy Koskipyykönen

1h + alk + kk 34,0 m2
2h + k 55,0 m2
2h + k 60,0 m2
3h + k 73,0 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa 1950–1980-luvulla rakentunut 

lähiön osa lähellä jokirantaa. Tontti 
kuuluu kerrostalokortteliin, joka 
rajoittuu teihin ja puistoon.

Rakennus Tasakattoinen, kirjahyllyrunkoinen
lamellitalo. Julkisivut
pesubetonielementeistä. Kaikissa 
asunnoissa parvekkeet rungon 
ulkopuolisissa torneissa. 

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone   Sauna   Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto   Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1995 Parvekkeiden betoniosien maalaus
1997 Asfaltoinnin muutostyö ja auton lämmityspistokkeiden lisäys
1998 Hissikorien sisustuksen uusiminen
2000 Elementtien saumaus
2003 Lukituksen uusiminen, patteritermostattien uusiminen ja 
patteriverkoston tasapainotus
2004 Talosaunan pinnat uusittu
(?) Asukkaiden vaihtuessa asuntojen pintoja kunnostettu tarpeen mukaan

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

2005 Sisäänkäyntien kattaminen ja parvekkeiden kunnostus: betoniosien 
maalaus, lasikaiteen uusiminen, parvekkeiden lasittaminen
2008 Perusparannuksen suunnittelu
2009 Perusparannus: asunnot, yhteistilat, piha-alue

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti Tuira, Oulu
Valmistumisvuosi 1981
Kerrosluku kellari+8
Porrashuoneiden lukumäärä 2
Asuntojen lukumäärä 62
Pinta-ala 3 484 ham2

Tilavuus 13 840 m3

Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 4 144 m2

Asemakaava vuodelta 1979
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat -
Autopaikat Laaja pysäköintialue
Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus Ei ole (vuokratalo)
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Tuiran kaupunginosassa. Tuira on keskustan tuntumassa oleva Oulujokeen rajoittuva 
kerrostalovaltainen kaupunginosa, joka on rakentunut 1950–1980-luvuilla. Kaupunginosa on Oulun 
väkirikkain. Alueen maasto on tasaista ja helppokulkuista. 

Suuri osa palveluista on kaukana. Talo sijaitsee Tuiran kaupunginosan laidalla. Yli neljän sadan metrin 
päässä ovat pankki, posti, kirjasto, apteekki, terveyskeskus, palvelutalo ja asukatupa. Tuirassa ei ole omaa 
asukastupaa. Lähimmät asukastuvat ovat Keskusta-Nuottasaari-suuralueen asukastupa Heinäpään 
kaupunginosassa ja Puolivälinkankaan asukastupa. Elintarvikeliikkeeseen, kioskille, ravintolaan ja 
linja-autopysäkille on kohtuullinen alle neljän sadan metrin mutta yli kahden sadan metrin matka. 
Ainoastaan puisto on alle kahden sadan metrin päässä. 

Lähiympäristön osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen mutta palveluiden osalta heikohkosti.  

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät porrashuoneen ja hissin 
niukkaan mitoitukseen sekä portaiden käytettävyyteen.

Kuva 52 (vas.). Pihanpuoleisen sisäänkäynnin edessä olevat portaat ja luiska ovat kattamatta. 
Luiskan yhteydessä ei ole kunnollista käsijohdetta.
Kuva 53 (oik.). Pysäköintialueenpuoleisen sisäänkäynnin eteen rakennettu uusi luiska on liian 
jyrkkä, oven edustasanne on ahdas ja katos puuttuu. Luiskan yhteydessä ei ole kunnollista 
käsijohdetta.
(Kuvat: Laura Sorri)

Porrashuoneisiin on käynti sekä pysäköintialueelta että pihalta. Pysäköintialueenpuoleisia sisäänkäyntejä 
ei ole katettu. Pihanpuoleiset ulko-ovet ovat säänsuojassa julkisivusta syvälle sisäänvedettyinä, mutta 
ulkoportaat ja luiska ovat säälle alttiina. Säältä suojassa olevalta sisäänkäyntitasanteelta on käynti 
myös ulkoiluvälinevarastoon. Sekä pihan että pysäköintialueen puolella sisäänkäyntien edessä on 
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ulkoportaat ja niille luiskat. Kummankaan puolen luiskat ovat liikuntaesteiselle liian jyrkkiä, vaikka 
pysäköintialueen puoleiset luiskat on vasta uusittu. Portaiden ja luiskien kaiteet eivät toimi kovin 
hyvin käsijohteina. Pysäköintialueen puoleinen porrastasanne ei ole riittävän syvä, jotta siitä olisi 
helppoa kulkea apuvälineen tai lastenvaunujen kanssa. Sisäänkäyntien valaistus saisi olla nykyistä 
tehokkaampi. Kummankin sisäänkäynnin yhteydessä on ulkoiluvälinevarasto, jonne on käynti sekä 
porrashuoneesta että sisäänkäyntisyvennyksestä. Talossa ei ole ovipuhelinta. Iltaisin asukkaat joutuvat 
tulemaan alas avaaman oven vierailleen. Iltaisin suljettuna olevien ovien kanssa on ollut jonkin verran 
ilkivaltaongelmia, kun niiden kautta on tultu väkivalloin sisälle.

Kuva 54 (vas.). Porrashuoneen mitoitus on hissin edustalla erittäin niukkaa.
Kuva 55 (oik.). Porrashuoneen valaistus on sävyltään kellertävä ja hieman hämärä.
(Kuvat: Laura Sorri)

Pysäköintialueen puoleinen tuulikaappi ei ole tarpeeksi syvä, jotta siitä voisi helposti kulkea apuvälineen 
tai lastenvaunujen kanssa. Porrashuoneen suurin puute on sen niukka mitoitus. Mitat eivät ole riittäviä 
liikuntaesteisien sujuvaan liikkumiseen. Hissin puutteita esteettömyyden kannalta ovat hissikorin mitat ja 
kapeahko oviaukko. Hissiin kuitenkin mahtuu lastenvaunujen kanssa. Portaat eivät ole helppokulkuiset. 
Niissä ei ole lepotasoa kerrosten välillä, käsijohde on vain toisella puolella ja portaiden nousu on 
175 mm. Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat toisistaan erittäin huonosti. Porrashuoneen 
valaistuksessa on hieman parantamisen varaa; se on hieman hämärä ja väriltään kellertävä. 

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu pienin muutoksin kohtalaisen hyvin 
senioriasumiseen. Sisäänkäynnin puutteiden korjaaminen onnistuu pienin toimenpitein. Ongelmaksi 
kuitenkin jäävät porrastasanteiden ja hissikorin niukat mitat.
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Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on tilojen sisäisten kulkureittien ahtaus ja oviaukkojen kapeus. 

Kuva 56 (vas.). Talosauna on vasta kunnostettu.
Kuva 57 (oik.). Kerhotilan ovi on apuvälineen kanssa liikkuvan kannalta hankalassa 
kapeikossa.
(Kuvat: Anneli Paakkari)

Irtaimistovarastot sijaitsevat kellarissa kolmessa eri varastohuoneessa. Kellarin käytävä on luiskattu 
väestönsuojan takia niin, että yhden varastohuoneen oven edustalla lattia on sivusuunnassa kalteva, 
minkä vuoksi tilaan on epämiellyttävä kulkea ja varastohuoneen oven kynnys on toiselta laidalta korkea. 
Osa irtaimistovarastoista on väestönsuojassa, jonka oven sisäpuolelle on rakennettu luiska ja kynnys 
ulkopuolella on korkea. Osa irtaimistovarastojen sisäisistä käytävistä on mitoitukseltaan liikuntaesteisille 
soveltuvia ja osa ei. Samoin osa varastokomeroista on mitoiltaan ja siten käytettävyydeltään hyviä 
ja osa taas on liian kapeita. Kummankin porrashuoneen yhteydessä kellarissa on saunaosasto, joissa 
yhtä pesu- ja löylyhuonetta kohden on kaksi pukuhuonetta. Talosaunojen ongelma liikuntaesteisen 
kannalta on kapea saunaosaston sisäinen käytävä ja kapeat oviaukot. Saunaosastot ovat kuitenkin 
kohtuullisen helposti muutettavissa liikuntaesteisille soveltuviksi, koska tilat itsessään ovat riittävän 
väljiä. Talosaunoja on vasta kunnostettu, ja ne ovat hyväkuntoisia ja käytettävyydeltään hyviä. Puku- 
ja pesuhuoneet ovat ikkunallisia. Saunaosastojen wc:t sijaitsevat saunaosastojen sisäisillä käytävillä. 
Talopesulan puutteet esteettömyyden kannalta ovat kapeat oviaukot, ahdas talopesulan eteinen 
ja kalteva oven edusta kellarikäytävällä (ks. irtaimistovarastot). Talopesula on varustukseltaan ja 
järjestelyiltään toimiva. Pesutupa, kuivaushuone ja mankelihuone ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. 
Talopesulassa on tanko mattojen kuivatusta varten ja tilat ovat ikkunallisia. Talopesulan yhteydessä 
on erillinen wc. Maantasokerroksessa sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevat ulkoiluvälinevarastot ovat 
esteettömiä ja onnistuneesti sijoitettuja. Lisäsäilytystilaa polkupyörille on väestönsuojassa, missä on 
myös osa irtaimistovarastoista. Väestönsuojassa olevan ulkoiluvälinevaraston ongelma on hankalahko 
reitti ja kellarin porras, jossa ei ole luiskaa pyörän kuljettamiseen.  Kaikki ulkoiluvälinevarastot ovat 
melko pieniä, joten polkupyörille ja muille välineille ei ole riittävästi säilytystilaa. Kerhotilojen ongelma 
esteettömyyden kannalta on tilan oven sijainti kapeassa käytävässä. Apuvälineen kanssa liikkuvan on 
lähes mahdotonta avata ovea itse poistuessaan tilasta, koska oven kummallakaan puolella ei ole vapaata 
tilaa. Muutoin kerhohuone on tilava ja sen varustustaso on kohtalaisen hyvä.
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Nykyisellään yhteistilat sopivat kohtalaisen hyvin senioriasumiseen. Urheiluvälinevarastot ja osa 
irtaimistovarastoista ovat esteettömiä. Talosauna, talopesula ja kerhotila ovat muutettavissa esteettömiksi 
kohtalaisilla toimenpiteillä.

Asunnot

Talon asuntojakauma on monipuolinen; erilaisia asuntotyyppejä on kaksitoista. Yksiöt ovat toistensa 
peilikuvia. Kaksiot ovat kahden perusratkaisun variaatioita, joita on yhteensä kuusi. Kolmioita on 
neljä eri variaatiota samasta perusratkaisusta. Osa on toistansa peilikuvia ja osassa maantasokerroksen 
asunnoista on terassit. Yksiöt avautuvat vain yhteen suuntaan, kaksiot sijaitsevat lamellitalon 
ulkokulmissa ja avautuvat kahteen suuntaan ja kolmiot ovat läpitalonasuntoja. Kaikissa asunnoissa 
on asuntokohtaiset ulkotilat. Maantasokerroksen asunnoissa on terassit lukuun ottamatta pienempiä 
kaksioita, joissa on parvekkeet. Ylempien kerrosten asunnoissa on parvekkeet rakennusrungon 
ulkopuolisissa parveketorneissa.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat kylpyhuoneen oviaukkojen kapeus, peseytymistilojen 
soveltumattomuus pyörätuolikäyttäjille ja lasku- ja säilytystilan puute ja pyykin kuivausmahdollisuuden 
puuttuminen asunnosta. Asunnoissa ei ole huoneistosaunoja. Asunnot eivät ole muuntojoustavia, 
koska huoneiden välisistä seinistä suuri osa on betonia. Yksiöille tyypillinen puute on se, ettei eteiseen 
mahdu tuolia pukeutumista varten, peseytymistilat ovat hankalampia tilan käytöltään kuin muissa 
asunnoissa. Keittokomeroon ei mahdu ruokapöytää, olohuoneessa on melko vähän kalustettavaa 
umpiseinää ja makuutilan avautumissuunta on epäedullinen. Yksiöille ja kaksioille yhteinen puute on 
keittiön varustetason riittämättömyys nykyisiin vaatimuksiin nähden. Kaksioille tyypillisiä ongelmia 
ovat sisäänkäynnin esteellisyys ja kapeikot eteisessä. Pienempien kaksioiden puutteina ovat epälooginen 
pohjaratkaisu ja ahtaat kulkureitit eteisen toisessa päässä, lisäksi koilliskulmassa sijaitseva asunto 
avautuu sekä ilmansuunnan että näkymien puolesta epäedullisesti. Suurempien kaksioiden puutteita 
ovat keittiön työpisteiden heikko keskinäinen järjestys, epäedullinen avautumissuunta makuuhuoneissa, 
joita onneksi parvekkeet varjostavat, ja vaatehuoneiden soveltumattomuus liikuntaesteisille. Kolmioille 
tyypillinen ongelma ovat asunnon ulko-ovet, joissa painikkeet eivät ole samalla laidalla. Koilliskulmassa 
sijaitsevan asunnon parveke avautuu periaatteessa hyvään ilmansuuntaan, mutta on kuitenkin niin 
kaukana länsijulkisivusta, että talon nurkka varjostaa parveketta. Maantasokerroksen terassien ja 
eteläpäädyn ensimmäisen kerroksen parvekkeen ongelma on yksityisyyden puute. Pihan reitit kulkevat 
terassien ´ja parvekkeen editse ja muutaman terassin vieressä on porrashuoneen sisäänkäynti.  

Asuntojen hyviä puolia ovat riittävä säilytystilan määrä eteisessä, kylpyhuoneen hyvä sijainti, 
peseytymistilojen soveltuvuus rollaattorin käyttäjälle jo nykyisellään lukuun ottamatta yksiöitä, 
pyykinpesumahdollisuus, keittiön riittävä kalustepituus sekä asuinhuoneiden ja keittiöiden väljyys. 
Lisäksi kylpyhuoneiden seinät kestävät tukikahvojen kiinnittämisen ja asunnoissa on laajakaistayhteys. 
Parvekkeet ovat maantasokerrosta lukuun ottamatta suojaisia ja ne soveltuvat mitoituksensa puolesta 
liikuntaesteisille. 

Asunnot sopivat nykyisellään rollaattoria käyttävien seniorien asunnoiksi lukuun ottamatta yksiöitä. 
Jotta asunnot soveltuisivat myös pyörätuolin käyttäjille, on niiden peseytymistilojen kalustus järjestettävä 
uudelleen ja joitakin oviaukkoja levennettävä.
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Resurssit

Kuva 58 (vas.). Kerhotilassa eikä sen ovessa ole ikkunoita.
Kuva 59 (oik.). Pihan varusteita on vähän ja ne ovat heikkokuntoisia.
(Kuvat: Anneli Paakkari)

Talon runkorakenne ei ole kellarissa helposti muunneltava, koska merkittävä osa väliseinistä on 
betonia. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. Talossa ei ole tyhjiä tai vajaakäyttöisiä tiloja. 
Talossa ei myöskään ole tyhjillään olevia kattilahuoneita, koska talo on alun perinkin ollut liitettynä 
kaukolämpöön. Hyödyntämätöntä lisäarvoa on jonkin verran; kerhohuone tai ainakin sen ovi voisi olla 
ikkunallinen ja pihan oleskelualueet voisivat olla laadukkaampia. 
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7.9 Arvola-koti ry / Arvola IV

76 %

14 %

5 %
5 %

1h+kk 30,5 m2

1h+kk 32,5 m2

2h+kk 45,5 m2

2h+kk 47,0 m2

Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kulmatontti, puiston ympärille 

rakennetussa korttelissa, 
keskustan ruutukaava-alueen
tuntumassa.

Rakennus Tasakattoinen, betonirunkoinen
pistetalo. Osa ulkoseinistä 
kevytrakenteisia. Julkisivuverhous
kalkkihiekkatiiltä. Asunnoista
ulokeparvekkeet.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna Pesutupa   Kuivaushuone

Mankelihuone   Ulkoiluvälinevarasto   Väestönsuoja
Asukkaat voivat käyttää läheisten Arvola II:n ja Fräntin pesutupaa ja 
kokoontumistiloja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

1995 asuntojen pintojen kunnostus: tapetointi, maalaus, ikkunan 
sisäpuolisten puitteiden maalaus 
2002 Saunan ja asuntojen ilmanvaihdon erottaminen toisistaan, kiinteistö 
VAK:n taakse, asuntojen patteritermostaatit uusittu
2003 Vesikate uusittu entisen päälle
- Varastorakennus: jätekatoksen ja konevajan rakentaminen
Asukkaiden vaihtuessa joitakin asuntoja kunnostettu

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

Korvausilmanvaihdon parantaminen
Autopaikkojen asfaltointi ja lämmityspistorasioiden rakentaminen
Parvekkeiden pintojen korjaus
Ulko-oven automaattiavauksen asentaminen
Apuvälineiden säilytystilan rakentaminen sisäänkäynnin yhteyteen
Asuntojen pintoja kunnostetaan asukkaan vaihtuessa

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Asukkaiden keski-ikä 81,8 v.

Perustiedot
Sijainti Kajaanin keskusta
Valmistumisvuosi 1982
Kerrosluku 3
Porrashuoneiden lukumäärä 1
Asuntojen lukumäärä 21
Pinta-ala 916 kem2

Tilavuus 2 660 + 230 (varasto) m3

Tontin omistussuhde Vuokra
Tontin pinta-ala 2 115,9 m2

Asemakaava vuodelta 1971
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Liiketilat -
Autopaikat 10 (käytännössä 8)
Autopaikkojen omistussuhde Yhtiön hallinnassa
Lunastusoikeus Ei ole (vuokratalo)
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Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Kajaanin ydinkeskustan tuntumassa. Kajaanin keskusta-alueen maasto on enimmäkseen 
helppokulkuista. Sen sijaan Kasakankuja, jolta on käynti talon oleskelupihalle ja pysäköintialueelle, 
viettää keskustasta poispäin. Kohdetalosta palvelutaloon päästäkseen on noustava melko jyrkkä mäki. 
Keskeisestä sijainnista huolimatta talon läheisyydessä on kaksi puistoa. Kortteli, jossa talo sijaitsee, 
on muodostettu pienen puistoalueen ympärille. Vaikka tontti rajoittuukin keskuspuistoon, on sinne 
päästäkseen kuljettava muuta reittiä, koska tontilta ei ole käyntiä puistoon ja puiston ja tontin välillä on 
korkeusero. Suurempi puistoalue lampineen on alle neljänsadan metrin päässä. 

Suurin osa palveluista on lähellä, koska talo sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa. Yli neljän sadan metrin 
päässä on ainoastaan posti. Elintarvikeliikkeeseen, pankkiin, kirjastoon ja apteekkiin on kohtuullinen 
alle neljän sadan mutta yli kahden sadan metrin matka. Kioski, terveyskeskus, palvelutalo ja linja-
autopysäkki ovat alle kahden sadan metrin päässä. Asukastupa on talon editse kulkevan Tehdaskadun 
toisella puolella.

Palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen, mutta lähiympäristön korkeuserot 
hankaloittavat liikkumista.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät liikkumisapuvälineille 
tarkoitetun varaston puuttumiseen, hissiin, joka ei sovellu liikuntaesteisille, portaiden käytettävyyteen 
ja porrashuoneen turvallisuuteen ja esteettömyyteen asuinkerroksissa.

Pihan kulkualueet ovat sorapintaisia, mikä ei ole hyvä pintamateriaali apuvälineen kanssa liikkuvalle. 
Sisäänkäynti saisi erottua paremmin julkisivusta ja valaistus saisi ulko-oven edustalla olla tehokkaampi. 
Sisäänkäynnin katoksena on yläpuolinen parveke, jonka vedenpoistosta ei ole huolehdittu, jolloin 
vedet valuvat sisäänkäynnin edustalle. Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiselle. Apuvälineitä säilytetään nykyisin porrashuoneessa maantasokerroksessa, mikä häiritsee 
porrashuoneessa liikkumista. Apuvälineitä on paljon, koska asukkaat ovat iäkkäitä. Tilan järjestäminen 
porrashuoneen yhteyteen rakennusrungon sisäpuolelle on vaikeaa, koska maantasokerroksessa 
on asuntoja ja pienehkö tekninen tila. Rakennusrungon ulkopuolelle varastotilan järjestäminen on 
mahdollista, koska tontilla on tilaa sisäänkäynnin yhteydessä. Talossa ei ole ovipuhelinta. Iltaisin 
asukkaat joutuvat tulemaan alas avaaman oven vierailleen.



78

Kuva 60 (vas.). Porrashuoneessa säilytetään liikkumisapuvälineitä, koska talossa ei ole niille 
eikä ulkoiluvälineille varastotilaa.
Kuva 61 (oik.). Asunnon ovi on vaarallisen lähellä alaspäin johtavaa porrassyöksyä. 
Porrassyöksyn alkuun on rakennettu portti, mutta se avautuu hankalasti porrassyöksyn 
päälle.
(Kuvat: Laura Sorri)

Talossa on hissi, joka lähtee maantasosta ja jolla pääsee kaikkiin kerroksiin. Hissin ongelma on 
korin ahtaus. Hissin käyntiääni on voimakas. Portaat eivät ole helppokulkuiset. Niissä ei ole 
lepotasoa kerrosten välillä, käsijohde on vain toisella puolella ja portaissa on avonaiset askelmat. 
Mosaiikkibetoniset porrasaskelmat erottuvat toisistaan huonosti. Porrashuone on kapea hissikuilun 
sivustalla, josta on käynti kahteen asuntoon. Ongelma korostuu ylimmässä kerroksessa, jossa kapeaa 
tilaa kaventavat entisestään hissikonehuoneeseen johtavat tikkaat. Myös talosaunaan johtava ovi on 
kapeikossa. Porrashuoneen turvallisuudessa on toisessa kerroksessa vakava puute. Asunnon ulko-
oven sivussa on vain 200 mm vapaata tilaa ennen alaspäin johtavaa porrassyöksyä. Porrassyöksyn 
yläpäähän on tehty sen vuoksi portti, mutta se ei ole toiminnallisesti hyvä ratkaisu. Lisäksi portti 
aukeaa vaarallisesti porrassyöksyn päälle. Porrashuoneen valaistuksessa on parantamisen varaa; se on 
epätasainen ja paikoitellen porrashuone on hyvin hämärä.  Hyvää on kuitenkin se, että porrashuoneessa 
valokatkaisijoita on paljon. Hämäryys ja kapeat käytävän päät heikentävät porrashuoneen selkeyttä.

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu kohtalaisin muutoksin hyvin senioriasumiseen. 
Hissikorin suurentaminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi on kallis toimenpide.

Yhteistilat

Talossa on poikkeuksellisen vähän yhteistiloja; vain irtaimistovarastot ja talosauna. Asukkailla 
on mahdollisuus käyttää Arvola-kodin omistamien läheisten talojen talopesulaa ja oleskelu/
kokoontumistiloja.

Irtaimistovarastot sijaitsevat erillisessä rakennuksessa oleskelupihan toisella puolella. Piha on 
liikuntaesteisen kuljettavissa ja varastorakennus on yksikerroksinen. Varastotilan ovessa on 
korkeahko kynnys ja varastokomerot ovat kapeita. Irtaimistovarastojen käytettävyyttä heikentävät 
varastokomeroiden hankalan muodon lisäksi kulku taivasalla sekä sijainti. Porrashuoneen ainoa 
uloskäynti on eri puolella taloa kuin oleskelupiha, jonka takana varastot sijaitsevat, joten etäisyys 
muodostuu melko pitkäksi. Talosauna sijaitsee poikkeuksellisesti toisessa kerroksessa. Talosaunan 
suurimmat ongelmat ovat kapeat oviaukot ja pukuhuoneen oven sijainti kapeikossa niin porrashuoneen 
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kuin pukuhuoneenkin puolella. Talosauna on pukuhuoneen oven sijaintia lukuun ottamatta kohtuullisen 
helposti muutettavissa liikuntaesteisille soveltuvaksi, koska ongelmat ovat em. oviaukkojen kapeus 
ja lauteiden sopimattomuus liikuntaesteisille. Talosauna on käytettävyydeltään hyvä; löylyhuonetta 
syöttää vain yksi pesu- ja pukuhuone ja wc on pukuhuoneen yhteydessä. Pesuhuone on ikkunallinen ja 
pukuhuoneessa on normaalikokoiset ikkunat. Pukuhuoneesta on käynti vilvoitteluparvekkeelle.  

Kuva 62 (vas.). Talosaunan yhteydessä on vilvoitteluparveke.
Kuva 63 (oik.). Irtaimistovaraston komero on niin kapea, että apuvälineen kanssa liikkuessa 
koko komeron pinta-ala kuluu liikennetilaksi.
(Kuvat: Laura Sorri)

Irtaimistovaraston sijainti on ongelmallinen, koska kulkureitti on pitkä ja epäkäytännöllinen. 
Irtaimistovaraston kulkureitin parantaminen on hankalaa. Talosauna sopii kohtuullisen hyvin 
senioriasumiseen. Talosaunan soveltuvuuden parantaminen on kohtalaisen helppoa.

Asunnot

Talon asuntojakauma on yksipuolinen, vaikka erilaisia asuntotyyppejä on yhdeksän. Seitsemän 
asuntotyypeistä on yksiöitä ja kaksi kaksioita. Lisäksi maantasokerroksen asunnot eroavat ylempänä 
sijaitsevista samanlaisista asunnoista siten, että näiden parvekkeet ovat hieman syvempiä. Rakennus on 
pistetalo, jonka peruskerroksessa on seitsemän yksiötä. Viisi yksiötä avautuu kahteen suuntaan ja kaksi 
vain yhteen suuntaan. Yksiöiden avautumissuunnat vaihtelevat talon perusratkaisun vuoksi. Kaksiot 
sijaitsevat ylimmässä kerroksessa ja avautuvat kahteen suuntaan Kaksioiden avautumissuunnat ovat 
epäedullisia. Kaikissa asunnoissa on parvekkeet. Myös parvekkeiden avautumissuunnat vaihtelevat. 
Asunnoissa, joiden oleskelutilat avautuvat epäedulliseen ilmansuuntaan, myös parvekkeet avautuvat 
epäedullisesti. Toisaalta asunnoissa, joiden oleskelutilat aukeavat epäedullisesti, makuutilat aukeavat 
edullisesti ja päinvastoin.

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat eteisen ahtaus ja sisäänkäynnin esteellisyys, kylpyhuoneen 
ahtaus, oviaukkojen kapeus ja lasku- ja säilytystilan puute ja pyykin kuivausmahdollisuuden puuttuminen 
asunnosta talossa, jossa ei ole talopesulaa. Suurin osa kylpyhuoneiden seinistä ei kestä vahvistamatta 
tukikahvojen kiinnittämistä. Keittokomerot ovat ahtaita, keittiön kalustus toimimaton ja varustustaso 
riittämätön nykyisiin vaatimuksiin verrattuna. Asuntojen sisäänkäynnit ovat poikkeuksellisen hankalia; 
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ovien sivulla ei ole eteisessä tai porrashuoneessa vapaata tilaa, kahden asunnon sisäänkäynti on 
kapeikossa ja ulko-ovien painikkeet ovat eri laidoilla. Kaikissa asunnoissa on keittokomerot, joten 
ruokapöytää ei voi sijoittaa ruoanvalmistuksen kanssa samaan tilaan. Keittokomerot ovat myös kaikissa 
asunnoissa kaukana asunnon ulko-ovelta. Useiden asuntojen kylpyhuoneiden ovet avautuvat väärinpäin, 
jolloin reitti kylpyhuoneeseen on hankala ja oven sivussa ei ole vapaata tilaa. Kahden yksiötyypin 
ja toisen kaksion olohuoneen nurkka on mitoiltaan hankala kalustaa. Asunnoissa ei ole varauksia 
tietoliikennejärjestelmille eikä asunnoissa ole huoneistosaunoja. Asunnot eivät ole muuntojoustavia, 
koska yksiöiden huonejärjestyksen muuttaminen ei käytännössä ole helppoa ja kaksioiden väliseinistä 
osa on betonisia. Yksiöille tyypillinen puute on se, ettei eteiseen mahdu tuolia pukeutumista varten. 
Kaksioiden makuuhuoneet ovat niin kapeita, ettei sänkyä voi sijoittaa pääty seinää vasten ja parisängyn 
sijoittaminen järkevästi ei ole mahdollista, lisäksi makuuhuoneiden oviaukot ovat kapeita. Kaksioiden 
keittokomerot ovat samanlaisia kuin yksiöiden. Pariskunta ei mahdu yhtä aikaa työskentelemään 
keittokomerossa. Parvekkeet ovat mitoiltaan liikuntaesteisille sopivia, mutta muutamien parvekkeiden 
soveltuvuutta heikentää parvekkeen oven sivusta puuttuva vapaa tila ja ovien painikkeiden sijainti eri 
laidoilla. Maantasokerroksen parvekkeilta ei ole käyntiä pihalle.

Asuntojen hyviä puolia ovat riittävä säilytystilan määrä ja parvekkeellisuus. 

Asunnot eivät nykyisellään sovellu senioriasumiseen. Asunnot vaatisivat paljon muutostöitä, joista osa 
on raskaita. Olisi järkevää harkita talon profiloimista muuhun kuin senioriasumiseen.

Resurssit

Kuva 64 (vas.). Tontti jatkuu takana näkyvään vaaleaan, matalaan rakennukseen saakka. 
(Kuva: Anneli Paakkari)
Kuva 65 (oik.). Maantasokerroksen asuntojen parvekkeilta ei pääse pihalle. (Kuva: Laura Sorri)

Talon runkorakenne ei ole helposti muunneltava, koska merkittävä osa väliseinistä on betonia. Talossa 
ei ole muita yhteistiloja kuin talosauna, niinpä muutosmahdollisuuksia on vähän. Talossa ei ole tyhjiä 
tai vajaakäyttöisiä tiloja. Talossa ei myöskään ole tyhjillään olevaa kattilahuonetta, koska talo on alun 
perinkin ollut liitettynä kaukolämpöön. Hyödyntämätöntä lisäarvoa on jonkin verran; suurella tontilla 
olisi tilaa muihinkin toimintoihin kuin nykyisiin, pihan oleskelualueita voisi kehittää ja pihanpuoleisilta 
maantasokerroksen parvekkeilta voisi olla käynti pihalle. Sen sijaan käyttämätöntä rakennusoikeutta 
suurella tontilla on paljon. 
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7.10 As Oy Linnanpiha

1h+kk+s 29,0 m2
2h+kk+s 41,5 m2
2h+k+s 57,0 m2
3h+k+s 68,5 m2
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Lyhyt kuvaus kiinteistöstä
Tontti, sijainti kaupunkirakenteessa Kadunvarsitontti keskustan

ruutukaava-alueella
Rakennus Harjakattoinen, kirjahyllyrunkoinen,

ontelolaatta välipohjainen
lamellikerrostalo. Julkisivuverhous 
rapatuista betonielementeistä.
Asunnoista toiselta sivultaan tuetut 
parveketornit.

Tekniset tiedot
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Ilmanvaihto Koneellinen poisto
Tietoliikenne, viestintä Kaapeli-TV
Hissi On

Yhteistilat
Säilytystilat Irtaimistovarasto Talouskellari, jäähdytetty
Yhteiskäytössä olevat tilat Kerho/askarteluhuone Sauna Pesutupa Kuivaushuone

Mankelihuone Ulkoiluvälinevarasto   Väestönsuoja

Korjaushistoria
Kiinteistöön tehdyt huomattavat 
korjaukset ja perusparannukset

2001 Ikkunoiden ulkopuitteiden maalaus
2003 Porrashuoneiden maalaus

Päätetyt ja varmuudella tiedossa 
olevat korjaukset ja 
perusparannukset

-

Asuntojakauma Asukkaiden ikäjakauma

Perustiedot
Sijainti II Vaara, Oulun keskusta
Valmistumisvuosi 1988
Kerrosluku pohjakerros+4+ullakko
Porrashuoneiden lukumäärä 2
Asuntojen lukumäärä 32
Pinta-ala 1 946 kem2

Tilavuus 6 723 m3

Tontin omistussuhde Oma
Tontin pinta-ala 1 071 m2

Asemakaava vuodelta 1987
Asunto-osakeyhtiön omistamat tilat -
Vastikkeen/vuokran
määräytyminen

Pinta-ala. Kaikilla huoneistoilla 
sama vastikeperuste.

Autopaikat 11 autotallipaikkaa, 
11 lämpöpaikkaa pihalla

Autopaikkojen omistussuhde Tallipaikat osakkeina, pihapaikat 
yhtiön hallinnassa

Lunastusoikeus Ei ole



82

Lähiympäristö ja palvelut

Talo sijaitsee Oulun keskustassa. Oulun keskusta-alueen maasto on helppokulkuista, koska kaupungissa 
korkeuserot ovat vähäiset. Talon lähellä on alikulkutunneleita ja ylikulkusiltoja, mutta ne eivät ole 
reitillä ydinkeskustaan ja lähimpiin palveluihin. Lähimpiin suuriin ruokakauppoihin, supermarketteihin, 
mennessä täytyy kulkea jyrkähkön alikulun kautta. Keskeisestä sijainnista huolimatta talon läheisyydessä 
on puisto.

Suuri osa palveluista on lähellä, koska talo sijaitsee keskustassa. Yli neljän sadan metrin päässä ovat 
pankki, kirjasto, terveyskeskus ja asukastupa. Keskustassa ei ole omaa asukastupaa, vaan asukastupa 
on Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja se sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa. Postiin ja 
apteekkiin on kohtuullinen alle neljän sadan mutta yli kahden sadan metrin matka. Elintarvikeliike, 
kioski, ravintola, palvelutalo ja linja-autopysäkki ovat alle kahden sadan metrin päässä.

Lähiympäristön ja palveluiden osalta talo soveltuu hyvin senioriasumiseen.

Sisäänkäynti ja porrashuone

Porrashuoneen esteettömyydessä on puutteita. Suurimmat ongelmat liittyvät ulkoportaisiin, hissiin, 
jolla ei pääse kaikkiin kerroksiin ja joka ei sovellu liikuntaesteisille, liikkumisapuvälineille tarkoitetun 
säilytystilan puuttumiseen ja porrashuoneen esteellisyyteen asuinkerroksissa.

Kuva 66 (vas.). Kierreportaassa ei ole lepotasoa ja porrasaskelmat viettävät ulospäin. 
Kuva 67 (oik.). Käynti yksiöön on ahdas. Vasemmalla kuvassa olevat hissin ja asunnon ovet 
osuvat yhtä aikaa avautuessaan toisiinsa.
(Kuvat: Laura Sorri)

Porrashuoneisiin on käynti suoraan kadulta ja pihalta. Kaikkien sisäänkäyntien yhteydessä on portaat, 
joissa on kolme tai neljä nousua. A-portaan pihanpuoleisen sisäänkäynnin yhteydessä tasoero on 
tuulikaapissa ja muiden sisäänkäyntien yhteydessä on ulkoportaat. Pihan puoleiset sisäänkäynnit 
ovat kohtalaisen helposti muutettavissa esteettömiksi rakentamalla ulos luiskat. Kadun puolella ei 
ole riittävästi tilaa luiskien rakentamiseen. Kaikki sisäänkäynnit ovat sisäänvedettyjä mutta se ei riitä 
suojaamaan kunnolla ulkoportaita eikä vedenpoistosta ole huolehdittu. Sisäänkäynnin yhteydessä ei 
ole tilaa liikkumisapuvälineiden säilyttämiseen. Tilan järjestäminen A-portaassa on vaikeaa, koska 
suurin osa maantasokerroksesta on autotalleja, jotka ovat itsenäisiä autotalliosakkeita ja eivät siten 
ole taloyhtiön hallinnassa. Loput tilasta on talouskellarina. B-portaassa säilytystilan järjestäminen on 
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mahdollista, jos väestönsuojaan, joka on ulkoiluvälinevarastona, avattaisiin uusi ovi porrashuoneesta. 
Maantasokerroksessa talon katkaisee porttikäytävä. Porrashuoneet ovat sisäkautta yhteydessä toisiinsa 
vain ullakon kautta. Talossa on ovipuhelin.

Talossa on hissi, mutta sillä ei pääse ullakolle, jossa sijaitsevat irtaimistovarastot ja pyykinkuivaustila. 
Hissi ei mitoiltaan sovellu liikuntaesteisille. Portaat ovat vaikeakulkuiset; ne ovat kierreportaat, joissa 
ei ole lepotasoa kerrosten välillä. Portaissa on käsijohde vain toisella puolella ja portaiden nousu on 
175 mm. Porrasaskelmat viettävät lisäksi ulospäin. Porrashuoneen turvallisuudessa on pieniä puutteita; 
kierreportaat ovat turvallisuusriski. Myös porrashuoneen niukka mitoitus heikentää turvallisuutta. 
Yhden asunnon oven ja ylöspäin johtavan porrassyöksyn välissä ei ole sivusuunnassa lainkaan tilaa, mikä 
muodostaa kompastumisriskin. Yksiöihin ei ole esteetöntä kulkua porrashuoneen niukan mitoituksen 
vuoksi. Asunnon ovi on portaan ja hissikuilun välisessä kapeikossa. Hissin ja yhden asunnon ovet 
osuvat yhtä aikaa avautuessaan toisiinsa. Yksiön oven sijainti kapeikossa ja pitkä ulko-oven sekä hissin 
ja portaan välinen etäisyys maantasokerroksessa heikentävät porrashuoneen selkeyttä. Pihan puoleiset 
sisäänkäyntien tuulikaapeissa porrashuoneeseen johtavat umpiovet vaikeuttavat myös suunnistamista.

Sisäänkäynnin ja porrashuoneen osalta talo soveltuu kohtalaisin muutoksin hyvin senioriasumiseen. 
Hissin muuttaminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi ja jatkaminen ullakolle on kallis 
toimenpide.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ongelma on irtaimistovarastojen ja pyykin kuivaustilan sijainti ullakolla, jonne ei 
ole pääsyä hissillä, ja irtaimistovarstojen esteellisyys ja heikko käytettävyys. 

Kuva 68 (vas.). Osa irtaimistovaraston komeroista on erittäin matalia, myös oikealla näkyvä 
ovi on alikorkea. 
Kuva 69 (oik.). Käynti ulkoiluvälinevarastoon on ahdas ja hankala.
(Kuvat: Laura Sorri)
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Irtaimistovarastot sijaitsevat ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä. Ullakolla ovat käytävät paikoittain 
liian kapeita liikuntaesteisille ja osittain myös liian matalia muillekin. Varastokomeroiden käytettävyys 
on huono. Varastokomerot ovat keskenään erikokoisia ja osa niistä on pinta-alaltaan varsin pieniä. 
Osa komeroista on matalia ja komeroiden sisällä olevat vesikaton rakenteet haittaavat varastokäyttöä. 
Talouskellari on A-portaan yhteydessä maantasokerroksessa. A-portaassa asuvilla on esteetön pääsy 
tilaan, mutta B-portaan asukkaat joutuvat kulkemaan pihan tai kadun kautta. Talouskellarin sisäiset 
käytävät ovat ahtaita. Liikuntaesteinen voisi ehkä käyttää aivan tilan ulko-oven läheisyydessä olevia 
komeroita. Talouskellari on käytettävyydeltään hyvä; komerot ovat siistejä ja hyväkuntoisia ja tila on 
jäähdytetty. Talossa ei ole talosaunaa. Sen sijaan jokaisessa asunnossa on huoneistosauna. Talossa 
ei ole myöskään talopesulaa, koska kaikkien asuntojen kylpyhuoneissa on tilavaraus pesukoneelle. 
Ullakon keskiosa on varattu pyykin kuivaamiseen. Ullakolle ei ole pääsyä hissillä ja käytävä A-portaan 
ovelta ullakon keskiosaan on liian kapea apuvälineen kanssa liikkuvalle.  Tila on pyykin kuivaamiseen 
soveltuva, vaikkei siellä olekaan kuivauspuhallinta. Ullakon tilavuus ja ilman vaihtuvuus riittävät 
kuivattamaan pyykin. Ulkoiluvälinevarasto sijaitsee maantasokerroksessa, väestönsuojassa B-portaan 
yhteydessä. Käynti väestönsuojaan on esteellinen ja hankala. Tilaan on kuljettava ahtaan tuulikaapin 
kautta, jonka ulko-ovi avautuu B-portaan kapeaan porrassyvennykseen osittain ulko-oven päälle ja 
sisemmässä suojaovessa on korkea ja leveä kynnys. Sisäänkäynnin sijoituksen hyvänä puolena on käynti 
varastotilaan suoraan kadulta. Itse varastohuone on esteetön ja riittävän tilava. Kerhotilat sijaitsevat 
B-portaan yhteydessä maantasokerroksessa. Tila on esteetön lukuun ottamatta wc:tä ja tilaan on 
esteetön pääsy porrashuoneesta. Tila on viihtyisä, koska siitä on suuret ikkunat kadulle ja se on 
asiallisesti varusteltu.

Nykyisellään yhteistilat eivät sovellu hyvin senioriasumiseen, koska ainoa esteetön tila on kerhohuone ja 
mahdollisesti myös talouskellari on liikuntaesteisen käytettävissä. Urheiluvälinevarasto on muutettavissa 
esteettömäksi kohtalaisilla toimenpiteillä. Ullakolla sijaitseviin tiloihin ei ole pääsyä hissillä ja tilat ovat 
esteellisiä. Irtaimistovarastojen käytettävyyden parantaminen on muutoinkin hankalaa.

Asunnot

Talon asuntojakauma on monipuolinen; erilaisia asuntotyyppejä on kahdeksan. Asuntojen koot 
vaihtelevat yksiöistä kolmioihin. Kaksioita on neljä erilaista, joista pienemmät ja suuremmat ovat 
toistensa peilikuvia. Kolmiot poikkeavat hieman toisistaan. Ensimmäisen asuinkerroksen kolmio eroaa 
yläpuolisista erilaisen parvekkeen vuoksi. Yksiöt ja pienet kaksiot avautuvat vain yhteen suuntaan, 
suuret kaksiot ja toisessa talossa kiinni olevassa päädyssä sijaitsevat kolmiot avautuvat kahteen 
suuntaan. Toisessa päädyssä sijaitsevissa kolmioissa on pienet ikkunat rakennuksen päädyssä. Kaikissa 
asunnoissa on parvekkeet. Yksiöiden parvekkeet ovat ulokeparvekkeita ja selvästi muita pienempiä. 
Isompien asuntojen parvekkeet ovat rakennusrungon ulkopuolisissa parveketorneissa. 

Kaikille asunnoille yhteisiä huonoja puolia ovat sisäänkäynnin esteellisyys lukuun ottamatta 
toista suuremmista kaksioista, kylpyhuoneen ja vaatehuoneen oviaukkojen kapeus, vapaan tilan 
puuttuminen oviaukon sivulta, peseytymistilojen soveltumattomuus pyörätuolinkäyttäjille ja pyykin 
kuivausmahdollisuuden puuttuminen asunnosta. Kylpyhuoneiden seinät eivät kestä vahvistamatta 
tukikahvojen kiinnittämistä ja asunnoista puuttuvat varaukset tietoliikennejärjestelmille. Asuntosaunat 
eivät ole liikuntaesteisille soveltuvia. Kaikissa asunnoissa tilan ahtaus rajoittaa ruokapöydän mittoja. 
Kylpyhuoneissa on varaukset pyykinpesukoneille, mutta tarkoitettuun tilaan ei useimmiten mahdu 
täysikokoista pyykinpesukonetta. Erityisesti kolmioissa kapeankin pyykinpesukoneen sijoittaminen 
sille varattuun tilaan tekee kaappitilan käyttämisen mahdottomaksi ja täysimittainen pesukone haittaa 
wc-istuimelle pääsyä. Asuntojen oleskelutilat lukuun ottamatta suurimpia kaksioita ovat hankalasti 
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kalustettavia; mitoitus on niukkaa ja suuri osa pinta-alasta on liikennetilaa. Yksiöille tyypillisiä puutteita 
ovat asunnon ja parvekkeen epäedullinen suuntautuminen, säilytys- ja laskutilan puuttuminen 
kylpyhuoneesta, olohuoneen huono kalustettavuus ja parvekkeen soveltumattomuus liikuntaesteisille 
niukan mitoituksen vuoksi. Yksiöille ja pienille kaksioille yhteiset puutteet ovat eteisen ahtaus, eteiseen 
ei mahdu tuolia pukeutumista varten ja keittiön kalustuksen toimimattomuus. Pienempien kaksioiden 
puute on ahdas makuuhuone, johon ei mahdu sijoittamaan sänkyä pääty seinää vasten. Makuuhuone 
avautuu myös epäedulliseen ilmansuuntaan. Parvekkeet ovat vain kahdelta sivultaan säältä suojattuja ja 
ne kapenevat voimakkaasti toista päätyä kohden, mikä vaikeuttaa kalustamista.

Asuntojen hyviä puolia ovat riittävä säilytystilan määrä eteisissä, asuntojen oleskelutilojen 
suuntautuminen, lukuun ottamatta yksiöitä, kylpyhuoneen hyvä sijainti, lasku- ja säilytystila 
kylpyhuoneissa, lukuun ottamatta yksiöitä, pyykinpesumahdollisuus, huoneistosaunat, työskentelyyn 
riittävän tilavat keittiöt, keittiöiden riittävä kalustepituus ja varustus, isompien kaksioiden ja kolmioiden 
toimiva keittiökalustus ja keittokomeroiden väljä mitoitus erityisesti pienissä kaksioissa. Yksiöiden, 
suurempien kaksioiden ja kolmioiden makuutilojen avautumissuunta on hyvä. Suurempien kaksioiden 
kylpyhuoneen järjestely soveltuu nykyisellään rollaattoria käyttävälle. Parvekkeet yksiöiden parvekkeita 
lukuun ottamatta soveltuvat mitoituksensa puolesta liikuntaesteisille. 

Nykyisellään suuremmat kaksiot soveltuvat kohtalaisen hyvin rollaattoria käyttävien seniorien asunnoiksi 
lukuun ottamatta saunaa. Pienemmät kaksiot ja kolmiot on mahdollista muuttaa rollaattoria käyttäville 
senioreille soveltuviksi. Yksiöiden mitoitus on niin niukkaa ja käynti porrashuoneesta asuntoon niin 
hankala, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä asunnosta senioriasuntoa.

Resurssit

Talon runkorakenne on helposti muunneltava, koska maantasokerroksen yhteistilojen sisällä ei ole 
kantavia rakenteita ja vesikaton rakenteet ovat keveitä. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta. 
Talossa ei ole tyhjiä tai vajaakäyttöisiä tiloja. Talossa ei myöskään ole tyhjillään olevaa kattilahuonetta, 
koska talo on alun perinkin ollut liitettynä kaukolämpöön. Hyödyntämätöntä lisäarvoa ei juuri ole. 
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8 Tyypilliset rakennusosakohtaiset ongelmat 
kuntoarvioiden ja haastattelujen mukaan

8.1 Yleistä
Kuntoarvioita tarkasteltaessa löytyi kohdekerrostaloista useammalle kohteelle yhteisiä puutteita ja 
kunnostusta vaativia yksityiskohtia. Ne käydään tässä luvussa rakennusosakohtaisesti läpi ja samalla 
arvioidaan, onko niille jokin yhteinen syy, joka johtuu esimerkiksi rakentamisajankohdasta tai 
rakennustyypistä. 

Kuntoarvioista on huomattava, etteivät ne olleet kattavia antamaan täysin luotettavaa kuvaa kohdetalojen 
kunnosta. Kuntoarviota ei ole tehty kummastakaan 1980-luvulla rakennetusta kohteesta. Yhteenkään 
1980-luvulla rakennettuun tämän tutkimuskohteiksi valituissa kaupunginosissa sijaitsevaan kohteeseen 
ei ollut vielä tutkimusta aloitettaessa tehty kuntoarviota. Yhdestä 1960-luvulla rakennetusta kohteesta ei 
ollutkaan tehty kuntoarviota, vaikka kohde oli saanut avustuspäätöksen ja oli siten listalla, josta kohteet 
valittiin. Lisäksi yhden 1950-luvulla rakennetun kohteen kuntoarviot painottuivat LVIS-järjestelmiin.

8.2 Piha 
Rakennuksen ja pihan pinnoitteiden välisestä saumasta valuivat pintavedet perustuksiin ja kellarin 
seinään kahdessa kohteessa. Toinen taloista oli rakennettu 1950-luvulla ja toinen 1960-luvulla. Yhteistä 
taloille oli, että kivijalan ja pihan pinnoitteen saumat olivat olleet alun perin puutteellisesti tiivistettyjä tai 
tiivistemassa oli murtunut tai kulunut pois. Kummankin talon tontti oli kaupunkimainen, jolloin suuren 
osan pihasta tai koko piha-alueen pinnoite oli huonosti vettä läpäisevää asfalttia, jolloin kallistuksiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maanpinnan muotoilussa oli ongelmia kahdessa kohteessa. Toisessa 
naapuritontin pinta oli ylempänä ja pintavedet valuivat sieltä tontille. Toisessa kohteessa maanpinta 
oli virheellisesti liiketilan takasisäänkäynnin tuulikaapin lattiaa ylempänä. Muutamassa kohteessa piha-
alueen pinnoitteissa oli painaumia, joihin vesi lammikoitui. Yhden kohteen pysäköintialueelle toivottiin 
asfalttipäällystettä.

Pihan ahtaus ja siitä johtuvat hankaluudet kuten pysäköintipaikkojen ja lumenkasaustilan puute ja 
hankalat liikennejärjestelyt olivat ongelmana joka toisessa kohdetalossa. Talon rakennusajankohdalla 
ei ollut merkitystä ongelman olemassa oloon. Yhteisenä nimittäjän oli tontin korkea tehokkuus, 
jolloin tontilla ei yksinkertaisesti ollut riittävästi tilaa tarvittaville toiminnoille. Toisaalta väljäkään 
tontti ei taannut onnistuneita liikennejärjestelyjä. Kahdessa kohteessa, joiden tontit olivat tilavia, olivat 
saattoliikenteen järjestelyt puutteelliset. Heikosti liikkuvien ihmisten saattaminen taksilla ulko-ovelle 
aiheutti ongelmia; pihan pinnoitteet kärsivät, koska reitit eivät olleet riittävän tilavia tai telineissä olleet 
polkupyörät olivat vahingoittuneet.
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Kuva 70 (vas.). Ahdas piha, jossa on tilaa vain pysäköinnille ja jäteastioille. 
Kuva 71 (oik.). Pintavedet valuvat ylempänä olevalta naapuritontilta.
(Kuvat: Laura Sorri)

Pihan järjestelyihin liittyvää ilkivaltaa ja häiriöitä oli seitsemässä kohteessa kymmenestä. Useimmiten 
ilkivalta liittyi polkupyöriin; yleisimmin polkupyöriä varastettiin piha-alueelta. Yhdessä kohteessa 
ongelmana oli ylimääräisten polkupyörien kertyminen tontille, mihin oletettavasti vaikutti kohteen 
sijainti rautatieaseman ja ravintoloiden läheisyydessä. Yhdessä kohteessa puolestaan, jossa oli laaja 
useamman talon yhteinen pysäköintialue, oli ollut ongelmana autojen hylkääminen pysäköintialueelle. 
Yhdessä kohteessa ilkivallan pelko oli rajoittanut pihan käyttöä; grillikatosta ei ollut uskallettu rakentaa, 
koska oli pelätty kutsumattomia vieraita. Järjestyshäiriöinä oli yhdessä kohteessa ollut luvatonta 
pysäköintipaikkojen käyttöä ja yhdessä läpikulkua tontin aitojen ylitse, koska viereisen talon suljetulta 
pihalta ei pääse poistumaan ilman avaimia. Polkupyörävarkauksia ja järjestyshäiriöitä oli pyritty 
ehkäisemään joko aitaamalla tontti tai rakentamalla erillinen aitaus polkupyörille.

Pihan varusteissa oli puutteita neljässä kohteessa. Kahdessa kohteessa kalusteet, aita tai kuivaustelineet 
olivat huonokuntoisia. Kahdessa kohteessa opasteita ei ollut riittävästi. Oikean talon ja oikeiden 
pysäköintipaikkojen löytäminen oli hankalaa. Yhdessä kohteessa ei ollut lainkaan lämpöpistokkeita 
autoille. Istutusten uusiminen olisi ajankohtaista neljässä kohteessa yleensä lehtipuiden ikääntymisen 
vuoksi.

Pihoja on käsitelty tarkemmin Anneli Paakkarin raportissa ”Keskustan asuinkerrostalojen 
perusparannettavien pihojen kehittäminen ikääntyvien asukkaiden tarpeisiin”.
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8.3 Ulkopuoliset rakenteet

Kuva 72 (vas.). Jäätyvän veden aiheuttamaa rapautumaa kattamattomassa 
porrassyvennyksessä. 
Kuva 73 (oik.). Jyrkkä autotalleihin johtava luiska.
(Kuvat: Laura Sorri)

Ulkopuolisten rakenteiden tyypillinen ongelma oli katoksen puuttuminen sisäänkäynnin yhteydestä 
ja siitä aiheutuvat ongelmat, mistä oli maininta kolmen kohteen yhteydessä. Katoksen puuttumisen 
vuoksi lumi ja sulamisvedet aiheuttivat sisäänkäynnin edessä ja ulkoportailla liukastumisriskin. Jäätyvä 
vesi myös rapautti ulkoportaita. Lumen luonti kattamattomista porrassyvennyksistä oli myös työlästä. 
Liukkaudesta mainittiin erikseen kahdessa kohteessa. Toisessa ongelmana oli jyrkähkö autotalleihin 
johtava luiska. Sulatusjärjestelmän rakentamista on harkittu, koska kokonsa vuoksi luiskan kattaminen 
ei ole järkevää. Toisessa kohteessa porttikäytävän mainittiin olevan liukas talvisin.

8.4 Vesikatto
Vesikatteen uusiminen olisi lähitulevaisuudessa ajankohtaista kahdessa kohteessa, joista toinen 
oli rakennettu 1950-luvun loppupuolella ja toinen 1960-luvun alkupuolella. Kumpikin katoista 
oli konesaumattua peltiä. Yhdessä 1970-luvulla rakennetussa kohteessa oli asuinrakennuksen 
kermipäällysteisellä tasakatolla havaittavissa lievää lammikoitumista ja parveketornien katoilla oli 
pussimuodostelmia. Kahdessa 1960-luvulla rakennetussa kohteessa konesaumattu peltikate kaipasi 
kunnostamista. Toisessa kunnostuksen arvioitiin olevan tarpeellista kymmenen vuoden kuluttua, 
mutta toisessa kunnostustyöt tulisi tehdä mahdollisimman pian. Pikaisesti kunnostettavassa kohteessa 
maalipinta oli paikoitellen kulunut ja pellit ovat tältä kohdin ruostuneet. Katteen nostot päätyjen 
tiilimuurausta vasten eivät olleet kokonaan tiiviitä. Yhdessä 1950-luvulla rakennetussa kohteessa ullakon 
tuuletus ei ollut ilmeisestikään riittävä tai vesikate vuoti, koska räystäiden aluslautojen maali hilseili ja 
katon aluslaudoitus oli ullakolla tummunut. Tarkempaa arviota on vaikea tehdä, koska kohteesta tehdyt 
kuntoarviot käsittelevät lähinnä LVIS-järjestelmiä ja ullakolle ei ollut kunnollista pääsyä.
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Kuva 74 (vas.). Konesaumatun peltikatteen ruostevaurioita. 
Kuva 75 (oik.). Maali hilseilee räystään aluslaudoituksesta. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Vesikaton läpiviennit vuotivat aineiston vanhimmassa kohteessa. Vesikate oli uusittu, mutta pellityksiä 
on vaikea saada tiiviiksi, koska vanhat tiilipiiput ovat rapautuneita. Toisessa, aineiston vanhimmasta 
päästä olevassa kohteessa läpivientien metalliset suojukset olivat ruostuneet. Vedenpoistojärjestelyt 
olivat puutteellisia kahdessa kohteessa; toisessa korkeamman rakennusosan katolta valuivat 
vedet osittain matalamman osan katolle ja toisessa oli havaittavissa valumajälkiä rakennussiipien 
liitoskohdassa. Yhdessä kohteessa räystäskourujen maalipinta hilseili. Vesikaton varusteissa oli 
puutteita. Yhdestä puuttuivat kulkusillat ja toisesta kulkusiltojen lisäksi myös talotikkaiden turvakisko 
ja muut turvavarusteet.

8.5 Sadevedenpoistojärjestelmä

Kuva 76 (vas.). Rikkoutunut syöksytorvi. 
Kuva 77 (oik.). Loiskekouru puuttuu. 
(Kuvat: Laura Sorri)
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Tyypillisin sadevedenpoistojärjestelmän ongelma oli loiskevesikourujen puuttuminen, jolloin 
syöksytorvista tuleva vesi pääsee imeytymään maaperään rakennuksen seinustalla. Loiskevesikourut 
tai osa niistä puuttui kaikista 1950-luvulla rakennetuista kohteista. Muiden kohteiden osalta ei ollut 
mainintaa kourujen puutteesta. Kahdessa tapauksessa, joista toinen oli rakennettu 1950-luvulla 
ja toinen 1960-luvulla, oli sadevesien poisjohtamisessa suunnitteluvirhe. Toisessa kohteessa yksi 
syöksytorvi heitti vedet kohti sokkelia ja yksi loiskekouru johti vedet salaojakaivon lähelle. Toisessa 
kohteessa puolestaan vedet ohjautuivat syöksytorvista sisäänkäyntien edustalle, mihin ne jäätyivät. 
Yhdessä kohteessa syöksytorvien kiinnitykset olivat vaurioituneet. 

8.6 Julkisivu
Vakavia tai laajoja julkisivuvaurioita tai vaurioita, jotka koskivat koko rakennusosaa, oli neljässä 
kohteessa. Vauriot poikkesivat toisistaan ja olivat jakautuneet eri-ikäisiin taloihin. Yhdessä kohteessa 
liiketilasiiven sokkeli oli pahoin rapautunut. Yhdessä rappauksen uusiminen olisi ajankohtaista ainakin 
eteläjulkisivulla, jossa rappaus oli irti laajoilta alueilta ja sitä oli jouduttu kiinnittämään ruuvauksin. 
Yhdessä kohteessa pitkien julkisivujen levyverhouksesta oli useita levyjä rikkoutunut ja joitakin 
puuttui kokonaan. Yhdessä kohteessa elementtiverhouksen sekä julkisivun ja parveketornien väliset 
saumaukset pitäisi uusia kauttaaltaan.

Kuva 78 (vas.). Rappaus halkeilee. 
Kuva 79 (oik.). Julkisivun verhouslevyt ovat rikkoutuneet ja likaantuneet. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Paikallisia vaurioita oli kuuden kohteen julkisivuissa. Myös paikalliset vauriot poikkesivat toisistaan ja 
olivat jakautuneet eri-ikäisiin taloihin. Rappausvauriot olivat yleisimpiä iäkkäimmissä kohteissa, koska 
niissä olivat aineiston rapatut julkisivut. Kolmessa rapatussa julkisivussa oli paikallisia halkeamia. 
Yhdessä julkisivussa oli valumajälkiä parvekkeiden puutteellisen vedenpoiston vuoksi. Yhdessä 
julkisivussa oli paikallisia, muutostöiden jälkien korjaamatta jättämisestä johtuvia vaurioita; poistetun 
polttoainevaraston luukun ja luiskan kohta oli viimeistelemättä, poistettujen tiililaattojen kohdalla 
oli rikkeemiä, julkisivuun oli kiinnitetty ylimääräisiä lautoja todennäköisesti mainoskylttejä varten ja 
paikkauksesta huolimatta paikallisessa peltiverhouksessa oli reikiä. Tiiliverhouksellisessa talossa oli 
rakennuksen päädyissä olevien parvekkeiden kohdalla lähes koko pystylinjan pituiset halkeamat ja 
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toisessa päädyssä oli teräskorroosion aiheuttama lohkeama tiiliseinän kannatuspalkissa. Yhden kohteen 
sokkelin maalipinta oli irronnut paikallisesti. 

Julkisivun maalipinta oli kulunut kahdessa kohteessa. Toinen oli 1950-luvulla rakennetun kohteen 
rapattu julkisivu. Toisessa kohteessa oli kyse 1960-luvulla rakennetun kohteen julkisivun puuverhoilluista 
osista. Yhden kohteen julkisivuihin oli kohdistunut ilkivaltaa: rakennuksen toiseen päätyyn oli maalattu 
graffiteja. 

8.7 Ikkunat
Kaikkien 1950- ja 1960-luvuilla rakennettujen kohteiden ikkunoissa oli kunnostustarvetta. Puolessa 
kohteista kunnostustarve koski yhteistilojen tai liiketilan ikkunoita. Ikkunoiden maalipinta kaipasi 
kunnostusta neljässä kohteessa. Nämä kohteet oli rakennettu 1950–1970-luvulla.

8.8 Ulko-ovet
Vanhimman kohteen osalta suositeltiin tuuletusparvekkeiden ovien uusimista. Kahden vanhimman 
kohteen liiketilojen ovet kaipasivat kunnostamista. Toisessa kohteessa kunnostamista vaativat asuntojen 
parvekkeiden ja autotallien ovet. Ulko-ovien pintakäsittely vaati uusimista tai puhdistamista neljässä 
1950–1960-luvulla rakennetussa kohteessa.

Kuva 80 (vas.). Ulko-ovi kaipaa kunnostamista. 
Kuva 81 (oik.). Ulko-ovet lasit on vaihdettu muoviin ja jalkasäleikkö poistettu oveen 
kohdistuneen ilkivallan takia. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Ulko-ovien heloitusta pitäisi parantaa kolmessa kohteessa. Kaksi kohteista oli rakennettu 1960-luvulla 
ja yksi 1980-luvulla. Toisen 1960-luvulla rakennetun kohteen ulko-oven lukituksen sanottiin avautuvan 
vetäisemällä ja toisesta puuttuivat asuntokohtaisten parvekkeiden ovien ulkopuolelta vetimet. 
1980-luvulla rakennetussa kohteessa ulko-ovi oli haastattelun mukaan raskas avata ja siihen toivottiin 
avausautomatiikkaa.

Kummassakin 1970-luvulla rakennetussa kohteessa oli aiemmin ollut ulko-oviin kohdistuvaa ilkivaltaa. 
Toisessa kohteessa ulko-oven lasit oli vaihdettu muoviin ja porrassäleiköt poistettu, koska laseja oli 
toistuvasti rikottu mm. heittämällä porrassäleikkö lasin lävitse. Taloissa ei ollut ovipuhelimia; osan 
ilkivallasta otaksutaan liittyvän porrashuoneeseen pyrkimiseen.
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8.9 Parvekkeet
Vakavia vaurioita oli kahden kohteen parvekkeissa. Toinen kohteista oli rakennettu 1960-luvulla ja siinä 
oli paikalla rakennetut parvekkeet ja toinen kohteista oli rakennettu 1970-luvulla ja siinä parvekkeet 
olivat elementtirakenteisia. Kummassakin tapauksissa parvekkeiden teräksissä oli korroosiota tai 
teräkset olivat vakavassa korroosiovaarassa.

Paikallisia lohkeamia oli yhden 1950-luvulla rakennetun kohteen parvekelaatoissa ja yhden 1970-luvulla 
rakennetun kohteen parvekkeiden elementeissä oli paikallisia korroosiovaurioita.

Kuva 82 (vas.). Maali hilseilee parvekelaatan alapinnasta. 
Kuva 83 (oik.). Parvekkeiden hallitsematon vedenpoisto aiheuttaa valumajälkiä julkisivuun. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Maalipintojen kulumista ja hilseilyä oli havaittavissa viidessä kohteessa. Kohteiden rakennusvuodet 
sijoittuivat koko tarkastelujaksolle.

Neljän kohteen parvekkeiden kaiteet kaipasivat kunnostamista. Kohteiden iät jakautuvat 
1950–1970-luvulle. Kaiteiden metalliosien maali hilseili ja metalliosissa oli ruostetta. Kahdessa 
kohteessa, joissa kaiteiden suojaavat osat olivat lasia, oli joitakin rautalankalaseja rikki. Puiset kaiteiden 
osat olivat sään kuluttamia. Betoniosissa oli pientä halkeilua. Yhdessä kohteessa, jossa kaiteet ovat 
betonielementtejä, oli kaiteiden käsijohteiden kunto erittäin huono. Voimakkaasti ruostuneet teräkset 
ovat laajetessaan lohkaisseet betonista paloja irti.

Kahden kohteen osalta mainittiin, että parvekkeiden vedenpoisto tapahtui hallitsemattomasti 
parvekelaatan reunan yli. Tämä aiheuttaa valumajälkiä julkisivuun ja epämukavuutta alapuolisille 
parvekkeille.
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8.10 Sisäovet
Sisäovista ei kuntoarvioissa ollut juuri mainintoja. Yhden 1950-luvulla rakennetun kohteen osalta 
mainittiin, että kellarikerroksessa yhteisten tilojen ovien puisia kynnyksiä oli upotettuna lattian 
betonivaluun. Toisen 1950-luvulla rakennetun kohteen osalta kävi haastattelussa ilmi, että talon 
asukkaat olivat tyytymättömiä huoneistojen ulko-ovien lukitukseen.

8.11 Porrashuoneet

Kuva 84 (vas.). Porrashuoneen katossa oleva akustointiverhous on rikkoontunut. 
Kuva 85 (oik.). Porrashuoneen lattia on erittäin huonokuntoinen. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Kuntoarvioissa mainitut porrashuoneiden puutteet koskivat pintamateriaalien ja -käsittelyjen huonoa 
kuntoa. Myös asukkaat olivat kiinnittäneet tähän huomiota. Haastatteluissa porrashuoneista mainittiin 
lisäksi porrassiivouksen tason laskeneen ja porrashuoneen olevan talon hankalin paikka liikuntaesteisen 
asukkaan kannalta.

8.12 Yhteistilat
Kulun yhteisiin tiloihin mainittiin olevan hankala neljässä kohteessa. Hankalia kulkureittejä oli kaikilla 
muilla vuosikymmenillä paitsi 1970-luvulla rakennetuissa taloissa. Yleisimmin ongelmana oli ahdas 
reitti ulkoiluvälinevarastoon, jonne hankalimmillaan polkupyörä on kannettava porrashuoneen kautta 
kellariin.

Selvää kunnostuksen tarvetta oli viiden kohteen yhteisissä tiloissa. Kaikissa mainituissa kohteissa 
kunnostamista kaipasivat talosaunat. Kahden kohteen talopesuloissa oli lisäksi kunnostuksen tarvetta. 
Pintamateriaalien kunnostus- tai huoltotarvetta oli myös viidessä kohdetalossa. Useimmiten kyse 
oli maalipintojen kulumisesta, hilseilystä tai likaantumisesta. Ainoastaan 1980-luvulla rakennettujen 
kohteiden osalta ei ollut mainintaa kunnostustarpeesta tai pintojen kulumisesta. Näistä kohteista ei 
ollut kuntoarviota ja yhteisiä tiloja kohteissa oli vähemmän kuin vanhemmissa. Inventoinnin mukaan 
1980-luvulla rakennetunkin talosaunan pinnat olivat kuluneet.
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Kuva 86 (vas.). Wc:n pintamateriaalit ovat huonokuntoisia. 
Kuva 87 (oik.). Talosaunan kiuas on huonokuntoinen, rappaus hilseilee seinästä ja kiukaan 
suojakaiteet puuttuvat. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Yhdessä kohteessa talopesulan varustus oli niin puutteellinen, ettei tilaa käytetty sen alkuperäisen 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Toiminnallisia puutteita oli kuuden kohteen yhteistiloissa. 1960-luvulla 
rakennettujen kohteiden osalta ei ollut mainintaa toiminnallisista puutteista. Suurinta osaa puutteista 
voi pitää suunnitteluvirheinä. Puutteet vaihtelivat kohteittain. Mm. seuraavia mainittiin: haastatellun 
mukaan varastotilaa ei ollut riittävästi, löylyhuoneen ilmanvaihto oli huono, talosaunan ja talopesulan 
wc:issä ei ollut käsienpesuallasta, siivouskomerossa ei ollut ilmanvaihtoventtiiliä, talopesulan 
kuivaushuoneessa ei ollut lattiakaivoa, polkupyörille ei ollut riittävästi varastotilaa, ulkoiluvälinevarasto 
puuttui asuinrakennuksen yhteydestä ja irtaimistovarastokomerot olivat hankalia käyttää ja keskenään 
erikokoisia.

8.13 Tekniset tilat
Teknisten tilojen osalta mainittiin käyttöturvallisuuden puutteista, joita oli kahdessa 1960-luvulla 
rakennetussa kohteessa. Valaistuksen taso oli heikko ja sähköpääkeskuksen lattiasta oli poistettu 
eristävä matto. Inventoinnin mukaan myös muissa kohteissa teknisten tilojen käyttöturvallisuudessa 
oli puutteita. Mm. eräässä kohteessa kattilahuoneessa sojotti katkaistuja lämpöputken päitä. 

Teknisten tilojen kunnon osalta oli vain yksi maininta. Yhden 1960-luvulla rakennetun kohteen 
lämmönjakohuoneen seinissä ja lattiassa havaittiin vanhoja ja uusia kosteusjälkiä.

8.14 Asunnot ja liikehuoneistot
Asuntoja ja liikehuoneistoja koskevat puutteet vaihtelivat voimakkaasti kohteittain. Yhteistä asunnoille 
olivat kosteusongelmat märkätiloissa. Niistä oli mainintoja 1950–1970-luvuilla rakennetuissa kohteissa. 
Tästä ei voida vielä päätellä, ettei 1980-luvulla rakennetuissa olisi kosteusongelmia, sillä aineiston 
1980-luvulla rakennetuista kohteista ei ollut tehty kuntoarvioita. Yhdessä 1950-luvulla rakennetussa 
kohteessa kylpyhuoneiden lattiakaivojen liitokset olivat epätiiviitä. Toisessa taas kohonneita 
kosteusarvoja tavattiin ainoastaan huoneistossa, johon oli rakennettu sauna jälkeenpäin. Yhdessä 



95

1960-luvulla rakennetussa kohteessa kylpyhuoneiden alkuperäiset lattialaatat irtoilivat ja kosteusarvot 
olivat kohonneet. Ikkunallisissa kylpyhuoneissa roiskevesi vaurioitti ikkunoita. 1970-luvulla rakennetussa 
kohteessa alkuperäisessä kunnossa olevien kylpyhuoneiden lattiamatot olivat irronneet alustasta 
lattiakaivon ympärillä. Kylpyhuoneiden seinissä havaittiin kohonneita kosteusarvoja. Pesualtaiden 
poistoputkien ja vesijohtojen liitokset eivät olleet tiiviitä.

Asunnoista ja liikehuoneistoista tehtiin erilaisia kohteittain vaihtelevia mainintoja. Haastateltu 
mainitsi yhdessä 1950-luvulla rakennetussa kohteessa askeläänten kuuluvan kerrosten välillä. Toisessa 
1950-luvulla rakennetussa kohteessa haastateltu piti talon ongelmana yksipuolista asuntojakaumaa, 
joka vaikeutti talon kehittämistä. Kaikki asunnot olivat nykyisten vaatimusten mukaan liian pieniä 
lapsiperheille. Kolmannessa 1950-luvulla rakennetussa kohteessa liikehuoneiston tuulikaapin 
katossa oli veden aiheuttamia jälkiä ja kellarissa olevien liikehuoneiston sosiaalitilojen pinnat olivat 
kuluneita ja maali hilseili paikallisesti. Yhdessä 1970-luvulla rakennetussa kohteessa asuinhuoneistojen 
asuinhuoneiden pinnat, erityisesti lattiamatot, ja keittiöiden kalusteet olivat kuluneita. Keittiöissä 
tiskipöydän ja kalustevälin laatoituksen silikonisaumat olivat rikki. Asunnoissa oli havaittavissa 
vedontunnetta. Yhdessä 1980-luvulla rakennetussa kohteessa asuntojen ongelmana olivat korkeat 
kynnykset kylpyhuoneiden ja parvekkeiden ovissa. Kylpyhuoneiden lattiat olivat muun asunnon 
lattiapintaa ylempänä. Toisen 1980-luvulla rakennetun kohteen asukasrakenne oli haastattelun mukaan 
muuttunut. Pienissä sijoitusasunnoissa asukkaiden vaihtuvuus oli suurta ja haastatellulla oli huoli 
järjestyksen säilyvyydestä.

8.15 Hissit

Kuva 88 (vas.). Ahdas hissikori. 
Kuva 89 (oik.). Hississä on hankala veräjäovi ja hissin pysähtymistarkkuus on heikko. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Hissien kunnosta tai toimivuudesta ei kuntoarvioiden ja haastattelujen perusteella ollut mainintoja 
puutteista, jotka toistuisivat useassa kohteessa. Yhden 1950-luvulla rakennetun kohteen osalta oli 
haastattelun mukaan harkittu hissin toiminnallista parantamista pidemmän aikavälin suunnitelmana. 
Hissin ongelmana oli mm. soveltumattomuus liikuntaesteisille, veräjäovi ja se, ettei hissi lähde 
maantasosta eikä sillä pääse kellariin tai ullakolle. Yhden 1960-luvulla rakennetun kohteen hissi oli 
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päällisin puolin hyväkuntoinen, mutta sen soveltuvuus, lähinnä hissikorin koko, liikuntaesteisille 
arvelutti haastateltua. Toisen 1960-luvulla rakennetun kohteen hissien kunto oli tyydyttävä. Lisäksi 
toisen porrashuoneen hissin pysähtymistarkkuus oli heikko. Yhden 1970-luvulla rakennetun kohteen 
hissikorien maalipinnat olivat kuluneita ja niitä oli töhritty.

8.16 LVI-järjestelmät

Lämmitysjärjestelmä

Kaikissa 1950- ja 1960-luvulla rakennetuissa kohteissa olivat vanhat keskuslämmityskattilat ja öljysäiliöt 
jäljellä. 1970- ja 1980-luvulla rakennettujen kohteiden lämmitysjärjestelmänä oli alun perinkin ollut 
kaukolämpö. Vanhoissa lämmityskattiloissa ja putkieristeissä oli asbestia. Usein putkieristeet olivat 
rikkoutuneet paikallisesti. Ainakin yhdessä kohteessa vanha lämmityskattila ja varaaja olivat yhä kiinni 
patteriverkostossa.

Kuva 90 (vas.). Vanha lämmitysjärjestelmä on purkamatta. Osa putkista on vain katkaistu ja 
tulpattu. 
Kuva 91 (oik.). Vanhoissa putkieristeissä on asbestia ja paikallisia rikkoutumia. 
(Kuvat: Laura Sorri)

Lämmitysjärjestelmän puutteita oli kuntoarvioiden mukaan neljässä kohteessa, jotka oli rakennettu 
1950–1970-luvulla. 1950-luvulla rakennetussa kohteessa kaukolämmön lämmönvaihtimella arvioitiin 
olevan käyttöikää jäljellä kymmenen vuotta. Lämmitysjärjestelmä vaatisi kuitenkin perussäädön. 
Yhdessä 1960-luvulla rakennetussa kohteessa lämmönsiirtimen toiminnallinen ikä alkoi olla lopussa 
ja kalvopaisunta-astia oli ilmeisesti yli 25 vuotta vanha. Toisessa 1960-luvulla rakennetussa kohteessa 
kalvopaisunta-astia oli 25 vuotta vanha. 1970-luvulla rakennetussa kohteessa lämmönsiirtimen 
käyttöikää arvioitiin olevan jäljellä kymmenen vuotta. Lämpimän veden kiertopumpussa oli ilmeisesti 
laakerivika. Lämmitysjärjestelmän toiminnallinen puute olivat pesuhuoneiden lämmitysverkostoon 
kytketyt patterit, jolloin pesuhuoneissa ei ole lämmitystä lämmityskauden ulkopuolella.

Käyttövesiputkistot

Käyttövesiputkistojen uusiminen tai kunnostaminen oli ajankohtaista kymmenen vuoden kuluessa 
neljässä kohteessa. Yhdessä 1950-luvulla rakennetussa kohteessa oli käyttövesiputkistolla käyttöikää 
jäljellä 3–5 vuotta ja lämmitysputkistolla noin kolme vuotta. Toisessa 1950-luvulla rakennetussa kohteessa 
vesijohtojen tekninen käyttöikä oli jo ylitetty. Sinkityllä kylmävesiverkostolla oli käyttöikää jäljellä 
5–10 vuotta ja kuparisella käyttövesiputkistolla 5–10 vuotta. Kolmannen 1950-luvulla rakennetun 
kohteen käyttövesiputkistot oli jo uusittu vajaa kymmenen vuotta sitten. Kahdesta 1960-luvulla 
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rakennetusta kohteesta mainittiin kuntoarviossa, että käyttövesiputkiston toiminnallinen ikä alkoi 
olla lopussa. Yhdessä 1970-luvulla rakennetussa kohteessa suositeltiin käyttövesiputkien uusimista 
pesuhuoneissa, koska nykyisellään lattian rajaan asennetut putkistot ovat alttiina mekaanisille vaurioille. 
Kaikissa tarkastetuissa asunnoissa havaittiin vaurioituneita putkien kannakkeita.

Viemärit

Viemäreiden uusiminen tai kunnostaminen oli ajankohtaista kymmenen vuoden kuluessa viidessä 
kohteessa. Nämä kohteet oli rakennettu 1950- tai 1960-luvulla. Viemäreissä oli toiminnallisia puutteita. 
Useimmiten mainittiin keittiön viemärit, jotka haisivat ja olivat tukkoisia. 1970-luvulla rakennetussa 
kohteessa mainittiin lisäksi viemäröinnin ongelmaksi pyykinpesukoneen viemäröinnin puuttuminen 
kylpyhuoneista. Sadevesien viemäröinnissä oli puutteita kahdessa kohteessa. 1950-luvulla rakennetussa 
kohteessa autotallien ajoluiskan pohjalla olevista kaivoista vesi johdettiin jätevesiviemäriin, vaikka se 
nykyisellään pitäisi johtaa sadevesiviemäriin. 1960-luvulla rakennetussa kohteessa haastattelun mukaan 
sadevesiviemäreissä vesi pääsee nousemaan liian ylös ja vettä oli tullut kellariin sisään.

Venttiilit

Venttiilien uusimisen tarvetta oli viidessä kohteessa. Nämä kohteet oli rakennettu 1950–1970-luvuilla. 
Uusimisen tarvetta oli patteri-, linjasäätö- ja sulkuventtiilien osalta. Huolestuttavaa oli, että neljässä 
kohteessa sulkuventtiilit olivat jumissa. 

Vesikalusteet

Vesikalusteiden ja laitteiden ikääntymisestä mainittiin viidessä kohteessa. Nämä kohteet oli rakennettu 
1950–1970-luvuilla. Ikääntymisen aiheuttamia puutteita olivat mm. sekoittajien vuotaminen, wc-
istuimien pohjatiivisteiden vuotaminen, lattiakaivon korokerenkaan epätiiveys tai rikkoutuminen. 
Alkuperäisistä kaksiotesekoittajista puuttuivat todennäköisesti kalustesulut ja niiden virtaamat olivat 
nykyisiä määräyksiä suurempia. Talouskellarin jäähdytyskompressorin toiminnallinen ikä alkoi olla 
lopussa yhdessä 1960-luvulla rakennetussa kohteessa. 1970-luvulla rakennetun kohteen keittiöissä 
astianpesukoneiden hanoja oli asennettu määräysten vastaisesti allaskaappeihin. Tiskipöydät ja 
pesualtaat olivat tyydyttävässä kunnossa. Muutamissa tiskipöydissä oli pintavaurioita. Tiskipöydän 
ja seinän väliset silikonisaumat olivat kovettuneet. WC-istuimet olivat tyydyttävässä kunnossa, mutta 
huuhtelusäiliöiden varusteet olivat osin huonokuntoisia. Kylpyhuoneissa pyykinpesukoneiden hanoja 
oli asennettu lattian rajaan. Osa huoneistokohtaisista lämminvesimittareista ei toiminut. Kattokaivoista 
puuttuivat lehtiritilät. Talopesulan pyykinkuivauspuhallin kulutti huomattavasti enemmän energiaa 
kuin nykyaikaiset mallit. Puhallin kulutti energiaa myös silloin kuin se ei ole varsinaisesti päällä. 
Voitaneen olettaa, että muissakin kohteissa oli tämän kaltaisia ongelmia, vaikkei niistä olekaan mainittu 
kuntoarvioraporteissa. 

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon puutteista oli maininta viiden kohteen osalta. Jokaisessa kohteessa, joissa ilmanvaihdossa 
oli puutteita, syynä oli riittämätön korvausilman saanti, yleisimmin korvausilmaventtiilien puuttuminen. 
Korvausilman saannissa oli puutteita kaikilla tutkimusajankohdan vuosikymmenillä rakennetuissa 
kohteissa. Yhden kohteen osalta mainittiin lisäksi, ettei painovoimainen ilmanvaihto riitä liiketilojen 
tarpeisiin. Toisessa kohteessa mainittiin erityisenä ongelmana talopesulan kuivaushuoneen ilmanvaihto. 
Kolmessa kohteessa koneellisen ilmanvaihdon ongelmiksi mainittiin mm. ilmanvaihtokojeen 
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lämmönvaihtimen paisunta-astian vannekiinnityksen rikkoontuminen, ilmastointikanavien pölyisyys, 
ilmastointijärjestelmän epätasapaino ja se, ettei ilmanvaihdon täyden tehon käyntiaika ollut riittävä. 
Keittiöiden poistoilmaventtiilit olivat rasvaisia, koska liesikuvut suodattimineen puuttuivat. Yhdessä 
kohteessa ongelmana oli yhden asuntotyypin kylpyhuoneiden poistoilmaventtiilien sijainti oven 
yläpuolella, jolloin korvausilma poistui suoraan tilasta eikä kostea ilma vaihtunut suihkun alueelta.

8.17 Sähköjärjestelmät
Sähköjärjestelmien korkea ikä aiheutti ongelmia tai kunnostuksen tarvetta lähitulevaisuudessa neljässä 
kohteessa. Kolme kohteista oli rakennettu 1950-luvulla ja yksi 1960-luvulla. Vanhoja sähköjärjestelmiä 
ei ole mitoitettu nykyisiin tarpeisiin, joten kohteissa ilmeni kuormitusongelmia ja sulakkeiden palamista. 
Iäkkäiden järjestelmien laajentaminen oli myös hankalaa tai mahdotonta. Tämä oli ongelmana erityisesti 
1950-luvulla rakennetuissa kohteissa. Antenniverkot eivät täyttäneet digi-tv:n vaatimuksia. Toisaalta 
myös 1970-luvulla rakennetun kohteen ketjutetun antenniverkon häiriöalttius mainittiin ongelmana. 
Antennipistorasioita ei myöskään ollut riittävästi.

Kuva 92 (vas.). Iäkkäiden sähköjärjestelmien laajentaminen on hankalaa. Sähköpääkeskuksen 
lattialta puuttuu eristävä matto.
Kuva 93 (oik.). Valaistus on heikko useassa kohteessa. Tummat kattopinnoitteet pahentavat 
ongelmaa.
(Kuvat: Laura Sorri)

Sähköjärjestelmien heikosta varustetasosta mainittiin neljässä kohteessa. Kohteet oli rakennettu 
1950–1970-luvulla. Yleisin puute oli sähkö-, puhelin- ja antennipistorasioiden liian vähäinen määrä 
nykyisiin vaatimuksiin nähden. Kahdessa kohteessa tuli myös varautua lähiaikoina uusimaan talosaunan 
kiukaat. Sähköjärjestelmissä havaittiin turvallisuuteen liittyviä puutteita kuudessa kohteessa. Kohteet 
oli rakennettu 1950–1970-luvulla. Osa turvallisuuspuutteista oli vähäisiä, mutta osaa voi pitää vakavina. 
Valaisimista puuttui suojakupuja, valaisimia, pistorasioita ja kytkimiä oli rikkoutunut, sähkökeskuksista 
puuttui kosketussuojia ja varokekansia, pääkeskuksesta puuttui varasulakkeiden säilytyskaappi, 
talopesulan keskuksesta puuttui pääkytkimen kahva, vesijohdon uusimistyön yhteydessä maadoitus oli 
jäänyt puutteelliseksi, puhelinjakamot olivat avoimia ja niissä oli ylimääräisiä johtoja, kylpyhuoneiden 
valaisinten sijoittelu (etäisyys suihkusta) ja kosketussuojaus eivät vastannut nykyisiä vaatimuksia, 
lämpöputkiston sulku esti talopesulan kuivaushuoneen alajakokeskuksen kannen avaamisen, 
pääkeskuksesta puuttui merkintöjä ja porrasvaloautomaatteja uusiin ja pienempiin vaihdettaessa oli 
jäänyt kosketusvaarallisia aukkoja.
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Kolmen kohteen kuntoarvioissa mainittiin valaistuksen olevan heikko ja valaisimissa olevan muita 
mahdollisia puutteita. Kohteet oli rakennettu 1950-, 1960- ja 1970-luvulla. 1950-luvulla rakennetussa 
kohteessa aluevalaistus oli heikko ja ulkovalaisimet olivat alttiina lumikuormalle. 1960-luvulla 
rakennetussa kohteessa numero- ja ulkovalaisinten kuvut olivat samentuneet ja valaisimet menettäneet 
valotehoaan, teknisten tilojen valaistus oli hämärä ja liiketilojen valaistus ei vastannut nykyistä käyttöä. 
Liiketilojen poistettujen mainosvalaisinten johdotus oli vielä osittain jäljellä. 1970-luvulla rakennetussa 
kohteessa kylpyhuoneiden valaisinten kuvut olivat kellastuneita ja tilat ovat hämäriä.
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9 Tyypilliset ominaisuudet ja korjaustarve 
rakentamisajankohdan mukaan

9.1 Yleistä
Tutkimuksen kohdetalojen perusteella voi tehdä joitakin yleistyksiä eri-ikäisten asuinkerrostalojen 
tyypillisistä ominaisuuksista sekä korjaus- ja kunnostustarpeesta. Samalla voidaan todeta, ettei 
rakentamisajankohdalla ollut merkitystä asuntojakauman yksipuolisuuteen. Talokohtaiset 
kuntoarvioiden ja haastattelujen mukaiset korjaustarpeet ovat liitteessä 3. Aineiston kolmessa 
kohteessa asuntojakauma oli varsin yksipuolinen. Ne oli rakennettu eri vuosikymmenellä. Asuntojen 
koko vaikuttaa aineiston perusteella vaihtelevan siten, että 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut asunnot 
ovat pinta-alaltaan pienimpiä lukuun ottamatta yhtä 1960-luvun kohdetta.  

9.2 1950-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
Aineistossa oli 1950-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja, joissa osasta asunnoista puuttui 
peseytymismahdollisuus. Peseytymismahdollisuus puuttui kohteiden pienimmistä asunnoista. As Oy 
Kauppurienkatu 26–28:n yksiöissä ja As Oy Ketokatu 8:n talonmiehen asunnossa sekä pienemmissä, 
keittokomerollisissa kaksioissa oli pelkästään wc. Toisaalta kahdessa 1950-luvulla rakennetussa 
kohdetalossa, As Oy Kauppurienkatu 26–28:ssa ja As Oy Tuirantornissa oli ns. edustusasuntoja, 
joissa oli palvelijan huone ja edustamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet asunnon pohjaratkaisuun ja 
suureen pinta-alaan. Tämän ikäisten talojen keittiöissä ei ole varausta jääkaapille, koska jääkaappeja ei 
ollut jokaisessa asunnossa ja mahdolliset jääkaapit olivat vapaasti lattialla seisovaa mallia. Keittiöissä 
oli ulkoseinällä ilmajäähdytteiset ruokakomerot. Havainto sopii kuvaukseen tämän ikäisestä 
kerrostalokannasta (Mäkiö et. al. 1990). Asuinhuoneiden oviaukkojen yläpuolelle on sijoitettu 
komeroita ja seinärakenteisiin on upotettu komeroita ts. komerot ovat rakennusaineisia. Poikkeuksena 
vuonna 1963 valmistuneessa As Oy Torikatu 56:ssa on yhdessä yksiötyypissä seinään upotetut komerot 
ja kolmioiden pienemmissä makuuhuoneissa oven yläpuolella komerot. 1950-luvulla rakennettujen 
talojen parvekkeet ovat suojattomia ulokeparvekkeita ja niitä on vain suuremmissa asunnoissa. 
Vuonna 1959 valmistuneessa As Oy Tuirantornissa on poikkeuksellisesti sisäänvedetyt parvekkeet. 
Taloon on tehty sisäänvedetyt parvekkeet mahdollisesti sen tornimaisen luonteen vuoksi tai 
vuosikymmenen lopulla siirryttiin rakentamaan sisäänvedettyjä parvekkeita, jotka ovat tyypillisiä 
aineiston 1960-luvulla rakennetuille taloille. Porrashuoneissa maantasokerroksen tasoerot olivat 
yleisiä.

1950-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat:
• Piha: ahtaus, pysäköintipaikkojen puute, liiketilojen huoltoliikenteen ongelmat, puutteet 

maanpinnan muotoilussa.
• Vesikatto: puutteellinen vedenpoisto, läpivientien kunnostuksen tarve.
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• Sadeveden poistojärjestelmä: loiskekourut puuttuvat.
• Julkisivu: rappausvauriot (sekä laajoja että paikallisia).
• Ikkunat: kunnostuksen tarvetta, maalipinnat heikot.
• Ulko-ovet: kunnostuksen tarvetta, maalipinnat heikot.
• Yhteistilat: kulku tilaan hankala, talosaunan kunnostamisen tarve, maalipinnat heikot.
• LVI-järjestelmät: kattilat purkamatta, vanhassa lämmitysjärjestelmässä asbestia, viemäreiden 

uusimisen tai kunnostamisen tarve, käyttövesi- ja lämmitysputkiston uusimisen tarve, 
korvausilmaventtiilien puuttuminen asunnoista, venttiilien uusimisen tarve, vesikalusteet 
vanhentuneet.

• Sähköjärjestelmät: kuormitusongelmat, laajennusmahdollisuudet vähäiset, heikko varustetaso, 
turvallisuuspuutteet. 

9.3 1960-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
Kylpyhuoneet olivat tässä aineistossa ahtaimpia 1960-luvulla rakennetuissa kohdetaloissa, ja niissä 
oli usein istuma-ammeet ainakin pienimmissä asunnoissa. 1950-luvun alkupuolella rakennetuissa 
asunnoissa ammeet olivat täysikokoisia, joten kylpyhuoneet olivat suurempia. Poikkeuksena on 
1950-luvun lopulla valmistunut As Oy Tuirantorni, jonka yksiöissä ja kaksioissa on asunnoissa istuma-
ammeet. 1960-luvulla keittiökalusteisiin alettiin tehdä varaus jääkaapille. Keittiöihin saatettiin vielä 
rakentaa lisäksi ilmajäähdytteiset kylmäkomerot. Komerot eivät sijainneet enää välttämättä keittiön 
kiintokalustuksen osana, vaan ne saattoivat olla ruokailutilassa ikkunan alapuolella. Ilmeisesti vielä 
1960-luvulla ei ruuan kylmäsäilytysmahdollisuutta asunnossa pidetty välttämättömyytenä, koska 
joidenkin As Oy Kouluvaaran pienten asuntojen keittokomeroissa ei ole tilaa jääkaapille, mutta 
toisaalta niissä ei ole ilmajäähdytteistä komeroakaan. Asuntojen pinta-alat ovat aineiston pienimpiä 
1960- ja 1980-luvulla rakennetuissa kohteissa lukuun ottamatta As Oy Kauppurienkatu 31:tä, jonka 
kolmen ja neljän huoneen asunnot ovat koko aineistossa pinta-alaltaan poikkeuksellisen suuria. 
Asuinhuoneet tai vain osa niistä voivat asunnon niukahkosta kokonaispinta-alasta huolimatta olla 
reilun kokoisia, koska kylpyhuoneet ja keittotilat ovat pinta-alaltaan erittäin pieniä. Ajanjaksolla 
valmistuneiden kohdetalojen parvekkeet ovat sisäänvedettyjä ja niitä on edelleen vain suuremmissa 
asunnoissa. Ajanjaksolla rakennettiin myös ns. ranskalaisia parvekkeita. Maantasokerroksen tasoerot 
ovat yleisiä vielä ajanjakson alkupuolella.

1960-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat:
• Piha: pysäköintipaikkojen puute, ilkivalta.
• Vesikatto: vesikatteen kunnostus/uusiminen.
• Julkisivu: paikalliset tai laajat julkisivuvauriot.
• Ikkunat: kunnostuksen tarve.
• Ulko-ovet: maalipinnat heikot, heloituksen puutteet.
• Parvekkeet: parvekelaattojen maalipinnat hilseilevät.
• Porrashuoneet: pinnat kaipaavat kunnostamista.
• Yhteistilat: talosaunan ja talopesulan pintojen kunnostaminen, maalipinnat heikot.
• Tekniset tilat: puutteet käyttöturvallisuudessa.
• LVI-järjestelmät: kattilat purkamatta, vanhassa lämmitysjärjestelmässä asbestia, viemäreiden 

toiminnallisia puutteita, käyttövesi- ja lämmitysputkiston uusimisen tarve, venttiilien uusimisen 
tarve, vesikalusteet vanhentuneet, kalvopaisunta-astian uusiminen.

• Sähköjärjestelmät: turvallisuuspuutteet.
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9.4 1970-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
Tutkimuksen kohteet olivat vuokrataloja, mikä vaikuttaa aineistosta tehtävien johtopäätöksien  
yleistettävyyteen jonkin verran. Tämän aineiston mukaan 1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen 
sisäänkäynnit olivat vähiten esteellisiä. Silti näidenkin sisäänkäyntien esteettömyydessä on 
puutteita. Toisessa kohteessa puutteita oli lähinnä ulko-ovessa, toisessa niitä oli hieman enemmän. 
Maantasokerrosten tasoerojen rakentaminen vaikutti loppuneen 1960-luvun alkupuolella. Asuntoihin 
alettiin rakentaa varaukset pyykinpesukoneille ja astianpesukoneille. Astianpesukoneiden varaukset 
tehtiin tosin vain suurimpiin, ns. perheasuntoihin. Tässä aineistossa 1970-luvulla rakennetuissa 
asuinkerrostaloissa ei ollut huoneistosaunoja. Aineiston suurimmat kahden huoneen ja keittiön 
asunnot on rakennettu 1970-luvulla. Parvekkeet alettiin rakentaa kaikkiin asuntoihin. Parvekkeet on 
tehty rakennusrungon ulkopuolisiin parveketorneihin. 

1970-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen tyypillisiä rakennusosakohtaisia korjaustarpeita olivat 
(toisesta kohteesta oli tehty vain julkisivun kuntokartoitus, mikä vaikuttaa tulokseen):

• Piha: istutusten uusiminen, opasteet puuttuvat (pysäköintialueet jäsentymättömiä).
• Ulko-ovet: ilkivalta kohdistunut ulko-oviin.
• Parvekkeet: kaiteissa kunnostuksen/uusimisen tarvetta.

9.5 1980-luvulla rakennetut asuinkerrostalot
Toinen aineiston kohteista oli tavallinen ja toinen senioreille suunnattu asuinkerrostalo. Huoneistosaunat 
yleistyivät tämän aineiston mukaan 1980-luvulla; kaikissa tavanomaisen asuinkerrostalon asunnoissa 
on sauna. Aiemman aineiston mukaan (Sorri 2001) huoneistosaunoja on rakennettu jonkin verran jo 
1970-luvulla valmistuneisiin asuinkerrostaloihin. Tämän tutkimuksen 1970-luvulla rakennetut kohteet 
olivat vuokrataloja. Kaikissa asunnoissa on varaus pyykinpesukoneelle. Tosin senioreille suunnatussa 
Arvola IV:ssä ei ole lainkaan pyykinpesumahdollisuutta; sekä varaukset pyykinpesukoneille että talopesula 
puuttuvat. Tavanomaisessa asunto-osakeyhtiössä kaikissa asunnoissa on varaus astianpesukoneelle. 
Senioreille suunnatussa talossa ei ole varausta astianpesukoneelle. 1980-luvulla rakennetuissa kohteissa 
asuinhuoneiden koko on pienin koko aineistossa. Asuntojen pinta-ala on pienin 1960- ja 1980-luvulla 
rakennetuissa kohteissa. 1980-luvulla rakennettujen asuntojen asuinhuoneet ovat kuitenkin pienempiä, 
koska suuremmat keittiöt, peseytymistilat ja huoneistosaunat vievät osansa asuntojen pinta-alasta. 
Asuinhuoneet ovat pienuutensa ja pohjaratkaisunsa vuoksi heikoimmin kalustettavia. Yhteistiloja on 
vähemmän kuin aiemmin rakennetuissa taloissa, koska asunnoissa on huoneistokohtaiset saunat ja 
varaukset pyykinpesukoneelle. 

Kummastakaan 1980-luvulla rakennetusta kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota, joten tämän ikäisten 
talojen kunnostustarpeista ei voi sen perusteella tehdä arviota. 
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10 Toiminnallisten puutteiden parantaminen 
kuntoarvion mukaisten toimenpiteiden yhteydessä

10.1 Yleistä
Seuraavassa yhdistetään talokohtaisesti kuntoarvioraporttien ja haastattelujen esittämiin toimenpide-
ehdotuksiin talojen toiminnalliset puutteet ja käyttämättömät resurssit. Kuntoarvioraporttien ja 
haastattelujen esittämät toimenpiteet ovat liitteessä 4. Taulukot, joissa yhdistetään talokohtaisesti 
toiminnallisten puutteiden parantaminen kuntoarvion mukaisiin toimenpiteisiin, ovat liitteessä 5. 
Toiminnalliset puutteet ja käyttämättömät tai vajaakäyttöiset resurssit on kerätty taloista piirustusten ja 
inventoinnin perusteella tehdyistä arvioinneista.  

10.2 As Oy Kauppurienkatu 26–28
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, pystytään 
tässä kohteessa ratkaisemaan niistä osa. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimmista puutteista 
ulkoportaat on ratkaistavissa pihan kunnostuksen yhteydessä, jolloin ulkoportaiden yhteyteen voidaan 
rakentaa luiskat asianmukaisine käsijohteineen. Pihan kunnostamisen yhteydessä voidaan pihan 
portin lukitus vaihtaa sellaiseksi, että se on avattavissa sisäpuolelta ilman avainta. Maantasokerroksen 
tasoerojen, hissin soveltumattomuuden liikuntaesteisille tai liikkumisapuvälineiden säilytystilan 
ratkaiseminen ei yhdisty järkevästi kuntoarviossa ehdotettuihin toimenpiteisiin. Ovipuhelimen 
rakentaminen on mahdollista sähköjärjestelmien uusimisen yhteydessä. Tuuletusparvekkeiden ovien 
uusimisen tai kunnostamisen yhteydessä voidaan heloitus vaihtaa helppokäyttöisempään. 

Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei niihin ole pääsyä hissillä. Talosauna ja talopesula ovat 
kunnostuksen yhteydessä muutettavissa paremmin liikuntaesteisille soveltuviksi, toimivammiksi ja 
viihtyisämmiksi. Kattilahuoneen kautta on mahdollista järjestää sisäkulku talosaunaan ja talopesulaan, 
jos vanha lämmitysjärjestelmä puretaan. 

Asuntojen suurimmat puutteet senioriasumiseen ovat korjattavissa ehdotettujen korjausten yhteydessä. 
Viemäreiden mahdollisen uusimisen yhteydessä on kylpyhuoneiden ja keittiön kalustus muutettavissa 
sekä varustetaso parannettavissa. Sähköjärjestelmiä uusittaessa on myös mahdollisuus kohentaa 
keittiön ja kylpyhuoneen varustetasoa sekä varustaa asunnot tietoliikennekaapeloinnilla. Muutoksien 
jälkeen asunnoista (lukuun ottamatta yksiöitä) tulisi hyvin senioreille soveltuvia, mutta porrashuone 
edellyttää asukkaalta kykyä nousta muutamia porrasaskelmia ja yhteistiloihin päästäkseen on pystyttävä 
kulkemaan portaita yhden kerroksen välin verran.
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10.3 As Oy Ketokatu 8
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, 
pystytään tässä kohteessa ratkaisemaan melko pieni osa ongelmista. Osittain tämä johtuu siitä, että 
kuntoarvio keskittyy lähes pelkästään LVI-järjestelmiin. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimpien 
puutteiden, luiskattomien ulkoportaiden ja hissin sekä liikkumisapuvälineiden säilytystilan puuttumisen 
ratkaiseminen eivät yhdisty kuntoarvion mukaisiin toimenpiteisiin. Ovipuhelimen rakentaminen 
on mahdollista sähköjärjestelmien uusimisen yhteydessä. Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei 
liikuntaesteisellä ole niihin pääsyä. 

Talosauna ja talopesula ovat kunnostuksen yhteydessä muutettavissa paremmin liikuntaesteisille 
soveltuviksi, toimivammiksi ja viihtyisämmiksi. Kattilahuoneen kautta on mahdollista järjestää 
sisäkulku talosaunaan ja talopesulaan, jos vanha lämmitysjärjestelmä puretaan. 

Asuntojen suurimmat puutteet senioriasumiseen ovat korjattavissa ehdotettujen korjausten yhteydessä. 
Putkistojen uusimisen yhteydessä kylpyhuoneiden ja keittiön kalustus on muutettavissa sekä 
varustetaso parannettavissa. Sähköjärjestelmiä uusittaessa on myös mahdollisuus kohentaa keittiön 
ja kylpyhuoneen varustetasoa sekä varustaa asunnot tietoliikennekaapeloinnilla. Muutosten jälkeen 
suuremmista kaksioista tulisi hyvin senioreille soveltuvia, mutta hissitön porrashuone ja yhteistilojen 
sijainti tekevät talosta huonosti senioriasumiseen soveltuvan.

10.4 As Oy Tuirantorni
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, pystytään 
tässä kohteessa ratkaisemaan niistä osa. Pihan uudelleen järjestämisen yhteydessä on mahdollista 
muuttaa liiketilan huoltoreitti nykyistä turvallisemmaksi ja vähemmän jalankulkuliikennettä häiritseväksi. 
Samalla polkupyörille tehdyn aitauksen lukitusta on mahdollista muuttaa niin, että aitauksesta pääsee 
ulos ilman avaimia. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimpien puutteiden (hissillä ei ole pääsyä 
kaikkiin kerroksiin ja liikkumisapuvälineiden säilytystila puuttuu) ratkaiseminen ei yhdisty kuntoarvion 
mukaisiin toimenpiteisiin. 

Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei niiden sijaintikerroksiin ole pääsyä hissillä. Talosauna on 
kunnostuksen yhteydessä muutettavissa paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi, toimivammaksi, 
viihtyisämmäksi ja samalla on mahdollista hyödyntää paremmin tornimaisen talon näköaloja. 
Vesikatteen uusimisen yhteydessä olisi mahdollista rakentaa vilvoitteluparveke talosaunan yhteyteen. 
Kattilahuone ja osa polttoainevarastosta ovat haluttaessa otettavissa uuteen käyttöön, jos vanha, 
tarpeeton lämmitysjärjestelmä puretaan. 

Kaikkien asuntojen suurimpien puutteiden korjaaminen senioriasumisen kannalta ei onnistu 
muiden korjaustöiden yhteydessä, koska asuntojen mitoitus on liian niukkaa. Esimerkiksi yksiöiden 
ahtaiden kylpyhuoneiden suurentaminen on vaikeaa. Putkistojen uusimisen yhteydessä tilavampien 
kylpyhuoneisden kalustus on muutettavissa senioriasumiseen soveltuvaksi. Samalla keittiöiden kalustus 
muutettavissa sekä varustetaso parannettavissa. Sähköjärjestelmiä uusittaessa on myös mahdollisuus 
kohentaa keittiön varustetasoa sekä varustaa asunnot tietoliikennekaapeloinnilla. Kolmen huoneen 
ja keittiön asuntojen parvekkeen ovet voidaan uusia ikkunoiden uusimisen yhteydessä nykyistä 
leveämmiksi, jotta liikuntaesteiselläkin olisi pääsy parvekkeelle. Muutoksien jälkeen suurimmista 
(vähintään kolme huonetta ja keittiö) asunnoista tulisi hyvin senioreille soveltuvia, mutta pienempien 
asuntojen muuttaminen senioriasumiseen soveltuviksi on vaikeaa. Porrashuone soveltuu pienin 
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muutoksin hyvin senioriasumiseen, mutta yhteistiloihin päästäkseen on pystyttävä kulkemaan portaita 
yhden kerroksen välin verran. 

10.5 As Oy Kouluvaara
Tästä kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota. Haastattelun mukaisten korjausten yhteydessä toiminnallisista 
puutteista pystytään ratkaisemaan vain pieni osa. Pihan uudelleen järjestelyjen yhteydessä voidaan uusia 
porrastasanteet riittävän suuriksi ja luiskata niiden edessä olevat pienet tasoerot. Porrashuoneen ja 
sisäänkäynnin suurimpien puutteiden, hankalakulkuisten portaiden ja hissin sekä liikkumisapuvälineiden 
säilytystilan puuttumisen, ratkaiseminen yhdistyy vain pieneltä osin asiantuntijahaastattelujen mukaisiin 
toimenpiteisiin (kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota). Porrashuoneen pintamateriaalien kunnostamisen 
yhteydessä on mahdollista tehdä käsijohde portaiden toisellekin puolelle. Portaiden korkean nousun 
madaltaminen on kuitenkin vaikeaa. Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei liikuntaesteisellä ole niihin 
pääsyä, mikä ei korjaannu ehdotettujen toimenpiteiden yhteydessä. Ehdotetut korjaukset eivät poista 
myöskään asuntojen puutteita senioriasumisen kannalta. Nykyisellään tai ehdotettujen toimenpiteiden 
jälkeen kohde ei sovellu senioriasumiseen. Olisi järkevintä harkita talon suuntaamista jollekin muulle 
kohderyhmälle.

10.6 As Oy Torikatu 56
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, pystytään 
tässä kohteessa ratkaisemaan niistä osa. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimpien puutteiden (hissillä 
ei ole pääsyä kaikkiin kerroksiin ja liikkumisapuvälineiden säilytystila puuttuu) ratkaiseminen ei yhdisty 
kuntoarvion mukaisiin toimenpiteisiin. Hissin pysähtymistarkkuuden parantaminen ja ovipuhelimen 
asentaminen on mahdollista sähköjärjestelmien uusimisen yhteydessä. 

Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei niiden sijaintikerroksiin ole pääsyä hissillä. Talosauna on 
kunnostuksen yhteydessä muutettavissa paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi, toimivammaksi ja 
viihtyisämmäksi. Kattilahuone ja osa polttoainevarastosta ovat haluttaessa otettavissa uuteen käyttöön, 
jos vanha, tarpeeton lämmitysjärjestelmä puretaan.

Yksiöiden senioriasumisen kannalta suurimpien toiminnallisten puutteiden korjaaminen ei onnistu 
muiden korjaustöiden yhteydessä, koska asuntojen mitoitus on liian niukkaa. Kolmioiden suurimmat 
puutteet (peseytymistilojen soveltumattomuus liikuntaesteiselle ja niiden sekä keittiön varustuksen 
parantaminen) on mahdollista ratkaista ehdotettujen putkistojen ja sähköjärjestelmien uusimisen 
yhteydessä. Putkistojen uusimisen yhteydessä on kylpyhuoneiden ja keittiön kalustus muutettavissa 
sekä varustetaso parannettavissa. Sähköjärjestelmiä uusittaessa on myös mahdollisuus kohentaa keittiön 
varustetasoa sekä varustaa asunnot tietoliikennekaapeloinnilla. Muutosten jälkeen kolmioista tulisi 
kohtalaisen hyvin senioreille soveltuvia, mutta pienempien asuntojen muuttaminen senioriasumiseen 
soveltuviksi on vaikeaa. Porrashuone soveltuu pienin muutoksin hyvin senioriasumiseen, mutta 
yhteistiloihin päästäkseen on pystyttävä kulkemaan portaita yhden kerroksen välin verran. 

10.7 As Oy Kauppurienkatu 31
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, pystytään 
tässä kohteessa ratkaisemaan niistä osa. Kadunpuoleisten sisäänkäyntien edessä oleva pieni tasoero 
pystytään ratkaisemaan helposti pihan uudelleen järjestelemisen yhteydessä luiskaamalla sisäänkäynnin 
edestä kadulle johtava laatoitus. Pihan puoleisten sisäänkäyntien kattaminen ja katosten vedenpoistosta 
huolehtiminen ratkaisee ulkoportaiden liukkaus- ja rapautumisongelman. Porrashuoneen ja 
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sisäänkäynnin suurimman puutteen, hissillä ei ole pääsyä kaikkiin kerroksiin, ratkaiseminen ei yhdisty 
kuntoarvion mukaisiin toimenpiteisiin. Hissin pysähtymistarkkuuden parantaminen, käsijohteen 
asentaminen portaiden toiselle puolelle ja porrashuoneen kaikumisen vähentäminen on mahdollista 
porrashuoneen pintojen uusimisen yhteydessä. 

Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei niiden sijaintikerrokseen ole pääsyä hissillä. Talosauna ja talopesula 
ovat kunnostuksen ja putkistojen uusimisen yhteydessä muutettavissa paremmin liikuntaesteisille 
soveltuviksi, toimivammiksi ja viihtyisämmiksi. Talouskellarin kompressorin uusimisessa tulee kiinnittää 
huomiota siihen, ettei uusi jäähdytyslaitteisto madalla tilan käytävää kuten nykyinen. Kattilahuone on 
haluttaessa otettavissa uuteen käyttöön, jos vanha, tarpeeton lämmitysjärjestelmä puretaan.

Vain yhteen suuntaan avautuvien asuntojen, yksiöiden ja osan kaksioista, suurimpien puutteiden 
korjaaminen senioriasumisen kannalta ei onnistu muiden korjaustöiden yhteydessä, koska asuntojen 
mitoitus on liian niukkaa. Muiden asuntojen suurimpien puutteiden, peseytymistilojen soveltumattomuus 
liikuntaesteiselle ja niiden sekä keittiön varustuksen parantaminen, on mahdollista ratkaista ehdotetun 
putkistojen uusimisen yhteydessä. Putkistojen uusimisen yhteydessä kylpyhuoneiden kalustus on 
muutettavissa ja keittiön kalustus muutettavissa sekä varustetaso parannettavissa. Tietoliikenne-
kaapeloinnin asentaminen voidaan yhdistää putkistosaneeraukseen.  Kun asuntojen parvekkeiden ovien 
ja ikkunoiden uusiminen on ajankohtaista, voidaan parvekkeen ovet vaihtaa valoaukoltaan leveämpiin, 
jolloin myös liikuntaesteisillä on pääsy parvekkeelle.  Muutosten jälkeen suuremmista asunnoista tulisi 
hyvin senioreille soveltuvia, mutta yhteen suuntaan avautuvien asuntojen muuttaminen senioriasumiseen 
soveltuviksi on vaikeaa. Porrashuone soveltuu pienin muutoksin hyvin senioriasumiseen, mutta 
yhteistiloihin päästäkseen on pystyttävä kulkemaan portaita yhden kerroksen välin verran. 

10.8 Kiint. Oy Tuiran Länsitorni
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, 
pystytään tässä kohteessa ratkaisemaan vain pieni osa. Tämä johtuu siitä, että kuntoarvio keskittyy 
julkisivun ja parvekkeiden betoniosien kuntoon. Pihan uudelleenjärjestelyn yhteydessä tulee tukia 
mahdollisuutta järjestää vilvoittelumahdollisuus talosaunan yhteyteen ja yhteys kerhotilasta pihalle. 
Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimpien puutteiden (hissillä ei pääse kaikkiin kerroksiin, portaiden 
hankala kuljettavuus ja porrashuoneen heikko valaistus) ratkaiseminen ei yhdisty kuntoarvion mukaisiin 
toimenpiteisiin. Ulko-ovea uusittaessa voidaan ratkaista sen esteettömyyspuutteet.

Yhteistilojen suurin ongelma on, ettei liikuntaesteisellä ole pääsyä ullakolla sijaitsevaan irtaimisto-
varastoon, mikä ei korjaannu ehdotettujen toimenpiteiden yhteydessä. Talopesulan kuivaushuoneiden 
kynnysten poistaminen helpottaisi liikuntaesteisen toimimista talopesulassa ja samalla mahdollisesti 
lattiakaivottomien kuivaushuoneiden lattialla oleva vesi pääsisi valumaan pesutuvan puolelle, missä on 
lattiakaivo. 

Ehdotetut korjaukset eivät poista myöskään asuntojen puutteita senioriasumisen kannalta, silti 
asunnot sopivat nykyiselläänkin kohtalaisen hyvin senioriasumiseen. Myös suurin osa yhteistiloista on 
nykyisellään kohtalaisesti senioriasumiseen soveltuvia.  
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10.9 Kiint. Oy Koskipyykönen
Kun kuntoarvion mukaisiin korjauksiin yhdistetään toiminnallisten puutteiden parantaminen, 
pystytään tässä kohteessa ratkaisemaan kohtalainen osa toiminnallisista puutteista. Piha-alueen 
uudelleen järjestelyjen yhteydessä rakennetaan uudet loivemmat luiskat sisäänkäyntien yhteyteen tai 
varataan riittävästi tilaa uusille loivemmille luiskille sisäänkäyntien yhteyteen. Samalla on mahdollista 
rakentaa katokset sisäänkäyntien edustalle ja lisää säilytystilaa polkupyörille esimerkiksi erilliseen 
piharakennukseen. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimman puutteen, porrashuoneen ja hissin 
niukan mitoituksen aiheuttaman ongelman, ratkaiseminen on erittäin hankalaa eikä se yhdisty 
kuntoarvion mukaisiin toimenpiteisiin. Ulko-ovien uusimisen yhteydessä voidaan ratkaista niiden 
puutteet esteettömyydessä. Sähköjärjestelmien uusimisen yhteydessä olisi mahdollista asentaa 
ovipuhelin, mikä saattaisi myös vähentää porrashuoneiden oviin kohdistunutta ilkivaltaa. 

Yhteistilojen suurin ongelma on niiden sisäisten kulkureittien ja oviaukkojen ahtaus. Talosauna oli 
vasta kunnostettu, joten sen uusiminen paremmin liikuntaesteisille soveltuvaksi lienee ajankohtaista 
vasta seuraavalla kunnostusjaksolla. 

Asuntojen suurimmat puutteet keskittyivät kylpyhuoneisiin ja keittiöihin sekä eteisen ahtauteen. 
Kylpyhuoneiden ja keittiöiden puutteet ovat ratkaistavissa ehdotettujen kylpyhuonekorjausten ja 
vesikalusteiden sekä keittiökaapistojen uusimisen yhteydessä. Ehdotettujen korjausten jälkeen talo 
sopii senioriasumiseen. Puutteeksi tosin jää porrashuoneen ja yhteistilojen sisäisten kulkureittien 
niukka mitoitus.    

10.10 Arvola-koti ry / Arvola IV 
Tästä kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota. Haastattelun mukaisten korjausten yhteydessä toiminnallisista 
puutteista pystytään ratkaisemaan osa. Pihan uudelleen järjestelemisen yhteydessä voidaan pihan 
pinnoitteet vaihtaa ehjiksi ja paremmin apuvälineen kanssa liikkuvalle soveltuviksi. Porrashuoneen 
ja sisäänkäynnin suurimpien puutteiden, hissin niukkojen mittojen, portaiden hankalakulkuisuuden, 
porrashuoneen turvallisuuspuutteiden ja liikkumisapuvälineiden säilytystilan puuttumisen ratkaiseminen 
yhdistyy osittain haastattelun mukaisiin toimenpiteisiin. Liikkumisapuvälineille on suunniteltu 
rakennettavaksi varastotila rakennusrungon ulkopuolelle ja raskaaseen ulko-oveen aukaisuautomatiikka. 
Varastotilan rakentamisen voi yhdistää sisäänkäynnin kattamiseen ja valaistuksen parantamiseen. 
Hissin mittojen suurentaminen, portaiden uusiminen tai asunnon ulko-oven siirtäminen on kuitenkin 
vaikeaa. 

Yhteistiloja kohteessa on vähän. Ehdotetun pihan kunnostuksen yhteydessä on mahdollista parantaa 
kulkua irtaimistovarastoihin, jotka sijaitsevat erillisessä piharakennuksessa. Talosaunan, joka ei 
nykyisellään ole liikuntaesteiselle soveltuva, parantamiseksi ei ole ehdotettu mitään. 

Ehdotetut korjaukset, asuinhuoneiden ja parvekkeiden sekä kylpyhuoneiden lattian välisen tasoeron 
madaltaminen, ovat erittäin vaikeita ratkaista.. Ne eivät poista asuntojen muita suuria puutteita 
senioriasumisen kannalta. Asuntojen eteiset, kylpyhuoneet ja keittokomerot ovat ahtaita. Nykyisellään 
tai ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen kohde ei sovellu senioriasumiseen. Olisi järkevintä harkita 
talon suuntaamista jollekin muulle kohderyhmälle.
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10.11 As Oy Linnanpiha
Tästä kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota. Haastattelun mukaisten korjausten yhteydessä toiminnallisista 
puutteista pystytään ratkaisemaan osa. Porrashuoneen ja sisäänkäynnin suurimpien puutteiden 
(ulkoportaiden, hissillä ei pääse kaikkiin kerroksiin, portaiden hankalakulkuisuuden, porrashuoneen 
niukan mitoituksen ja liikkumisapuvälineiden säilytystilan puuttumisen) ratkaiseminen yhdistyy vain 
pieneltä osin asiantuntijahaastattelun mukaisiin toimenpiteisiin (kohteesta ei ollut tehty kuntoarviota). 
Pihan uudelleen järjestämisen yhteydessä olisi mahdollista korvata pihan puoleisten sisäänkäyntien 
yhteydestä ulkoportaat luiskilla. 

Yhteistilojen suurin ongelma on se, ettei osaan niistä ole pääsyä hissillä ja irtaimistovarastot ovat 
esteellisiä ja käytettävyydeltään heikkoja. Irtaimistovarastojen uudelleen järjestäminen parantaisi 
tilannetta nykyisestä, mutta liikuntaesteisillä ei olisi edelleenkään pääsyä sinne. Haastattelussa mainittiin 
kulkureitin ulkoiluvälinevarastoon olevan hankalan. Sen parantaminen helpottaisi huomattavasti 
polkupyörien kuljettamista tilaan. 

Ehdotetut korjaustoimet eivät ole yhdistettävissä asuntojen puutteiden parantamiseen. Nykyisellään 
suuremmat kaksiot soveltuvat kohtalaisen hyvin rollaattoria käyttävälle asukkaalle. Pienempien 
kaksioiden ja kolmioiden soveltuminen senioriasumiseen edellyttää muutoksia asunnoissa. Yksiöitä ei 
ole tarkoituksenmukaista suunnata senioriasumiseen, koska ne vaatisivat raskaita muutoksia.
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11 Johtopäätökset 

11.1 Esteettömyyden yleisimmät ja suurimmat puutteet 

Lähiympäristö ja palvelut

Tässä aineistossa lähiympäristö oli yleensä helppokulkuista, koska Oulussa maaston korkeusvaihtelut 
ovat vähäisiä. Paikallisesti ongelmia saattoivat aiheuttaa jyrkät ali- tai ylikulkukäytävät, jos sellaisen kautta 
oli kuljettava päästäkseen esimerkiksi päivittäistavaraliikkeeseen. Tuirassa liikkumista hankaloittaa 
jyrkähkö jokitörmä.

Palveluiden osalta paras tilanne oli Arvola IV:ssa, joka sijaitsee Kajaanin keskustassa. Keskusta-alue 
on pinta-alaltaan pienempi kuin Oulussa, joten etäisyydet palveluihin eivät kasva pitkiksi. Ainoastaan 
postiin oli yli 400 metrin matka. Itsenäisen asumisen kannalta hyvää oli, ettei yhdestäkään kohdetalosta 
ollut elintarvikeliikkeeseen tai ravitsemusliikkeeseen yli 400 metrin matkaa. Ravitsemusliikkeenä tässä 
pidettiin ravintolaa, kahvilaa, baaria tai muuta ruokailumahdollisuutta, jotka saattoivat olla avoinna vain 
lyhyen ajan vuorokaudesta. Etäisyydet puistoihin ja linja-autopysäkeille jäivät myös alle 400 metrin ja 
vain yhdessä kohteessa kioskille oli matkaa yli 400 metriä. Oulun keskustassa olevista kohteista pisimmät 
matkat olivat kirjastoon ja asukastupaan. Kirjasto sijaitsee keskustan laidalla saaressa, jolloin etäisyys 
kasvaa väistämättä ja keskustan asukastupa on Keskusta-Nuottasaari-suuralueen yhteinen ja sijaitsee 
Heinäpään kaupunginosassa. Etäisyydet pankkiin ja postiin voivat kasvaa myös suuriksi. Tuirassa ja 
Karjasillalla etäisyydet palveluihin olivat pitempiä. Kaukana Karjasillan kohteesta olivat kioski, pankki, 
posti, apteekki, terveyskeskus ja asukastupa. Tuirassa kaukana olivat terveyskeskus, palvelutalo, 
asukastupa, pankki, posti ja apteekki. Tuiran kaupunginosassa ei ole vielä omaa asukastupaa.

Sisäänkäynnit

Sisäänkäyntien tyypillisiä ongelmia olivat ulkoportaat. Ulkoportaissa ei yleensä ollut kunnollisia 
käsijohteita kummallakaan puolella. Ulko-ovien edustalla olevat tasanteet olivat mitoiltaan liian 
niukkoja, jotta tasanteella mahtuisi kunnolla aukaisemaan oven erityisesti, jos tarvitsee liikkumiseen 
apuvälineen tai mukana on kantamuksia tai lastenvaunut. Hyvänä voi pitää, etteivät yhdenkään kohteen 
pääsisäänkäynnit olleet kokonaan kattamattomia. Kuitenkin kymmenestä kohdetalosta vain kolmen 
pääsisäänkäynnit olivat kunnolla säältä suojattuja; ne olivat katettuja, katokset olivat riittävän syviä ja 
vedenpoistosta oli huolehdittu. Näistä kohteista kahdessa oli sisäänkäynnit myös pihanpuolella, mutta 
ne eivät olleet asiallisesti säältä suojassa. Seitsemässä kohteessa sisäänkäyntien katokset tai sisäänvedot 
eivät olleet riittävän syviä ja sadevedet pääsivät valumaan sisäänkäynnin edustalle ja jäätymään siihen. 
Kaikkien aineiston kohdetalojen ulko-ovissa oli huomauttamista. Ulko-oville tyypillisiä puutteita olivat 
mm. kynnykset, valoaukon niukat mitat, raskaat ja mahdollisesti myös väärinasennetut ovipumput ja 
hankalat vetimet. Ainoastaan yhdessä kohteessa oli sisäänkäyntien yhteydessä tilaa liikkumisapuvälineen 
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säilyttämiseen. Tila olisi tarpeellinen, koska asunnoissa ei ole sitä varten ylimääräistä tilaa ja useat 
käyttävät esimerkiksi rollaattoria vain ulkona liikkuessaan. Useimmissa tapauksissa säilytystilan 
rakentaminen on jälkeenpäin hankalaa. 

Porrashuoneet

Porrashuoneissa yleisimmät ongelmat liittyivät hissiin tai portaisiin. Hissi puuttui kahdesta kohteesta.  
Mitoiltaan hissi oli liikuntaesteisille sopimaton seitsemässä kahdeksasta hissillisestä kohteesta, jos 
arviointikriteeriksi otetaan Soteran laatiman Arvin (http://www.arvi.enef.net/) suositus. Näistä 
seitsemästä muutaman kohteen osalta mainittiin, että hissiin on mahtunut pyörätuolin tai lastenvaunujen 
kanssa. Oletettavasti se ei kuitenkaan ole ollut vaivatonta. Hissillä ei päässyt kaikkiin kerroksiin kuudessa 
hissillisessä kohteessa kahdeksasta. Yleensä yhteistilat tai osa niistä oli tämän vuoksi liikuntaesteisen 
ulottumattomissa. Maantasokerroksessa tasoeroja oli kolmessa hissillisessä kohteessa. Nousuja oli 
kahdesta viiteen. Kahteen kohteeseen on tälle kohtaa rakennettavissa luiska. Toisessa sellainen oli 
ollutkin tilapäisesti.

Tyypillisiä hankalakulkuisia portaita olivat tässä aineistossa suorat yksivartiset portaat, joissa ei ollut 
lepotasoa. Tällaiset portaat ovat raskaita kulkea ja ne koetaan pelottavina. Kaikki tällaiset portaat olivat 
hissillisissä kohteissa. Aineiston kahdessa hissittömässä kohteessa oli suorat, kaksivartiset portaat, joita 
pidetään helppokulkuisempina. Kaikissa aineiston portaissa käsijohde oli vain toisella puolella. Portaisiin 
liittyvä yleinen turvallisuusriski oli, etteivät porrasaskelmat erottuneet toisistaan. Tämä oli tyypillistä 
mosaiikkibetonisille porrasaskelmille erityisesti yhdistettynä heikkoon valaistukseen. Muovimatolla tai 
muovilaatoilla pinnoitetuissa portaissa oli yleensä reunanauhat askelmien etureunassa, mikä helpottaa 
askelmien erottumista.

Mikäli talossa on tuuletusparvekkeet, sijaitsevat ne usein puolikerroksissa suorien kaksivartisten 
portaiden lepotasojen kohdalla. Tässä aineistossa viidessä kohteessa oli tuuletusparvekkeet, ja näistä 
kahdessa kohteessa ne olivat asuinkerrosten tasalla. Muissa tuuletusmahdollisuus oli pihalla. Yhdessä 
kohteessa oli lisäksi erilliset tomutus- ja kuivausparvekkeet talon ullakolla. Puolikerroksissa sijaitsevat 
tuuletusparvekkeet eivät ole liikuntaesteisten käytettävissä. Myös muille asukkaille ne ovat hankalampia 
käyttää kuin asuinkerrosten tasalla olevat. Kantamukset lisäävät porrastapaturman riskiä.

Yhteistilat

Yhteistilojen suurin ja vaikeimmin ratkaistavissa oleva ongelma oli niiden sijainti kerroksessa, jonne 
ei ollut pääsyä hissillä. Liikuntaesteisillä ei ollut tiloihin pääsyä, koska hissi ei ole ulotettu kellariin tai 
ullakolle. Ongelmaa esiintyi kaikkien rakentamisvuosikymmenten kohdetaloissa. Ainoastaan kahdessa 
kohteessa hissillä oli pääsy kaikkiin kerroksiin. Niistäkin toisessa yhteistiloja oli erittäin vähän ja osa niistä 
sijaitsi erillisessä rakennuksessa. Osaan yhteistiloista joutui kulkemaan ulkokautta kolmessa kohteessa. 
Näistä kohteista kaksi oli rakennettu 1950-luvulla ja yksi 1980-luvulla. 1950-luvulla rakennetuissa 
kohteissa on mahdollista ratkaista kulku sisäkautta vajaakäyttöisen kattilahuoneen kautta.

Yhteistilojen mitoitus ei ollut liikuntaesteisille soveltuvaa. Talosaunat eivät nykyisellään soveltuneet 
liikuntaesteisille, mutta usein kyse oli vain löylyhuoneen ja lauteiden soveltumattomuudesta. Puutteet 
ovat ratkaistavissa talosaunan sisäisin tilamuutoksin. Talosaunojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä tulisi 
parantaa. Osassa kohteista tilat olivat pinnoiltaan kuluneita ja wc puuttui kokonaan tai se sijaitsi käytävällä. 
Irtaimistovarastot ja talouskellarit olivat usein liikuntaesteisille soveltumattomia; sisäiset käytävät olivat 
liian kapeita ja varastokomerot olivat käytettävyydeltään heikkoja. Irtaimistovarastokomerot saattoivat 
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olla niin kapeita, että niiden käytettävyys oli heikko. Talouskellarit olivat useimmiten jäähdyttämättömiä, 
jolloin niiden käyttö alkuperäiseen käyttötarkoitukseen on kyseenalaista. Ulkoiluvälinevarastojen 
tyypillinen ongelma oli, että polkupyörän tai muun urheiluvälineen kuljettaminen varastoon oli 
kohtuuttoman hankalaa. Kulkureitit olivat pahimmillaan sekä ahtaita että mutkaisia ja polkupyörät tuli 
kantaa tai kuljettaa pitkin jyrkkää, usein vielä jälkikäteen asennettua luiskaa pitkin.

Asunnot

Asunnoille tyypillisten puutteiden yhteinen nimittäjä oli usein niukka mitoitus. Eteiset olivat ahtaita; 
niihin ei aina mahtunut tuolia pukeutumista varten tai ovien sivussa ei ollut vapaata tilaa. Oviaukot ja 
erityisesti kylpyhuoneiden oviaukot, olivat kapeita tai ovet oli sijoitettu kapeikkoon, jolloin apuvälineen 
kanssa liikkuvan on vaikea avata ovea. Peseytymistilat olivat liian ahtaita osassa kohteista. Erityisesti 
tämä oli ongelmana 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla rakennetuissa kohteissa, joiden kylpyhuoneissa 
saattoi olla istuma-ammeet. Yllättävän monessa kohteessa pesutilat olisivat kuitenkin muutettavissa 
seiniä siirtämättä liikuntaesteisille soveltuviksi järjestämällä vesikalusteet uusille paikoilleen. Useassa 
kohteessa parvekkeet eivät olleet riittävän syviä. Apuvälineen kanssa liikkuva joutuu peruuttamaan 
poistuessaan parvekkeelta, koska parvekkeella ei mahdu kääntymään ympäri. Kapeus vaikeuttaa myös 
kalustamista ja rajoittaa parvekkeen käyttöä. 

Toinen yhteinen nimittäjä asuntojen puutteille oli heikko varustetaso nykypäivän vaatimuksiin 
nähden. 1950-luvulla rakennetuista vanhemmista kohteista pienistä asunnoista saattoi puuttua 
peseytymismahdollisuus. Kohteen iästä riippumatta kylpyhuoneista puuttui yleensä säilytys- ja laskutila. 
Ennen 1970-lukua rakennettujen kohteiden asunnoista puuttui pyykinpesumahdollisuus. Yhdessä 
1960-luvulla rakennetussa kohteessa suurimmissa asunnoissa oli varaus pyykinpesukoneelle. Keittiöiden 
kiintokalustuksen toimivuudessa oli parantamisen varaa; varustetaso ei vastaa nykyisiä vaatimuksia ja 
työergonomian kannalta työpisteet oli sijoitettu keskenään hankalasti. Vanhimmista kohteista puuttuivat 
tilavaraukset jääkaapille, astianpesukoneesta puhumattakaan. Tilavaraus astianpesukoneelle oli kaikissa 
asunnoissa vain yhdessä 1980-luvulla rakennetussa kohteessa. Tietoliikennevalmiudet olivat yleensä 
heikot. Vain yhteen kohteeseen koko kiinteistöön oli asennettu laajakaista. Muutamassa taloyhtiössä 
asiaa oli harkittu.  

Käyttämättömät resurssit

Jonkin verran kokonaan käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä tilaa oli useassa kohteessa. Tällaisia olivat 
esimerkiksi tyhjillään olevat varastotilat tai mankelihuoneet, varastokäytössä olevat ikkunalliset 
maantasokerroksen huoneet tai kuivaushuoneet, joista puuttuivat pyykinkuivausnarut. Kaikissa 
1950- ja 1960-luvulla rakennetuissa kohteissa, joissa oli ollut oma keskuslämmitysjärjestelmä, olivat 
kattilat purkamatta kattilahuoneessa. Usein myös polttoainevarastot olivat vajaakäytöllä; kaukolämmön 
lämmönvaihdin oli asennettu tilaan, mutta suurimmaksi osaksi tila oli tyhjillään. Jos polttoainevarastot 
oli otettu kokonaan muuhun käyttöön, ne olivat ulkoiluvälinevarastoina. Runsaasti käyttämätöntä 
rakennusoikeutta oli kahdessa kohteessa, joista toinen oli rakennettu 1950-luvulla ja toinen 
1980-luvulla. Kummassakin kohteessa on suuri tontti ja lisärakentaminen on siten mahdollista.
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11.2 Parhaiten senioriasumiseen soveltuvat kohteet

Ilman muutostöitä

Aineiston perusteella asuinkerrostalon soveltuvuuteen senioriasumiseen ei ole merkitystä sillä, onko 
talo perusratkaisultaan lamelli- vai pistetalo. Merkittävin ero näiden kahden välillä on se, että usein 
pistetalossa asuntojen avautumissuunnat ovat epäedullisempia. Talon kerrosluvulla on sitä kautta 
merkitystä sen soveltuvuudelle senioriasumiseen, että korkeampiin taloihin on rakennettu hissi. Hissin 
rakentamisen edellyttämä kerroslukumäärä vaihtelee rakentamisajankohdan sekä talon rakentamisen 
rahoituksen mukaan. Esimerkiksi Arava-lainoitettuun taloon ei 1950-luvulla saanut rakentaa hissiä, 
vaikka talossa oli neljä asuinkerrosta.

Tässä aineistossa parhaiten asuinkerrostaloina senioriasumiseen vaikuttavat soveltuvan 1970-luvulla 
rakennetut kohteet. Toisaalta palvelujen sijainnin osalta nämä kohteet ovat aineiston heikommasta 
päästä. Kohteet sijaitsevat Tuiran kaupunginosan laidalla ja etäisyydet palveluihin olivat niissä yhdessä 
Karjasillalla sijainneen kohteen kanssa aineiston pisimmät. Tuiran kaupunginosa on lähiömäinen, jossa 
palvelut ovat keskittyneet kahden läpiajoreitin varteen.

Kummankaan talon sisäänkäynnin esteettömyydessä ei ole vaikeasti ratkaistavissa olevia puutteita. 
Toisen kohteen sisäänkäynti on esteetön ulko-ovea lukuun ottamatta. Kummassakin talossa on 
hissi. Toisessa kohteessa hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin ja toisessa kaikkiin kerroksiin lukuun 
ottamatta kerrosta, jossa irtaimistovarastot sijaitsevat. Toisessa kohteessa on aineiston ainoa hissi, 
joka on mitoiltaan liikuntaesteiselle soveltuva.  Kuitenkaan tällä perusteella ei voida päätellä, että 
kaikki 1970-luvulla rakennetut talot soveltuisivat senioriasumiseen. 1970-luvulla on rakennettu 
paljon kolmikerroksisia hissittömiä kerrostaloja, joissa on maanpäällinen kellari ja nämä kohteet eivät 
sovellu hyvin senioriasumiseen. Tämän aineiston kummassakin 1970-luvulla rakennetussa talossa 
asuinkerroksia on kahdeksan.

Tämän ikäisissä taloissa on myös runsaasti yhteistiloja, joilla voi kohottaa asumisen laatua tai joilla 
on mahdollisuus kompensoida joitakin asunnon puutteita. Kerhotiloissa on mahdollisuus järjestää 
erilaista ohjelmaa; esimerkiksi toisessa kohteessa kerhotilaan kokoontui muutama rouva kerran 
viikossa paistamaan makkaraa. Hyvin varusteltu talopesula, jollainen kummasakin kohteessa on, 
voi kompensoida asunnosta puuttuvaa pyykinkuivausmahdollisuutta. Tämän aineiston 1970-luvulla 
rakennetut kohteet eivät välttämättä anna täysin luotettavaa kuvaa tämän ikäisten talojen yhteistiloista, 
koska kumpikin on kunnallisen vuokrataloyhtiön omistuksessa.

1970-luvulla rakennettujen kohdetalojen asuinhuoneet ovat riittävän tilavia ja yleensä myös hyvin 
kalustettavissa. Asuntojen peseytymistilat ovat aineiston mukaan väljempiä kuin vanhemmissa ja 
nuoremmissa kohteissa. Lähes kaikkien kohdetalojen asuntojen peseytymistilat soveltuisivat ilman 
muutoksia rollaattoria käyttävälle ja kaikki ovat muutettavissa pyörätuolin käyttäjälle soveltuviksi 
seiniä siirtämättä. Kaikissa kylpyhuoneissa on varaukset pyykinpesukoneelle. Asuntojen keittiöt 
ovat kiintokalustukseltaan suhteellisen toimivia, mutta pienemmistä asunnoista puuttuvat varaukset 
astianpesukoneelle. Parvekkeet ovat suojaisia ja mitoiltaan riittäviä. 

Muutostöiden jälkeen 

Jotta voidaan arvioida, mitkä kohteet soveltuvat parhaiten senioriasumiseen muutostöiden jälkeen, on 
selvitettävä, ovatko tarvittavat toiminnalliset muutokset ratkaistavissa kohtuullisin toimenpitein. 
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Kohteiden runkorakenne on muuntojoustava kuudessa talossa, joissa runkorakenne on muunneltava 
sekä asunnoissa että yhteistiloissa. Kaikkien 1950-luvulla rakennettujen kohteiden runkorakenne on 
muuntojoustava. Kahden kolmesta 1960-luvulla rakennetusta ja toisen 1980-luvulla rakennetuista 
kohteista runkorakenne on muuntojoustava. 1950-luvulla rakennetuista taloista kaksi on sekarunkoisia 
ja yksi betoniseinärunkoinen. 1960-luvulla rakennetuista taloista toinen on sekarunkoinen/
tiilimuurirunkoinen ja toinen betoniseinärunkoinen talo. 1980-luvulla rakennettu muuntojoustava talo 
on kirjahyllyrunkoinen.

Rakennusrunko ei salli suuria muutoksia yhdessä 1960-luvulla rakennetussa kohteessa, kummassakaan 
1970-luvulla rakennetussa kohteessa, eikä toisessa 1980-luvulla rakennetussa kohteessa. 1960-luvulla 
rakennettu talo on betoniseinärunkoinen ja 1970-luvulla rakennetut talot ovat kirjahyllyrunkoisia. 
1980-luvulla rakennettu talo on betoniseinä-kirjahyllyrunkoinen. Muunneltavuudeltaan heikkoja ovat 
talot, joiden runkorakenne perustuu tiheässä oleviin, rakennuksen poikki meneviin kantaviin seiniin. 
Kirjahyllyrunko on hyvä esimerkki tämänkaltaisesta runkorakenteesta. Poikkeuksena on 1980-luvulla 
rakennettu kirjahyllyrunkoinen talo, joka on kohtalaisen helposti muunneltava. Tämä johtuu siitä, että 
kantavia poikkiseiniä on harvassa. Usein näissä taloissa kantavat seinät ovat betonia, jolloin niiden 
aukottaminen raudoitusten vuoksi on vaikeaa.  

Pienet asunnot ovat huonommin muunneltavia kuin suuret, koska tilaa ja huoneita on vähemmän 
ja sitä kautta myös muuntelumahdollisuuksia on vähemmän. Kaiken kokoisten asuntojen kokonaan 
uudelleen järjestelyä vaikeuttaa keittiön ja peseytymistilojen sijainti, koska siirtäminen on yleensä 
hankalaa vesijohtojen ja viemäreiden vuoksi.

Kohtuullisten muutostöiden jälkeen tämän aineiston kohdetaloista senioriasumiseen soveltuisi kolme 
kohdetta. Kaikkiin näihin jäisi kuitenkin joitakin puutteita. Talot soveltuvat parhaiten senioreille, jotka 
eivät tarvitse pyörätuolia.

As Oy Kauppurienkatu 26–28 sopisi muutosten jälkeen senioriasumiseen lukuun ottamatta yksiöitä, 
joista puuttuu peseytymismahdollisuus. Riittävän suuren kylpyhuoneen rakentaminen on jälkeenpäin 
hankalaa. Yksiöiden muuntojoustavuus ei yleensäkään ole kovin hyvä. Muut asunnot soveltuisivat 
hyvin; muista kuin suurimmista asunnoista jäisi tosin parveke puuttumaan. Kohteen sijainti palveluihin 
nähden on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät eniten maantasokerroksen tasoero, 
jonka ratkaisemiseksi pitäisi olla nostin, ja yhteistilojen sijainti kellarissa ja ullakolla, jonne ei ole pääsyä 
hissillä, sekä hissin huono soveltuvuus pyörätuolin käyttäjille. 

As Oy Kauppurienkatu 31 soveltuisi myös muutosten jälkeen senioriasumiseen lukuun ottamatta vain 
yhteen suuntaan avautuvia asuntotyyppejä. Yhden asuntotyypin osalta ongelmaksi jäisi se, ettei eteisessä 
ole tilaa tuolille pukeutumista varten. Kaikille asuntotyypeille on yhteistä se, ettei runkorakenne ole 
kovinkaan joustava. Tarvittavat muutokset onnistuvat tästä huolimatta. Talon sijainti palveluihin nähden 
on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät eniten yhteistilojen sijainti kellarissa, jonne 
ei ole pääsyä hissillä, ja hissin huono soveltuvuus pyörätuolin käyttäjille. 

Myös As Oy Linnanpiha soveltuu kohtalaisen hyvin senioriasumiseen lukuun ottamatta yksiöitä. 
Myöskään pienemmät kaksiot eivät sovellu kovin hyvin senioriasumiseen niiden ahtaiden 
asuinhuoneiden vuoksi. Asuntojen ongelmana on, ettei niiden peseytymistiloja pysty muuttamaan 
pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi seiniä siirtämättä. Huoneistosaunan yhdistäminen peseytymistilaan 
ratkaisisi ongelman. Asuntojen sisäänkäyntien esteellisyyden ratkaiseminen on vaikeaa. Kohteen sijainti 
palveluihin nähden on hyvä. Talon soveltuvuutta senioriasumiseen heikentävät eniten ulkoportaat, 
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porrashuoneen liian niukka mitoitus pyörätuolin käyttäjälle asuinkerroksissa, hissin huono soveltuvuus 
pyörätuolin käyttäjille ja osan yhteistiloista sijainti ullakolla, jonne ei ole pääsyä hissillä.

11.3 Heikoiten senioriasumiseen soveltuvat kohteet
Heikosti senioriasumiseen soveltuu puolet kohteista. Näistä kahdessa suurimmat asunnot on mahdollista 
muuttaa rollaattoria käyttävälle seniorille soveltuvaksi, mutta se vaatii useita muutoksia asuntoihin. 
Näissä kohteissa koko talon profiloimista senioriasumiseen ei voi pitää järkevänä, koska vain pieni 
osa asunnoista soveltuu siihen. Kolmen kohdetalon osalta on järkevintä harkita niiden suuntaamista 
kokonaan muulle kohderyhmälle kuin senioreille.

As Oy Torikatu 56:n asunnoista kolmioita on kaksi viidestä ja loput ovat yksiöitä. Nämä asunnot on 
mahdollista muuttaa senioriasumiseen soveltuviksi, mutta se vaatii paljon toimenpiteitä. Silti keittiö ja 
kylpyhuone jäävät liian ahtaiksi pyörätuolin käyttäjälle, jos seiniä ei siirretä. Yksiöiden muuttaminen 
senioriasumiseen on hankalaa. Porrashuone soveltuu kohtalaisesti pienin muutoksin senioriasumiseen, 
mutta hissi ei sovi mitoiltaan pyörätuolin käyttäjälle. Yhteistiloihin kellariin ja ullakolle ei ole pääsyä 
hissillä. Kohteen sijainti palveluihin nähden on hyvä. Samoin As Oy Tuirantornin asunnoista vain 
suurimmat on mahdollista muuttaa senioriasumiseen soveltuviksi. Se edellyttää kuitenkin useita 
muutostoimenpiteitä, ja kuitenkin peseytymistilat ja eteiset jäävät liian ahtaiksi pyörätuolinkäyttäjälle, 
jos seiniä ei siirretä. Yhteistiloihin kellariin ja ullakolle ei As Oy Tuirantornissakaan ole pääsyä hissillä. 
Porrashuone soveltuu pienin muutoksin senioriasumiseen ja etäisyydet tärkeimpiin palveluihin ovat 
lyhyet. Näiden talojen profilointi kokonaan senioriasumiseen ei ole tarkoituksenmukaista. Suuremmat 
asunnot voidaan kuitenkin tarpeen mukaan muuttaa yksittäisen senioriasukkaan tarpeisiin. 

Kolmen kohteen osalta kannattaisi harkita niiden profiloimista muuhun kuin senioriasumiseen. 
Kaikissa näissä on myös hyviä puolia, mutta seniorien asunnoiksi soveltuvia ne eivät ole. Asunnot 
voivat esimerkiksi olla pinta-alaansa nähden todella tehokkaasti suunniteltuja, jolloin ne toimivat hyvin 
normaalisti liikkuvan asuntoina, mutta apuvälineen kanssa liikkuminen on hankalaa ellei mahdotonta.

Arvola IV:n asunnot eivät nykyisellään sovellu senioriasumiseen ja muutostyöt ovat vaikeita. Eteinen, 
kylpyhuone ja keittokomero ovat peräkkäin porrashuoneen ja rakennuksen ulkoseinän välissä, jolloin 
niitä on vaikea laajentaa. Joihinkin asuntoihin on mahdotonta järjestää esteetöntä pääsyä, koska 
porrashuoneen mitoitus on niin niukkaa. Porrashuoneen muut puutteet ovat ratkaistavissa lukuun 
ottamatta hissin niukkoja mittoja pyörätuolin käyttäjälle. Palveluiden puolesta kohteen sijainti olisi 
hyvä.

As Oy Ketokatu 8:n suurin ongelma senioriasumisen kannalta on hissin puuttuminen. Hissin 
rakentaminen on mahdollista mutta kallista, kun kolmikerroksessa ja kolmiporrashuoneisessa talossa 
yksi hissi palvelisi vain yhdeksää asuntoa. Isommat kaksiot olisivat muutettavissa senioriasumiseen 
soveltuviksi kohtalaisilla toimenpiteillä. Suurimmaksi puutteeksi jäisi parvekkeiden soveltumattomuus 
liikuntaesteisille. Pienemmät kaksiot, joita on asunnoista kolmasosa, eivät ole helposti muutettavissa 
senioriasumiseen soveltuviksi. Niistä puuttuu peseytymismahdollisuus ja sen rakentaminen ei onnistu 
seiniä siirtämättä. Myös eteiset sekä keittokomerot ovat ahtaita. Esteettömän kulun saaminen 
yhteistiloihin edellyttäisi vielä yhden hissin tai nostimen rakentamista, koska yhteistilat sijaitsevat 
liikesiiven toisessa kerroksessa. Etäisyydet palveluihin ovat aineiston pisimmät. 

As Oy Kouluvaaran vaikeimmin ratkaistavia ongelmia ovat hissin puuttuminen ja niukasti mitoitetut 
asunnot. Hissin rakentaminen tässä kohteessa olisi kannattavampaa kuin As Oy Ketokatu 8:ssa, koska 
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porrashuoneita on kaksi, toinen hissi palvelisi yhdeksää ja toinen kahtatoista asuntoa ja samat hissit voisi 
ulottaa kellariin ja ullakolle, missä yhteistilat sijaitsevat.  Asuntojen mitoitus on kuitenkin niin niukkaa, 
ettei yhdestäkään asuntotyypistä saa seiniä siirtämättä pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaa. Helpoimmin 
muutettavissa olisivat kohteen suurimmat asunnot, mutta niiden puutteeksi jäisivät ahtaat kylpyhuoneet. 
Pienempien asuntojen puutteita ovat ahtaat eteiset ja kylpyhuoneet. Lisäksi keittokomeroiden mitoitus 
vaikeuttaa toimivan kalustuksen suunnittelua. Palveluihin nähden kohteen sijainti on hyvä.

11.4 Korjausten ja soveltuvuuden parantamisen yhdistäminen
Rakennusmateriaalien ikääntymisen ja kulumisen takia on rakennusosia kunnostettava ja vaihdettava. 
Eri materiaalien ja rakennusosien kunnostusjaksojen pituudet vaihtelevat. Koska normaali kuluminen 
on ennustettavissa, voidaan tuleviin korjauksiin varautua etukäteen. Tällöin on mahdollista tehdä 
suunnitelmallista korjaus- ja kunnossapitotyötä, johon voidaan yhdistää rakennuksen laadun 
parantaminen. Kun etukäteen tiedetään kunnostuksen koskevan jotakin rakennusosaa tai tilaa, 
tulee selvittää myös sen toiminnalliset puutteet. Niiden korjaaminen on järkevää yhdistää teknisen 
laadun parantamisen yhteyteen, joka tehtäisiin joka tapauksessa. Esimerkiksi putkistosaneerausten 
yhteydessä on hyvä mahdollisuus parantaa niin asuntojen peseytymistilojen kuin keittiökalustuksenkin 
sekä talosaunojen ja talopesuloiden toiminnallisuutta. Kulumisen tai kunnostuksen vuoksi tehtävissä 
korjaustöissä on otettava erityisesti huomioon, ettei toiminnallista laatua heikennetä esimerkiksi 
vaihtamalla lattiamateriaali liukkaampaan tai vaikeammin puhdistettavaan eikä estetä mahdollisuutta 
parantaa myöhemmin jonkun rakennusosan toiminnallisuutta. Esimerkiksi pihan kunnostamisen 
yhteydessä muistetaan varata tilaa ulkoportaiden yhteyteen mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle 
luiskalle. 

Samoihin rakennusosiin tai tiloihin vaikuttavat työt kannattaa tehdä yhtä aikaa. Suunnitelmallisuudella 
on tässä merkittävä osuus. Ei ole millään tavoin järkevää jakaa esimerkiksi lvis-järjestelmien uusimista 
useampaan kertaan, koska pintojen uusimisen osuus kustannuksista on merkittävä, rakennustyön 
asumiselle aiheuttamasta epämukavuudesta puhumattakaan. 

Ennen laajoihin korjaus- tai muutostöihin ryhtymistä tulisi miettiä taloyhtiön strategiaa; millaiseen 
käyttöön rakennus halutaan ja kenelle se suunnataan. Sen avulla saadaan suuntaviivat rakennuksen 
korjaustyölle ja voidaan arvottaa erilaisten muutosten tarpeellisuutta ja kannattavuutta. Onko 
esimerkiksi hissin rakentamisen sijaan järkevämpää suunnata hissitön asuinkerrostalo, jonka asunnot 
ovat pieniä ja vaikeasti muunneltavia, vaikka ensiasuntoaan ostaville nuorille.

11.5 Jatkokysymykset tuleviin tutkimuksiin
Tämän tutkimusosion perusteella on herännyt jatkokysymyksiä ajatellen tulevia tutkimuksia. 
Millaisia käytännön sovelluksia on jo olemassa tutkimuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseen 
korjausrakentamisen tai apuvälineiden keinoin? Onko tietyn puutteen korjaaminen järkevämpää 
korjausrakentamisen keinoin vai löytyisikö siihen soveltuva valmis tuote, palvelu tai apuväline? 
Markkinoilla olevien sovellusten laatu ja toimivuus vaikuttavat niiden mahdolliseen jatkokehityksen 
tarpeeseen. Mahdollisesti kaikkien puutteiden korjaamiseen ei ole vielä olemassa kaupallisia sovelluksia, 
minkä vuoksi uusien toimivien korjausrakennussovellusten kehittäminen olisi tarpeellista.
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Kuva 70. Ahdas piha, jossa on tilaa vain pysäköinnille ja jäteastioille. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 71. Pintavedet valuvat ylempänä olevalta naapuritontilta. Kuva: Laura Sorri.
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Kuva 73. Jyrkkä autotallien luiska. Kuva: Laura Sorri.
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Kuva 76. Rikkoutunut syöksytorvi. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 77. Loiskekouru puuttuu. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 78. Rappaus halkeilee. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 79. Julkisivun verhouslevyt ovat rikkoutuneet ja likaantuneet. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 80. Ulko-ovi kaipaa kunnostamista. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 81. Ulko-ovet lasit on vaihdettu muoviin ja jalkasäleikkö poistettu oveen kohdistuneen 
ilkivallan takia. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 82. Maali hilseilee parvekelaatan alapinnasta. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 83. Parvekkeen hallitsematon vedenpoisto aiheuttaa valumajälkiä julkisivuun. Kuva: Laura 
Sorri.
Kuva 84. Porrashuoneen katossa oleva akustointiverhous on rikkoontunut. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 85. Porrashuoneen lattia on erittäin huonokuntoinen. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 86. Wc:n pintamateriaalit ovat huonokuntoisia. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 87. Talosaunan kiuas on huonokuntoinen, rappaus hilseilee seinästä ja kiukaan suojakaiteet 
puuttuvat. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 88. Ahdas hissikori. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 89. Hississä on hankala veräjäovi ja hissin pysähtymistarkkuus on heikko. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 90. Vanha lämmitysjärjestelmä on purkamatta. Osa putkista on vain katkaistu ja tulpattu. Kuva: 
Laura Sorri.
Kuva 91. Vanhoissa putkieristeissä on asbestia ja paikallisia rikkoutumia. Kuva: Laura Sorri.
Kuva 92. Iäkkäiden sähköjärjestelmien laajentaminen on hankalaa. Lattialta puuttuu eristävä matto. 
Kuva: Laura Sorri.
Kuva 93. Valaistus on heikko useassa kohteessa. Tummat kattopinnoitteet pahentavat ongelmaa. 
Kuva: Laura Sorri.
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Sisäänkäynnin ja porrashuoneen arviointikriteerien selitykset

Arviointikriteerin nimi Sisältö - pisteytykseen vaikuttavat asiat
Pihan esteettömyys kadulta
sisäänkäynnille

Pihalla ei ole suuria tasoeroja, pihan pinnoitteet ovat helppokulkuisia,
pihan portit ovat helppokäyttöisiä ja pihalta pääsee pois ilman avaimia.

Sisäänkäynnin valaistus

Heikko taso: Sisäänkäynnin yhteydessä ei ole valaisinta.
Kohtalainen taso: Sisäänkäynnin yhteydessä on valaisin, mutta 
valaistusteho ei ole riittävä.
Hyvä taso: Valaistus on riittävä.

Sisäänkäynnin hahmotettavuus
Porrashuoneen sisäänkäynti erottuu julkisivusta ja muista ovista kuten 
esim. varastojen ovista.

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynnin edessä ei ole tasoeroja ja ulkoportaita, mahdollisia
tasoeroja varten on rakennettu riittävän loivat luiskat, tasoerojen kohdalla 
on käsijohteet kummallakin puolella, porrastasanteen mitat ovat riittävän 
suuret, jotta siinä mahtuu seisomaan apuvälineen tai lastenvaunujen
kanssa.

Sisäänkäynti suojattu säältä
Sisäänkäynnin päällä on riittävän syvä katos, jonka vedenpoistosta on 
huolehdittu.

Ulko-oven esteettömyys

Ulko-oven vapaan aukon mitat ovat riittävät liikuntaesteiselle, ovessa ei 
ole korkeaa kynnystä, vedin on helppokäyttöinen ja siitä saa tarvittaessa 
otteen ranteellakin, ovipumppu ei ole liian raskas ja se on asennettu
oikein.

Ovipuhelin
Heikko taso: talossa ei ole ovipuhelinta.
Hyvä taso: talossa on ovipuhelin.

Sisäänkäynnin yhteydessä 
säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Sisäänkäynnin läheisyydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille ja 
lastenvaunuille.

Maantasokerroksen esteettömyys

Maantasokerroksen ja tuulikaapin mitat sekä tuulikaapin oven vapaa 
aukko ovat riittävät liikuntaesteiselle, tuulikaapin ovessa ei ole korkeaa
kynnystä, maantasokerroksessa ei ole tasoeroja.

Portaiden helppokulkuisuus

Portaiden nousu ja etenemä ovat kohtuulliset, porrasaskelmat eivät ole 
avonaiset, portaissa on lepotaso kerrosten välillä, kierreporras on 
vaikeakulkuinen, portaissa on käsijohteet molemmin puolin.

Hissi
Heikko taso: talossa ei ole hissiä 
Hyvä taso: talossa on hissi

Hissin soveltuvuus 
liikuntaesteiselle

Hissikorin mitat ja oven vapaan aukon mitat ovat riittäviä liikuntaesteiselle, 
ovi on helposti avattava ja hissin pysähtymistarkkuus on hyvä.
Heikko taso: hissikori on liian ahdas.
Kohtalainen taso: kääntö- tai veräjäovi, epätarkka pysähtyminen (mikäli
hissikori riittävän suuri).
Hyvä taso: riittävä hissikorin koko, helposti avattavat ovet.

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
Hissiin pääsee maantasosta ja hissillä pääsee kaikkiin asuinkerroksiin 
sekä niihin kerroksiin, joissa on yhteiskäytössä olevia tiloja

Porrashuoneen esteettömyys Porrashuoneen mitat asuinkerroksissa ovat riittäviä liikuntaesteiselle.

Porrashuoneen turvallisuus
Oviaukkojen etäisyys kohtisuoraan ja sivusuunnassa ovat riittäviä 
alaspäin johtavista porrassyöksyistä. Porrasaskelmat erottuvat toisistaan.

Porrashuoneen valaistus
Valaistuksen on riittävän tehokas ja tasainen. Porrashuoneessa ei ole 
pimeitä alueita.

Porrashuoneen akustiikka

Heikko taso: porrashuoneessa kaikuu voimakkaasti.
Kohtalainen taso: porrashuoneessa kaikuu jonkin verran.
Hyvä taso: porrashuoneessa ei kaiu.

Porrashuoneen selkeys
Porrashuoneen on pohjaratkaisultaan selkeä. Suunnistettavuus
porrashuoneessa on hyvä sekä asuin- että maantasokerroksissa.

Liite 1 – Arviointikriteeristö
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Yhteistilojen arviointikriteerien selitykset

Arviointikriteerin nimi Sisältö - pisteytykseen vaikuttavat asiat

Liikuntaesteisellä on pääsy
irtaimistovarastoon Reitti asunnosta irtaimistovarastoon on liikuntaesteisen kuljettavissa.

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Varastohuoneen sisäisten käytävien vapaa leveys ja korkeus ovat riittäviä 
liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja, varastohuoneen oven vapaa 
aukko on riittävän leveä ja korkea liikuntaesteiselle eikä ovessa ole korkeaa 
kynnystä.

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Varastokomerot ovat pinta-alaltaan riittävä kokoisia ja riittävän korkeita,
niiden muoto mahdollistaa järkevän varastokäytön ja oven vapaan aukon 
mitat ovat riittävät liikuntaesteiselle. Käytettävyyteen vaikuttavat myös
esim. varastotilan etäisyys asunnosta, kattorakenteiden sijainti 
varastokomerossa ja varastotilan valaistus.

Liikuntaesteisellä on pääsy 
talouskellariin Reitti asunnosta talouskellariin on liikuntaesteisen kuljettavissa.

Talouskellarien esteettömyys

Varastohuoneen sisäisten käytävien vapaa leveys ja korkeus ovat riittäviä 
liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja, varastohuoneen oven vapaa 
aukko on riittävän leveä ja korkea liikuntaesteiselle eikä ovessa ole korkeaa 
kynnystä.

Talouskellarien käytettävyys

Varastokomeroiden kunto ja varustus ovat riittäviä elintarvikkeiden 
säilyttämiseen, talouskellarihuoneen lämpötila on riittävän viileä 
(jäähdytys), valaistus ja ilmanvaihto ovat riittäviä.

Liikuntaesteisellä on pääsy 
talosaunaan Reitti asunnosta talosaunaan on liikuntaesteisen kuljettavissa.

Talosaunan esteettömyys

Puku-, pesu- ja löylyhuoneen riittävä mitoitus ja ovien vapaiden aukkojen 
mitat ovat riittäviä liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja, lauteiden 
nousut ovat riittävän matalia ja niiden kohdalla on kunnolliset käsijohteet,
löylyhuoneessa on tilaa pyörätuolille ja kiukaan suojaus on hyvä.

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Talosaunan pintamateriaalit ovat hyväkuntoisia ja laadukkaita, talosaunan
yhteydessä on wc, talosaunassa on riittävät varusteet (naulakot, penkit 
jne.), tiloihin tulee luonnonvaloa, talosaunasta on miellyttävät näkymät,
talosaunasta on vilvoittelumahdollisuus ulkona, valaistus on riittävä ja 
miellyttävä.

Liikuntaesteisellä on pääsy 
talopesulaan Reitti asunnosta talopesulaan on liikuntaesteisen kuljettavissa.

Talopesulan esteettömyys
Pesutuvan sekä kuivaus- ja mankelihuoneen mitoitus ja ovien vapaiden 
aukkojen mitat ovat riittäviä liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja.

Talopesulan käytettävyys

Yhteydet talopesulan eri tilojen välillä ovat lyhyet ja sujuvat, laitteet ja 
varusteet ovat toimivia ja tarkoituksenmukaisia (mm. kuivauspuhallin), 
talopesulan läheisyydessä on wc, tiloihin tulee luonnonvaloa, valaistus on
riittävä.

Liikuntaesteisellä on pääsy 
ulkoiluvälinevarastoon

Reitti asunnosta ja pihalta ulkoiluvälinevarastoon on liikuntaesteisen 
kuljettavissa.

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys
Ulkoiluvälinevaraston sisäisten käytävien mitoitus ja ovien vapaiden 
aukkojen mitat ovat riittäviä liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja.

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys
Tilassa on riittävästi säilytystilaa ja telineet urheiluvälineille, polkupyörien
kuljetusreitti on helppokulkuinen, valaistus on riittävä.

Liikuntaesteisellä on pääsy 
kerhotiloihin Reitti asunnosta kerhotilaan on liikuntaesteisen kuljettavissa.

Kerhotilojen esteettömyys
Kerhotilojen mitoitus ja ovien vapaiden aukkojen mitat ovat riittäviä
liikuntaesteiselle, tilassa ei ole tasoeroja.

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Tila on viihtyisä, varustuksen ja kalustuksen laatu ja määrä vastaavat tilan 
käyttötarkoitusta, tiloihin tulee luonnonvaloa, tiloista on näkymä ulos, tilasta
on yhteys pihalle, valaistus on riittävä.
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Asunnon arviointikriteerien selitykset

Arviointikriteerin nimi Sisältö - pisteytykseen vaikuttavat asiat

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin esteettömyys

Eteisen mitat ovat riittävät pyörätuolin kääntymisen,
ulko-oven vapaa aukkoon riittävän leveä, ulko-oven sivussa 
riittävästi tilaa

Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Naulakkotilaa 600 mm/hlö ja lisäksi komerotilaa.
Arviossa otetaan huomioon, että eteiseen tehdään ensiksi tilaa 
pyörätuolin kääntymistä varten.

Eteisessä pukeutumistilaa Eteiseen mahtuu tuoli istualtaan pukeutumista varten.
Asunnossa ei ole tasoeroja ja 
liikennetilat ovat riittävän väljiä

Asunnossa ei ole tasoerot, kulkureittien ja oviaukkojen vapaat 
leveydet ovat riittäviä pyörätuolilla liikkumiseen.

Asunnossa on helppo liikkua, 
looginen pohjaratkaisu

Pohjaratkaisun loogisuus, tehokkuus, asunnon sisäisten 
yhteyksien toimivuus, kiertomahdollisuus asunnossa

Asunnon suuntautuminen
Asunnon avautuminen ilmansuuntien mukaan, asunnon 
avautuminen useampaan suuntaan.

Näkymät asunnosta ulos
Asunnosta avautuvien näkymien kauneus ja 
mielenkiintoisuus.

Pesu- ja wc-tilojen sijainti on hyvä
Pesu- ja wc-tilojen sijainti makuuhuoneisiin ja 
oleskelutiloihin nähden, kulkureitin helppous.

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus Asunnossa on peseytymismahdollisuus (suihku tai amme).

Pesu- ja wc-tilojen esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle

Pesu- ja wc-tiloihin mahtuu halk. 1100 mm 
pyörähdysympyrä, oven vapaa on riittävän aukko. Vaatimuksena 
yksi mitat täyttävä pesu- ja wc-tila, mahdollisen ylimääräisen wc:n 
mitat eivät vaikuta pisteytykseen.

Pesu- ja wc-tilojen esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle

Pesu- ja wc-tiloihin mahtuu halk. 1300 mm 
pyörähdysympyrä, oven vapaa aukko on riittävän leveä, oven 
sivussa on riittävästi vapaata tilaa. Vaatimuksena yksi mitat 
täyttävä pesu- ja wc-tila, mahdollisen ylimääräisen wc:n mitat eivät 
vaikuta pisteytykseen.

Pesu- ja wc-tilojen soveltuminen 
avustajalle

Pesu- ja wc-tiloissa on riittävästi tilaa avustajalle 
(avustaminen peseytymisessä ja wc-istuimelle pääsemisessä).

Pesu- ja wc-tiloissa säilytys- ja
laskutilaa

Säilytystilaa hygienia- ja pesutarvikkeille sekä pesualtaan että 
suihkun yhteydessä.

Pesu- ja wc-tilojen seinämateriaali 
kestää tukikahvojen kiinnittämisen

Pesutilojen seinämateriaali kestää tukikahvojen
kiinnittämisen ilman vahvistamista.
Heikko taso: yksi tai ei yksikään seinä kestä vahvistamatta. 
Kohtalainen taso: kaksi seinää kestää vahvistamatta.
Hyvä taso: kolme tai useampi seinä kestää vahvistamatta.

Asunnossa on huoneistosauna Asunnossa on huoneistokohtainen sauna.

Asuntosaunan esteettömyys
Sauna soveltuu mitoitukseltaan ja varustukseltaan 
liikuntaesteiselle.

Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa Asunnossa on varaus pyykinpesukoneelle.
Pyykinkuivausmahdollisuus
asunnossa

Asunnossa on tilaa kiinteille, sopivalla korkeudella oleville 
pyykinkuivausnaruille.

Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen työskentelyyn

Keittiökalusteiden edessä on riittävästi tilaa pyörätuolia 
käyttävän henkilön työskentelyyn.

Keittiössä on riittävä kalustepituus
Keittiön kalustepituus mahdollistaa työpisteiden järkevän sijoittelun 
ja työtasoa on riittävästi.
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Keittiön kalustus on toimiva
Työpisteiden keskinäinen sijoitus on järkevä, lieden ja 
altaan ympärillä on laskutilaa, yhtenäistä työtasoa on riittävästi.

Keittiössä on riittävä varustus
Keittiön hyvään varustukseen kuuluvat ainakin liesi, jääkaappi, 
varaus astianpesukoneelle.

Keittiössä on tilaa ruokapöydälle

Heikko taso: keittiöön ei mahdu ruokapöytää.
Kohtalainen taso: keittiöön mahtuu pienehkö ruokapöytä.
Hyvä taso: keittiöön mahtuu neljän hengen ruokapöytä.

Olohuone on riittävän 
tilava Olohuone on hyvin kalustettavissa.

Makuuhuone on riittävän tilava

Makuuhuoneeseen voi sijoittaa sängyn pääty seinää vasten, 
sängyn ympärillä on riittävästi tilaa liikkumiseen, kahden huoneen 
ja keittiön asuntojen tai suurempien asuntojen makuuhuoneisiin on 
sijoitettavissa parisänky.

Makuuhuoneen suuntautuminen Makuuhuoneen ikkunat avautuvat luoteen ja idän välille.

Asunnossa on 
ylimääräinen huone

Asunnossa on ylimääräinen huone harrastamiseen, 
vierashuoneeksi tai toiseksi makuuhuoneeksi.
Heikko taso: asunnossa on vain yksi asuinhuone (1h+)
Kohtuullinen taso: asunnossa on yksi makuuhuone (2h+k). 
Hyvä taso: asunnossa on ylimääräinen huone (3h+k)

Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa säilytystilaa Säilytystilan määrä vastaa RT-kortiston suosituksia.

Parveke

Heikko taso: asunnossa ei ole parveketta
Kohtalainen taso: asunnossa on ranskalainen parveke
Hyvä taso: asunnossa on parveke

Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle

Parvekkeen mitat mahdollistavat liikkumisen apuvälineen 
kanssa, oviaukko riittävän leveä, oven sivussa vapaata tilaa, ovi 
helppokulkuinen.

Parvekkeen suuntautuminen ja 
suojaisuus

Parveke avautuu aurinkoiseen ilmansuuntaan,
parvekkeella on tuulen suoja, parveke on lasitettu.
Heikko taso: mikään kriteereistä ei toteudu.
Kohtalainen taso: yksi kriteeri toteutuu ja yksi tai useampia on 
toteutettavissa.
Hyvä taso: kaksi tai useampia kriteerejä toteutuu.

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille

Asunnossa on varaus kaapeloinnin muuttamiseen tai tietoliikenne 
kaapelointi jo valmiina.
heikko taso: kaapelointi ja varaukset puuttuvat.
Hyvä taso: kaapelointi tai varaukset ovat valmiina

Muunneltavuus

Rakennuksen runkotyyppi, asunnon huonejako ja hormiryhmien
sijainti sallivat muuntelut. Huoneet yleispätevyys eli otettavissa 
useaan käyttöön.
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Resurssien arviointikriteerien selitykset

Arviointikriteerin nimi Sisältö - pisteytykseen vaikuttavat asiat

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennuksen runkorakenne niissä kerroksissa, joissa on 
yhteistiloja tai teknisiä tiloja 
Ei resursseja: lähes kaikki väliseinät kantavia 
Jonkin verran resursseja: noin puolet väliseinistä kantavia 
Paljon resursseja: suurin osa väliseinistä kevytrakenteisia

Käyttämätön rakennusoikeus

Ei resursseja: rakennusoikeutta alle 30 m2.
Jonkin verran resursseja: rakennusoikeutta 30–100 m2.
Paljon resursseja: rakennusoikeutta yli 100 m2.

Tyhjät tilat Rakennuksessa on huonetiloja, jotka ovat tyhjillään.

Vajaakäyttöiset tilat

Rakennuksessa on huonetiloja, jotka ovat käytössä vain osittain tai 
käytön laatuvaatimus on tilan laatutason alapuolella (esim. 
ikkunallinen kerhotila kiinteistöhuollon varastona).

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Rakennuksessa, joka on siirretty kaukolämpöön, on kattilahuone
ja/tai polttoainevarasto ottamatta uuteen käyttöön tai käytöstä 
poistetut laitteen ovat vielä jäljellä.
Ei resursseja: tilat kokonaan uudessa käytössä tai ei 
kattilahuonetta/polttoainevarastoa.
Jonkin verran resursseja: osa tiloista otettu muuhun käyttöön
Paljon resursseja: tila suurimmaksi osaksi käyttämättä, vain 
lämmönvaihdin asennettu.

Hyödyntämätön lisäarvo

Tavanomaisuudesta poikkeavat positiiviset laatutekijät, esim. 
kaunis näköala, kattoterassi, puutarha, kuntosali. 
Ei resursseja: laatutekijöitä ei ole tai ne on jo hyödynnetty. 
Jonkin verran resursseja: laatutekijöiden hyödyntämistä voisi 
tehostaa.
Paljon resursseja: laatutekijöitä ei ole hyödynnetty lainkaan tai niitä
hyödynnetty vain vähän.
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Liite 2 – Haastattelu- ja inventointilomake

Lomakkeen numero: ________

Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA)
Perusmalleja seniorien keskusta-asumiselle

Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, korjausrakentamisen laboratorio

1. Kiinteistön perustiedot

1.0 Haastateltu
1.1 Kiinteistön nimi   
1.2 Kiinteistön osoite  
1.3 Rakennusvuosi 
1.4 Kerroslukumäärä   
1.5 Porrashuoneiden lukumäärä 
1.6 Asuntojen lukumäärä 
1.7 Tontti:  oma / vuokra
1.8 Onko tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta? 
1.9 Omistaako as. oy asuntoja tai liiketiloja? Mitä? 
1.10 Maantasokerroksen käyttötarkoitus  
1.11 Minkä ikäisiä asukkaat ovat?  

2. Kiinteistöön tehdyt korjaukset, kiinteistönpitö

1.1  Tehdyt korjaustyöt (mitä, milloin, miksi) 

1.2  Suunnitteilla olevat korjaustyöt, joiden toteutuminen todennäköistä (mitä, 
milloin, miksi) 

1.3  Yhtiökokouksen suhtautuminen tuleviin korjauksiin 

1.4  Onko kiinteistössä kehittämissuunnitelmia tai suunnitelmissa korjaustöitä 
pidemmän ajan kuluttua? (mitä, miksi, milloin)

1.5  Kuinka kiinteistön arvonsäilymisestä huolehditaan? Keskustellaanko 
asiasta? 

 
1.6  Käyvätkö vapautuvat asunnon hyvin kaupaksi?  

1.7 Kuinka kiinteistön kunnossa pidosta huolehditaan? 
Huoltoyhtiö / Talonmies

2.8 Muuta 
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3. Sisäänkäynti

3.1 Ulkoportaat
askelmien lukumäärä 
nousu
etenemä 
käsijohde on / ei
luiska on / ei 

3.2 Katokset (sisäänkäynnin tai portaiden päällä, veden pois johtaminen) 

3.3 Valaistus

3.4 Ulko-ovi
vapaa leveys
vedin 
lukitus
ovipumppu 

3.5 Kaiteet, käsijohteet

3.6 Tuulikaappi (pituus, leveys)

3.7 Ovipuhelin  on / ei

4. Porrashuone

1.1  Onko porrashuoneessa tasoeroja? on / ei
1.2  Onko tasoeroille luiskaa? on / ei
1.3  Porrastyyppi 
4.4 Porrasaskelman nousu    etenemä  
4.5 Porrassyöksyn leveys  
4.6 Kaiteet, käsijohteet 

4.7 Valaistus 

4.8 Nimikyltit 

4.9 Tuuletusparvekkeet on / ei
4.9.1 Mitat 
4.9.2 Oven leveys 
4.9.3 Kynnys
4.9.4 Oven aukeaminen 
4.9.5 Kaide 

4.9.6 Parvekkeen varusteet 

5. Hissi

5.1 Hissi  on / ei
5.2 Mistä kerroksesta mihin 
5.3 Korin koko 
5.4 Oviaukon leveys 
5.5 Ovityyppi: kääntöovi / liukuovi / korissa ei ovea / erillinen korin ovi / veräjä 
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ovi
5.6 Ohjaustaulu (korkeus lattiasta, selkeys) 

5.7 Valaistus 

5.8 Pysähtymistarkkuus 
5.9 Muuta 

6. Varastotilat

1.1 Irtaimistovarastot  on / ei
1.2 Kylmävarastot  on / ei
1.3 Ulkoiluvälinevarasto  on / ei
1.4 Lastenvaunuvarasto  on / ei
1.5 Autotallit asuinrakennuksessa  on / ei
1.6 Erillisiä varastorakennuksia pihalla  on / ei
1.7 Varastotilojen riittävyys 

1.8 Kulkuyhteydet varastotiloihin 

1.9 Kommentteja varastotiloista 

7. Talosauna

7.1 Talosauna  on / ei 
7.2 Montako löylyhuonetta             pesuhuonetta               pukuhuonetta          ?
7.3 Saunatiloihin liittyviä muita tiloja: wc / kuntosali / takkahuone / vilvoittelu / 
uima-allas
7.4 Saunavuorot (minä viikonpäivinä, kesto, yleiset saunavuorot) 

7.5 Käytön veloitusperuste
7.6 Käyttöaste 

7.7 Kulkuyhteydet talosaunaan 

7.8 Kommentteja talosaunasta 

8. Talopesula

1.1 Pesutupa   on / ei 
1.2  Kuivaushuone  on / ei 
1.3  Erillinen mankelihuone on / ei
8.4 Pesutupavuorot (kuinka varataan, vuoron pituus) 

8.5 Veloitusperuste 

8.6 Käyttöaste 

8.7 Kulkuyhteydet pesutupaan 
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8.8 Kulkuyhteydet talopesulan eri tilojen välillä 

8.9 Kommentteja talopesulasta 

9. Kerhotilat

9.1 Kerhotilat  on / ei
9.2 Miten ja kenen käytettävissä 

9.3 Tilan varusteet 

9.4 Käyttöaste 

9.5 Kulkuyhteydet kerhotilaan

9.6 Kommentteja kerhotiloista 

10. Väestönsuoja

10.1 Väestönsuoja  on / ei
10.2 RA-käyttö 

10.3 Pinta-ala 
10.4 Kulkuyhteydet väestönsuojaan 

10.5 Kommentteja vss:n RA-käytöstä 

11. Tekniset tilat

11.1 Onko kiinteistössä vajaassa käytössä olevia teknisiä tiloja (kattilahuone, 
polttoainevarasto jne.) 

11.2 Onko tilojen käyttötarkoituksen muuttamista harkittu? 

11.3 Kommentteja teknisistä tiloista (myös käytössä olevista) 

12. Liiketilat

12.1 Liiketiloja  on / ei
12.2 Lukumäärä 

12.3 Pinta-ala 



131

12.4 Missä käytössä 

12.5 Liiketilojen aiheuttamat muutospaineet (käyttöasteen muutos, pysäköinti, 
varastotilan tarve jne.) 

12.6 Kommentteja liiketiloista 

13. Piha-alue

13.1 Oleskelualue pihalla  on / ei
13.2 Jätehuolto: pisin etäisyys porrashuoneista  
        käytettävyys 

13.3 Autopaikat autotalli pihalla / autokatos / sähköpaikka / kylmä autopaikka
13.4 Kommentteja pihasta

13.5 Lähivirkistys, puistot? Kävelylenkit? 

13.6 Liikenne? 

13.7 Turvallisuus, ilkivalta?

13.8 Vireillä olevat/olleet asemakaavamuutokset lähiympäristössä? 

14. Lähiympäristön palvelut

Etäisyys seuraaviin palveluihin
14.1 Elintarvikeliike  
14.2 Kioski  
14.3 Pankki  
14.4 Posti  
14.5 Apteekki
14.6 Kirjasto 
14.7 Terveyskeskus 
14.8 Linja-autopysäkki 

15. Asuminen
15.1 Plussat
+ 
+ 
+ 
+
15.2 Miinukset
- 
-
-
-
15.3 Muuta asumisesta
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Liite 3 – Kohdetalojen arvioinnin tulokset

Kohdekerrostalojen arvioinnin tulokset

As Oy Kauppurienkatu 26–28
As.Oy Kauppurienkatu 26-28
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As.Oy Kauppurienkatu 26-28
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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As.Oy Kauppurienkatu 26-28
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As.Oy Kauppurienkatu 26-28
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Asunto-osakeyhtiö Kauppurienkatu 26-28
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

4h+k+p
93m2

2h+k
57m2

2h+k
57m2

1h+k
36m2

3h+k
74 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava ei ole
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole ei ole ei ole ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole ei ole ei ole ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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As Oy Ketokatu 8

Ketokatu 8
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

Ketokatu 8
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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Ketokatu 8
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

Ketokatu 8
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Ketokatu 8
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

2h+kk
41,0 m2

2h+k 55,0 
m2

2h+kk
45,0 m2

2h+k 55,0 
m2

2h+k 55,0 
m2

2h+k 55,0 
m2

1h+tupak+
s 55,0 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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As Oy Tuirantorni

As Oy Tuirantorni
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As Oy Tuirantorni
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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As Oy Tuirantorni
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As Oy Tuirantorni
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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As Oy Tuirantorni
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

Asunto-
tyyppi 8

Asunto-
tyyppi 9

Asunto-
tyyppi 10

Asunto-
tyyppi 11

Asunto-
tyyppi 12

Asunto-
tyyppi 13

Asunto-
tyyppi 14

Asunto-
tyyppi 15

1h+kk
28,0 m2

2h+k
53,0 m2

4h+kk
113,0 m2

2h+kk
41,0 m2

3h+k
75,0 m2

1h+kk
27,0 m2

2h+k
58,0 m2

3h+k
69,0 m2

1h+kk
27,0 m2

2h+k
53,0 m2

3h+k
69,0 m2

2h+k
53,0 m2

3h+k
69,0 m2

3h+k
69,0 m2

1h+silitys
27,0 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys toimisto
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunnossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn ei ole
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus ei ole
Keittiön kalustus on 
toimiva ei ole
Keittiössä on riittävä 
varustus ei ole

Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle ei ole
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava ei ole ei ole ei ole ei ole
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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As Oy Kouluvaara

As Oy Kouluvaara
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As Oy Kouluvaara
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso



142

As Oy Kouluvaara
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As Oy Kouluvaara
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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As Oy Kouluvaara
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

Asunto-
tyyppi 8

4h+kk
75,0 m2

2h+kk
43,0 m2

1h+kk
27,0 m2

1h+kk
22,0 m2

2h+kk
43,5 m2

2h+kk
43,5 m2

2h+kk
33,0 m2

1h+kk
29,5 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava alkovi ei ole alkovi
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole ei ole ei ole ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole ei ole ei ole ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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As Oy Torikatu 56

As Oy Torikatu 56
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As Oy Torikatu 56
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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As Oy Torikatu 56
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As Oy Torikatu 56
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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As Oy Torikatu 56
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 1A

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

1h+kk
29,0 m2

1h+kk
29,0 m2

1h+kk
29,0 m2

3h+k
66,0 m2

1h+kk
29,0 m2

3h+k
66,0 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava ei ole ei ole ei ole ei ole
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso



147

As Oy Kauppurienkatu 31

As.Oy Kauppurienkatu 31
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As.Oy Kauppurienkatu 31
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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As.Oy Kauppurienkatu 31
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As.Oy Kauppurienkatu 31
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Asunto-osakeyhtiö Kauppurienkatu 31
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

Asunto-
tyyppi 8

Asunto-
tyyppi 9

Asunto-
tyyppi 10

Asunto-
tyyppi 11

Asunto-
tyyppi 12

Asunto-
tyyppi 13

4h+k
108m2

2h+k
58m2

2h+k
58m2

2h+k
58m2

1h+k
46m2

3h+k
84m2

4h+k
107m2

2h+k
57m2

3h+k
83m2

Tsto
164m2 Tsto 58m2

4h+k+s
108m2

3h+k+s
84m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys toimisto toimisto
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava alkovi
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa

vaate-
huone
hankala

vaate-
huone
hankala

vaate-
huone
hankala

Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle ei ole
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus ei ole

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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Kiint. Oy Tuiran Länsitorni

Kiint Oy Tuiran Länsitorni
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

Kiint Oy Tuiran Länsitorni
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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Kiint Oy Tuiran Länsitorni
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

Kiint Oy Tuiran Länsitorni
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Kiinteistöosakeyhtiö Tuiran Länsitorni
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

3h+k
77,5 m2

3h+k
77,5 m2

1h+kk
33,5 m2

1h+kk
33,5 m2

2h+k
64 m2

2h+k
64 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava alkovi alkovi
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso



153

Kiint. Oy Koskipyykönen

Kiint Oy Koskipyykönen
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

Kiint Oy Koskipyykönen
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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Kiint Oy Koskipyykönen
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

Kiint Oy Koskipyykönen
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Kiint Oy Koskipyykönen
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 2A

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 4A

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 5A

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

Asunto-
tyyppi 7A

Asunto-
tyyppi 8

2h+k
55,0 m2

2h+k
60,0 m2

2h+k
60,0 m2

1h+kk
34,0 m2

3h+k
73,0 m2

3h+k
73,0 m2

3h+k
73,0 m2

3h+k
73,0 m2

1h+kk
34,0 m2

2h+k
60,0 m2

2h+k
60,0 m2

2h+k
55,0 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava alkovi alkovi
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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Arvola-koti ry / Arvola IV

Arvola
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

Arvola IV
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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Arvola IV
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan

Talopesulan estettömyys

Talopesulan käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

Arvola IV
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja



158

Arvola-koti ry / Arvola IV
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

Asunto-
tyyppi 8

Asunto-
tyyppi 9

1h+kk
30,5 m2

1h+kk
30,5 m2

1h+kk
30,5 m2

1h+kk
30,5 m2

1h+kk
32,5 m2

1h+kk
30,5 m2

1h+kk
30,5 m2

2h+kk
45,5 m2

2h+kk
47,0 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi
vaatesäilytystilaa
Eteisessä
pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän
tilava
Makuuhuone on riittävän
tilava ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi
käytettävissä olevaa
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus
liikuntaesteiselle
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso



159

As Oy Linnanpiha

As Oy Linnanpiha
Sijainti ja palvelut

Lähimaasto helppokulkuista - ei suuria korkeusvaihteluita

Etäisyys seuraaviin palveluihin

- elintarvikeliike

- kioski

- ravintola, kahvila, baari

- pankki

- posti

- kirjasto

- apteekki

- terveyskeskus

- palvelutalo

- asukastupa

- linja-autopysäkki

- puisto tms.ulkoilualue

Hyvä taso
etäisyys alle 200 m

Kohtalainen taso
etäisyys 200-400 m

Heikko taso
etäisyys yli 400 m

As Oy Linnanpiha
Sisäänkäynti ja porrashuone

Pihan estettömyys kadulta sisäänkäynnille

Sisäänkäynnin valaistus

Sisäänkäynnin hahmotettavuus

Sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti suojattu säältä

Ulko-oven estettömyys

Ovipuhelin

Sisäänkäynnin yhteydessä säilytystilaa liikkumisapuvälineille

Maantasokerroksen esteettömyys

Portaiden helppokulkuisuus

Hissi

Hissin soveltuvuus liikuntaesteiselle

Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin

Porrashuoneen esteettömyys asuinkerroksissa

Porrashuoneen turvallisuus

Porrashuoneen valaistus

Porrashuoneen akustiikka

Porrashuoneen selkeys

Tuuletusparvekkeiden esteettömyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso
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As Oy Linnanpiha
Yhteistilat

Liikuntaesteisellä on pääsy irtaimistovarastoon

Irtaimistovarastojen esteettömyys

Irtaimistovarastojen käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talouskellariin

Talouskellarien esteettömyys

Talouskellarien käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talosaunaan

Talosaunan estettömyys

Talosaunan viihtyisyys ja käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy talopesulaan (vain kuivausullakko)

Talopesulan estettömyys (vain kuivausullakko)

Talopesulan käytettävyys (vain kuivausullakko)

Liikuntaesteisellä on pääsy ulkoiluvälinevarastoon

Ulkoiluvälinevaraston esteettömyys

Ulkoiluvälinevaraston käytettävyys

Liikuntaesteisellä on pääsy kerhotiloihin

Kerhotilojen esteettömyys

Kerhotilan varustus ja viihtyisyys

Omainaisuus ei ole saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin /

Heikko taso
Omainaisuus on olemassa / 

Hyvä taso

Omainaisuus saavuttavissa 
kohtalaisin muutoksin / 

Kohtalainen taso

As Oy Linnanpiha
Resurssit

Runkorakenteen muunneltavuus

Rakennusoikeus

Tyhjät tilat

Vajaakäyttöiset tilat

Kattilahuoneet, polttoainevarastot

Hyödyntämätön lisäarvo

Ei käyttämättömiä
resursseja Paljon käyttämättömiä resursseja

Jonkin verran käyttämättömiä 
resursseja
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Linnanpiha
Asuntotyyppien vertailu

Asunto-
tyyppi 1

Asunto-
tyyppi 1C

Asunto-
tyyppi 2

Asunto-
tyyppi 3

Asunto-
tyyppi 4

Asunto-
tyyppi 5

Asunto-
tyyppi 6

Asunto-
tyyppi 7

3h+k+s
68,5 m2

3h+k+s
68,5 m2

1h+kk+s
29,0 m2

2h+k+s
57,0 m2

2h+kk+s
41,5 m2

2h+k+s
57,0 m2

3h+k+s
68,5 m2

2h+kk+s
41,5 m2

Eteisen ja asunnon 
sisäänkäynnin
estettömyys
Eteisessä riittävästi 
vaatesäilytystilaa

Eteisessä pukeutumistilaa
Asunnossa ei ole 
tasoeroja ja liikennetilat 
ovat riittävän väljiä
Asunossa on helppo 
liikkua, looginen 
pohjaratkaisu

Asunnon suuntautuminen

Näkymät asunnosta ulos
Pesu- ja wc-tilojen sijainti 
on hyvä

Asunnossa on 
peseytymismahdollisuus
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
rollaattorin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
esteettömyys
pyörätuolin käyttäjälle
Pesu- ja wc-tilojen 
soveltuminen
avustajalle
Pesu- ja wc-tiloissa 
säilytys- ja laskutilaa
Pesu- ja wc-tilojen 
seinämateriaali kestää 
tukikahvojen
kiinnittämisen
Asunnossa on 
huoneistosauna
Asuntosaunan
estettömyys
Pyykinpesumahdollisuus
asunnossa
Pyykinkuivausmahdollisu
us asunnossa
Keittiö on riittävän tilava 
liikuntaesteisen
työskentelyyn
Keittiössä on riittävä 
kalustepituus
Keittiön kalustus on 
toimiva
Keittiössä on riittävä 
varustus
Keittiössä on tilaa 
ruokapöydälle
Olohuone on riittävän 
tilava
Makuuhuone on riittävän 
tilava alkovi
Makuuhuoneen
suuntautuminen
Asunnossa on 
ylimääräinen huone
Asunnossa on riittävästi 
käytettävissä olevaa 
säilytystilaa
Parveke
Parvekkeen soveltuvuus 
liikuntaesteiselle
Parvekkeen
suuntautuminen ja 
suojaisuus

Varaukset
tietoliikennejärjestelmille
Muunneltavuus

Värien selitykset
Ominaisuus on jo 
olemassa, hyvä taso
Ominaisuus on 
saavutettavissa
kohtalaisin toimenpitein, 
kohtalainen taso
Ominaisuus ei ole 
saavutettavissa tai sen 
saavuttaminen vaatii 
raskaita toimenpiteitä, 
heikko taso
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Liite 4 – Kuntoarvion ja haastattelujen mukaiset suurimmat korjaustarpeet kohdekerrostaloissa

Kuntoarvion ja haastattelun mukaiset suurimmat 

korjaustarpeet kohdekerrostaloissa

Seuraavassa listataan laajuudeltaan ja kustannuksiltaan suurimmat korjaustarpeet kohteittain 
vanhimmasta nuorimpaan. Korjaustarpeen yhteydessä mainitaan tarvittaessa, missä ajassa korjaus 
tulisi tehdä.

As Oy Kauppurienkatu 26–28
• Piha-alueen kunnostaminen (ahtaus, pysäköintipaikkojen puute, huoltoliikenteen ongelmat, 

pintavedet valuvat naapuritontilta, asfaltointi ja laatoitus huonokuntoinen).
• Ikkunoiden perusteellinen kunnostaminen, tuuletusparvekkeiden ovien uusiminen, liiketilan 

ovien kunnostaminen.
• Talosaunan kunnostaminen, talopesulan kunnostaminen, jos se halutaan käyttöön.
• Vanhan keskuslämmitysjärjestelmän poistaminen ja asbestin poistaminen, jos halutaan lisää 

tilaa käyttöön ja sisäkulku B- ja C-portaista talosaunaan (ja talopesulaan).
• Jätevesiviemäreiden toiminnallisten puutteiden parantaminen (haastattelun aikaan viemäreiden 

kuvaus niiden kunnon selvittämiseksi oli kesken eikä tuloksia ollut käytettävissä).
• Sähköjärjestelmän uusiminen (kuormitusongelmia, laajennusmahdollisuudet minimaaliset, 

varustetaso heikohko, useita pieniä kiireellisiä toimenpiteitä).  

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt: 
Sokkelin sauman tiivistäminen, vesikaton läpivientien tiivistäminen, kulkusillat puuttuvat vesikatolta, 
syöksytorvien kiinnityksen korjaaminen, loiskekourujen asentaminen, asuntojen lattiakaivojen liitosten 
tiivistäminen.

As Oy Ketokatu 8
• Vesikaton korjaus tai ullakon tuuletuksen parantaminen (räystäiden aluslaudoitus tummunut, 

maalipinta hilseilee).
• Julkisivun maalaus ja paikallisten halkeamien paikkaus.
• Ikkunoiden, liikesiiven ulko-ovien, parvekeovien ja autotallin ovien kunnostaminen (käynti 

huono, kunto välttävä, maalipinta tyydyttävä).
• Vanhan keskuslämmitysjärjestelmän poistaminen ja sen asbestin poistaminen, jos halutaan 

lisää tilaa käyttöön ja sisäkulku talosaunaan ja talopesulaan. Vähintään on kytkettävä vanhat 
kattilat ja varaaja irti patteriverkostosta.

• Käyttövesiputkiston, lämmitysputkiston ja viemäreiden uusiminen (käyttöikää jäljellä 3–5 v.) ja 
autotallin luiskan viemäreiden liittäminen sadevesiviemäriin jätevesiviemärin sijasta, vanhojen 
vesikalusteiden uusiminen, venttiilien uusiminen.

• Ilmanvaihdon parantaminen (liikesiivessä ei painovoimainen ilmanvaihto ole riittävä, 
korvausilmaventtiilit puuttuvat asunnoista, poistokanaviston nuohous).

• Sähköjärjestelmän uusiminen (kuormitusongelmia, laajennusmahdollisuudet vähäiset, 
antennipisteitä ei ole riittävästi).  

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt: 
Loiskekourut puuttuvat, vesikaton vedenpoistossa puutteita; valumajälkiä rakennussiipien 
liitoskohdassa.
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As Oy Tuirantorni
• Pihan järjestelyt (pysäköintipaikkojen puute, ahtaus, liiketilan huoltoliikenne).
• Vesikatteen ja sadevedenpoistojärjestelmän uusiminen (vesikate huonokuntoinen, viemärin 

tuuletusputkien jäätymissuojien yläpäät ruostuneet, vedenpoisto puutteellinen: korkean osan 
vedet osittain matalan katolle, yksi korkean osan syöksytorvi heittää vedet kohti sokkelia, yksi 
loiskekouru johtaa vedet salaojakaivon lähelle, pintavesien ja syöksytorvista tulevien vesien 
ohjaaminen pois rakennuksen sokkelin vierustalta yleisesti puutteellista).

• Julkisivun kunnostaminen (rappauksen uusiminen ajankohtainen, eteläjulkisivulla rappaus 
laajoilta alueilta irti alustastaan ja sitä on jouduttu kiinnittämään ruuvauksin, myös paikallisia 
korjaustarpeita).

• Ikkunoiden ja näyteikkunoiden kunnostaminen.
• Parvekkeiden paikkakorjaus sekä maalipinnan ja kaiteiden kunnostaminen.
• Talosaunan kunnostaminen (talosaunan pesuhuoneiden pinnat vanhoja, pattereissa on 

ruostetta, ovien alaosissa kosteusvaurioita ja joitakin laattoja rikki, silikonisaumoissa on 
mikrobikasvustoa, löylyhuoneen ilmanvaihto on asukkaan kertoman mukaan huono, wc:ssä ei 
ole pesuallasta).

• Vanhan keskuslämmitysjärjestelmän poistaminen ja sen asbestin poistaminen, jos halutaan 
lisää tilaa käyttöön.

• Käyttövesiputkiston ja viemäreiden uusiminen (tekninen käyttöikä ylitetty, käyttöikää jäljellä 
alle 10 v.) ja vanhojen vesikalusteiden uusiminen.

• Ilmanvaihdon parantaminen (korvausilmaventtiilit puuttuvat asunnoista).
• Lämmönvaihtimen uusiminen 10 v. kuluessa.
• Sähköjärjestelmän uusiminen (laajennusmahdollisuudet vähäiset, antennijärjestelmä ei täytä 

digi-tv:n vaatimuksia).

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt:
Maanpinnan muotoilu paikallisesti (takapihalla maapinta tuulikaappia ylempänä).
Sähköjärjestelmän turvallisuuspuutteiden korjaus (kosketussuojia puuttuu, valaisinkupuja, pistorasioita 
ja kytkimiä rikki jne.).

As Oy Kouluvaara 
• Pihan järjestelyjen parantaminen (lumenkasaustila puuttuu, vieraita polkupyöriä kertyy 

telineisiin).
• Vesikaton korjaaminen.
• Julkisivun korjaaminen (julkisivuverhouslevyjä rikki).
• Ikkunoiden kunnostaminen.
• Porrashuoneiden pintojen kunnostaminen.
• Sadevesiviemäreissä vedenpinta nousee liian korkealle (tulvinut kellariin).

As Oy Torikatu 56
• Vesikaton kunnostaminen 10 v. kuluessa.
• Talosaunan, talopesulan ja liiketilojen ikkunoiden sekä liiketilojen puurakenteisten ulko-ovien 

kunnostaminen.
• Parvekkeiden kunnostaminen (parvekekaiteissa ja -laatoissa on pieliterästen korroosiosta 

johtuvia halkeamia lähes jokaisessa parvekkeessa, osan parvekkeiden alapinnoista maali 
hilseilee, parvekkeiden puutteellinen vedenpoisto aiheuttaa valumajälkiä julkisivuun).

• Yhteistilojen kunnostaminen: löylyhuoneen paneloinnissa paikallisia vaurioita, lauteiden 
puuosien kunnostaminen, kiukaan ja kivien uusiminen, wc:n kunnostaminen, talopesulan 
pintojen kunnostaminen, talouskellarin seinien alaosien kunnostaminen.

• Märkätilojen kunnostaminen asunnoissa ja liiketiloissa (alkuperäiset lattialaatat irtoilevat ja 
kosteusarvot ovat koholla, roiskevesi vaurioittaa ikkunoita ikkunallisissa kylpyhuoneissa).

• Vanhan keskuslämmitysjärjestelmän poistaminen ja sen asbestin poistaminen, jos halutaan 
lisää tilaa käyttöön.
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• Vesijohtojen, vesikalusteiden, venttiilien ja termostaattien uusiminen (toiminnallinen ikä 
lopussa).

• Viemäreiden toiminnan parantaminen tai uusiminen (keittiöissä tukkeentumia ja hajuja).
• Lämmönsiirtimen ja mahdollisesti kalvopaisunta-astian uusiminen.
• Sähköjärjestelmän uusiminen (tekninen ja taloudellinen käyttöikä lopussa, varustetaso ei ole 

riittävä, turvallisuuspuutteita kiinteistökeskuksessa ja asuntojen kylpyhuoneissa).
• Valaistuksen parantaminen liikehuoneistoissa, ulkona, kellarissa, ullakolla ja teknisissä tiloissa.

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt:
Sokkelin sauman tiivistäminen.
Sähköpääkeskukseen eristävä matto.

As Oy Kauppurienkatu 31
• Pihan uudelleen järjestely (pysäköintipaikkojen puute ja luvaton käyttö).
• Vesikaton korjaus: vesikatteen paikkakorjaus ja maalaus, räystäskourujen maalaus, vesikaton 

varusteiden hankkiminen.
• Pihan puolen portaiden kattaminen ja liukkaus- ja sadevesiongelman ratkaiseminen.
• Julkisivu: länsipäädyn julkisivun kannatuspalkin teräskorroosion aiheuttaman lohkeaman 

kunnostaminen, graffitien poistaminen länsipäädystä.
• Kellarin pesutilojen ja maantasokerroksen ikkunoiden kunnostaminen, paneloitujen ovien 

maalipinnan kunnostaminen, asuntojen parvekeovien ulkopuolelle vetimet.
• Parvekkeiden kaiteiden puuosien uusiminen ja parvekelaattojen maalipinnan uusiminen.
• Porrashuoneiden osittain rikkoutuneen lattiapinnoitteen uusiminen ja mahdollisesti seinien 

huoltomaalaus, B-portaan hissin pysähtymistarkkuuden parantaminen.
• Talosaunan ja talopesulan kunnostaminen, mahdollisesti ulkoiluvälinevaraston ulkoseinän ja 

lattian sekä polttoainevaraston lattian maalipintojen huolto/uusintamaalaus.
• Kattilahuoneen valaistuksen parantaminen.
• Vanhan keskuslämmitysjärjestelmän poistaminen ja sen asbestin poistaminen, jos halutaan 

lisää tilaa käyttöön.
• Vesijohtojen, vesikalusteiden, venttiilien ja termostaattien uusiminen (toiminnallinen ikä 

lopussa).
• Viemäreiden toiminnan parantaminen tai uusiminen (kellarin katossa muutama sauma 

tihkuvuotaa, keittiöissä tukkeentumia ja hajuja).
• Mahdollisesti kalvopaisunta-astian uusiminen.
• Talouskellarin kompressorin uusiminen.
• Ilmastointijärjestelmän tasapainottaminen ja kanavien nuohoaminen.

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt:
Vesikatteen nostojen tiivistäminen päätyjen tiilimuurausta vasten.
Sähköjärjestelmien turvallisuuspuutteiden korjaaminen (yhden alajakokeskuksen kantta ei saa auki ja 
kellarin valaisimista puuttuu suojakupuja).

Kiint. Oy Tuiran Länsitorni
• Pihan järjestelyjen parantaminen, opastuksen parantaminen, ilkivaltaongelmien ratkaiseminen 

(polkupyörä- ja autovarkaudet ja autojen hylkääminen), istutusten uusiminen.
• Porrashuoneen oviin kohdistuneen ilkivallan ratkaiseminen.
• Parvekkeiden kunnostaminen ja kaiteen käsijohteen uusiminen (parvekelaattojen alapinnan 

teräksistä suurin osa on korroosiovaarassa, teräksissä on ruostetta tai alkavaa ruostetta, 
pieliseinien etupinnoissa oli pystysuoraa halkeamaa ja päätyhakojen ruostumista, kaiteissa on 
näkyviä vaurioita, kaiteen käsijohteista ovat paikoin ruostuneet hakateräkset lohkaisseet palan 
betonista pois, käsijohteissa on näkyvissä pinnan läheisten terästen voimakasta korroosiota, 
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kaiteen suojaavissa osissa karbonatisoituminen ei ole edennyt pieli- ja verkkoteräksiin 
saakka).

• Talopesulan kuivaushuoneessa ei ole lattiakaivoa.

Kiint. Oy Koskipyykönen
• Pihan järjestelyjen parantaminen ja pinnoitteiden uusiminen (nurmialueet paikoin kuluneita, 

pihakalusteet huonokuntoisia, valaistus heikko, opastus puutteellinen, saattoliikenteen reitti 
toimimaton, pysäköintipaikat kaukana, epävirallisia kulkureittejä, asfaltti painunut ja vesi 
lammikoituu).

• Pysäköintialueen puoleisten sisäänkäyntien uudistaminen (kattaminen ja luiskien 
rakentaminen).

• Parveketornien vesikatteen uusiminen (pussimuodostelmia).
• Julkisivun saumausten uusiminen (elementtien väliset sekä parveketornien ja julkisivun väliset 

saumat).
• Ikkunoiden pintakäsittelyn uusiminen ja vesipeltien uusiminen kaltevammiksi.
• Porrashuoneiden oviin kohdistuneen ilkivallan ratkaiseminen.
• Parvekkeiden kunnostaminen (elementeissä korroosiovaurioita, maalipinnat hilseilevät, 

kaidelaseja rikki ja kaiteiden metalliosissa korroosiota, vedenpoisto hallitsemattomasti laatan 
reunan yli).

• Porrashuoneiden akustiikkaverhouksen uusiminen.
• Talosaunan kunnostaminen, talopesulan, kellarin urheiluvälinevaraston ja irtaimistovaraston 

lattioiden huolto/uusintamaalaus, lisää säilytystilaa polkupyörille, kiukaiden ja pesulalaitteiden 
uusimiseen tulee varautua lähivuosina.

• Asuntojen kylpyhuoneiden kunnostaminen (lattiamatot irronneet alustasta kaivojen ympärillä 
ja seinissä kohonneita kosteusarvoja, liitokset epätiiviitä, pesukoneen viemäröinti puuttuu, 
vesikalusteiden kytkentäjohdot lattianrajassa alttiina mekaanisille vaurioille – kannakkeet 
rikkoutuneet, päätykaksioiden kylpyhuoneiden poistoilmaventtiilien siirtäminen oven 
yläpuolelta, oviraot liian pieniä, pesuhuoneiden patterit kytketty lämmitysverkostoon, jolloin 
lämmityskauden ulkopuolella kylpyhuoneissa ei ole lämmitystä, kylpyhuoneiden valaisinkuvut 
kellastuneita ja tilat hämäriä).

• Asuntojen pintojen kunnostaminen (asuinhuoneiden lattiamatot ja keittiön kalusteet kuluneita, 
tiskipöydän ja kalustevälin laatoituksen silikonisaumat rikki).

• Ilmanvaihdon tehostaminen (täyden tehon käyntiajan pidentäminen, keittiöiden 
poistoilmaventtiilien puhdistaminen, päätykaksioiden kylpyhuoneiden poistoilmaventtiilien 
siirtäminen oven yläpuolelta, korvausilman saannin parantaminen asunnoissa – korvausilma 
tulee rakenteiden läpi ja aiheuttaa vetoa).

• Patteri-, linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusiminen (käyttöikä lopussa ja venttiilit osin jumissa).
• Vesikalusteiden (sekoittajat, astianpesukoneiden hanat, pyykinpesukoneiden hanat, vesimittarit, 

wc-istuimien huuhtelusäiliöiden varusteet) uusiminen (käyttöikä lopussa, vuotoja, määräysten 
vastaisia asennuksia, määräykset ylittäviä virtaamia).

• Sähköasennusten varustetaso ei vastaa nykyisiä vaatimuksia (ketjutettu antenniverkko on 
häiriöaltis, antennipisteitä vähän, keittiöissä liian vähän pistorasioita, kylpyhuoneista puuttuvat 
parranajopistorasiat).

Pikaisesti tehtävät pienet kunnostustyöt:
Kattokaivoista puuttuvat lehtiritilät.
Lämpimän veden kiertopumpun uusiminen/korjaaminen.
Sähköjärjestelmän turvallisuuspuutteiden korjaaminen (puuttuvat merkinnät ja kosketusvaaralliset 
aukot). 
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Arvola-koti ry / Arvola IV
• Pihan uudelleen järjestäminen (pysäköintialueen asfaltointi ja lämpöpaikkojen rakentaminen, 

saattoliikenteen reitin ratkaiseminen).
• Ulko-oven aukaisuautomatiikan rakentaminen.
• Parvekkeiden pintojen kunnostaminen.
• Varastotila liikkumisapuvälineille.
• Parvekkeiden ja kylpyhuoneiden korkeiden kynnysten poisto ja tasoeron ratkaiseminen, 

kylpyhuoneen lattia muuta asuntoa ylempänä.
• Korvausilmanvaihdon parantaminen.

As Oy Linnanpiha
• Pihan uudelleen järjestäminen (istutusten uusiminen, läpikulun ratkaiseminen, 

pysäköintipaikkojen puute – autotallipaikat myyty erillisinä osakkeina).
• Porttikäytävä liukas talvisin.
• Porttikäytävän valaistuksen parantaminen.
• Jäteauto ei mahdu porttikäytävästä.
• Porrashuoneen siivouksen parantaminen.
• Ulkoiluvälinevaraston kulun parantaminen.
• Irtaimistovarastojen käytettävyyden parantaminen.
• Asukasrakenne muuttunut ja asukkaiden suuri vaihtuvuus – huoli rauhattomuudesta ja 

järjestyksen säilymisestä.
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Liite 5 – Toiminnallisten puutteiden parantamisehdotukset kuntoarvion mukaisten toimenpiteiden 
yhteydessä

Toiminnallisten puutteiden parantamisehdotukset kuntoarvion 
mukaisten toimenpiteiden yhteydessä

As Oy Kauppurienkatu 26–28
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Piha-alueen kunnostaminen 
(ahtaus, pysäköintipaikkojen 
puute, huoltoliikenteen 
ongelmat, pintavedet valuvat 
naapuritontilta, asfaltointi ja 
laatoitus huonokuntoinen).

Piha-alueen portin aukaiseminen 
edellyttää avainta myös 
sisäpuolelta. Sisäänkäyntien 
edessä ulkoportaita (0-2 
nousua), käsijohteet puuttuvat 
eikä porrastasanne ole riittävän 
syvä.

Portin helppokäyttöisyys 
ja turvallisuus otetaan 
huomioon pihasuunnitelmaa 
tehtäessä. Pihatöiden 
yhteydessä on mahdollista 
rakentaa ulkoportaiden 
yhteyteen luiska ja uusia 
porrastasanne riittävän 
suureksi. Vähintään tulisi 
harkita käsijohteiden 
rakentamista ja varata 
pihasuunnitelmassa tilaa 
luiskan rakentamiseen 
myöhemmin.

Ikkunoiden perusteellinen 
kunnostaminen, 
tuuletusparvekkeiden ovien 
uusiminen, liiketilan ovien 
kunnostaminen.

Tuuletusparvekkeiden ovissa 
hankala pitkäsalpa.

Tuuletusparvekkeiden ovia 
uusittaessa/kunnostettaessa 
uusitaan heloitus 
helppokäyttöiseksi.
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Talosaunan kunnostaminen ja 
talopesulan kunnostaminen, 
jos talopesula halutaan 
käyttöön.

Käynti tiloihin on esteellinen ja 
B- ja C-portaista ulkokautta, tilat 
ovat esteellisiä, huonokuntoisia, 
varustelutaso ei vastaa nykyisiä 
vaatimuksia, tilojen yhteydessä 
ei ole wc:tä ja kellarissa olevan 
talopesulan ja ullakolla olevan 
kuivaustilan välinen yhteys on 
hankala. 

Uusitaan talosauna ja 
muutetaan talosaunan 
sisäistä järjestystä 
liikuntaesteisille soveltuvaksi 
ja toimivammaksi. Lauteiden 
nousut ovat nykyisellään 
kuitenkin kellarin portaita 
suuremmat. Löylyhuonetta 
voisi hyvin syöttää vain yksi 
puku- ja pesuhuone nykyisen 
kahden sijasta. Järjestystä 
muuttamalla tiloista saataisiin 
nykyistä tilavampia. Wc:
n rakentaminen suoraan 
pukuhuoneen yhteyteen. 
Hankitaan talopesulaan 
koneet ja kunnostetaan 
pinnat, mikäli tila halutaan 
talopesulakäyttöön. 
Kuivaustilan rakentamista 
kellariin esim. 
mankelihuoneeseen tulee 
harkita. Sisäkulku on 
mahdollista järjestää vanhan 
kattilahuoneen kautta.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön 
ja sisäkulku B- ja C-portaista 
talosaunaan (ja talopesulaan).

Talosaunaan ei ole yhteyttä 
sisäkautta B- ja C-portaasta. 
Kattilahuoneesta on 
mahdollisuus saada tilaa 
muuhun käyttöön.

Vanhan lämmitysjärjestelmän 
purkaminen mahdollistaa 
sisäyhteyden rakentamiseen 
talosaunaan ja talopesulaan 
kattilahuoneen kautta. Osa 
tilasta on mahdollista ottaa 
uuteen käyttöön varastoksi, 
verstaaksi jne.

Jätevesiviemäreiden 
toiminnallisten puutteiden 
parantaminen (viemäreiden 
kuvaus niiden kunnon 
selvittämiseksi oli kesken 
aineiston keräämisen aikana).

Yksiöissä ei ole 
peseytymistiloja, muissa 
asunnoissa kylpyhuoneet eivät 
nykyisellään sovi rollaattorin 
tai pyörätuolin käyttäjille, 
lasku- ja säilytystilat puuttuvat 
kylpyhuoneesta, pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuus puuttuvat 
asunnoista, keittiön kalustuksen 
toimivuudessa on parannettavaa 
ja astianpesukoneliitäntä 
puuttuu.

Mikäli viemäriputkisto 
uusitaan, on järkevää tehdä 
samassa yhteydessä tarvittavat 
ja halutut muutokset 
asuntojen peseytymistiloissa 
ja keittiöissä sekä rakentaa 
yksiöihin peseytymistilat.
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Sähköjärjestelmän uusiminen 
(kuormitusongelmia, 
laajennusmahdollisuudet 
minimaaliset, varustetaso 
heikohko, useita pieniä 
kiireellisiä toimenpiteitä).

Keittiön kalustuksen ja 
varustuksen toimivuudessa 
on parannettavaa ja 
astianpesukoneliitäntä puuttuu. 
Pyykinpesumahdollisuus 
puuttuu asunnoista. Talossa ei 
ole ovipuhelinta eikä varauksia 
tietoliikenteelle. 

Jääkaapin ja astianpesukoneen 
liitännän lisääminen 
keittiöön, pistorasioiden 
ja antennipisteiden 
lisääminen koko asuntoon 
sekä mahdollinen 
laajakaistan rakentaminen 
sähköverkon uusimisen 
yhteydessä. Ovipuhelimen 
ja tietoliikennekaapeloinnin 
rakentamista on hyvä harkita 
sähköjärjestelmien uusimisen 
yhteydessä. 

As Oy Ketokatu 8
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Vesikaton korjaus tai ullakon 
tuuletuksen parantaminen 
(räystäiden aluslaudoitus 
tummunut, maalipinta 
hilseilee).

- -

Julkisivun maalaus ja 
paikallisten halkeamien 
paikkaus.

- -

Ikkunoiden, liikesiiven 
ulko-ovien, parvekeovien ja 
autotallin ovien kunnostaminen 
(käynti huono, kunto välttävä, 
maalipinta tyydyttävä).

Parvekkeiden oviaukot eivät 
riittävän leveitä liikuntaesteisille.

Parvekkeiden oviaukkojen 
leventäminen ei ole 
järkevää, koska parvekkeet 
eivät mitoiltaan sovi 
liikuntaesteisille.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön 
ja sisäkulku talosaunaan ja 
talopesulaan. Vähintään on 
kytkettävä vanhat kattilat ja 
varaaja irti patteriverkostosta.

Talosauna ja talopesula 
sijaitsevat siipirakennuksessa, 
jonne on kuljettava ulkokautta. 
Kattilanhuone on käyttämätöntä 
tilaa.

Vanhan lämmitysjärjestelmän 
purkaminen mahdollistaa 
sisäyhteyden rakentamisen 
talosaunaan ja talopesulaan 
vanhan kattilahuoneen kautta. 
Osa tilasta on mahdollista 
ottaa uuteen käyttöön 
varastoksi, verstaaksi tms. 
Kulkuyhteydestä ei saa 
rakennettua esteetöntä ilman 
nostolaitetta tai hissiä, koska 
tilat ovat toisessa kerroksessa.
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Käyttövesiputkiston, 
lämmitysputkiston ja 
viemäreiden uusiminen 
(käyttöikää jäljellä 3-5v.) ja 
autotallin luiskan viemäreiden 
liittäminen sadevesiviemäriin 
jätevesiviemärin sijasta, 
vanhojen vesikalusteiden 
uusiminen, venttiilien 
uusiminen.

Talosaunaan ja talopesulaan 
ei liikuntaesteisellä ole pääsyä. 
Talosauna ja talopesula 
eivät ole esteettömiä ja 
talopesulan varustus ei vastaa 
nykyvaatimuksia. Tilojen 
yhteinen wc on käytävällä. 
Pienistä kaksioista puuttuvat 
peseytymistilat. Muissa 
asunnoissa kylpyhuoneet eivät 
nykyisellään sovi rollaattorin 
tai pyörätuolin käyttäjille, 
lasku- ja säilytystilan puuttuvat 
kylpyhuoneesta, pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuus puuttuvat 
asunnosta, keittiön kalustuksen 
toimivuudessa on parannettavaa 
ja astianpesukoneliitäntä 
puuttuu.

Talosaunan, talopesulan ja 
wc:n uusiminen paremmin 
liikuntaesteisille sopiviksi ja 
toimivammiksi. Lauteiden 
nousut ovat kuitenkin 
nykyisellään portaiden 
nousuja suuremmat. Wc:
n rakentaminen suoraan 
pukuhuoneiden yhteyteen. 
Asuntojen peseytymistilojen 
ja keittiöiden muuttaminen 
esteettömiksi ja 
toimivammiksi, pyykinpesu- 
ja kuivausmahdollisuuden 
järjestäminen, 
astianpesukoneliitännän 
rakentaminen ja 
varustetason parantaminen 
sekä pikkukaksioihin 
peseytymistilan rakentaminen 
putkistosaneerauksen 
yhteydessä.

Ilmanvaihdon parantaminen 
(liikesiivessä ei painovoimainen 
ilmanvaihto riitä, 
korvausilmaventtiilit puuttuvat 
asunnoista, poistokanaviston 
nuohous).

- -

Sähköjärjestelmän uusiminen 
(kuormitusongelmia, 
laajennusmahdollisuudet 
vähäiset, antennipisteitä ei ole 
riittävästi).  

Keittiön kalustuksen ja 
varustuksen toimivuudessa 
on parannettavaa ja 
astianpesukoneliitäntä puuttuu, 
myös pyykinpesumahdollisuus 
puuttuu asunnoista. Talossa ei 
ole ovipuhelinta eikä varauksia 
tietoliikenteelle.

Jääkaapin ja astianpesukoneen 
liitännän lisääminen keittiöön, 
pyykinpesumahdollisuuden 
järjestäminen, pistorasioiden 
ja antennipisteiden 
lisääminen koko asuntoon 
sekä mahdollinen 
laajakaistan rakentaminen 
sähköverkon uusimisen 
yhteydessä. Ovipuhelimen 
ja tietoliikennekaapeloinnin 
rakentamista on hyvä harkita 
sähköjärjestelmien uusimisen 
yhteydessä.
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As Oy Tuirantorni
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan järjestelyt 
(Pysäköintipaikkojen 
puute, ahtaus, liiketilan 
huoltoliikenne).

Polkupyörille tehdystä 
aitauksesta ei pääse ulos ilman 
avainta. Liiketilan takaovi 
avautuu aitaukseen ja käynti 
Tuirantielle on aitauksen kautta.

Huoltoliikenteen reitin 
järjestäminen nykyistä 
turvallisemmaksi ja 
vähemmän häiritseväksi. 
Polkupyörille tehdyn 
aitauksen lukitusta tulee 
muuttaa siten, että aitauksesta 
pääsee ulos ilman avainta. 

Vesikatteen ja sadevedenpoistoj
ärjestelmän uusiminen.

Tornimaisen rakennuksen 
ullakkokerroksesta olevia 
näköaloja ja mahdollisuutta 
vilvoitteluparvekkeen 
talosaunan yhteyteen ei ole 
hyödynnetty.

Talosaunan ikkunoiden 
suurentamista ja 
vilvoitteluparvekkeen 
rakentamista nykyisen 
tuuletusparvekelinjan 
yläpuolelle kannattaa tutkia 
vesikatteen uusimisen 
yhteydessä.

Julkisivun kunnostaminen. 
Eteläjulkisivulla rappaus 
on laajoilta alueilta irti 
alustastaan ja sitä on jouduttu 
kiinnittämään ruuvauksin. 
Myös paikallisia korjaustarpeita.

- -

Ikkunoiden ja näyteikkunoiden 
kunnostaminen.

Käynti kaksioiden ja 
kolmioiden parvekkeille on 
ahdas liikuntaesteiselle.

Kolmioiden osalta voidaan 
ikkunoiden kunnostamisen 
osalta harkita ikkunan 
vaihtamista kapeampaan ja 
samalla parvekkeen oven 
leventämistä. Kaksioiden 
parvekkeet ovat niin ahtaita, 
ettei oviaukon leventämisestä 
ole juuri hyötyä. Piirustuksen 
perusteella ei ole myöskään 
varmaa, onko kaksioiden 
oviaukon leventäminen 
ylipäänsä mahdollista.
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Parvekkeiden paikkakorjaus 
sekä maalipinnan ja kaiteiden 
kunnostaminen.

Käynti kaksioiden ja 
kolmioiden parvekkeille on 
ahdas liikuntaesteiselle.

Parvekkeen korjauksella 
ei voida parantaa 
parvekkeen soveltuvuutta 
liikuntaesteiselle, koska 
ongelmana ovat ahtaat 
oviaukot. Sisäänvedettyjen 
parvekkeiden syvyyden 
kasvattaminen ei liene 
myöskään realistista.

Talosaunan kunnostaminen. 
Talosaunan pesuhuoneiden 
pinnat ovat vanhoja, 
pattereissa on ruostetta, ovien 
alaosissa kosteusvaurioita 
ja joitakin laattoja on 
rikki. Silikonisaumoissa 
on mikrobikasvustoa. 
Löylyhuoneen ilmanvaihto 
on asukkaan kertoman 
mukaan huono. WC:ssä ei ole 
pesuallasta.

Talosauna on nykyisellään 
liian ahdas ja soveltumaton 
liikuntaesteiselle eikä sinne 
ole liikuntaesteisellä pääsyä. 
Talosaunan viihtyisyydessä 
ja käytettävyydessä on 
parantamisen varaa; vain 
toisen pukuhuoneen 
yhteydessä on wc, jossa ei 
ole käsienpesuallasta, ja 
pintamateriaalit ovat kuluneita. 
Ullakkokerroksesta avautuvia 
näköaloja ja mahdollisuutta 
vilvoitteluparvekkeeseen 
talosaunan yhteydessä ei ole 
hyödynnetty. 

Talosaunan uusiminen 
esteettömäksi ja 
viihtyisämmäksi. Lauteiden 
nousut ovat nykyisellään 
kuitenkin ullakon portaita 
suuremmat. Talosaunan yhtä 
löylyhuonetta kohden voisi 
hyvin olla vain yksi puku- ja 
pesuhuone nykyisen kahden 
sijasta. Järjestystä muuttamalla 
tiloista saisi tilavampia ja 
näkymiä ullakkokerroksesta 
voisi hyödyntää paremmin. 
Wc:n rakentaminen 
pukuhuoneen yhteyteen. 
Talosaunan kunnostaminen 
on järkevintä toteuttaa 
putkistosaneerauksen 
yhteydessä. Talosaunan 
ikkunoiden suurentamista 
ja vilvoitteluparvekkeen 
rakentamista nykyisen 
tuuletusparvekelinjan 
yläpuolelle kannattaa tutkia 
vesikatteen uusimisen 
yhteydessä.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön.

Kattilahuone ja osa 
polttoainevarastosta ovat 
otettavissa muuhun käyttöön.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön.
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Käyttövesiputkiston ja 
viemäreiden uusiminen 
(tekninen käyttöikä ylitetty, 
käyttöikää jäljellä alle 10 v.), 
vanhojen vesikalusteiden 
uusiminen.

Asuntojen peseytymistilat ovat 
ahtaita ja lasku- ja säilytystila 
puuttuu, pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuus puuttuu 
asunnoista, suurin osa 
keittiöiden kalustuksesta on 
epäkäytännöllinen ja varustus 
puutteellinen.

Asuntojen peseytymistilojen 
ja keittiöiden muuttaminen 
toimivammiksi ja 
mahdollisimman 
esteettömiksi, varustetason 
parantaminen, 
astianpesukoneliitännän 
rakentaminen keittiöön 
sekä pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuuden 
järjestäminen asuntoihin 
putkistosaneerauksen 
yhteydessä. Myös 
talosaunan kunnostaminen 
on järkevää yhdistää 
putkistosaneeraukseen.

Ilmanvaihdon parantaminen 
(korvausilmaventtiilit puuttuvat 
asunnoista).

- -

Lämmönvaihtimen uusiminen 
10 v. kuluessa.

- -

Sähköjärjestelmän uusiminen 
(laajennusmahdollisuudet 
vähäiset, antennijärjestelmä ei 
täytä digi-tv:n vaatimuksia).

Pyykinpesumahdollisuus 
puuttuu asunnoista ja 
keittiöiden varustelutaso ei 
vastaa nykyisiä vaatimuksia. 
Porrashuoneen valaistus saisi 
olla tehokkaampi. Talossa ei ole 
tietoliikennekaapelointia.

Jääkaapin ja astianpesukoneen 
liitännän lisääminen 
keittiöön, pistorasioiden 
ja antennipisteiden 
lisääminen koko asuntoon, 
porrashuoneen valaistuksen 
parantaminen sekä tietoliiken
nekaapeloinnin rakentaminen 
sähköverkon uusimisen 
yhteydessä. 

As Oy Kouluvaara
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan järjestelyjen 
parantaminen (lumenkasaustila 
puuttuu, vieraita polkupyöriä 
kertyy telineisiin).

Sisäänkäyntien edessä olevat 
tasanteet saisivat olla nykyistä 
syvempiä ja niistä puuttuvat 
käsijohteet.

Jos pihan pinnoitteita 
uusitaan pihan järjestelyjä 
muutettaessa, voisi tasanteet 
muuttaa syvemmiksi ja 
luiskata ne sekä rakentaa 
niihin käsijohteet.
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Vesikaton korjaaminen. Kattoterassin mahdollisuudet 
on jätetty käyttämättä.

Vesikaton korjaamisen 
yhteydessä tulisi harkita 
vähintään kattoterassin 
kunnostamista tai 
mieluummin sen 
toiminnallista parantamista.

Julkisivun korjaaminen 
(julkisivuverhouslevyjä rikki).

- -

Ikkunoiden kunnostaminen. - -

Porrashuoneiden pintojen 
kunnostaminen.

Portaissa on käsijohde 
vain toisella puolella ja 
portaiden nousu on 180 mm. 
Porrashuoneessa kaikuu jonkin 
verran.

Portaiden 
helppokulkuisuuteen tulee 
kiinnittää huomiota. Pintojen 
kunnostustyön yhteydessä 
olisi hyvä ainakin asentaa 
käsijohde toisellekin sivulle. 
Samalla on mahdollista 
lisätä porrashuoneeseen 
ääntä vaimentavaa verhousta 
kattoon tai seinien yläosaan.

Sadevesiviemäreissä vedenpinta 
nousee liian korkealle (tulvinut 
kellariin).

- -

As Oy Torikatu 56
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Vesikaton kunnostaminen 10 v. 
kuluessa.

- -

Talosaunan, talopesulan ja 
liiketilojen ikkunoiden sekä 
liiketilojen puurakenteisten ulko-
ovien kunnostaminen.

- -

Parvekkeiden kunnostaminen 
(Parvekekaiteissa ja -laatoissa 
on pieliterästen korroosiosta 
johtuvia halkeamia lähes 
jokaisessa parvekkeessa. Osassa 
parvekkeiden alapinnoista 
maali hilseilee. Parvekkeiden 
puutteellinen vedenpoisto 
aiheuttaa valumajälkiä 
julkisivuun).

Ranskalaiset parvekkeet 
eivät sovellu liikuntaesteisille. 
Ranskalaiset parvekkeet ovat 
niin suuria, että parvekkeelle on 
mahdollista sijoittaa tuoli tms. 

Ranskalaisten parvekkeiden 
suurentaminen 
tavanomaisiksi ei onnistu 
kohtalaisin toimenpitein.
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Yhteistilojen kunnostaminen: 
löylyhuoneen paneloinnissa 
paikallisia vaurioita, lauteiden 
puuosien kunnostaminen, 
kiukaan ja kivien uusiminen, wc:
n kunnostaminen, talopesulan 
pintojen kunnostaminen, 
talouskellarin seinien alaosien 
kunnostaminen.

Tiloihin ei liikuntaesteisellä 
ole pääsyä. Talosaunan 
lauteet eivät nykyisellään sovi 
liikuntaesteiselle. Talosaunan 
wc on käytävällä.

Talosaunan lauteiden 
uusiminen liikuntaesteisille 
soveltuviksi tai vähintään 
helppokulkuisemmiksi. 
Lauteiden nousut ovat 
kuitenkin ullakon portaita 
suuremmat. Tutkitaan, 
onko wc mahdollista siirtää 
paremmin talosaunan 
yhteyteen. Tämä on 
järkevintä tehdä putkistojen 
uusimisen yhteydessä.

Märkätilojen kunnostaminen 
asunnoissa ja liiketiloissa 
(alkuperäiset lattialaatat irtoilevat 
ja kosteusarvot ovat koholla, 
roiskevesi vaurioittaa ikkunoita 
ikkunallisissa kylpyhuoneissa).

Asuntojen peseytymistilat ovat 
ahtaita ja niistä puuttuvat lasku- 
ja säilytystilat. Yksiöistä puuttuu 
pyykinpesumahdollisuus ja 
kaikista asunnoista puuttuu 
pyykinkuivausmahdollisuus.

Pesutilojen toimivuuden 
parantaminen, lasku- ja 
säilytystilan järjestäminen 
peseytymistiloihin 
ja pyykinpesu- ja 
kuivatusmahdollisuuden 
järjestäminen asuntoihin 
sekä peseytymistilojen 
sähköturvallisuuden 
parantaminen (ks. 
sähköjärjestelmät). 
Yksiöiden kylpyhuoneiden 
muuttaminen apuvälineen 
kanssa liikkuvalle 
soveltuviksi on hankalaa 
mutta kolmioiden osalta 
mahdollista. Märkätilojen 
kunnostaminen kannattaa 
tehdä vesijohtojen uusimisen 
ja mahdollisen viemäreiden 
uusimisen yhteydessä.

Vanhan keskuslämmitysjärjestel
män poistaminen ja sen asbestin 
poistaminen, jos halutaan lisää 
tilaa käyttöön.

Kattilahuone ja suuri osa 
polttoainevarastosta ovat 
otettavissa muuhun käyttöön.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön.

Vesijohtojen, vesikalusteiden, 
venttiilien ja termostaattien 
uusiminen (toiminnallinen ikä 
lopussa).

Asuntojen peseytymistilojen 
puutteet on mainittu 
märkätilojen kunnostamisen 
yhteydessä. Keittiöiden 
kalustuksen toimivuudessa on 
parantamisen varaa ja varustus 
ei vastaa nykyisiä vaatimuksia.

Ks. peseytymistilat. 
Keittiöiden kalustuksen 
uusiminen ja 
astianpesukonevarauksen 
lisääminen keittiöön. 

Viemäreiden toiminnan 
parantaminen tai uusiminen 
(keittiöissä tukkeentumia ja 
hajuja).

Ks. asuntojen märkätilat ja 
vesijohdot.

Ks. asuntojen märkätilat ja 
vesijohdot. Viemäreiden 
saneeraus kannatta tehdä 
yhdessä muiden putkistojen 
saneerauksen kanssa.
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Lämmönsiirtimen ja 
mahdollisesti kalvopaisunta-
astian uusiminen.

- Uusiminen 
lämmitysputkiston uusimisen 
yhteydessä.

Sähköjärjestelmän uusiminen 
(tekninen ja taloudellinen 
käyttöikä lopussa, varustetaso ei 
ole riittävä, turvallisuuspuutteita 
kiinteistökeskuksessa ja 
asuntojen kylpyhuoneissa).

Yksiöistä puuttuvat varaukset 
pyykinpesukoneelle ja 
kaikista asunnoista varaukset 
astianpesukoneelle. Talossa 
ei ole ovipuhelinta eikä tieto
liikennekaapelointia. Hissin 
pysähtymistarkkuus on heikko.

Pyykinpesukone- ja 
astianpesukonevarauksien 
järjestäminen asuntoihin. 
Ovipuhelimen ja 
tietoliikennekaapeloinn
in rakentamista on hyvä 
harkita sähköjärjestelmien 
uusimisen yhteydessä. Mikäli 
sähköjärjestelmiä uusittaessa 
puututaan hissiin, tulisi 
sen pysähtymistarkkuutta 
parantaa nykyisestä.

Valaistuksen parantaminen 
liikehuoneistoissa, ulkona, 
kellarissa, ullakolla ja teknisissä 
tiloissa.

Rakennuksen sisäänkäynnin 
valaistus saisi olla tehokkaampi.

Valaistuksen 
liikehuoneistoissa, 
ulkona, kellarissa, 
ullakolla ja teknisissä 
tiloissa parantaminen on 
järkevintä tehdä yhtä aikaa 
sähköjärjestelmien uusimisen 
kanssa.

As Oy Kauppurienkatu 31
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan 
tehdä kuntoarvion 
mukaisten toimenpiteiden 
yhteydessä

Pihan uudelleen järjestely 
(pysäköintipaikkojen puute ja 
luvaton käyttö).

Kadunpuolen sisäänkäyntien 
edessä on pieni tasoero.

Tasoero on helposti 
ratkaistavissa esimerkiksi 
luiskaamalla pihakivetys 
sisäänkäynnin edustalla.

Vesikaton korjaus: vesikatteen 
paikkakorjaus ja maalaus, 
räystäskourujen maalaus, 
vesikaton varusteiden 
hankkiminen.

- -

Pihan puolen portaiden 
kattaminen ja liukkaus- 
ja sadevesiongelman 
ratkaiseminen.

Pihan puolen sisäänkäynnit ovat 
esteellisiä. Porrassyvennyksiin 
kertyy lunta ja jäätä. Sadevedet 
jäätyvät ulkoportaiden edustalle.

Porrassyvennysten 
kattamista tulisi harkita. 
Sadevedet tulisi ohjata 
muualle kuin sisäänkäyntien 
edustalle.
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Julkisivu: länsipäädyn julkisivun 
kannatuspalkin teräskorroosion 
aiheuttaman lohkeaman 
kunnostaminen, graffitien 
poistaminen länsipäädystä.

- -

Kellarin pesutilojen 
ja maantasokerroksen 
ikkunoiden kunnostaminen, 
paneloitujen ovien maalipinnan 
kunnostaminen, asuntojen 
parvekeovien ulkopuolelle 
vetimet.

Parvekkeet eivät sovellu 
pyörätuolinkäyttäjille 
mitoituksensa ja kapeiden 
oviaukkojen vuoksi.

Myöhemmin, kun asuntojen 
ikkunoiden ja parvekeovien 
uusiminen on ajankohtaista, 
voi harkita oviaukkojen 
leventämistä ja samalla 
ikkunan kaventamista.

Parvekkeiden kaiteiden 
puuosien uusiminen ja 
parvekelaattojen maalipinnan 
uusiminen.

Ks. yllä. -

Porrashuoneiden 
osittain rikkoutuneen 
lattiapinnoitteen uusiminen 
ja mahdollisesti seinien 
huoltomaalaus, B-portaan 
hissin pysähtymistarkkuuden 
parantaminen.

Portaissa on käsijohde vain 
toisella puolella. Hissin 
pysähtymistarkkuus saisi olla 
parempi. Asuinkerroksissa 
hissin ovi aukeaa kohti alaspäin 
johtavaa porrassyöksyä. 
Porrashuone kaikuu 
voimakkaasti.

Porrashuoneen pintojen 
kunnostuksen yhteydessä 
on mahdollista asentaa 
käsijohde portaan 
toisellekin puolelle ja ääntä 
vaimentavaa materiaalia 
kattoon tai seinien yläosaan. 
Hissin edestä alaspäin 
johtavan porrassyöksyn 
ensimmäisen askelman 
reunan merkitseminen 
selvästi turvallisuuden 
parantamiseksi. Hissin 
pysähtymistarkkuutta tulisi 
parantaa. 

Talosaunan ja talopesulan 
kunnostaminen, mahdollisesti 
ulkoiluvälinevaraston ulkoseinän 
ja lattian sekä polttoainevaraston 
lattian maalipintojen huolto- tai 
uusintamaalaus.

Talosaunan pukuhuoneet ovat 
ahtaita, lauteet eivät sovellu 
liikuntaesteisille, talosaunassa 
on erittäin korkeita kynnyksiä, 
pintamateriaalit ovat kuluneita 
ja wc on käytävällä. Pesutupa 
varusteineen on toimiva, vaikka 
laitteet ovatkin ikääntyneitä. 
Pesutuvan lattialla on vaarallisen 
syvä lattiakaivon syvennys, josta 
puuttuu kansi.

Talosaunan ja lauteiden 
uusiminen liikuntaesteisille 
soveltuviksi tai vähintään 
helppokulkuisemmiksi. 
Lauteiden nousut ovat 
kuitenkin kellarin portaita 
suuremmat. Kahden 
pukuhuoneen yhdistämistä 
yhdeksi tilavaksi tulisi 
harkita. Wc suoraan 
pukuhuoneen yhteyteen.

Kattilahuoneen valaistuksen 
parantaminen.

Valaistus sisäänkäyntisyvennyksi
ssä saisi olla tehokkaampi.

Kaikkien yhteisessä käytössä 
olevien tilojen valaistuksen 
parantaminen kannattaa 
tehdä yhdellä kertaa. 
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Vanhan keskuslämmitysjärjestel
män poistaminen ja sen asbestin 
poistaminen, jos halutaan lisää 
tilaa käyttöön

Kattilahuoneessa ovat vanhat 
keskuslämmityskattilat jäljellä ja 
öljysäiliö on purkamatta.

Vanhan keskuslämmitysjärj
estelmän poistaminen ja sen 
asbestin poistaminen, jos 
halutaan lisää tilaa käyttöön.

Vesijohtojen, vesikalusteiden, 
venttiilien ja termostaattien 
uusiminen (toiminnallinen ikä 
lopussa).

Ks. talosauna ja talopesula. 
Asuntojen peseytymistilat eivät 
ole liikuntaesteisille soveltuvia, 
yhteen suuntaan avautuvien 
asuntojen peseytymistilat 
ovat ahtaita, kaikista 
alkuperäisessä kunnossa olevista 
pesutiloista puuttuvat lasku- ja 
säilytystilat ja pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuus, keittiöiden 
kalustus saisi olla toimivampi 
ja keittiöistä puuttuu varaus 
astianpesukoneelle. Talossa ei 
ole tietoliikennekaapelointia.

Peseytymistilojen 
muuttaminen 
toimivammaksi ja lasku- ja 
säilytystilan järjestäminen. 
Pyykinpesumahdollisuuden 
järjestäminen asuntoon, 
keittiökalustuksen 
uusiminen toimivammaksi 
ja astianpesukoneliitännän 
tekeminen keittiöön. 
Tietoliikennekaapeloinnin 
rakentamista on syytä harkita 
putkistosaneerauksen 
yhteydessä.

Viemäreiden toiminnan 
parantaminen tai uusiminen 
(kellarin katossa muutama 
sauma tihkuvuotaa, keittiöissä 
tukkeentumia ja hajuja).

Ks. yllä Ks. yllä. Viemäreiden 
saneeraus kannatta tehdä 
yhdessä muiden putkistojen 
saneerauksen kanssa.

Mahdollisesti kalvopaisunta-
astian uusiminen.

- Uusiminen 
lämmitysputkiston uusimisen 
yhteydessä.

Talouskellarin kompressorin 
uusiminen.

Talouskellarin 
jäähdytyslaitteistot madaltavat 
käytävää paikallisesti.

Uuden kompressorin 
valinta ja asentaminen niin, 
että niiden alta mahtuu 
kulkemaan.

Ilmastointijärjestelmän 
tasapainottaminen ja kanavien 
nuohoaminen.

- -
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Kiint. Oy Tuiran Länsitorni
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan järjestelyjen 
parantaminen, opastuksen 
parantaminen, 
ilkivaltaongelmien 
ratkaiseminen (polkupyörä- 
ja autovarkaudet ja autojen 
hylkääminen) istutusten 
uusiminen.

Maantasokerroksessa 
sijaitsevasta talosaunasta ei 
ole tällä hetkellä pääsyä ulos 
vilvoittelemaan eikä kerhotilasta 
ole yhteyttä pihalle. Suureen 
ikkunalliseen huoneeseen, 
joka on kerhotilan vieressä 
ja josta on käynti pihalle, on 
varastoituna kiinteistöhuollon 
tavaroita ja joitakin asunnoista 
poistettuja kiintokalusteita.

Pihan järjestelyjä muutettaessa 
tulee tutkia voidaanko 
talosaunasta järjestää ulos 
suojaisa vilvoittelumahdollisuus 
tai kerhotilasta saada parempi 
yhteys pihalle.

Porrashuoneen oviin 
kohdistuneen ilkivallan 
ratkaiseminen.

Yhdenkään aineistossa mukana 
olleen kohteen ulko-ovet 
eivät olleet täysin esteettömiä. 
Talossa ei ole ovipuhelinta.

Ulko-oven uusimisen 
yhteydessä voidaan ratkaista 
sen esteettömyyspuutteet. 
Ovipuhelimen hankkiminen voi 
vähentää ilkivaltaa, koska oveen 
kohdistuva ilkivalta on ollut 
rikottuja laseja, kun asukkaiden 
vieraat ovat pyrkineet sisälle. 
Toisaalta voi olla parempi, 
etteivät tällaiset vieraat pääse 
porrashuoneeseen lainkaan.

Parvekkeiden kunnostaminen 
ja kaiteen käsijohteen 
uusiminen Parvekelaattojen 
alapinnan 
teräksistä suurin osa on 
korroosiovaarassa. Teräksissä 
on mahdollisesti ruostetta tai 
alkavaa ruostetta. Pieliseinien 
etupinnoissa on pystysuoraa 
halkeamaa ja päätyhakojen 
ruostumista. Kaiteissa 
on näkyviä vaurioita. 
Kaiteen käsijohteesta 
ovat paikoin ruostuneet 
hakateräkset lohkaisseet 
palan betonista pois. 
Käsijohteissa on näkyvissä 
pinnan läheisten terästen 
voimakasta korroosiota. 
Kaiteen suojaavissa osissa 
karbonatisoituminen 
ei ole edennyt pieli- ja 
verkkoteräksiin saakka.

- -
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Talopesulan 
kuivaushuoneeseen 
lattiakaivo. 

Talopesulan ja 
kuivaushuoneiden välillä 
on korkeat kynnykset, jotka 
olisivat poistettavissa, koska 
talopesulan puolella on 
lattiakaivo.

Kynnysten poistaminen ja 
ovien lyhentäminen alareunasta, 
jolloin lattialle mahdollisesti 
valuva kuivausvesi pääsee 
valumaan talopesulan puolelle.

 Kiint. Oy Koskipyykönen
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan järjestelyjen 
parantaminen ja 
pinnoitteiden uusiminen 
(nurmialueet paikoin 
kuluneita, pihakalusteet 
huonokuntoisia, 
valaistus heikko, 
opastus puutteellinen, 
saattoliikenteen 
reitti toimimaton, 
pysäköintipaikat kaukana, 
epävirallisia kulkureittejä, 
asfaltti painunut ja vesi 
lammikoituu).

Pysäköintialueen puoleiset 
sisäänkäynnit ja pihan puolen 
sisäänkäyntien portaat ja 
luiskat ovat kattamattomia. 
Ulkoiluvälinevarastoissa ei ole 
tarpeeksi tilaa polkupyörille. 
Reitti kellarissa sijaitsevaan 
ulkoiluvälinevarastoon on 
hankala.

Katoksien ja pysäköintialueen 
sisäänkäyntien uusien luiskien 
vaatiman tilan huomioon 
ottaminen pihasuunnitelmaa 
tehtäessä. Suurelle piha-alueelle 
on mahdollista rakentaa 
säilytystilaa polkupyörille 
ulkovarastoon.

Pysäköintialueen puoleisten 
sisäänkäyntien uudistaminen 
(kattaminen ja luiskien 
rakentaminen).

Pihan puoleiset sisäänkäynnit 
ovat säältä suojassa, mutta 
niiden edustalla olevat portaat 
ja luiskat ovat kattamattomia.

Myös pihan puoleisten 
sisäänkäyntien kattaminen 
samalla kertaa.

Parveketornien 
vesikatteen uusiminen 
(pussimuodostelmia).

- -

Julkisivun saumausten 
uusiminen (elementtien 
väliset sekä parveketornien 
ja julkisivun väliset saumat).

- -

Ikkunoiden pintakäsittelyn 
uusiminen ja vesipeltien 
uusiminen kaltevammiksi.

- -
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Porrashuoneiden oviin 
kohdistuneen ilkivallan 
ratkaiseminen.

Yhdenkään aineistossa mukana 
olleen kohteen ulko-ovet 
eivät olleet täysin esteettömiä. 
Talossa ei ole ovipuhelinta.

Ulko-oven uusimisen 
yhteydessä voidaan ratkaista 
puutteet sen esteettömyydessä. 
Ovipuhelimen hankkiminen voi 
vähentää ilkivaltaa, koska oveen 
kohdistuva ilkivalta on ollut 
rikottuja laseja, kun asukkaiden 
vieraat ovat pyrkineet sisälle. 
Toisaalta voi olla parempi, 
etteivät tällaiset vieraat pääse 
porrashuoneeseen lainkaan. 
Ovipuhelimen hankkiminen 
yhtä aikaa sähköjärjestelmien 
varustetason parantamisen 
kanssa.

Parvekkeiden 
kunnostaminen 
(elementeissä 
korroosiovaurioita, 
maalipinnat hilseilevät, 
kaidelaseja rikki ja 
kaiteiden metalliosissa 
korroosiota, vedenpoisto 
hallitsemattomasti laatan 
reunan yli).

Parvekkeiden esteettömyydessä 
ei ole huomauttamista.

-

Porrashuoneiden 
akustiikkaverhouksen 
uusiminen.

Ei huomauttamista. -

Talosaunan kunnostaminen, 
talopesulan, kellarissa olevan 
urheiluvälinevaraston ja 
irtaimistovaraston lattioiden 
huolto/uusintamaalaus, lisää 
säilytystilaa polkupyörille. 
Kiukaiden ja pesulalaitteiden 
uusimiseen tulee varautua 
lähivuosina.

Talosaunat on vasta kunnostettu 
ja ne ovat hyväkuntoisia ja 
käytettävyydeltään hyviä. 
Talosaunat eivät kuitenkaan 
sovellu liikuntaesteisille.

Talosaunojen muuttaminen 
liikuntaesteisille paremmin 
soveltuviksi esimerkiksi seuraavan 
kunnostuksen aikana.



182

Asuntojen kylpyhuoneiden 
kunnostaminen (lattiamatot 
irronneet alustasta 
kaivojen ympärillä, seinissä 
kohonneita kosteusarvoja, 
liitokset epätiiviitä, 
pesukoneen viemäröinti 
puuttuu, vesikalusteiden 
kytkentäjohdot 
lattianrajassa alttiina 
mekaanisille vaurioille 
– kannakkeet rikkoutuneet, 
päätykaksioiden 
kylpyhuoneiden 
poistoilmaventtiilien 
siirtäminen oven 
yläpuolelta, oviraot liian 
pieniä, pesuhuoneiden 
patterit on kytketty 
lämmitysverkostoon, 
jolloin lämmityskauden 
ulkopuolella kylpyhuoneissa 
ei ole lämmitystä, 
kylpyhuoneiden 
valaisinkuvut ovat 
kellastuneita ja tilat ovat 
hämäriä).

Kylpyhuoneet sopivat 
nykyisellään rollaattorin kanssa 
liikkuvalle mutta ei pyörätuolin 
käyttäjälle ja niistä puuttuvat 
lasku- ja säilytystilat. Asunnosta 
puuttuu pyykinkuivausmahdol
lisuus.

Kylpyhuoneiden kunnostamisen 
yhteydessä kannattaa tutkia 
vesikalusteiden siirtämistä 
siten, että kylpyhuoneet 
soveltuisivat myös pyörätuolin 
käyttäjille. Kylpyhuoneisiin 
tulisi rakentaa myös säilytys- ja 
laskutilaa, kunnollinen varaus 
pyykinpesukoneelle sekä pyykink
uivausmahdollisuus.

Asuntojen pintojen 
kunnostaminen 
(asuinhuoneiden lattiamatot 
ja keittiön kalusteet 
kuluneita, tiskipöydän ja 
kalustevälin laatoituksen 
silikonisaumat rikki).

Keittiön kalustus voisi 
olla toimivampi toisessa 
kaksiotyypissä, yksiöiden ja 
kaksioiden keittiöistä puuttuvat 
varaukset astianpesukoneelle.

Keittiön kalusteiden uusiminen 
paremmin toimivammiksi 
niissä asunnoissa, joissa 
siihen on tarvetta. 
Astianpesukonevarauksen 
rakentaminen yksiöiden ja 
kaksioiden keittiöihin.

Ilmanvaihdon tehostaminen 
(täyden tehon käyntiajan 
pidentäminen, keittiöiden 
poistoilmaventtiilien 
puhdistaminen, 
päätykaksioiden 
kylpyhuoneiden 
poistoilmaventtiilien 
siirtäminen oven yläpuolelta, 
korvausilman saannin 
parantaminen asunnoissa 
– nyt tulee rakenteiden läpi 
ja aiheuttaa vetoa).

- Kylpyhuoneiden 
poistoilmaventtiilien siirtäminen 
kannattaa tehdä yhtä aikaa 
kylpyhuoneiden kunnostuksen 
kanssa.
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Patteri-, linjasäätö- ja 
sulkuventtiilien uusiminen 
(käyttöikä lopussa ja osin 
jumissa).

- -

Vesikalusteiden (sekoittajat, 
astianpesukoneiden hanat, 
pyykinpesukoneiden hanat, 
vesimittarit, wc-istuimien 
huuhtelusäiliöiden varusteet) 
uusiminen (käyttöikä 
lopussa, vuotoja, määräysten 
vastaisia asennuksia, 
määräykset ylittäviä 
virtaamia).

Kylpyhuoneet sopivat 
nykyisellään rollaattorin kanssa 
liikkuvalle muttei pyörätuolin 
käyttäjälle. Yksiöiden ja 
kaksioiden keittiöistä puuttuvat 
varaukset astianpesukoneelle.

Vesikalusteiden uusiminen 
yhtä aikaa kylpyhuoneiden 
kunnostuksen ja 
keittiökalusteiden uusimisen 
kanssa.

Sähköasennusten 
varustetaso ei vastaa nykyisiä 
vaatimuksia (ketjutettu 
antenniverkko on häiriöaltis, 
antennipisteitä on vähän, 
keittiöissä on liian vähän 
pistorasioita, kylpyhuoneista 
puuttuvat parranajokoneen 
pistorasiat).

Talossa ei ole ovipuhelinta. Kylpyhuoneiden ja keittiöiden 
sähkövarusteiden uusiminen 
yhtä aikaa kylpyhuoneiden 
kunnostuksen ja 
keittiökalusteiden uusimisen 
kanssa. Astianpesukoneen 
varauksen tekeminen yksiöiden 
ja kaksioiden keittiöihin. 
Ovipuhelimen hankkiminen 
yhtä aikaa sähköjärjestelmien 
varustetason parantamisen 
kanssa.

Arvola-koti ry / Arvola IV 
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan uudelleen 
järjestäminen 
(pysäköintialueen asfaltointi 
ja lämpöpaikkojen 
rakentaminen, 
saattoliikenteen reitin 
ratkaiseminen).

Pihan kulkureitit ovat 
huonokuntoisia, osittain 
sorapintaisia ja tontilla 
korkeuseroja.

Kovemman pinnoitteen 
laittaminen myös kulkualueille 
pysäköintialueen lisäksi, 
reittien helppokulkuisuuden 
varmistaminen. 

Ulko-oveen 
aukaisuautomatiikan 
rakentaminen.

Yhdenkään aineistossa mukana 
olleen kohteen ulko-ovet 
eivät olleet täysin esteettömiä. 
Kynnys on liian korkea, 
vedin saisi olla suurempi ja 
ovipumppu on erittäin tiukka.

Ulko-oven muidenkin 
puutteiden kuin avaamisen 
raskauden poistaminen.
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Parvekkeiden pintojen 
kunnostaminen.

Osan parvekkeista 
soveltuvuutta heikentää 
parvekkeen oven sivusta 
puuttuva vapaa tila ja ovien 
painikkeiden sijainti eri laidoilla

Parvekkeiden tuplaovien 
vaihtaminen yhteen oveen 
tekisi käynnistä parvekkeelle 
helpomman. Toisen oven 
kätisyyden vaihtaminen siten, 
että painikkeet ovat sammalla 
laidalla.

Varastotila 
liikkumisapuvälineille.

Sisäänkäynnin yhteydessä ei 
ole tilaa liikkumisapuvälineiden 
säilyttämiseen. Apuvälineitä 
säilytetään nykyisin 
porrashuoneessa 
maantasokerroksessa, mikä 
häiritsee porrashuoneessa 
liikkumista. Apuvälineitä on 
paljon, koska asukkaat ovat 
iäkkäitä. Sisäänkäynti saisi 
erottua paremmin julkisivusta 
ja valaistus saisi ulko-oven 
edustalla olla tehokkaampi. 
Sisäänkäynnin katoksena 
on yläpuolinen parveke, 
jonka vedenpoistosta ei ole 
huolehdittu, jolloin vedet 
valuvat sisäänkäynnin edustalle. 
Tontilla on käyttämätöntä 
rakennusoikeutta. Tontti on 
suuri.

Liikkumisapuvälineiden 
säilytystilan rakentaminen olisi 
mahdollista rakennusrungon 
ulkopuolelle sisäänkäynnin 
yhteyteen. Samalla olisi 
mahdollisuus parantaa talon 
sisäänkäyntiä esimerkiksi 
yhdistämällä varastotila 
sisäänkäyntikatokseen.

Parvekkeiden ja 
kylpyhuoneiden korkeiden 
kynnysten ratkaiseminen, 
kylpyhuoneen lattia myös 
muuta asuntoa ylempänä.

Osan parvekkeista 
soveltuvuutta heikentää 
parvekkeen oven sivusta 
puuttuva vapaa tila ja ovien 
painikkeiden sijainti eri laidoilla. 
Kylpyhuoneet eivät tällä 
hetkellä sovi liikuntaesteisille, 
mutta pinta-alan puolesta 
niiden muuttaminen on 
mahdollista. Seinämateriaali 
ei kestä tukikahvojen 
kiinnittämistä, pyykinpesu- ja 
kuivausmahdollisuus puuttuu 
asunnoista ja kylpyhuoneissa 
ei ole lasku- ja säilytystilaa. 
Puolessa asunnoista käynti 
kylpyhuoneeseen ei ole sujuva.

Parvekkeiden ovia uusittaessa 
olisi parempi valita vain 
yksiovinen ratkaisu tai huolehtia 
siitä, että painikkeet ovat oven 
samoilla laidoilla. Kylpyhuoneen 
lattian saaminen muun asunnon 
tasoon voi osoittautua erittäin 
vaikeaksi, jolloin tulee harkita 
muutoksen kannattavuutta. 
Mikäli kylpyhuoneet uusitaan, 
voidaan ne muuttaa paremmin 
liikuntaesteisille soveltuviksi, 
rakentaa lasku- ja säilytystilaa 
sekä varaus pyykinpesukoneelle 
ja pyykinkuivaukselle.

Korvausilmanvaihdon 
parantaminen.

- -
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As Oy Linnanpiha
Kuntoarvion mukaiset 
toimenpiteet

Samaan rakennusosaan 
liittyvät toiminnalliset 
puutteet tai käyttämättömät 
resurssit

Mitä toiminnallisia 
parannuksia voidaan tehdä 
kuntoarvion mukaisten 
toimenpiteiden yhteydessä

Pihan uudelleen järjestäminen 
(istutusten uusiminen, 
läpikulun ratkaiseminen, 
pysäköintipaikkojen puute 
– autotallipaikat myyty erillisinä 
osakkeina).

Sisäänkäynnit eivät ole 
esteettömiä. Pihan puoleiset 
sisäänkäynnit ovat kohtalaisen 
helposti muutettavissa 
esteettömiksi rakentamalla ulos 
luiskat. Kadun puolella ei ole 
riittävästi tilaa.

Pihan uudelleen järjestelyjä 
tehtäessä on jätettävä 
riittävästi tilaa luiskien 
rakentamiseen pihan puolen 
sisäänkäyntien yhteyteen.

Porttikäytävä liukas talvisin 
– sulatus ehkä tarpeellinen.

Pihan puolen sisäänkäynnit 
ovat helpoimmin muutettavissa 
esteettömiksi.

Porttikäytävän 
liukkausongelman 
ratkaisemista puoltaa lisäksi 
se, että ne jotka tarvitsevat 
esteettömämpää sisäänkäyntiä 
kulkevat porttikäytävän 
kautta. 

Porttikäytävän valaistuksen 
parantaminen.

Ks. yllä Porttikäytävän valaistuksen 
parantamista puoltaa lisäksi 
se, että ne jotka tarvitsevat 
esteettömämpää sisäänkäyntiä 
kulkevat porttikäytävän 
kautta.

Jäteauto ei mahdu 
porttikäytävästä.

- -

Porrashuoneen siivouksen 
parantaminen.

Porrashuoneen mitoitus on 
asuinkerroksissa niukka, 
kierreportaat eivät ole 
helppokulkuiset.

Porrashuoneen ahtaus 
ja kierreportaat voivat 
vaikeuttaa siivoamista. 
Porrashuoneen muutokset 
pelkästään siivouksen 
helpottamiseksi eivät liene 
realistisia.

Ulkoiluvälinevaraston kulun 
parantaminen.

Käynti ulkoiluvälinevarastoon 
on esteellinen ja hankala. 

Ulkoiluvälinevaraston kulun 
parantaminen muuttamalla 
nykyistä tuulikaappia tai 
rakentamalla tilaan uusi ulko-
ovi.
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Irtaimistovarastojen 
käytettävyyden parantaminen.

Varastotilan sisäiset käytävät 
ovat paikoittain liian kapeita 
liikuntaesteisille ja osittain myös 
liian matalia kenelle tahansa. 
Varastokomeroiden käytettävyys 
on huono. Varastokomerot ovat 
keskenään erikokoisia ja osa 
niistä on pinta-alaltaan varsin 
pieniä. Osa komeroista on 
matalia ja komeroiden sisällä 
olevat vesikaton rakenteet 
haittaavat varastokäyttöä. 
Runkorakenne ullakolla on 
helposti muunneltava.

Varastotilan järjestäminen 
kokonaan uudelleen. 
Käytettävyyden 
parantaminen voi olla vaikeaa 
kattorakenteita muuttamatta.

Asukasrakenne muuttunut ja 
asukkaiden suuri vaihtuvuus 
– huoli rauhattomuudesta ja 
järjestyksen säilymisestä.

Yksiöiden mitoitus on 
niin niukkaa ja käynti 
porrashuoneesta asuntoon 
niin hankala, ettei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä 
asunnosta senioriasuntoa.

Yksiöt ovat sellaisia, että 
ne todennäköisimmin 
kiinnostavat opiskelijoita 
tai muita nuoria yksinasujia, 
jotka eivät yleensä asu 
samassa asunnossa pitkään. 
Asukkaiden vaihtuvuudelle ei 
korjausrakentamisen keinoin 
ole paljoakaan tehtävissä.
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