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ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa
ARA vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Se myöntää asumiseen ja rakentamiseen
liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA edistää
ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Se kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan.
www.ara.fi

PÄÄKIRJOITUS
HANNU ROSSILAHTI, ylijohtaja, ARA

Askeleita kohti
kestävämpää asumista

A

sumiseen ja rakentamiseen liittyy monia ulottuvuuksia niin yhteiskunnan kuin yksittäisten kotitalouksienkin näkökulmasta:
asumisen ja rakentamisen ilmastovaikutukset ovat merkittävät, jopa 40 % kaikista Suomen päästöistä. Asumisen hinta heijastuu kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin ja
asumisen tukeen käytetään merkittävästi yhteiskunnan varoja.
Kun ulottuvuuksia on monia, eivät ratkaisut
ole aina helppoja ja niihin liittyy monesti ns. ”viheliäisten ongelmien” piirteitä. Tämän tyyppisille ongelmille on tyypillistä monimutkaisuudet, epävarmuudet ja arvoristiriidat sekä se, että
ratkaisuilla on kiire. Energiatehokkuuteen pitäisi pystyä vaikuttamaan nopeasti, mutta kotitalouksilla tai taloyhtiöillä ei aina ole varaa tai halua
tehdä kalliita investointeja.
Uusia asuntoja tarvitaan kasvualueilla ja
asuntorakentamiseen onkin kanavoitunut viime vuosina paljon pääomia. On hyvä asia, että uusia asuntoja rakennetaan ja tarjontaa syntyy. Samalla on pidettävä mielessä pidemmän
aikavälin vaikutukset ja se kenelle asuntoja,
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asuinalueita ja kaupunkia rakennetaan. Se, että
”asuntoja rakennetaan sijoittajien tarpeisiin”, ei
varmastikaan pidä olla keskeisin asuntorakentamista ohjaava asia.
Hallitusohjelmassa on tunnistettu hyvin tilannekuva ja moniulotteiset haasteet. Niihin on
vastattukin varsin pitkällä listalla toimenpiteitä,
jossa mennään markkinaehtoisuudesta muutama askel toiseen suuntaan. Tunnustetaan, että julkisen vallan hyvin valituilla toimenpiteillä
voidaan vaikuttaa asumiseen siten että se hyödyttää sekä yksilöä että toteuttaa yhteiskunnan
tavoitteita. Asuntopolitiikka siis tekee jossain
määrin paluuta.
Valtion ja kuntien välisen MAL-yhteystyön
merkitys on todettu hyväksi keinoksi edistää
laajasti asumiseen liittyviä tavoitteita ja sopimuksia on tarkoitus jatkaa. Ennustettavuus ja
näkemykset siitä, mitkä ovat keskeiset pidemmän aikavälin linjaukset asuntopolitiikan suhteen ovat tärkeitä. Kahdeksan vuoden asuntopoliittisella toimenpideohjelmalla haetaan
kaivattua pitkäjänteisyyttä politiikkaan.
ARA-tuotannon merkitys yhtenä osana asuntotarjontaa tunnustetaan ohjelmassa hyvin ja

tuotantomäärien osalta tavoitellaan hieman nykyistä korkeampaa tasoa. Tämä sopii erinomaisesti myös näköpiirissä olevien talouden ja rakentamisen suhdanteiden näkökulmasta. Toisaalta
hallitusohjelmassa on huomioitu väestöltään vähenevien alueiden haasteet ja niiden osalta on
jatkossa käytettävissä entistä vahvempia keinoja.
Energiatehokkuuden parantamiseksi on
tulossa erilaisia uusia avustusmuotoja, joilla kannustetaan kotitalouksia ja taloyhtiöitä
energiatehokkuusremontteihin. Näillä toimin
vauhditetaan askeleita kohti vähähiilisyyttä.
On hyvä, että vihdoinkin kehitetään omistamisen ja vuokra-asumisen väliin sijoittuvia hallintamuotoja. Niille on tilausta, ja on aika saada
tältäkin osin toimivat rakenteet ja puitteet.
Hallitusohjelman kirjauksia saadaan toivottavasti mahdollisimman pian kohti konkretiaa.
Niissä on paljon tehtävää ARAlle. Keskeinen
merkitys vaikuttavuuden kannalta on kuitenkin kunnilla, rakennuttajilla, rakentajilla, asumisen kehittäjillä ja muilla sidosryhmillä. Yhdessä
voimme toivottavasti ottaa useampia askeleita
kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävämpää asumista. n

Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri.

KUVA Mikael Ahlfors

Ilmastonmuutoksen torjunta
vahvasti esillä
asumisessa ja rakentamisessa
Hallituksen kolme isoa tavoitetta rakentamisen ja asumisen aloilla ovat
hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen, kestävä kaupunkikehitys ja
asunnottomuuden poistaminen.
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P

ääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma on monella tapaa
uudenlainen: se rakentuu ilmiöpohjaisuuden varaan ja korostaa
poikkihallinnollisuutta. Ilmastonmuutoksen torjunnan merkitys tunnistetaan
erittäin vahvasti verrattuna kaikkiin aiempiin
hallitusohjelmiin.
Asumisen ja rakentamisen ilmastopäästöt ovat merkittävät, 30-40% luokkaa kaikista Suomen päästöistä. Siksi hallitus keskittyy
päästöjen vähentämiseen ja vähähiilisyyden
tavoitteluun ja kiertotalouden edistämiseen laaja-alaisesti myös rakennetun ympäristön osalta.
Yksi keskeinen keino on energiatehokkuusremonttien tukeminen. Meillä on paljon melko
ikääntynyttä asuntokantaa, jonka korjaaminen
vastaamaan nykystandardeja säästää merkittävästi lämmitysenergiaa. Energiaremonttien tukimallia erityisesti taloyhtiöille ollaan par’aikaa
valmistelemassa. Hallitus tavoittelee myös öljylämmityksestä luopumista tulevan vuosikymmenen aikana niin julkisissa kuin yksityisten
omistamissakin rakennuksissa. Näin vältetään
fossiilisen polttoöljyn käyttöä.
Aiempaa vahvemmin kiinnitetään huomiota
myös rakennusten elinkaaren aikaisiin päästöihin, ulottuen rakennustuotteiden valmistuksesta ja rakentamisesta käytönaikaisiin päästöihin
ja lopulta purkamiseen, rakennusjätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen. Tavoitteena
on, että rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Suomi nostaa näitä
asioita aktiivisesti keskusteluun myös kansainvälisillä foorumeilla.
Pitkäjänteistä puurakentamisen edistämistä
jatketaan. Puulla on vahva jalansija pientalorakentamisessa ja myös päiväkoti- ja koulurakennuksia tehdään yhä useammin kotimaisesta
puusta, mutta asuinkerrostalojen puolella läpimurtoa ei ole tapahtunut. Yhtenä uutena keinona hallitus ottaa käyttöön 20 prosentilla korotetun käynnistysavustuksen puurakenteisille
ARA-taloille MAL-alueilla.
ERILAISET ALUEET JA HAASTEET
Suomi on monessa suhteessa polarisoitumassa
kasvaviin kaupunkiseutuihin ja väestöään menettäviin pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin
sekä maaseutuun. Asuntopolitiikalle tämä asettaa haasteita: ongelmat ovat kovin erilaisia eri
puolilla maata.
Kasvukaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista. Asumisen hinta rajoittaa jo työvoiman

saatavuutta ja sitä kautta myös työllisyyden ja
talouden kasvua.
ARA-tuetulla asuntotuotannolla on iso rooli kohtuuhintaisten asumismahdollisuuksien turvaamisessa, ja tähän halutaan edelleen
vaikuttaa muun muassa suurten kaupunkiseutujen kanssa solmittavien MAL-sopimusten kautta. Kumppanuutta suurten kaupunkiseutujen kanssa pyritään hallituksen puolelta
entisestäänkin vahvistamaan. ARA-tuotannon
tavoitteet on nostettu korkealle: vuosittaisen
asuntotuotannon pitäisi olla vähintään 10 000
asuntoa, joista yli puolet Helsingin seudulle.
ARA-tuettu asuntotuotanto on kaupungeille
tärkeä työkalu, kun pyritään torjumaan asuinalueiden eriytymistä eli segregaatiota. Suomessa ollaan onnistuttu tässä tähän mennessä
kohtuullisen hyvin. Uuden piakkoin käynnistettävän poikkihallinnollisen lähiöohjelman tavoitteeksi onkin otettu eriytymiskehityksen torjunnan lisäksi muun muassa hiilineutraaliuden
edistäminen ja viheralueiden kehittäminen.
Väestöään menettävien alueiden kaupungeilla ja ARA-yhtiöillä on toisenlaisia ongelmia,
kun asuntokannasta osa on jäänyt tai jäämässä
tyhjilleen. Valtio voi tukea vaikeaan asemaan
joutuneita yhtiöitä purkuavustuksin ja lainahelpotuksin.
Pitkäjänteisyyden varmistamiseksi hallitus
on laatimassa kahdeksanvuotisen asuntopolitiikan kehittämisohjelman, jonka pohjaksi tehdään kattava selvitys keskeisistä kehittämiskohteista.
Rakentamisen laadun puutteet ja etenkin
sisäilmaongelmat ovat herättäneet viimeisten
vuosien aikana laajaa julkista keskustelua. Hallituksen tavoitteena on parantaa rakentamisen
laatua ja selkeyttää vastuita muun muassa rakennusvirheitä ja niiden korjaamisesta. Myös
sisäilmasta kärsimään joutuneiden ihmisten
auttamiseksi etsitään uudenlaisia keinoja.
ASUNNOTTOMUUDEN POISTAMINEN
Rinteen hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on poistaa asunnottomuus Suomesta
kahdessa vaalikaudessa. Seuraaville neljälle
vuodelle se tarkoittaa asunnottomuuden puolittamista.
Tavoite on kova, mutta meillä on onneksi
jo kokemusta asunnottomuuden torjunnasta
Asunto ensin -periaatteen pohjalta. Aiemmissa Paavo- ja Aune-ohjelmissa on löydetty hyviä
toimintamalleja, jotka ovat saaneet osakseen
myös kansainvälistä huomiota.
Asunnottomuuden ehkäisyssä ja poistamisessa tarvitaan hyvää yhteistyötä eri hallin-

nonalojen välillä. Pitkäaikaisasunnottomille
tarvitaan ensin asunto, jotta heidän elämäntilanteensa kokonaisvaltainen paraneminen on
mahdollista. Tukitoimia saatetaan tarvita pitkäänkin, mutta asunnon olemassaolo on välttämätön edellytys onnistumiselle.
Asunnottomuuden poistamistavoite vaatii
myös tehokasta ennaltaehkäisyä. Keskeinen
keino on asumisneuvonnan vahvistaminen,
jotta orastavat ongelmat huomataan varhain

”

ARA-TUETULLA
ASUNTOTUOTANNOLLA ON ISO
ROOLI KOHTUUHINTAISTEN
ASUMISMAHDOLLISUUKSIEN
TURVAAMISESSA.

ja jotta apua osataan tarjota ennen ongelmien
vaikeutumista ja kasautumista. Asumisneuvonnasta ollaankin tekemässä lakisääteistä. Asunnottomuustavoite tulee myös osaksi valtion ja
suurten kaupunkien MAL-sopimuksia.
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN
KOKONAISUUDISTUS
Yksi Rinteen hallituksen isoimmista lainsäädäntötöistä on maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistus, jota on pohjustettu jo viime hallituskaudella. Hiilineutraaliuden tavoite tulee näkymään vahvasti uudistetussa laissa,
jonka parlamentaarista valmistelua jatketaan.
MRL:n uudistus on nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa vaativa työ, koska lain pitäisi toteuttaa keskeisiä tavoitteitaan niin nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla kuin harvaan
asutuilla, väestökadosta kärsivillä alueillakin.
Viemme uudistusta eteenpäin vahvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
MRL-uudistuksen myötä maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tulevat toimimaan kokonaan digitaalisilla tietoalustoilla. Päällekkäisen työn, arkistointitarpeiden
ja tiedon ristiriitaisuuksien vähentämisen säästöpotentiaali kaikille alan toimijoille on merkittävä: digitaalisen ekosysteemin käyttämisellä
voidaan pidemmällä aikavälillä saavuttaa jopa
useiden miljardien eurojen hyödyt kiinteistö- ja
rakennussektorilla. Tässä on tarjolla merkittävä
tuottavuusloikka. n
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Uutta otetta asuntopolitiikkaan
Vantaa haluaa kehittää kaupunkia pitkäjänteisesti. Siksi maa- ja
asuntopolitiikan keskiöön nostettiin kohtuuhintainen asuminen.
TEKSTI: OUTI TOIVANEN-VISTI KUVA: VILLE HÖRKKÖ /VANTAAN KAUPUNKI

”Eihän siinä ole mitään järkeä, että rakennamme kalliilla myytäviä asuntoja, joita sitten tuemme verovaroin
asumistuella”, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo.
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K

ivistö on Vantaan viimeaikaisen
kaupungistumiskehityksen ylpeys. Uusi kaupunginosa ei ole täydellinen, mutta se on pitkälti juuri sellainen kuin kaupungin johto
tavoitteli: se on urbaani asuinalue, jossa asukkaat viihtyvät ja julkiset palvelut sekä joukkoliikenne toimivat.
”Tavoittelimme ennen kaikkea moderneja ja
kestäviä asumisratkaisuja, joissa viihtyvyys ja
kohtuuhintaisuus ovat tärkeämpiä kuin asuntosijoittaminen”, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo.
Vantaan rakennustahti on hurja. Kuluneen
vuoden aikana kaupungissa on ollut rakenteilla 4500 asuntoa. Penttilä haluaisi rakentaa
enemmän edullisia ja aikaa kestäviä asuntoja
myös keskituloisille ja kaupunkiin työn perässä
muuttaville.
Vantaa päivitti vuosi sitten maa- ja asuntopolitiikkansa. Politiikan keskiöön nostettiin
kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen.
Asumisen kalleus on iso ongelma kaikkialla
pääkaupunkiseudulla.
”Kallis asuminen vaikeuttaa erityisesti pienija keskituloisten asemaa”, Penttilä sanoo.
Lisäksi kovat hinnat johtavat pieniin asuntoihin, mikä ei ole hyväksi kaupungin pidempiaikaiselle kehitykselle.
Asukas voi olla tyytyväinen yksiöön, mutta
kaupungin kehitykselle yksiöt ovat haitallisia
suurina määrinä.
Vantaa pääsi alkuvuonna 2018 otsikoihin,
kun se ilmoitti, että se ei enää luovuta rakennustonttimaata sellaisille kovan rahan kerrostalohankkeille, joissa on suunnitelmissa rakentaa enimmäkseen yksiöitä.
Vantaa teki tässä nopean korjausliikkeen. Kaupungille oli selvinnyt, että muutamissa uusissa
kerrostalokohteissa lähes 90 prosenttia asunnoista oli yksiöitä ja niitä kaupattiin asuntosijoittajille.
Kun kaupunki myi alkuvuodesta 2018 uusimmat tontit Kivistöstä, tarjouskilpailussa asetettiin ehdoksi, että rakennettavissa kerrostaloissa
korkeintaan kolmannes sai olla yksiöitä.
Miksi näin tiukka linjaus, vaikka asukastyytyväisyyskyselyt ovat osoittaneet, että monet asukkaat ovat tyytyväisiä yksiöihinsä?

”Suuri määrä yksiöitä useissa vierekkäisissä
taloissa tekee alueesta rauhattoman”, Penttilä
sanoo.
Taustalla on näkemys kaupungin pidempiaikaisesta kehityksestä. Yksiöissä asuvat muuttavat helposti pois. Kaupungin kehityksen kannalta on parempi, että asukkaat pysyvät.
Työn perässä kaupunkiin muuttanut osaaja
halutaan pitää aloillaan, eikä ajaa muualle kerryttämään verotuloja.
ASUMISTUKIMENOT NOUSIVAT
VAIKKA TALOUS KASVOI
Asumistukimenojen nousu huolestuttaa kaupunkeja, vaikka asumistuet maksetaan valtion budjetista.
Vuonna 2017 Kelan maksama asumistukipotti
ylitti 2 miljardia euroa. Summa on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Lisäksi puolet perustoimeentulosta, yli 300 miljoonaa euroa, kului
asumismenoihin. Tukimäärät nousivat, vaikka talous kasvoi ja työllisyystilanne oli hyvä. Asumistu-

kimenojen nousuvauhti on ainoastaan hidastunut
sitten vuosien 2015 ja 2016, jolloin asumistukimenot nousivat 10 prosentin vuosivauhdilla.
Vantaalla ARA-rakentaminen on ollut tärkeässä roolissa, kun kaupunki on hakenut työkaluja
asuntopolitiikan tueksi.
Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan ARA-tuotannolla on keskeinen rooli asuntotuotannossa myös Helsingissä.
”Pitkäjänteisen hallintamuotojakaumatyön tuloksena Helsinki on pystynyt hillitsemään segregoitumista muita metropolikaupunkeja paremmin. Monipuolisen asuntojakauman tavoitetta
noudatetaan kaupunkitason lisäksi alueellisesti.
Kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi
ARA-tuotannolla on jatkossakin erittäin keskeinen rooli koko kaupungin asuntotuotannon määrän ja jakauman varmistamiseksi. ARA-tuotanto
varmistetaan sekä tontinluovutuksin että maankäyttösopimuksilla. Suurimpia haasteita on tällä
hetkellä saada ARA-tuotanto mahtumaan ARAn
vaatimaan hintaraamiin", Vapaavuori sanoo.

TARVITAAN UUSIA
ASUNTOPOLIITTISIA TYÖKALUJA
Kehitteillä on uusia tarjontatuen muotoja, jotka voisivat vastata nykyajan asumisen haasteisiin. ARA edistää uudenlaista asumisen osuuskuntamallia.
”Eihän siinä ole mitään järkeä, että rakennamme kalliilla myytäviä asuntoja, joita sitten
tuemme verovaroin asumistuella”, Hannu Penttilä sanoo.
Vantaa pyrkii käyttämään kaikkia keinoja
asumiskustannusten hillitsemiseksi. Ensisijaiseksi keinoksi on otettu kilpailutukset, joiden
ehtoja kehitetään. Ehtoihin laitetaan vaatimuksia asuntojen koosta, energiankulutuksesta ja
hinnasta. Kilpailutuksiin laadittiin jo aiemmin
mainitut määräykset yksiöiden määrästä. Lisäksi uusiin kilpailutuksiin määritellään valintakriteeriksi neliöhinnan pysyminen alhaisena.
”Valtio on asumistukia suosimalla edesauttanut asumisen hintojen nousua”, Penttilä sanoo. n

ARA 70 vuotta kaupunkeja rakentamassa
VÄKI muuttaa kaupunkeihin ja elämme
uutta kaupungistumisaaltoa. ARA on ollut mukana rakentamassa kaupunkeja
aikaisempien aaltojen aikana tänä vuonna jo 70 vuoden ajan. Nyt tilanne on kovin erilainen.
2000-luvulla asuntopolitiikan tuki on
kohdistunut entistä enemmän yksilön
tukeen eli asumistukeen. ARA-asuntoja
on rakennettu selvästi vähemmän kuin
aiemmin.
Vaikka asuntopula on kova pääkaupunkiseudulla, niin ARA-asuntoja rakennetaan koko ajan liian vähän. ARAvuokra-asuntoja on nykyisin selvästi
vähemmän kuin markkinaehtoisia vuokra-asuntoja. Koko maassa osuus on keskimäärin 13 prosenttia asuntokannasta.
Pääkaupunkiseudulla noin joka viides
asunto on ARA-vuokra-asunto.
Edellisen kaupungistumisaallon aikana 60-luvulla asumisen tuki kohdistui
tarjontatukeen. Silloin rakennettiin paljon omistus- ja vuokra-aravataloja.
Kohtuuhintaisia arava- ja ARA-vuokra-asuntoja tuotettiin noin 10 000 asunnon verran vuosittain koko maassa aina
90-luvulle asti. Vuonna 2007 saavutet-

tiin ARA-tuotannon pohjakosketus, kun
uusia ARA-asuntoja nousi vain runsaat
3000, joista vain 700 tavallisia vuokraasuntoja. Finanssikriisin iskettyä rytmi
muuttui ja vuonna 2009 ARA-tuella rakennettiin 14 000 asuntoa eli yli puolet
koko uustuotannosta.
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Green Deal -sopimus
vauhdittamaan muovien
kierrätystä rakentamisessa
Vuoteen 2025 mennessä on kierrätettävä vähintään 50 prosenttia
pakkausmuovista ja vuoteen 2030 mennessä kierrätysaste on nostettava
55 prosenttiin. Green Deal -sopimuksella vauhditetaan pakkausmuovien
erilliskeräyksen järjestämistä rakennustyömailla.
TEKSTI: PÄIVI PIISPA, projektipäällikkö, ympäristöministeriö

T

eknisten ja toiminnallisten ominaisuuksiensa ansiosta muoveja
käytetään paljon rakentamisessa.
Kiertotaloudessa ja materiaalitehokkuudessa myös rakentamisen
materiaalit nähdään arvokkaina, kierrätettävinä

ja uudelleen käytettävinä tai uusien tuotteiden
raaka-aineina.
Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2018
Suomelle muovitiekartan. Valmistelussa rakentamisen toimiala tunnistettiin tärkeäksi muovituotteiden käyttäjäksi, sillä viidennes muoveista

käytetään rakentamisessa. Suuri osa uudisrakennustyömaan muoveista on rakennusmateriaalien pakkausmuoveja ja suojauksiin käytettyjä muovikalvoja.
Muoveja käytetään lämmön ja kosteuden
eristykseen, lattiamateriaaleina, katteiden, ik-

Muovien määrät rakennuksen eri osissa (kg/m2)

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Täytöt, ulkopuoliset
putket, kanavat, kaivot
ja vaakasuora
routaeristys

Perustus ja alapuoliset
eristeet

Betonikerrostalo

Runko- ja
kattorakenteet

Puukerrostalo

Täydentävät osat
kuten ikkunat, ovet ja
väliseinät

Puurakenteinen päiväkoti

Pintamateriaalit

Betonirakenteinen päiväkoti

Muovien määrät rakennusten eri osissa.

Muovien määrät eri rakennuksissa (kg/kem 2)
40,00
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LVI-laitteet ja
tarvikkeet

Sähköasennukset

Keskiarvo

kunoiden, putkien, kaapeleiden ja huonekalujen valmistuksessa. Tyypilliset rakentamisen
muovilaadut ovat polyeteeni (PE, putket, muovikalvot, suodatinkankaat), polypropeeni (PP,
putket, suodatin- ja rakennuskankaat), polystyreeni (EPS, eristysmateriaalit), polyuretaani
(PUR, runko, katto, lämmöneristeet, tärinäeristeet) ja polyvinyylikloridi (PVC, kaapelit, kanavat, ikkunankehykset, lattianpäällysteet).
Hyvin merkittävä osa rakentamisen muoveista on hartseissa ja sideaineissa, eli maaleissa ja
liimoissa, levyissä, katteissa ja eristeissä. Näiden
osuus kaikista muoveista voi tuoreen VTT:n ja
ympäristöministeriön selvityksen mukaan olla
44 % betonikerrostalossa ja 37 % puukerrostalossa. Näiden muovien kierrättäminen on hankalaa. Siksi tarvitaan myös uusia materiaali- ja
rakennusteknisiä ratkaisuja.
HYVÄT TYÖMAAKÄYTÄNNÖT
TARPEEN
Parhaillaan ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus ry. ja rakentamisen toimialan arvoketjun
muut toimialajärjestöt ja tuottajavastuuyhteisöt neuvottelevat ns. Green Deal -sopimuksen
solmimisesta. Sopimus kattaisi ensisijaisesti
rakentamisen kalvomuovit, eli rakennustuotteiden pakkaamiseen käytettävät muovit, joita
kertyy volyymiltään eniten uudis- ja korjausrakentamisen työmailla. On arvioitu, että pakkausmuovien kierrätysasteen nostaminen on

markkinakysynnän ja uudelleen käytön vuoksi
helppo toteuttaa. Tällä tavoin Green Deal -sopimus vauhdittaa muovien erilliskeräyksen järjestämistä rakennustyömailla. Hyvät työmaakäytännöt ovat keino saavuttaa tavoitteet.
Sopimuksen taustalla on EU:n direktiivi
pakkauksista ja pakkausjätteistä 2018/852, joka asettaa uudet määrälliset kierrätystavoitteet
kaikille pakkauksille. Vuoteen 2025 mennessä
on kierrätettävä vähintään 50 prosenttia muovista. Vuoteen 2030 mennessä on muovin kierrätysaste nostettava 55 prosenttiin.
Ympäristöministeriö toteuttaa yhteistyössä
julkisten rakennuttajien (Senaatti-Kiinteistöt
Oy, Helsingin Yliopisto kiinteistöt Oy, muut
julkiset rakennuttajat) ja ARAn kanssa pilottihankkeita, joissa kerätään tietoa muovien
käytöstä, määristä ja laadusta sekä erityisesti
muovijätejakeiden kierrätettävyydestä ja uusiokäyttömarkkinasta. Samalla jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa arvioidaan
eri materiaali- ja tuotevalintojen hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia. Rakennus- ja purkutyömailla selvitetään, miten helppoa tai vaikeaa on tunnistaa ja lajitella tarpeen mukaan
eri muovilajikkeita. Julkiset rakennuttajat voivat
samalla kehittää omia rakennuttamisen prosessejaan, niin hankkeiden kuin -tuotteiden hankintakriteerejä.
Julkisten hankintaprosessien ja -kriteerien
kehittäminen rakennusmateriaalien ja raken-

”

JO RAKENNUSHANKKEIDEN
SUUNNITTELUVAIHEESSA
ARVIOIDAAN ERI
MATERIAALI- JA
TUOTEVALINTOJEN
HIILIJALANJÄLKEÄ JA
ELINKAARIKUSTANNUKSIA.

nusosien uudelleen käyttöä mahdollistavaksi
nähdään yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä
rakentamisen muovitiekartan toteutuksessa.
Muovi on arvokas materiaali hukattavaksi. Muovien elinkaaren pidentäminen haastaa
meidät kaikki keksimään uusia ratkaisuja aina
rakennusmateriaalien tuotesuunnittelusta lähtien kestävän materiaalitalouden edistämiseksi. n

Ehdotukset toimenpiteiksi

;

)

Vähennetään
roskaamista ja vältetään
turhaa kulutusta

Selvitetään
muoviveron
käyttöönotto

Tehostetaan
merkittävästi muovijätteiden
talteenottoa

Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen lajittelua
rakennustyömailla

O

0

-

u

€

Tehostetaan maatalousja puutarhamuovien
kierrätystä ja korvaamista

Otetaan talteenotetun
muovin monipuoliset
kierrätysratkaisut käyttöön

i

&

Viedään osaamista
ja ratkaisuja

Lisätään tutkimustietoa
muovien haitallisista terveysja ympäristövaikutuksista

V

Panostetaan isosti korvaaviin
ratkaisuihin ja perustetaan
New Plastics -osaamisverkosto

6
Nostetaan muovihaaste
näkyvästi Suomen
kansainväliselle asialistalle

Ehdotukset toimenpiteiksi.
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Risuviita 6:n tontilla sijaitsee kerrostalo, jonka sisäpihalla on kahden huoneiston erillistalo. Kohde on saanut ARAlta korkotukilainaa ja investointiavustusta erityisasuntoihin. Teknisten ratkaisujen, pintamateriaalien, värien ja kulkureittien suunnittelussa on huomioitu asukkaiden erityistarpeet.

Suunnittelukilpailulla uusia
asumisratkaisuja autismikirjon henkilöille:

Elämä asettui Risuviitaan
10

RISUVIITA 6
• 36 vuokra-asuntoa + 38 autopaikkaa
• Asuntoryhmän 7+ 2 asuntoa ja
8 autopaikkaa
• Asuntoryhmän toimisto- ja
henkilökuntatiloja
Vuokra-asunnot
• 22 kpl 1h+tk/k
• 8 kpl 2h+tk/k
• 5 kpl 3h+k
• 1 kpl 4h+k

37,0–46 m2
46,0–53,5 m2
62,5–66,0 m2
76,0 m2

Seinäjoella Kasperin kaupunginosassa sijaitsee kerrostalo, jossa on 36 kotia
tavallisille kaupungin vuokra-asukkaille, yhdeksän asuntoa autisimikirjon
henkilöille sekä työskentelytilaa Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon henkilökunnalle.
Seinäjoen kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Sevas Kodit Oy:n rakennuttama talo
valmistui syyskuussa 2017. Elämä Risuviidalla on ehtinyt asettua mallilleen.
TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO JA SAARA NYYSSÖLÄ.
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R

isuviidan asuinkohteessa on tarjolla modernia asumisen laatua.
Suunnittelussa on painotettu koko
rakennuskohteen esteettömyyttä.
Tiloissa on väljyyttä. Lattioissa,
seinissä ja parvekkeissa on miellyttäviä puupintoja. Puolilämpimille lasitetuille parvekkeille
johtavat tukevat liukulasiovet, ja huoneistojen
isot ikkunat tuovat luonnonvaloa sisätiloihin.
Myös huoneistoissa on liukuovia.
Asumisen viihtyisyyttä lisää sijainti Rastipuistoon rajautuvalla tontilla. Alueen asukkailla on
erinomaiset kevyen liikenteen yhteydet sekä
kaupungin keskustan että Kasperin suuntaan.
Kasperin kaupunginosan palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.
Sevas Kodit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Penttilä kertoo, että arkkitehtuurikilpailussa etsittiin
ratkaisua asuinkohteelle, jossa voi asua hyvinkin erilaisia ihmisiä samassa talossa.
– On hyvä asia, että kaupunkilaiset saavat
toisiinsa luontevasti kosketusta omassa asuin-

ympäristössään. Sevaksella on muitakin erityisasumista ja tavanomaista vuokra-asumista yhdistäviä asuinkohteita. Lisäksi yhtiöllä on
kunnalliseen senioriasumiseen suunniteltuja
ratkaisuja.
– Kunnallisella vuokrataloyhtiöllä on kaikki edellytykset tukea kaupunkia erityiskohteita
suunniteltaessa erityisryhmille asumisratkaisuja ja varsinkin niiden palveluja ja yhteisöllisiä sisältöjä konseptoitaessa, Jukka Penttilä korostaa.
UUSI ARKI ILAHDUTTAA KAIKKIA
Eskoon Risuviidan asuntoryhmässä toimii 16
työntekijää: ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sairaanhoitaja, kotiavustaja sekä palveluesimies Tiina
Heikkilä.
Asuntojen ja yhteistilojen pintamateriaaleissa on paljon puuta ja rauhallisia, neutraaleja värisävyjä. Valon määrää voi säädellä himmentimillä. Ulkoa tuleva liika auringonvalo tai lumen
kirkkaus torjutaan kaihtimien avulla. Akustiikka
vaimentaa äänet ja poistaa kaiun.

Risuviidan sisätiloissa on käytetty paljon pehmentävää puuta.
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– Asukkaiden yksilöllisyys on voitu huomioida paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Jokaisella on oman maun mukaan kalustettu koti.
Kodin rauhan takaavat tiloja erottava käytävä ja
tehokas äänieristys. Pihamaalla sijaitsevan erillistalon kahdessa huoneistossa asukkaat elävät
hyvinkin itsenäisesti. Halutessaan kaikki asuntoryhmän asukkaat voivat tulla viettämään aikaa yhteisiin oleskelutiloihin, Tiina Heikkilä
sanoo.
Ohjaaja Marita Harju kokee iloa sekä asukkaiden viihtymisestä että omasta työstään.
– Oli ihanaa päästä tänne Risuviitaan! Tämä paikka Rastipuiston laidalla on aivan upea.
Asukkailla on avoimet ovet ja vapaus liikkua. Jokaisella on oma postilaatikko. Pankkiautomaatti, kauppa ja R-kioski ovat lähellä ja bussilla pääsee keskustaan.
– Lauantaisin siivoamme kotia ja pidämme
pyykkipäivää. Vietämme asukkaiden kanssa
myös rauhallista kahdenkeskistä ohjausaikaa.
Tuemme asukkaita sosiaalisten suhteiden yllä-

pitämisessä ja asioiden hoitamisessa. Kaikki tämä on tuonut asukkaille iloa, omatoimisuutta ja
turvallisuuden tuntua.
Harjun mukaan haastavat tilanteet ovat vähentyneet muuton jälkeen murto-osaan entisestä.
– Olemme saaneet luoda alusta alkaen asukkaiden omaa kulttuuria.

Risuviita 6:ssa toimii asukastoimikunta. Myös
Eskoon asuntoryhmän asukkaat ja henkilökunta osallistuvat asukastoimikunnan järjestämiin
tapahtumiin, leivontapuuhiin ja grillausiltoihin.
– Talossa vallitsee hyvä ilmapiiri. Asukkaat
tervehtivät toisiaan ja jäävät juttelemaan, kun
tapaamme lähipuistossa, Marita Harju kiittelee. n

Autismikirjoon
liittyy
aistiherkkyyttä
Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten ihminen aistii ja kokee
ympäröivän maailman ja miten
hän viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
Autismikirjon henkilöillä voi olla
aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä: yli- tai aliherkkyyttä äänille, valolle, väreille, kosketukselle,
hajuille ja mauille sekä erityinen
stressiherkkyys ja yleisesti myös
halu pitäytyä tarkoissa rutiineissa
ja säännöissä.
Autismi ilmenee jokaisella hyvin yksilöllisesti. Jotkut autismikirjon henkilöt tarvitsevat vahvaa
tukea läpi elämänsä. Toiset elävät
hyvin itsenäisesti ja voivat menestyä vaikkapa lahjakkaina tutkijoina.

Lisätietoja: www.autismiliitto.fi
Risuviidan asukkaat Jukka Mantela (etualalla) ja Jari Lehtimäki lukevat mielellään paikallisia sanomalehtiä.

Esteetöntä ja erityistarpeet huomioivaa arkkitehtuuria
Suomessa arvioidaan olevan autismikirjon
henkilöitä noin 55 000 eli 1 % väestöstä.
Tarkoituksenmukaiset tilat, ympäristöt ja
itsenäistä asumista tukevat esteettömät ja
tekniset ratkaisut parantavat merkittävästi
autismikirjon henkilöiden elämänlaatua ja
osallisuutta yhteiskunnan toiminnoissa.
ARAssa syntyi ajatus suunnittelukilpailun järjestämisestä toimivien asumisratkaisujen kehittämiseksi autismikirjon
henkilöille. Asian valmisteluun osallistuivat ARA, ympäristöministeriö, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto,
Autismisäätiö, muita autismin asiantuntijoita sekä autismikirjon henkilöitä ja heidän läheisiään. Konseptikilpailu päätettiin
toteuttaa Kotkassa ja Seinäjoella kaupunkien osoittamille tonteille.
Seinäjoella kilpailun järjestivät ARA,

Sevas Kodit Oy, YM, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Aspergerliitto, SAFA sekä
Seinäjoen kaupunki. Kutsukilpailun voitti
Lassila Hirvilammi Arkkitehdit (nyk. OOPEAA).
Autismikirjon asukkaiden ja henkilökunnan tilojen suunnittelussa painottuvat tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Kohderyhmän erityistarpeet oli
huomioitava teknisten ratkaisujen, pintamateriaalien, värien ja kulkureittien suunnittelussa.
ERITYSASUNNOILLE ARAN
INVESTOINTIAVUSTUSTA
Hanke toteutettiin ARAn myöntämän investointiavustuksen ja korkotukilainoituksen avulla. ARA edellyttää yleisesti,
että tuettavat asunnot ovat asuttavuu-

deltaan tarkoituksenmukaisia, asuinympäristöltään toimivia sekä uudisrakentamis-, ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan
kohtuullisia.
Monimuotoisesta ratkaisusta huolimatta Risuviita 6:ssa saatiin toteutettua
kilpailuohjelman tärkeimmät tavoitteet
ja painotukset niin, että hankeen kustannukset olivat ARAn kustannuspuitteen mukaisia. Normaalin vuokra-asunto-osuuden rakennuskustannukset olivat
2.645 €/asm2 ja hankinta-arvo 2885 €/
asm2.
Erityisasumisen puolella asuntojen ja
asukkaiden käytössä olevien yhteistilojen rakennuskustannukset olivat 3356 €/
hm2 (alv 0 %). Asunnot yhteistiloineen saivat ARAn investointiasustusta 50 % kustannuksista. n
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Hyvinvointikampuksesta
tulee monipuolinen asuin- ja
palvelukortteli.

14

Hyvinvointikampuksella
ketään ei jätetä yksin
Järvenpään Pöytäalhon kaupunginosaan on rakentumassa hyvinvointikampus,
moderni kyläyhteisö monipuolisten palvelujen keskelle. Monisukupolvinen
kortteli palvelee tulevaisuudessa niin ikääntyneitä kuin lapsiperheitäkin ajatuksella: ”ketään ei jätetä yksin”.
TEKSTI MARJA KOKKO, Tyvene Oy

J

ärvenpään kaupungin suunnitelmassa
uuden sosiaali- ja terveysaseman JUSTin naapuriin, kattavien palveluiden
välittömään läheisyyteen, rakennetaan
monipuolista ja esteetöntä asumista.
Tavoitteena oli luoda asuin- ja palvelukortteli, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla
asukkaiden tarpeisiin osana kaupungin palveluverkkoa. Korttelin kehittämiseen Järvenpään
kaupunki järjesti kumppanuushakukilpailun,
jonka voitti Tyvene Oy.
KAUPUNKILAISET MUKANA
IDEOINNISSA
Kortteli toteutetaan eri rahoitusmuodoilla. Sinne tulee ikäihmisille 88 vuokra-asunnon palvelu- ja senioritalo sekä 3 asuinkerrostaloa, joissa
on asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja niin yksin
asuville, pariskunnille kuin lapsiperheillekin.
ARA on rahoittanut korttelin asunnoista palvelu- ja senioritalon sekä asumisoikeusasunnot.
Muut asunnot ovat vapaarahoitteisia. Alueelle
tulee kaupungin ympärivuorokautinen päiväkoti ja alueella jo sijaitsevissa vanhoissa suojelluissa rakennuksissa toimii mm. kulttuuripalveluja.
Järvenpääläisiä ikäihmisiä on osallistettu
suunnitteluun järjestämällä erilaisia tapahtumia kuten kampuskävely, suunnittelutyöpajoja sekä ikäihmisten messut, joilla alueesta kiinnostuneet ikäihmiset pääsivät tuomaan esiin
omia toiveitaan tilasuunnittelusta ja toiminnallisuuksista. Ikäihmiset osallistuivat sankoin
joukoin näihin tilaisuuksiin ja korostivat alueen
esteettömyyden ja tilojen muuntojoustavuuden
lisäksi yhteisöllisyyttä, virikkeellisyyttä sekä toimintasynergiaa. Ikääntyneiden toiveissa korostuivat toimiva, esteetön koti sekä hyvinvointipalveluiden hyvä saatavuus ja apuverkoston

helppo tavoitettavuus. Yhteisiä aktiviteetteja ja
monipuolisia virikkeitä, niin yhteisissä tiloissa
kuin piha-alueellakin, pidettiin arjen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeinä.

vehreys ja värikkyys eri vuodenaikoina. Korttelin asukkaiden autopaikat on sijoitettu pääosin
pysäköintihalliin yhteispiha-alueen alle, johon
asukkailla on asunnoistaan esteetön hissiyhteys.

TOIMINTAA KAIKEN IKÄISILLE
ARA-rahoitteisesta palvelu- ja senioritalosta tulee alueen toiminnallinen sydän, johon toteutetaan koko kampusalueen korttelitupa ravintolatiloineen. Siellä korttelin asukkaat voivat järjestää
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten kokouksia, juhlia, yms. Tiloissa toimii myös palvelutila,
jota voi monipuolisesti käyttää ns. pop-up -tilana
erilaisiin hyvinvointipalveluihin kuten kampaamo-, kasvo- ja jalkahoito-, fysioterapiapalveluihin asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Senioritalon asukkaiden käytössä on myös
7. kerroksen saunatilat vilvoitteluterassein sekä kerhotila, jossa voi järjestää erilaisia yhteisiä harrastetuokioita sekä kuntoilla. Päiväkodin
tiloihin tulee lisäksi liikuntasali, joka on myös
korttelin asukkaiden käytettävissä.
Myös korttelin yhteisellä esteettömällä pihaalueella on huomioitu eri ikäisten toiminta ja
kuntoilutarpeet sijoittamalla toiminnalliset alueet asukkaiden kannalta optimaalisesti. Pihaalueen kasvillisuudessa on pyritty huomioimaan

TOTEUTTAMISESSA MUKANA ERILAISIA KUMPPANEITA JA YHTEISTYÖTÄ
Järvenpään kaupungin järjestämän kumppanuushakukilpailun voitti Tyvene Oy yhdessä
muiden kumppaneidensa Diakonissalaitoksen
Hoiva Oy:n, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n
ja rakennusliike Jatke Oy:n kanssa.
Hyvinvointikampus-hankkeen kaavasuunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri
organisaatioiden (sosiaali- ja terveyspalveluiden,
varhaiskasvatuksen, liikennesuunnittelun jne.)
sekä Järvenpään aktiivisesti toimivan vanhusneuvoston kanssa. Kampus-hankkeen kaava- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.
Järvenpään kaupunki ja kumppanit ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen hyvinvointikampusalueen toteuttamisesta. Alueen toteuttajat laativat keskenään urakkasopimusten
lisäksi yhteisjärjestelysopimuksen hallitsemiensa tonttien keskinäisistä rasitteista, jossa on sovittu mm. pysäköintipaikkojen, yhteisten tilojen
ja yhteispiha-alueiden, kulkureittien, pelastusteiden sekä teknisten rakenteiden sijoittamis- ja
toteuttamisperiaatteista. Korttelin talojen yhteisesti maksetun korttelituvan investoinnin lisäksi
osapuolet osallistuvat käyttökustannuksiin käytön mukaan. Sopimuksessa on myös sovittu
kunnossapidon ja muun yhteistyön järjestämisestä osapuolten kesken. Yhteistyö on sujunut
erittäin hyvin. Odotamme innolla hyvinvointikampuksen valmistumista ja alueen asukkaiden
muuttoa alueelle elämään yhteisöllisessä ja monisukupolvisessa modernissa kylässä, ikäihmisten onnen lähteessä. n

”

ARA-RAHOITTEISESTA
PALVELU- JA SENIORITALOSTA
KYLÄTALOINEEN
TULEE ALUEEN
TOIMINNALLINEN SYDÄN.
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Aisteja hellivä koti
Millaisia ovat aistien näkökulmasta miellyttävät asumisratkaisut?
Tätä selvitti Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyyden ja
saavutettavuuden tutkimusryhmä.
TEKSTI JA KUVAT: HANNA HANNUKAINEN, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Aistiesteettömässä suunnittelussa suositaan luonnonmateriaaleja, erityisesti puuta. Kasvien ja luontokuvien hyödyntäminen sisustuksessa tukee palautumista.
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T

yöpaikalla, päiväkodissa tai koulussa vietetty päivä on usein hyvin
ärsykerikas ja tarjoaa aisteille paljon työstettävää. Vastapainoksi aivomme kaipaavat kuitenkin myös
rauhaa ja palautumista. Tutkimukset ovatkin
osoittaneet, että aistien ylikuormittuminen on
yhteydessä ei-toivottuun käyttäytymiseen ja
kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen. Esimerkiksi lapsilla aistikuormitus saattaa purkau-

tua kiukutteluna ja aikuisilla vaikkapa tavallista
herkempänä turhautumisena. Samoin keskittyminen ja muistitoiminnot voivat vaikeutua, kun
aivomme saavat liikaa ärsykkeitä.
Aivomme siis väsyvät liiallisesta aistimustulvasta ja tarvitsemme aikaa päivän aikana opitun
sisäistämiseen. Koti on luonteva ympäristö palautumiseen ja rauhoittumiseen, ja sen takia Satakunnan ammattikorkeakoulun Esteettömyyden ja saavutettavuuden tutkimusryhmä halusi
selvittää, millaisia ovat aistien näkökulmasta
miellyttävät asumisratkaisut.
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on
käynnissä aistiesteettömiin asumisratkaisuihin keskittyvä hanke. Puolitoista vuotta kestävän hankkeen rahoittajana toimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hankkeen
tavoitteena oli luoda hyvinvointia ja terveyttä
edistäviä tiloja sekä löytää sellaisia aistiesteettömiä asumisratkaisuita, jotka ovat toimivia,
taloudellisia ja kauniita ja jotka auttavat meitä
saamaan tarvitsemiamme aistiärsykkeitä ja palautumaan kuormituksesta.
MUUTAMIA VINKKEJÄ, MITEN
MUOKATA OMAA KOTIA
AISTIESTEETTÖMÄÄN SUUNTAAN
Tilaratkaisut. Toimiva pohja on hyvän suunnittelun perusta. Aistiesteettömyyden kannalta
on ensiarvoisen tärkeää, että pohjaratkaisu on
selkeä ja johdonmukainen. Aistiesteettömässä
suunnittelussa onkin usein esillä ajatus ”tiloja

tilan sisällä”, jossa yhden yksittäisen tilan sisälle pyritään luomaan pienempiä ja selkeämpiä
tilakokonaisuuksia. Tilojen toiminnallista selkiyttämistä voi yksinkertaisimmillaan tehdä jo
kalusteita uudelleen sijoittelemalla.
Maanläheiset sävyt sekä erituntuiset materiaalit. Aistiesteettömässä kodissa hyödynnetään murrettuja ja maanläheisiä sävyjä. Koska
kokovalkoinen värimaailma hankaloittaa tilojen hahmotettavuutta, aistiesteettömässä suunnittelussa suositaan ylöspäin vaalenevaa väritystä. Murrettujen sävyjen rinnalla hyödynnetään
myös erituntuisia materiaaleja (pehmeää, karheaa, pörröistä, sileää) sekä suositaan erityisesti luonnonmateriaaleja kuten pellavaa, villaa,
nahkaa jne.
Puun käyttö. Luonnonmateriaaleista puu on
moninaisten myönteisten ominaisuuksiensa vuoksi ylivoimainen valinta aistiystävällisiä materiaaleja pohdittaessa. Puun eläväinen
tekstuuri, miellyttävä tuoksu ja äänimaailma,
lämmöneristävyys ja kyky tasata sisäilman kosteutta on aistiesteettömän suunnittelun kannalta huomionarvoista (Nousiainen ym. 2014,
83). Puu on myös antibakteerinen materiaali ja
sen työstö- ja käsittelymahdollisuudet ovat lähestulkoon rajattomat. Puu sopii siis hyvin monipuolisesti eri käyttökohteisiin ja tiloihin, niin
kalusteissa kuin sisäpintojenkin verhoilussa.
Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että puun

Epäsuora valaistus tuo valon tilaan esimerkiksi seinän kautta. Suositaan valaisimia, joissa valonlähde on
piilotettuna.
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Aistiesteettömässä kodissa suositaan murrettuja sävyjä ja erituntuisia luonnonmateriaaleja.

suotuisia vaikutuksia ei näytä voivan korvata
erilaisilla puujäljitelmillä, joita markkinoilta
löytyy tällä hetkellä runsaasti.
Säädettävä ja epäsuora valaistus. Hyvä valaistus on keskeinen osa aistiesteettömyyttä.
Se vaikuttaa yleiseen vireystilaan, viihtyvyyteen, turvalliseen liikkumiseen ja auttaa suoriutumaan arjen tehtävistä. Aistiesteettömässä
kodissa puhutaankin ergonomisesta valaistuksesta. Suositaan lisäksi säädettävää valaistusta, koska valaistuksen tarve on erilaista eri
tilanteissa. Valaistusta on tärkeää pystyä himmentämään, sillä erityyppisten tunnelmien
luominen on keskeistä aistiesteettömässä asumisessa. Kuitenkin esimerkiksi siivotessa ja pimeinä vuodenaikoina valaistukselta vaaditaan
tehoa. Tehokas valaistus ei kuitenkaan tarkoita
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häikäisevää valaistua. Aistiesteettömässä sisustuksessa suositaan valaisimia, joissa valon lähde on piilossa, ja jotka tuottavat valoa ympäristöönsä epäsuorasti.
Miellyttävä akustiikka. On todettu, että oikein
akustoidussa tilassa aivomme toimivat tehokkaammin, psyykkinen jaksaminen paranee ja
lihasjännityksetkin vähenevät. Akustiikalla on
siis merkittävä rooli ihmisen hyvinvoinnille,
ja se on aistiesteettömän asumisen kannalta
huomioitava asia. Suurissa yhtenäisissä tiloissa
kannattaakin varmistaa, ettei ääni pääse kiertämään, sillä muuten puheäänetkin muuttuvat
häiritseväksi kakofoniaksi. Toimivia ratkaisuja
akustiikan paranemiseen ovat mm. huoneiden
sijoittelun huolellinen suunnittelu (esim. missä nukutaan ja missä tiloissa puuhaillaan vielä

illalla), tilassa ääniaaltoja katkaisevat rakenteet
(esim. osassa tilaa laskettu katto; erilaiset palkit
tai pylväät, jotka katkaisevat ääniaaltoja), askelääniä vaimentavat ratkaisut (esim. lattiamateriaalin valinnassa vältetään liian kopisevia materiaaleja), ääntä sitovat tekstiilit (esim. paksut
matot ja verhot, isot verhoillut kalusteet) sekä
erilaiset akustiikkalevyt.
Vihersisustaminen. Tutkimusten mukaan jo
pelkän maisemakuvan katseleminen laskee ihmisen sykettä ja stressihormoneja. Näin ollen
luontokuvilla, viherkasveilla ja vihersisustamisella on tärkeä rooli aistiesteettömässä kodissa. Vihersisustaminen ja erilaisten luontokuvien hyödyntäminen sisustuksessa on helppo ja
edullinen tapa muokata kotia aisteille miellyttävämmäksi. n

PUHEENVUORO
SAARA NYYSSÖLÄ, ARA

Onnistumisia ja haasteita
erityisryhmien asumisen
kehittämisessä

A

RA on panostanut erityisryhmien
asumiseen vuodesta 2005 alkaen,
jolloin ryhdyttiin myöntämään
investointiavustusta erityisryhmien asumiseen. Itse olen ollut erityisryhmien asumisen kehittämisessä
yhdeksän vuotta eli koko sen ajan minkä olen
ARAssa ollut töissä. Tuona aikana on tapahtunut valtavan suuri muutos siinä, miten erityisryhmien asuminen nähdään. Vielä 2010-luvulla
erityisryhmien asuminen toteutettiin erillisinä
asumisyksikköinä omille tonteilleen ja osittain
jopa lähipalveluista kaukana. Nyt asuminen
nähdään osana tavallista asuntokantaa ja osa
kunnista on alkanut ratkaista erityisryhmien
asumista osaksi kuntien pitkäjänteistä asuntosuunnittelua niin kuin kuuluu ollakin. Kansainväliset ja kansalliset linjaukset ovat siivittäneet
monipuolista erityisryhmien asumisen kehittämistä. Tässä nostoja onnistumisista ja haasteista
näiden vuosien aikana.
Ikääntyneiden asumisessa on viime vuosina ollut innokasta, laadukasta asumisen kehittämistä eri puolella Suomea runsaasti. Uudenlaisia ja monipuolisia yhteisöllisyyttä tukevia
asumisen ja palveluiden konsepteja on kehitetty
ja toteutettukin jo useamman vuoden ajan. Sitä
on ollut ilo seurata ja olla myös mukana innostamassa toimijoita uusiin ratkaisuihin. Ikääntyvän väestön määrä verrattuna muihin erityisryhmiin on merkittävä ja jo sekin houkuttelee
kehittämään uudenlaisia konsepteja sovelletta-

vaksi monenlaisiin kuntiin. Tehostetusta palveluasumisesta on siirrytty monenlaisiin välimuotoisiin asumisratkaisuihin. Valinnan varaa alkaa
olla jo pienemmilläkin paikkakunnilla. Ikääntyneet haluavat asua tavallisilla asuinalueilla
tavallisissa yhteisöllisissä asuintaloissa lähipalveluiden äärellä ja tähän kunnat ovat lähteneet
hienosti mukaan.
Ikääntyneiden asumisessa on tärkeää ennakoida tuleva, varautua ajoissa ikääntymiseen ja
miettiä mikä olisi itselle sopiva asumismuoto,
jossa voisi ikääntyä turvallisesti. Ennakoivaa varautumista pitää ikääntyneen itsensä lisäksi tehdä
myöskin kunnissa ja muiden toimijoiden tahoilla.
Asunnottomuuden vähentäminen on edennyt viime vuosina mallikkaasti asunto ensin
-periaatteen mukaisesti. Tästä olisi hyvä ottaa
oppia myös muiden erityisryhmien asumista
mietittäessä.
Keskustelu kehitysvammaisten laitosasumisen purkamisesta ja asuntojen tarjoamisesta
lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille on ollut monipolvista ja usein monien intressien läpitunkevaa. Muutostyö on ollut
ajoittain vaikeaa. Ilahduttavaa on kuitenkin, että
monet laitoskiinteistöt ovat jo sulkeneet ovensa
ja moni laitoksesta ja lapsuudenkodista muuttanut kehitysvammainen on saanut unelmiensa
oman kodin.
Kehitysvammaisten asumisratkaisujen monipuolistamisessa on kuitenkin vielä paljon
tehtävää ja kunnissa pitkäjänteisempää asun-

tosuunnittelua ei ole tehty siinä määrin kuin
mitä esimerkiksi ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. Yksittäisiä oivaltavia hankkeita
ja uusia asumisen ja palveluiden konsepteja,
esimerkiksi asuntoverkostoja, on toki kaiken aikaa kehitelty ja pilotoitu, mutta ryhmäkotiasumien on edelleen turvalliseksi koettu ja usein
ainoaksi vaihtoehdoksi tarjottu asumismuoto. Asumisratkaisu on valitettavan usein tehty
palvelutuotannon ehdoilla. Muutos siis etenee
pienemmin askelin kohti yhdenvertaista asumista, ja kehittämistä ja haasteita vielä riittää.
Heikoimmin ovat mielenterveyskuntoutujien asumisasiat – heillä ei ole puolestapuhujia. Suomi on kuitenkin ratifioinut jo 2016
YK:n vammaissopimuksen, mutta sen vaikutukset näkyvät vähiten mielenterveyskuntoutujien asumisessa. Suuntaus on pikemminkin
ollut isojen ja palveluilta syrjissä sijaitsevien
asumisyksiköiden rakentaminen, vaikka yhä
useamman mielenterveyskuntoutujan toiveena on tavallinen asunto ja kotiin saatava räätälöity apu ja tuki. Ei voida puhua yksilöllisistä ja
asukkaiden asumistarpeiden mukaisista asumismuodoista, jos valtaosa uusistakin asumisratkaisuista näyttäytyy mieluummin tavallisesta
elämästä ja lähiyhteisöstä eristävinä kuin integroivina ratkaisuina. Mielenterveyskuntoutujien asumisessa isoin kysymys onkin, milloin herätään puolustamaan heidän oikeuttaan asua
siellä missä he haluavat ja kenen kanssa he haluavat. n
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Senioritalon pihalla on runsaasti
istumapaikkoja ja esteetön
kävelyreitti, kohde Reykjavikissa.

Väestö ikääntyy
– miten varautua asuntorakentamisessa?
Kohtuuhintainen esteetön asuntotuotanto keskeisillä paikoilla mahdollistaa asumisen omassa tutussa ympäristössä myös ikääntyneenä.
Ikääntyneille suunnatut asumispalvelut tulee sijoittaa normaalin asuntorakentamisen sekaan, palveluiden ja julkisen liikenteen läheisyyteen.
TEKSTI JA KUVAT: IRA VERNA, tutkija, arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

A

rkkitehdit sekä kaupunki- ja liikennesuunnittelija ovat tärkeässä asemassa luomassa kaupunkiympäristöä kaiken ikäisille
asukkaille. Suurin osa yli 75-vuotiaista asuu normaalissa asuntokannassa ja tekee omaa asumistaan ja elämäänsä liittyvät
valinnat itsenäisesti. Asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa heidän
mahdollisuuksiinsa asua kotonaan ja olla aktiivisia omalla asuinalueellaan.
Syksyllä 2019 julkaistun väitöskirjan tavoitteena oli tunnistaa niitä suunnitteluratkaisuja,
jotka tukevat ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä asumista toimintakyvyn heiketessä. Asukkaat osallistuivat tutkimukseen
jakaen tietoa ja kokemuksiaan omasta asuinalueestaan. Näin tuotettiin laadullista tietoa raken-
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netun ympäristön tuomista mahdollisuuksista
ja haasteista ikääntymisen eri vaiheissa.
MAHDOLLISIMMAN MONELLE
ASUKASRYHMÄLLE SOVELTUVAT
RATKAISTUT
Omassa kodissa ikääntymisen perusedellytyksenä on esteetön asunto ja asuinrakennus. Monet olemassa olevista asuinrakennuksista on rakennettu aikana, jolloin rakentamismääräykset
eivät vielä edellyttäneet esteettömyyttä. Jälkiasennushissien asentaminen ja esteettömyyskorjaukset tukevat asukkaita, jotka eivät muuten
pystyisi asumaan kotonaan. Monet näistä jälkikäteen tehdyistä muutoksista voivat kuitenkin
heikentää rakennetun ympäristön laadullisia
tekijöitä ja leimaavat henkilöt, jotka tarvitsevat
erityisratkaisuja.

Asuinrakennukset, jotka rakennetaan nyt tulevat palvelemaan hyvin monenlaisia asukkaita
elinkaarensa aikana. Paras tulos saadaan aikaan,
kun jo suunnittelun lähtökohtana on ratkaisu,
joka soveltuu mahdollisimman monelle asukasryhmälle ikään tai toimintakykyyn katsomatta.
Erityisesti asunnon ja asumista palvelevien yhteistilojen, asuinrakennuksen ja pihatilan sekä tontin ja katualueen liitoskohdat voivat olla
haasteellisia esteettömyyden kannalta ja niihin tulisi kiinnittää huomiota. Suunnittelussa
ja toteutuksessa tarvitaan kokonaisvaltaista tarkastelua ja yhteistyötä yli ”tonttirajojen”. Pelkkä esteettömyysmääräysten noudattaminen ei
välttämättä kuitenkaan johda hyvinvointia ja
asumistyytyväisyyttä tuovaan lopputulokseen.
Ikääntyneet asukkaat toivoivat pystyvänsä
elämään oman näköistään ”tavallista” elämää

”

ASUINALUEIDEN
KOKONAISVALTAISELLA
mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää monenlaisia asumisen vaihtoehtoja hyvin heterogeeniselle asukasryhmälle. Tutussa ympäristössä liikkuminen koetaan turvalliseksi, mikä lisää
asukkaiden asiointia naapurustossa. Käynti lähikaupassa, kahvilassa, kirjastossa tai vaikka uimahallissa on keino ylläpitää fyysistä kuntoa ja
sosiaalisia suhteita alueen muihin asukkaisiin.
Nämä arjen kohtaamispaikat ovat tärkeitä, kun
asukkaan elinpiiri ja sosiaalinen verkosto pienenevät. Ikääntyneet valitsevat asuinalueellaan ne
palvelut, jotka ovat esteettömiä ja helposti saavutettavia jalan tai julkisella liikennevälineellä.
PIHA-ALUEISTA YHTEISIÄ
OLOHUONEITA
Kävely on hyvin iäkkäiden pääasiallisin liikuntamuoto. Tiivis kävelyverkosto, lyhyet etäisyydet
sekä oikopolut viheralueiden läpi muodostavat
hierarkkisen kävelyverkoston, joka houkuttelee
kävelemään. Asukkaat kertoivat kokevansa muun
muassa mäkisen maaston, kapeat jalkakäytävät
ja niiden sivukaltevuuden sekä vilkkaan pyöräliikenteen jalankulkualueella turvallisuusriskiksi. Jalankulkualueen erottaminen pyöräily- ja autoliikenteestä on turvallisuuden tunnetta lisäävä
tekijä. Tasapaino-ongelmat ja hidas liikkuminen
vaikeuttivat ulkoilua ja penkkejä haluttiin lisää
kävelyreittien varrelle sekä palvelutiloihin.
Myös vuodenajat vaikuttavat siihen kuinka
paljon ulkoillaan. Talvella jalkakäytävien reunat
täyttyvät lumikasoista, ja kadun ylittäminen lumivallin yli käy mahdottomaksi rollaattorin tai
lastenrattaiden kanssa. Kevyenliikenteen reittien auraaminen lumesta voi vähentää kaatumisriskiä. Ikääntyneet asukkaat kokivat jalankulkureitit puistojen ja piha-alueiden läpi
turvallisemmaksi ja miellyttävämmäksi kuin
vilkkaat autokadut, myös talvella. Ikääntyneet
hyödyntävät mielellään nämä kävelyreitit, kun
ne ovat hiekoitetut ja aurattu tasaiseksi.
Taloyhtiön yhteiset tilat, pihat ja viheralueet
ovat erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten päivittäisiä kohtaamisia mahdollistavia tiloja. Liikkumis- tai näkökyvyn heiketessä, sekä muistisairauden edetessä päivittäinen liikkuminen ja
asiointi voi rajoittua hyvinkin pienelle alueelle.
Yhteys muuhun naapurustoon tapahtuu oman
asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä.
Ikääntyneet asukkaat toivoivat pihoille enemmän yhteistä tekemistä, istuinpaikkoja tai esimerkiksi puutarhavälineitä. Piha-alueet jäävät
uudisrakentamisessa usein vähälle huomiolle
tai niiden toteuttaminen jää viimeiseksi. Ne tulisi kuitenkin nähdä kaikkien asukkaiden yhteisenä oleskeluhuoneena. Näkymät piha-alueella

SUUNNITTELULLA
VOIDAAN TUKEA
OMASSA KODISSA
IKÄÄNTYMISTÄ..

Kaupunkiympäristöön, umpikortteliin perustettu muistioireisten asumisyksikkö Oslossa.

ja naapurustoon voivat lisätä asukkaiden osallisuuden ja paikkaan kuulumisen tunnetta.
Asuinalueiden kokonaisvaltaisella suunnittelulla voidaan tukea omassa kodissa ikääntymistä ja eri sukupolvien kohtaamisia. Ikääntyneille
suunnatut asumispalvelut tulee sijoittaa normaalin asuntorakentamisen sekaan, palveluiden ja julkisen liikenteen läheisyyteen. Niiden ei
katukuvassa tarvitse erottua muusta asuntorakentamisesta. Tämä voi vähentää ikääntyneiden
kokemaa eristyneisyyttä ja mahdollistaa eriikäisten ihmisten kohtaamisen. Kaiken ikäiset
asukkaat voivat hyödyntää mahdollisuuksien
mukaan naapuruston tiloja ja palveluita: kahviloita, kauppoja, liikuntatiloja, kulttuuritarjontaa jne. Asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan
viihtyvyys myös paranee, kun ympärillä on monenlaisia virikkeitä ja kävelyreittejä.
Yhdyskunnan tiiviys, sekoittunut kaupunkirakenne ja lähiviheralueet sekä toimiva julkinen liikenne ovat olennainen osa kaupunkien
kestävää kehitystä. Nämä samat ominaisuudet
luovat perustan ikäystävälliselle kaupungille.
Kaupungin monimuotoisuuden tulee käsittää
myös asukaspohjan monimuotoisuus ja ikääntyneiden omaa kokemusta voidaan hyödyntää

Rakennuksen sijoittuminen tontille ja tontin liittyminen katualueeseen voi johtaa epätoivottuun lopputulokseen, uudisrakennus vuodelta 2014.

asuinalueiden kehittämisessä ja parantamisessa
ikäystävälliseksi. n
Aiheesta lisää Aalto-yliopiston, Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulussa julkaistussa väitöskirjassa: Housing Design for All? The challenges of ageing in urban planning and housing
design – The case of Helsinki.
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Kati Peltomaa kehottaa remontin tarpeessa olevia ikäihmisiä ottamaan rohkeasti yhteyttä Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojiin, jotka auttava kaikissa pulmissa.

ARAn korjausavustus tukee
ikäihmisten asumista kotona
Kati Peltomaan kerrostaloasunnon kylpyhuone remontoitiin
katosta lattiaan nykyaikaiseksi ja esteettömäksi. Remontti sujui
mukavasti, sillä hän sai ARAsta korjausavustusta kuluihin 50%,
ja korjausneuvoja auttoi kaikissa kysymyksissä.
TEKSTI JA KUVAT: HELENA BERG, ARA
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K

ati Peltomaa asuu hyvin hoidetussa 1950-luvulla rakennetussa kerrostalossa, johon on viime
vuosina tehty erilaisia remontteja. Talon piha on siisti ja esteetön
– taloyhtiö on saanut ARAsta esteettömyysavustusta kulkurampin rakentamiseen.
Aikakauden taloille tyypilliseen tapaan asunnot ovat avaria ja valoisia. Kati Peltomaan kodin
seinät ovat täynnä kauniita tauluja, jotka kertovat asujansa rakkaasta harrastuksesta: Kati
on piirtänyt ja maalannut koko ikänsä, ikonien
maalaaminen on tuonut myös lisätuloja.
Viimeisin remontti tehtiin Peltomaan omassa
asunnossa. Kylpyhuoneen muovimaton kupruilu paljasti kosteusvaurion, joka oli korjattava –
samalla menikin koko kylpyhuone uusiksi.
KORJAUSNEUVOJA AUTTAA KAIKESSA
”Naapurin kanssa tuli puheeksi remonttitarve
ja hän mainitsi ARAn korjausavustuksesta”, Kati kertoo. Peltomaa otti yhteyttä ARAan, jossa
kerrottiin lisää avustuksesta. Häntä kehotettiin
myös ottamaan yhteyttä Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojaan, joka tulisi paikan päälle
katsomaan tilanteen ja neuvoisi käytännön asioissa eteenpäin.
Koska Kati Peltomaalla ei ollut aikaisempaa
kokemusta remontin teettämisestä, oli korjausneuvoja Nina Leinon rooli tärkeä asioiden eteenpäin viejänä: ”Hän hoiti paperisotaa
ARAn, urakoitsijan ja isännöitsijän suuntaan.
Teimme useita tarjouspyyntöjä ja hän tiesi, mi-

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten
henkilöiden asuntojen korjaamiseen
Kenelle?
l Avustusta voidaan myöntää kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt
tai vammainen henkilö
l Tulot ja varallisuus vaikuttavat avustuksen saamiseen.
Mihin?
l Avustusta myönnetään omakotitalojen tai asunto-osakkeiden korjaamiseen.
Kuinka paljon?
l Avustuksen määrä on enintään 50% hyväksyttävistä korjauskustannuksista.
Erityisestä syystä voidaan myöntää jopa 70%.
l Remonttia ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä.
Lisätietoja avustuksesta:
l www.ara.fi/Lainat ja avustukset/korjausavustukset
l ARAn neuvontapuhelin: p. 029 525 0818 (ti-to klo 9-15)
l Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat: p. 09 3508 600,
vtkl.fi/korjausneuvonta

tä suunnilleen kylppäriremontti voisi maksaa”,
Kati kiittää. Korjausneuvojan ammattitaidolla
remontti toteutettiin siten, että kylpyhuone palvelee hyvin myös tulevina vuosina, jos liikuntakyky heikkenee.
Peltomaata harmittaa, että ikäihmisille yritetään myydä ylihintaisia remontteja. Hänenkin

ovella kävi myyjä. ”Myyjä lähti nopeasti pois kun
kerroin, millä hinnalla olin jo saanut tarjouksen”.
Paikallinen urakoitsija löytyi naapurin suosituksesta. Remontti hoitui kuukaudessa ja kaikki
sujui ilman kommelluksia. Ensin purettiin vanhaa ja poistettiin asbestit, sitten tehtiin uutta ja
välillä kuivatettiin. Koko kylpyhuone lattiasta

Piha on viihtyisä ja esteetön. Taloyhtiö on saanut esteettömyysavustusta mm. kuvassa taustalla näkyvän rampin rakentamiseen.
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kattoon on nyt nykyaikainen, esteetön ja turvallinen. ”Kissani oli ainoa, joka ei tykännyt remontista”, Kati nauraa.
ARAN KORJAUSAVUSTUS ON SUURI
APU PIENITULOISELLE
”Sain ARAlta remonttikuluihin korjausavustusta 50%, mikä on enemmän kuin verotuksen kotitalousvähennys. Pienituloiselle eläkeläiselle
korjausavustus on iso apu”, Peltomaa iloitsee.
Remontin hinnaksi tuli noin 9000 euroa, josta
Katin osuudeksi jäi siis noin 4500 euroa.
Hänen mielestään on hienoa, että ARA haluaa tukea korjausavustuksella vanhusten asumista omassa kodissaan. ”Oma koti on aina mukavampi kuin laitos”, Kati pohtii.
Korjausavustuksesta Kati kertoi taloyhtiön
kesäjuhlissa muillekin. ”Aika vähän tästä tiedetään, enää ei tule edes Kelan lehteä, josta sai aikaisemmin paljon tietoja”.
Kati Peltomaa suosittelee remontin tarpeessa
olevia ikäihmisiä ottamaan yhteyttä Vanhustyön
keskusliiton korjausneuvojaan etenkin jos epäilee, uskaltaako hommaan ryhtyä. ”Korjausneuvojalta saa hyvät neuvot ja avun kaikkiin kysymyksiin. Siitä se lähtee”, Kati tuumii. n

Kati Peltomaan remontoitu kylpyhuone on nykyaikainen ja esteetön. Korjauskustannuksiin hän sai ARAsta
50% korjausavustusta.

Korjausneuvoja Nina Leino:

”Nyt Katilla on asunto, jossa hän
voi asua turvallisesti vuosia eteenpäin”
Vanhustyön keskusliitolla on 14 korjausneuvojaa ympäri Suomen. Korjausneuvoja auttaa yli 65-vuotiaita asiakkaita .
Korjausneuvonta on ilmainen palvelu
kaikille yli 65-vuotiaille.
Korjattavat kiinteistöt voivat olla pientaloja tai, kuten Kati Peltomaan tapauksessa, kerrostalohuoneisto. Kati otti
yhtyettä puhelimitse minuun ja kertoi
kylpyhuoneessa olevasta kosteusvauriosta. Kartoitin tilannetta puhelimessa ja selvitin kohteen lähtötietoja. Kati
oli kuullut ARAn korjausavustuksesta, ja
tulimme siihen tulokseen, että hänellä
olisi mahdollisuus hakea avustusta. Pääsääntöisesti ensimmäinen yhteydenotto
johtaa tapaamiseen asiakkaan kotona.
Pyrin tapaamaan asiakkaan kahden
viikon sisällä yhteydenotosta. Ensimmäi-
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sellä tapaamiskerralla kävimme läpi kohteen tilannetta sekä korjausprosessin kulkua. Koska kyseinen huoneisto sijaitsee
osakeyhtiössä, niin yhteydenpito isännöitsijään on välttämätöntä. Kati toivoi, että
hoitaisin korjausavustuksen hakemisen.
Tapaamisella sovimme myös työjaosta.
Kati hoitaisi minulle kaikki tarvittavat hakemusliitteet ja minä tekisin hakemuksen.
Samoin autoin urakoitsijoiden tarjouspyynnöissä ja pidin yhteyttä isännöitsijään. Tein Katille suunnitelman ja laadin
suuntaa-antavan kustannusarvion. Kati
valitsi urakoitsijan, joka teki remontin.
Suunnittelimme Katin kanssa yhdessä uutta kylpyhuonetta. Suunnittelussa
varauduimme tulevaisuuteen huomioiden sen, että esimerkiksi kylpyhuoneessa on tilaa avustajalle, kun sen hetki

tulee. Korjausneuvojana roolini pintamateriaalien valinnassa oli toimia lähinnä
Katin makutuomarina.
Kun kyseessä on asunto-osakeyhtiö, niin korjausavustusta myönnetään
lähtökohtaisesti vain niihin kustannuksiin, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan ovat
osakkaan vastuulla olevia. Jos tästä poiketaan, niin hakemuksen liitteeksi tulee saada isännöitsijältä lausunto. Katin tapauksessa selvitimme rajapintoja
isännöitsijän kanssa ja saimme häneltä
lausunnon hakemusta varten. Avustussumma maksetaan asiakkaalle kuitteja
ja muita tositteita vastaan jälkikäteen.
Kylpyhuoneesta tuli kaunis ja toimiva.
Uskon, että remontin myötä Katilla on
asunto, jossa hän voi asua turvallisesti
vielä vuosia, vuosia eteenpäin. n

ARAn hissiavustus rakentaa esteettömyyttä
TEKSTI: SUVI HEIKKINEN, ARA

A

RA myöntää tänäkin vuonna avustusta hissin rakentamiseksi kerrostaloon,
jonka porrashuoneessa ei ennestään
ole hissiä. Avustusta voivat saada asuinrakennuksen omistavat yhteisöt kuten taloyhtiöt, ja
sen määrä on 45% hyväksytyistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.
Hissiavustuksen tarkoitus on tukea erityisesti
iäkkäiden kotona asumista edistämällä asuntokannan esteettömyyttä. Toisaalta esteettömyydestä on hyötyä kaikille iästä riippumatta,
kun esimerkiksi raskaiden kantamusten kuljettaminen kotiin onnistuu vaivattomammin hissin avulla.
Oulun opiskelijakylä Välkkylään rakennettiin alkuvuodesta seitsemän hissiä ARAn avustuksella. Nämä opiskelija-asunnoista koostuvat kerrostalot on rakennettu 1970-luvulla, ja ne
omistaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Kuten kuvasta näkyy, uusi hissi on mahdollista rakentaa vanhan rakennuksen yhteyteen
niin, että rakennuksen kokonaisilme säilyy tyylikkäänä. Lähes jokaiseen kerrostaloon löytyy
hissittämisratkaisu ammattilaisten avustuksella.
Tänä vuonna hissiavustuksia on myönnetty
7,7 miljoonaa (8.8.2019). Vuonna 2018 hissiavustuksia myönnettiin yhteensä 11,2 miljoonaa, ja tämän vuoden tavoitteena on päästä
vähintään samaan lukemaan. Vuosina 2014-16
avustusta myönnettiin vuosittain yli 20 miljoonaa.
Vaikka avustusta on myönnetty viime vuosina vähemmän, vanhojen kerrostalojen suurimmat haasteet esteettömyyden kannalta liittyvät
yhä hissien puutteeseen. ARAn tavoitteena on
tehdä lähivuosina yhä tiiviimmin yhteistyötä
erityisesti alueellisten hissityöryhmien kanssa, jotta tieto avustuksesta saavuttaisi sen tarvitsijat paremmin. Hissi - Esteetön Suomi 2017
-hankkeen aikana perustettiin 16 hissityöryhmää ympäri Suomea, ja ryhmistä ainakin puolet toimii edelleen aktiivisesti.
Yleensä hissityöryhmän vetäjänä toimii kunnan asuntotoimen vastuuhenkilö, ja jäseninä
esimerkiksi rakennusvalvonnan edustajia, paikallisen kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtajia, paikallisen isännöitsijäyhdistyksen nimeämiä edustajia, esteettömyysasiamiehiä
ja hissialan yritysten edustajia. Monialainen

yhteistyö on tärkeää, jotta näkemys jälkiasennushissien tarpeesta ja markkinoinnista säilyy
monipuolisena. Ryhmät ovat viime vuosina esimerkiksi järjestäneet tapahtumia ja tarjonneet
ilmaista neuvontaa hissin rakentamiseen ja esteettömyyteen liittyen. Alueellisilla hissityöryhmillä on merkittävä rooli siinä, että esteet hissin rakentamiselta poistuvat. Yhteistyö ARAn ja

alueellisten hissityöryhmien välillä on erityisen
tärkeää, jotta suomalainen kerrostaloasuminen
on yhä laadukkaampaa, turvallisempaa ja esteettömämpää. n

Lisätietoja hissiavustuksesta
ARAn verkkosivuilta ara.fi

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön vanhaan kerrostaloon asennettiin hissi tänä vuonna.
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Asumisneuvonta
tuo säästöjä Tampereella
Asumisneuvonnalla on Tampereella saatu rohkaisevia tuloksia:
asunnottomien määrää on saatu pysymään vähäisenä. Säästöjä
on saatu sekä sosiaalitoimeen että vuokrataloyhtiöille.
Toimivan mallin kehittämiseen kannatti panostaa.
TEKSTI: NOORA KARPPINEN

A

sumisneuvonnalla voidaan puuttua asumisen ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Yli 230 000
asukkaan Tampereella toimii
neljä asumisneuvojaa, joista kolme kuuluu ARAn rahoittamaan hankkeeseen.
Lisäksi kaupungilla on omat asumisneuvojansa
nuorille. Maahanmuuttajien asumisneuvontaa
tehdään osana kotouttavaa sosiaalityötä. Nuorten neuvonta rahoitetaan nuorisotakuun avulla.
Neuvonnan tarkoitus on auttaa asumisen ongelmatilanteissa. Yleisiä tapauksia ovat esimerkiksi vuokravelkatilanteet, vuokranmaksun ongelmat sekä asumistilanteen tai asumisen tuen
selvittely. Toimintaan pääsee mukaan kahdella
tavalla: joko asiakas itse ottaa yhteyttä asumisneuvojaan tai vuokrataloyhtiö ohjaa asukkaansa
neuvonnan pariin.
Maahanmuuttajien neuvonta on usein arjen
ohjausta. Silloin käydään läpi, miten maksetaan
vuokra, miten pidetään huolta asunnosta ja mitä sääntöjä kerrostaloasumiseen kuuluu. Nuorten asumisneuvoja auttaa esimerkiksi asunnon
haussa ja vuokranmaksun ongelmissa. Tampereella on tehty myös koulukiertueita, joissa
nuorten asumisneuvoja vierailee toisen asteen
oppilaitoksissa ja kertoo asumisen asioista.
TAUSTALLA TIIVIS VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Tampereella on ollut asumisneuvontaa keväästä
2015 lähtien. Malli ei syntynyt hetkessä, vaan sitä suunniteltiin usean vuoden ajan. Kaupunkiin
oli perustettu vuonna 2011 niin sanottu Assuryhmä eli asumisen suunnittelun yhteistyöryhmä. Ryhmä koostui henkilöistä, jotka ovat käytännön työssään tekemisissä asumisen kanssa.
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Mukana oli muun muassa isännöitsijöitä, sosiaalityöntekijöitä sekä päihde- ja mielenterveyspuolen asiakasohjaajia.
Vuonna 2013 ryhmässä alettiin keskustella
asumisneuvonnasta. Uudelle palvelulle oli selvästi tarvetta.
Niin kuin monissa muissakin isoissa kaupungeissa, Tampereella oli vaikea saada nopeita vastaanottoaikoja sosiaalitoimeen. Asumisen
ongelmat ehtivät kriisiytyä ja edetä pitkällekin,
jos niihin ei päästy puuttumaan tarpeeksi ripeästi. Siksi haluttiin selkeä ja nopea yhteistyömalli.
Lisäksi toimeentulotuen yksikössä oli huomattu, että häätöjen määrä oli nousussa. Asiakkaat hakivat toimeentulotukea, mutta asumisen
ongelmat jäivät helposti pimentoon.
Yhteisen mallin löytäminen ei ollut helppoa.
Esimerkiksi sosiaalitoimi ja vuokrataloyhtiöt
katsoivat asiaa omilta kannoiltaan. Sosiaali-

toimi halusi turvata asukkaiden asumisen, kun
taas vuokrataloyhtiöt painottivat asuinyhteisöjen rauhallisuutta.
Tampereen kaupungilla oli omat säästöpaineensa, joten asumisneuvontaa perusteltiin
niiden kautta: neuvonnan avulla voitaisiin saavuttaa säästöjä sekä sosiaalitoimelle että vuokrataloyhtiöille.
TOIMIVA PALVELU – KUKA JÄRJESTÄÄ JATKOSSA?
Asumisneuvonnan tulokset ovat rohkaisevia:
nopea apu vähentää häätöjä, tarpeettomia
muuttoja ja vuokravelkaantumista. Palvelusta
ovat hyötyneet sekä asukkaat että vuokranantajat. Etenkin vuokranantajat ovat mielissään, kun
löytyy taho, johon asukkaita voi ohjata.
Asumisneuvonnan asiakkaana on ollut vuosittain noin 500–700 asiakasta. Neuvonnan syy
on useimmiten ollut vuokravelka tai vuokran-

ARA avustaa
asumisneuvontatoimintaa
l Vuosittainen määräraha avustukseen on 900 000 euroa
l Avustusta voi saada enimmillään 35 % hankkeen kokonaiskustannuksista
l Avustusta voivat hakea kunnat, vuokrataloyhtiöt ja järjestöt asumisneuvontatoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen
l Vuonna 2019 avustusta sai 28 eri toimijaa ja avustettavissa hankkeissa järjestetään 55,8 henkilötyövuoden verran asumisneuvontaa eri puolille Suomea

maksun ongelma. Häätöihin johtaneita vuokravelkatilanteita on ollut vähemmän sinä aikana,
kun asumisneuvontaa on ollut saatavilla. Vuokravelkatilanteiden lisäksi nykyisin asumisneuvonnassa selvitellään aiempaa enemmän myös
muita elämänhallinnan vaikeuksia, jotka vaikuttavat asumiseen kuten asunnon huonoa kuntoa
tai tavaroiden hamstraamista.
Kun neuvonta on koettu toimivaksi, sitä on
haluttu myös laajentaa. Viides asumisneuvoja aloitti työnsä vuonna 2018. Hänen luokseen

”

NEUVONNAN AVULLA
VOITAISIIN SAAVUTTAA
SÄÄSTÖJÄ SEKÄ
SOSIAALITOIMELLE ETTÄ
VUOKRATALOYHTIÖILLE.

ovat tervetulleita ”kaikki loput tamperelaiset” eli
myös he, jotka eivät asu kaupungin vuokrataloyhtiöissä. Tampereen kaupunki sekä kaupungin
omistamat vuokrataloyhtiöt Tampereen vuokratalosäätiö sr ja Tampereen vuokra-asunnot Oy
ovat sopineet, että asumisneuvontaa jatketaan
toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella näiden yhtiöiden asukkaille. Muille tamperelaisille
tarjolla olevaa asumisneuvontaa tullaan myös
jatkamaan tiiviinä osana sosiaalipalveluiden
neuvonnan toimintaa. n

ARAn avustus auttaa asumisneuvonnan
käynnistämisessä ja kehittämisessä

A

RAn teettämä selvitys asumisneuvonnasta kertoo, missä toimintaa järjestetään, miten se on organisoitu ja millaisia tuloksia neuvonnalla on saatu aikaan.
Vastaavan laajuista selvitystä ei aiheesta ole aiemmin tehty, ja se tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen asumisneuvonnan tilasta Suomessa.
Selvitystä luetaan ahkerasti etenkin nyt, kun
hallitusohjelmaan on kirjattu asumisneuvonnan lakisääteistäminen.
Asumisneuvontaa on järjestetty eri kunnissa eri tavoin, ja työn sisältö voi paikkakunnasta
riippuen vaihdella. ARAsta kysytään usein, miten asumisneuvonta on eri kunnissa järjestetty, ja erilaiset ratkaisut kiinnostavat niin omaa
toimintaansa kehittäviä kuin toimintaa vasta
käynnistäviä. Tämä selvitys toteutettiin lähettämällä kaikkiin manner-Suomen kuntiin kysely ja sitä täydennettiin haastattelemalla asumisneuvonnan toteuttajia. Lisäksi selvityksessä
tutkittiin tarkemmin toimintamalleja kuudessa
esimerkkikaupungissa: Espoossa, Helsingissä,
Hyvinkäällä, Kuopiossa, Tampereella ja Vantaalla. Näiden alueiden osalta aineistoa täydennettiin työpajoissa.
ARA on jo useamman vuoden jakanut asumisneuvonta-avustusta toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Vuotuinen määräraha on 900 000 euroa, ja avustusta voi saada
enintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Vuosittain avustusta myönnetään noin 30-40 toi-

mijalle. Nyt tehdyssä selvityksessä kartoitettiin
myös toimintaa, joka ei saa avustusta tai on joskus aiemmin saanut avustusta.
ASUMISNEUVOJA MAKSAA PIAN
OMAN PALKKANSA TAKAISIN
Lähtökohdaksi kuitenkin otettiin ARAn määritelmä asumisneuvonnasta, ja selvityksessä kysyttiin myös avustusta saavilta ja saaneilta, miten tarpeelliseksi avustus on koettu. Näin saatiin
arvokasta tietoa siitä, mikä asumisneuvonnan
tila on koko maassa ja miten laajasti sitä järjestetään. Avustusajalta ARA saa seurantatiedot
avustuksen saajilta, mutta tätä selvitystä ennen ei ole kartoitettu kuinka moneen kuntaan
neuvonta on vakinaistunut, tai miten mones-

sa kunnassa sitä järjestetään kokonaan ilman
avustusta.
Selvityksen avulla päästiin tarkastelemaan
myös, onko ARAn asumisneuvonta-avustus
tarpeellinen ja tarkoitustaan vastaava. Vastaukseksi saatiin, että ARAn avustuksella on ollut
merkittävä rooli asumisneuvonnan käynnistämisessä tai kehittämisessä.
Vuokranmaksun häiriöt ja vuokravelkojen
selvittely muodostavat suuren osan asumisneuvojan työstä. Ikääntyneiden asuminen entistä
pidempään kotona on viime vuosina muodostanut entistä suuremman osan asumisneuvonnan
toimenpiteistä. Molemmat ilmiöt ovat yhteiskunnassa laajalti esillä olevia trendejä. Riittävällä panostuksella asumisneuvonta olisi hyvä
väylä tavoittaa ja auttaa uhkaavassa tilanteessa
olevia, ennen kuin ongelmat kärjistyvät.
Selvitys kartoittaa myös asumisneuvonnasta saatuja hyötyjä eri toimijoille sekä sitä, miten
ne on saavutettu. Kuten muussakin ennaltaehkäisevässä työssä, asumisneuvonnan vaikutusta kustannuksiin ja säästöihin eri toimijoille on
haastava arvioida. Tähän olisikin kiinnostava
perehtyä tarkemmin. Selvitys kuitenkin vahvisti: asumisneuvoja maksaa varsin pian oman
palkkansa takaisin. n

Asumisneuvonta Suomessa -raportti luettavissa ARAn verkkosivulla: ara.fi/tietopankki/
julkaisut
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Asukaskeskeisyys asunto

kommunikatiivisesta
Miten saataisiin asuntotarjontaa, joka palvelisi
nykyistä paremmin asukkaita?
TEKSTI: SINI SAARIMAA & NIINA NIEMINEN

P

ääosa lähitulevaisuuden asuntorakentamisesta kaupungeissa on
todennäköisimmin rakennuttajavetoista. Jotta käyttäjäkeskeisyys
toteutuisi myös tässä asuntotuotannossa laajemmin, olisi asukkaat otettava mukaan kehitysprosesseihin — ainakin hyödyntämällä paremmin asukasnäkökulmaa kuvaavaa
tietoa. Tällaisen tiedon käytäntöön soveltamisessa ja eteenpäin välittämisessä on kuitenkin
ongelmia.
TIEDON KÄYTÄNTÖÖN
SOVELTAMISEN ONGELMIA
Asumistutkimuksia on usein kritisoitu siitä, että tulokset jäävät liian karkealle ja yleiselle tasolle, jolloin niiden hyödyntäminen on vaikeaa
käytännön suunnittelussa. Kritiikki kohdentuu
erityisesti kyselymuotoisiin tutkimuksiin. Vaikka kyselyt olisivat monipuolisia, vastaukset rajautuvat kysymyspatteristoihin, jolloin tuloksena saatu ymmärrys kaventuu. Vuosien takainen
keskustelu suomalaisesta asumisen yhtenäis-
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kulttuurista saattoikin vaikuttaa siihen, että
viime aikoina asumistutkimuksessa on suuntauduttu yhä laaja-alaisempiin laadullisiin menetelmiin. Asumispreferenssitutkimuksen kentällä kehitystarpeita on silti edelleen.
Eräs kehitettävä piirre on tutkimusten keskittyminen joko nk. esitettyihin tai toteutuneisiin
preferensseihin. Asumispäätöksen pohjalta tulkittujen preferenssien ja usein rajoittamattomia
toiveita kuvaavien preferenssien välillä ei voida suorittaa mielekästä vertailua, ellei kyseessä sitten ole sama tutkittavien joukko tai mittaristo. Asukkaan preferenssit myös muuttuvat
jatkuvasti elämäntilanteiden, tarjolla olevien
vaihtoehtojen ja karttuneen kokemuksen vaikutuksesta. Pyrkimys päästä lähelle asumisen
toiveiden ja toteuttamisen realiteettien välistä
”kompromissien maisemaa” onkin haastava,
mutta merkittävä tulevaisuuden tutkimustavoite
myös suunnittelunäkökulmasta.
Lisäksi asuinrakennukset ja asuntojen sisätilat ovat yllättäen asumistutkimuksen tuntemattomampaa maastoa asuinympäristöihin

rakentamisen haasteena:

kuilusta yhteistyöhön?
kohdistuneen tutkimukseen verrattuna. Asukasnäkökulman huomiointi kerrostalotuotannossa on koettu vaikeaksi myös siksi, että
asukas on suunnitteluvaiheessa useimmiten
tuntematon. Loppukäyttäjät voidaan kuitenkin ottaa monella tavalla mukaan: kyse ei tarvitse olla aina yhteissuunnittelusta, vaan asukassukupolville voidaan antaa myös lisää valtaa
vaikuttaa. Tällöin tulee kiinnittää huomio erityisesti asuinrakennuksen pitkäikäisten osien
välisiin suhteisiin, sillä kiinteä osa asettaa raamit sille, millaiset asukaslähtöiset muutokset
tilaosassa ovat mahdollisia rakennuksen elinkaaren aikana.
MITEN TARJOTA TUTKIMUSTIETO
KÄTEVÄSTI SUUNNITTELIJOILLE
JA ASUNTOTUOTTAJILLE?
Tutkijoita ohjataan yliopistoissa julkaisemaan
vertaisarvioituja artikkeleja kansainvälisiin
tiedelehtiin. Vaikka tiedejulkaisut käsittelisivät suunnitteluun sovellettavaa tietoa ja olisivat avoimesti saatavilla, suunnittelutoimistoissa tai rakennusyhtiöissä ei niihin ole useinkaan
aikaa perehtyä. Asukaskeskeisen asuntosuunnittelun kannalta selkeintä olisikin, että tutkimustieto kyettäisiin tarjoamaan suunnittelijoille ja asuntotuottajille nopeasti omaksuttavassa
muodossa. Voidaankin nähdä tarve jaetulle tietopankille, joka sisältäisi ajantasaista, laatuarvioitua ja suunnittelua hyödyntävää asumispreferenssitietoa.
Asukasnäkökulman huomioimista asuntorakentamisessa voisi vauhdittaa myös asuinrakennusten käyttäjäpalautteen suodatettu,
mutta avoin jako. Tällaisen tiedon jakamiseen
viittasi myös entinen asuntoministeri Tiilikainen mainitessaan asuntorakentamisen arvostelusivuston tarpeesta Helsingin sanomissa
28.6.2018. Vaikka maininta liittyi rakennusvirheiden julkaisemiseen, ei arvioinnin tarvitsisi
rajautua tekniseen toimintakykyyn. Kaivattua
vuorovaikutusta eri tahojen välille lisäisi myös

alusta, jonne rakennuttajat voisivat heijastaa
asuintilojen ja -ympäristöjen malleja esimerkiksi asumistutkijoiden sekä asukkaiden itsensä
kommentoitavaksi. Kun tietomallinnusta hyödyntävä suunnittelu kytketään virtuaalitodellisuuden välineisiin, syntyy uudenlaisia tapoja
eri tahojen välisille keskusteluille, ilman tarvetta tulkita rakennuspiirustuksia.
VIESTINNÄLLISESTÄ KUILUSTA
YHTEISTYÖHÖN?
Asumistutkimuksen ja asuntosuunnittelun käytännön toteutuksen välillä näyttää vallitsevan
viestinnällinen kuilu, jonka yhteen kurominen
palvelisi monin tavoin pyrkimystä luoda asukasta paremmin palvelevaa asuntotarjontaa.
Kehitystä tarvitaan sekä asukasnäkökulman
huomioivassa tutkimuksessa että erityisesti tiiviimmän vuoropuhelun luomisessa asumistutkijoiden ja asuntorakentamista toteuttavien sekä kehittävien toimijoiden välille.
Rikkaamman vuoropuhelun luomiseksi tulisikin pohtia ensinnäkin, miten asumispreferenssitutkimuksien löydöksiä voitaisiin
jalkauttaa laajemmin asuntotuottajien ja -suunnittelijoiden foorumeille. Toiseksi on mietittävä, miten asuntokohteiden suunnitelmia voitaisiin asettaa eri suunnittelijoiden käsittelyn
ohella useammin myös käyttäjien edustajien
tarkasteluun. Vaikka asukkaita ei joka käänteessä olekaan mahdollista osallistaa, on tutkimuksen, tuotannon ja suunnittelun entistä tiiviimpi
yhteistyö keskeisin edistäjä niin tutkimustiedon
käytännön hyödynnettävyydelle kuin sille, että suunniteltavien asuinrakennusten arviointi
huomioisi asukkaan entistä paremmin. n

Saarimaa (arkkitehti SAFA) on väitöskirjatutkija Tampereen Yliopiston Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmässä. Nieminen (FM)
on väitöskirjatutkija Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella.
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Suomen
asunnottomuustyö
kiinnostaa maailmalla
TEKSTI: SINA RASILAINEN, HANKEPÄÄLLIKKÖ

K

auas on tultu ajatuksesta, että asunnottomuus
on vain marginaaliryhmien ongelma ja kaikilla
asunnottomilla on akuutti päihde- ja mielenterveysongelma. Tätä mielikuvaa on hälvennetty
AKU-hankkeessa.
AKU- eli Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke
käynnistyi vuonna 2016. Hankkeessa keskityttiin ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen
ja se oli osa hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn
toimenpideohjelmaa (AUNE).
AKU-hankekaupunkeja ovat olleet Espoo, Jyväskylä, Kuopio,
Lahti, Tampere ja Vantaa. Hanke päättyy vuonna 2019.
Tavoitteena oli toteuttaa kehittämisprosessi, jossa luodaan
ennaltaehkäisyn strategiset ohjelmat hankekaupunkeihin. Tavoitetta vietiin eteenpäin vahvistamalla kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeilemalla
uusia asunnottomuustyön toimintatapoja.
Hankekaupungit olivat aktiivisesti mukana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa (PAAVO I ja II), joten toimintaympäristö sopi pohjaksi uudenlaiselle ajattelumallille.
STM:n ohjaama Euroopan sosiaalirahaston rahoitus toi kaupunkeihin työntekijä- ja koulutusresursseja. Hankepäällikön ja
koordinaattorien lisäksi hankkeessa työskenteli entisiä asunnottomuuden tai asunnottomuusuhan kokeneita kokemusasiantuntijoita.
Kaupungeissa kehitettiin erilaisia asumisen ja asumisen tuen ratkaisuja, pilotoitiin kotiin vietäviä palveluita ja mallinnettiin kokemusasiantuntijuutta. Myös vuokranantajayhteistyötä
kehitettiin. Kuopiossa ohjelmatyö vietiin päätöksentekoon ja
Koti kaikilla 2030 -asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ohjelma
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Hankkeen piirissä kehitettiin myös Suomen ensimmäiset asumissosiaaliset opinnot
ammattikorkeakouluun.
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EHDOLLA INNOVATIIVISTEN
EU-HANKKEIDEN KILPAILUSSA
Hanke sai kansainvälistä huomiota uudenlaisen lähestymistapansa vuoksi. Sitä esiteltiin kansainvälisissä seminaareissa ja
Euroopan komissiossa. Nyt hanke on ehdolla RegioStars 2019
-kilpailussa, jossa palkitaan innovatiivisia EU-hankkeita. Marraskuussa hanke on esillä Edmontonissa Kanadan kansainvälisessä asunnottomuustyön konferenssissa.
Hankkeen palautekyselyn mukaan jatkossa toivotaan asunnottomuuden ehkäisyn edistämiseksi paikallistason koordinoitua verkostotyötä, asumisen ohjausta ja neuvontaa, asumis-,
mielenterveys- ja päihdepalveluja, kohtuuhintaisia asuntoja
sekä strategista työtä.
Hallituksen asuntopoliittisissa kirjauksissa kiinnitetään jatkossa huomiota asunnottomuuden ehkäisyyn. AKU-hankkeen
kokemuksen mukaan tarpeen on kehittää asumisen ohjausta ja
neuvontaa kaikille väestöryhmille, rakentaa matalan kynnyksen
palvelukeskuksia asunnottomille sekä kehittää kotiin vietävää
tukea. Asunto ensin -periaatetta tulee uudistaa kohtaamaan
uusia asunnottomuusuhan alla olevia ryhmiä, kuten nuoria.
Kaupungeissa työ jatkuu toimivaksi testatulla monitoimijaverkostotyöllä. n

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: ara.fi/aku

Uusia kasvoja ARAssa
1)

Mikä on koulutuksesi ja missä olet työskennellyt ennen ARAan tuloa?

2)

Milloin aloitit ARAssa? Mikä sai sinut hakemaan meille töihin?

3)

Mitä tehtäviä uuteen työhösi kuuluu?

4)

Miten työskentely ARAssa on lähtenyt käyntiin?

5)

Miten vietät vapaa-aikaasi ja "lataat akkuja"?

ELLI HEIKKINEN,
TARKASTAJA
1) Itä-Suomen yliopiston erikoisjuristitutkinto (HTK/HTM),
pääaineena rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden
tutkimus. Ennen ARAan tuloa
työskentelin Opetus- ja kulttuuriministeriössä
ammatillisen koulutuksen osastolla.

2) Aloitin ARAssa 18.2.2019. Olin päättänyt,
että haen valmistumisen jälkeen rauhassa töitä ja vain sellaisiin paikkoihin, jotka vaikuttavat mielenkiintoisilta. Lopulta mielenkiintoisia paikkoja olikin auki useampia ja yksi niistä
oli tänne ARAan. Paikkakunnalla ei minulle
työnhaussa ollut väliä. (Lahti on kyllä yllättänyt positiivisesti!)

sä ja paljon, paljon,
muutakin on tullut
tehtyä.
2) Aloitin 1.1.2019.
ARAssa auki ollut
sähköautojen latausinfraan erikoistuneen
ylitarkastajan tehtävä vaikutti mielenkiintoiselta ja sopi hyvin omaan
arvomaailmaani. Valtio työnantajana houkutteli myös.
3) Toimin tuotevastaavana sähköautojen latausinfra-avustukselle. Vastaan avustushakemusten käsittelystä, hakijoiden neuvonnasta
ja avustukseen liittyvästä viestinnästä. Toimin
myös ARKEA-tietojärjestelmän pääkäyttäjänä, vedän järjestelmän kehitystä ja osallistun
myös ARA kehittäjien työhön.

3) Pääasiallinen työtehtäväni on iäkkäiden ja
vammaisten korjausavustushakemusten käsittely eli tarkastaminen ja päätöksenteko. Korjausavustusryhmässä on toki paljon muitakin
hommia, joissa olen mukana esim. puhelinpäivystys.

4) Oikein hyvin! ARAssa on mielestäni hyvä
meininki ja apua ja tietoa saa aina kun kysyy.

4) Työskentely ARAssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Perehdytys oli hyvä ja nyt puolen vuoden
jälkeen on jo melko hyvin sisällä touhussa.

TAPIO SVAN,
HALLINTOASSISTENTTI
1) Koulutukseltani olen humanististen tieteiden
kandidaatti ja viimeistelen maisterivaiheen opintoja asiakirjahallinnan ja arkistoalan
maisteriohjelmassa. Ennen ARAa olen työskennellyt muun muassa Maahanmuuttovirastossa ja KEHAssa.

5) Vapaa-aikanani harrastan kiipeilyä niin sisällä kuin ulkona ja näen ystäviä/perhettä.
Matkustelu on myös minulle hyvin tärkeää.
KARI LAPPALAINEN, YLITARKASTAJA
1) Olen koulutukseltani rakennusinsinööri
[AMK] ja olen työskennellyt muun muassa vedeneristysalalla projektipäällikkönä ja kehityspäällikkönä, toiminut yrittäjänä, ollut yövahtimestarina katolilaisen tyttökoulun asuntolassa
Irlannissa, toimistovirkailijana Kuopion kaupungilla, varastomies / postittajana postimyyntiyrityksessä, erilaisissa rakennusalan töis-

5) Laiskotellen, lukien, pelaillen ja taloa remontoiden. Tietty koirien kanssa touhuten
myös.

2) Aloitin ARAssa 15.1.2019. Ajattelin, että hallintoassistentin tehtävässä pystyn hyödyntämään aikaisempaa asiakirjahallinnan työkokemustani valtiolla. Myös keskeinen sijainti

kotiseudullani Päijät-Hämeessä lisäsi mielenkiintoani virastoa kohtaan.

3) Työtehtäväni koostuvat erilaisista kirjaamon perustehtävistä, kuten asioiden kirjaamisista asianhallintajärjestelmään ja rekistereihin, paperi- ja sähköpostin käsittelytehtävistä
sekä tietopalvelusta.
4) Työskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Kirjaamo on organisaation näköalapaikka, jossa viraston toiminta on tullut tutuksi erilaisten
käsiteltävien asioiden myötä. ARAssa ihmiset
tuntevat toisensa ja toisia on helppo lähestyä.
5) Vapaa-ajallani lenkkeilen ja liikun luonnossa. Pidän ruoanlaitosta ja kokeilen välillä myös
uusia ja eksoottisiakin makuelämyksiä.
TOMI TERVO,
YLITARKASTAJA
1) Olen valmistunut Lahden
ammattikorkeakoulusta Business Information
Technology puolelta IT-tradenomiksi.
Ennen ARAlle siirtymistä
työskentelin Kelassa ratkaisuasiantuntijana.
2) Aloitin ARAssa 18.2.2019. Ex-kollega ja hyvä
ystäväni vinkkasi avoimesta paikasta ja hän oli
puhunut ARAsta paljon hyvää, joten lopulta oli
helppo päätös avointa paikkaa hakea.
3) Korjausavustukset erittäin laajalla rintamalla. Sisältäen asiakaspalvelua, raportointia,
markkinointia, linjausten määrittämistä, tuotekehitystä ja tietenkin itse avustushakemusten esittelyä.
4) Vauhdikkaasti! On täysin käsittämätöntä,
että yli puolivuotta on jo ehtinyt vierähtämään.
5) Vapaa-ajallani tykkään laittaa ehdottoman
muodikkaat pyöräilyshortisini jalkaan ja treenata stepperillä. Treeniä tehostaakseni asetan
kokovartalopeilin takaviistoon, josta aktiivisesti seuraan kehitystä. Tämä on uskomattoman palkitsevaa ja auttaa irrottautumaan arjesta. n
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