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Esipuhe
Lapinjärven kunnan ihmislähtöisyysajattelu yhdistet-
tiin resurssiviisauden kehittämiseen Resurssiviisaaksi 
ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa. Yhtenä hankkeen 
tavoitteena oli kehittää resurssiviisaan ryhmäraken-
nuttamisen toimintamalli Lapinjärven Husulanmäen 
asuinalueelle.

Husulanmäelle on suunniteltu ryhmärakennuttami-
seen luovutettava pientalojen asuinalue, jossa resurs-
siviisaus ja yhteisöllisyys sulautuvat alueen luontoon 
ja historiaan. Alusta asti Husulanmäen suunnittelussa 
on ollut tavoitteena säilyttää alueen kulttuurihistorial-
liset ominaispiirteet ja luontoarvot.

Kuntavetoisia pientaloalueiden ryhmärakennutta-
mishankkeita ei juurikaan ole toteutettu eikä niiden 
toteuttamiseen ole siksi olemassa vakiintunutta 

toimintatapaa. Hankkeessa tehtävälle kehitystyölle 
oli siis todellinen tarve. Husulanmäen alueelle oman 
mausteensa tuo siellä jo olemassa olevat rakennukset, 
joiden hallinta ja omistus siirtyvät kunnalta alueen tu-
leville asukkaille. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja myös 
siihen, miten hallinnan siirto voi tapahtua koordinoi-
dusti ja tulevien asukkaiden tarpeita palvellen.

Resurssiviisautta tarkasteltiin hankkeessa eri näkö-
kulmista ja pohdittiin, miten asukkaat voivat tehdä 
resurssiviisaita valintoja rakentamisessa ja asumisessa. 
Rakentamisessa resurssiviisautta voidaan toteuttaa 
prosessin eri vaiheissa, mutta vaikuttavimmat päätök-
set tehdään suunnitteluvaiheessa. Muun muassa ma-
teriaalivalinnoilla, energiamuodolla ja tilaratkaisuilla 
on kaikilla vaikutusta rakennuksen resurssiviisauteen. 

Yksi tapa toteuttaa resurssiviisautta on hyödyntää 
olemassa olevia rakennuksia, kuten Husulanmäellä on 
tarkoitus tehdä. Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi 
resurssiviisaan rakentamisen määritelmä ja arviointi-
työkalu, johon pääset tutustumaan myöhemmin tässä 
julkaisussa.

Koko hankkeen ajan toimintamallin kehittämiseen 
osallistettiin Husulanmäestä kiinnostuneita ihmisiä. 
Potentiaaliset asukkaat pääsivät visioimaan unelmien-
sa asuinaluetta, pohtimaan yhteiskäyttöalueiden ja 
-rakennusten toimintoja sekä saivat valtavat määrät 
tietoa. Hankkeessa ihmislähtöisyyttä toteutettiin huo-
mioimalla kehittämisessä hankkeeseen osallistuvien 
ihmisten tarpeet, tavoitteet, tunteet ja arvot.

Hankkeen lopputuloksena syntyi myös tämä raportti 
ja yhteenveto resurssiviisaan pientaloalueen ihmis-
lähtöisestä ryhmärakennuttamisesta. Vaikka julkaisu 
on tehty Husulanmäen alueen lähtökohdista, ovat sen 
opit sovellettavissa myös muihin pientalojen ryhmä-
rakennuttamishankkeisiin.

Päävastuu resurssiviisaan ryhmärakennuttamisen 
kehittämisessä oli Aalto-yliopistolla, mutta hanketta 
toteutettiin Lapinjärven kunnan, Aalto-yliopiston ja 
Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta 
rahoitti Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysra-
hastosta.

Tanja Pöyhönen 
Hankkeen projektipäällikkö 
Lapinjärven kunta
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Lapinjärveläisiä puistofestivaalilla kesällä 
2019. / Kuva Lapinjärven kunta

1. LAPINJÄRVI JA 
HUSULANMÄKI



2

Lapinjärvi
Lapinjärvi on kohdealueena kiinnostava –  kunta on monilta ominaispiirteiltään tyypillinen 
suomalainen maaseutukunta vähenevine väestöineen ja kuihtuvine palveluineen, toisaalta 
Lapinjärvi poikkeaa ympäristöltään ja toimintatavoiltaan monista vastaavista kunnista.

Kunnalla on pitkä historia ja sen keskustaajaman – Kirkonkylän – rakennettu ympäristö on 
säilynyt poikkeuksellisen hyvin. Kirkonkylän palvelut ovat asukaslukuun nähden kattavat. La-
pinjärven kultturielämä on aktiivista ja kunnassa asuu paljon taiteilijoita. Voisi kuvitella että 
juuri Lapinjärven kaltainen kunta voisi hyötyä kasvavasta kiinnostuksesta maallemuuttoon.

Kaavio vasemmalla: Kirkonkylän palvelut vuonna 2019. Vali-
tettavasti kaikkia kaavion palveluita ei ole vuonna 2022 enää 
saatavilla, mutta tärkeimmät päivittäiset asiat voi edelleen 
hoitaa kunnan kompaktissa keskustassa. / Kaavio Lapinjär-
ven kunta, TÄYTYY-hanke

Kuvat yllä: Lapinjärvi on perustettu virallisesti vuonna 1575, 
mutta sen historia ulottuu pitkälle kivikaudelle.  Suurin 
kylistä, Kirkonkylä, on muutamista uudistuksista huolimat-
ta onnistunut säilyttämään idyllisen, pienimittakaavaisen 
ilmeensä. Tämä johtuu myös runsaasta ja vaihtelevasta 
puustosta. / Kuvat Lapinjärven kunta
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Esimerkki aikaisemmin toteutetusta hankkeesta Ihmisläh-
töisyyden hengessä Lapinjärvellä toimi vuosina 2017-2019 
kuntalaisten kehitysryhmä Unelmatiimi, joka avusti kuntaa 
Kirkonkylän kehittämisessä. Hankkeen päämääränä oli tehdä 
keskustaajamasta muistisairaiden itsenäistä elämää tukeva 
eli Muistiystävällinen. / Kuva Lapinjärven kunta

Lapinjärven kunnan vuonna 2016 hyväksytty kuntastrate-
gia painottaa arvojen merkitystä käytännön toiminnassa 
ja  poikkeaa myös ulkoiselta muodoltaan keskimääräisestä 
virallisesta asiakirjasta. Kuvassa osa strategiajulkaisua. Uusi 
versio, jonka sisältö noudattelee pitkälti edellistä,  julkaistiin 
loppusyksyllä 2021.

Lapinjärvellä on vahva kaksikielinen kulttuuri – noin 
2 600 asukkaasta kolmasosa on ruotsinkielisiä. Kunta 
on väkiluvultaan pieni, mutta pinta-alaltaan suuri, sen 
maapinta-ala on 340 neliökilometriä ja se koostuu 12 
eri kylästä ja niiden väliin jäävistä laajoista maaseutu- 
ja metsäalueista. 

Etäisyydet pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvu-
keskuksiin ovat kohtuulliset. Helsinkiin ajaa reilussa 
tunnissa, Porvoo sijaitsee tuon matkan puolivälissä. 
Loviisan on reilut 20 km ja Kouvolaan noin tuplat 
tästä. Lapinjärven ohittavaa Valtatie 6:tta pitkin ajavat 
Kouvolaan ja kauemmas koilliseen suuntavat linja-au-
tot ja idän suuntaan suunnitellaan myös junarataa.

Lapinjärvellä on vahva kuntalaisten osallistamisen 
perinne, ja siellä on toteutettu paljon erilaisia palve-
luihin, yritystoimintaan ja rakennettuun ympäris-
töön liittyviä kunnianhimoisia hankkeita. Vuosina 
2018-2019 suunniteltiin Muistiystävällistä taajamaa ja 
ikääntyneiden asumiseen kehitettiin siihen  soveltuva 
pientalomalli, Lapinjärvitalo. 

Vuodesta 2015 lähtien Lapinjärvellä on noudatettu 
ihmislähtöisyyden periaatetta. Kunnassa pyritään 
karsimaan turhaa byrokratiaa, aktivoimaan kansa-
laistoimintaa ja toimimaan kokeilualustana erilaisille 
innovatiivisille ja kuntalaisten hyvinvointia lisääville  
hankkeille. Ihmislähtöisyyden toimintamalli on 
kirjattu viralliseen kuntastrategiaan. Kehityshank-
keemme pyrkii huomioimaan eri osallistujaryhmisen 
tarpeet ja vastaamaan niihin löytämällä uusia tuote- ja 
palveluinnovaatioita sekä ratkaisuja kestävään raken-
tamiseen ja asumiseen.

Esimerkki aikaisemmin toteutetusta hankkeesta: Lapinjärvi-
talo on pieni omakotitalo, jolla on tarkoitus korvata laitos-
mainen ikääntyneiden palveluasuminen.  Aalto-yliopisto oli 
mukana kehittämässä tyyppitalomallia. Talot ovat puuraken-
teisia ja siirrettäviä. Lapinjärvitalot esiteltiin Kouvolan asun-
tomessuilla 2019. Kuva Ida Fraserin Arkkitehtuurin laitokselle 
tekemästä diplomityöstä. 

“Kunnassa on vuodesta 2015 noudatettu 
Ihmislähtöisyyden toimintamallia. La-
pinjärvellä on tartuttu moniin haasteisiin 
reippaasti ja kunnalla on viime vuosina 
ollut käynnissä useita ulkoisen rahoituksen 
saaneita kehityshankkeita.”
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Husulanmäki sijaitseen noin 2,5 km etäisyydellä Kirkonky-
lältä Lapinjärveen työntyvällä, pohjoiseen suuntautuvalla 
niemellä. Kirkonkylälle, missä sijaitsevat oleelliset palvelut ja 
myös koulut ja päiväkodit, johtaa pyörätie. / Pohjakuva Hanna 
Jahkosen Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle vuonna 
2016 tekemästä diplomityöstä

Metsissä näkyvät laajalti metsänhoidon ja Luken harjoitta-
man tutkimustoiminnan jäljet. Metsiä on käsitelty harvennus-
hakkuin minkä jälkeen niiden on annettu kehittyä yleisesti yli 
uudistusiän. Vanhoja kaadettuja puita on jätetty maastoon, 
minkä ansiosta kuolleen puuston määrä on hoidetussakin 
metsässä suhteellisen korkea. Luonnontilaisen kaltaista, 
rakenteeltaan monipuolista kuusivaltaista sekametsää löytyy 
lähinnä alueen itä- ja koillislaidalta. / Kuva Henrik Lund

Husulanmäen aluetta peittää runsas varttunut puusto. Met-
sätieteellisen tutkimuslaitoksen  1930-luvulla rakennuttama 
pihapiiri erottuu ilmakuvassa muuten rakentamattomalla 
niemellä. / Kuva Henrik Lund

Husulanmäki
Husulanmäki on luonnonympäristöltään poikkeuksellisen monipuolinen. Alue rajautuu laa-
jaan suojeltuun peltoaukeaan ja nuoripuustoisiin metsäalueisiin. Huomattavat korkeuserot, 
runsas vanha puusto ja sijainti Lapinjärven niemellä tekevät paikasta ainutlaatuisen.

Valtion metsäntutkimuslaitoksen (alunperin Metsätieteellinen tutkimuslaitos, nykyisin 
Luonnonvarakeskus eli Luke) koeasema toimi alueella lähes sadan vuoden ajan jättäen 
jälkeensä maltillisesti hoidetut metsät sekä laajan valikoiman istutettuja puulajeja. Alueen 
asemakaavoitusta varten tehdyssä selvityksessä alue todettiin luonnonoloiltaan merkittä-
väksi. 

Nykyisen Luken toiminnan jäljiltä Husulanmäellä on myös useita suomalaista maalaistyy-
liä noudattelevia rakennuksia, jotka tuovat käyttöarvonsa lisäksi alueelle arvokkaan ajalli-
sen kerrostuman. 

Pohjakuva Hanna Jahkonen
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Maastonmuodoiltaan Husulanmäki poikkeaa selvästi 
sitä ympäröivistä tasaisista pelto- ja metsäalueista. 
Isoimmat mäet nousevat noin  15 metriä järvenpin-
nasta. Alueella vallitseva tuulensuunta on lounainen, 
mutta tontin vaihtelevat maastonmuodot ja erityisesti 
kesäaikaan runsas kasvillisuus ja tiheä puusto suojaa-
vat alueen keskiosia kovilta tuulenpuuskilta. Niemen-
kärki, joka on lähes joka suunnassa järven ympäröi-
mä, on ajoittain hyvin tuulista aluetta.

Alueen erittäin monipuolinen puusto kattaa lehtoa, 
vanhaa kuusimetsää, rantakoivikkoa hybridihaapais-
tutuksineen ja mäntyvaltaisen sekametsän. Metlan ai-
kana metsiä hoidettiin harkitusti harventaen ja puusto 
on monin paikoin iäkästä, joten metsissä tavataan 
vanhan metsän piirteitä. 

Husulanmäellä havaittiin yhteensä 35 lintulajia, 
joista 20 arvioitiin alueella todennäköisesti pesiviksi. 
Kaavoituksen yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä 
todetaan, että alueen itä- ja koillisosan kuusivaltainen 
sekametsä muodostaa liito-oravalle soveltuvan lisään-
tymis- ja levähdysalueen.

Tontin ranta-alueet suuntautuvat pääosin itään 
ja pohjoiseen. Erityisesti itäpuolella ranta-alueita 
rajaa jyrkkä, vaikeakulkuinen rinne, mikä varjos-
taa ranta-alueita selvästi. Ranta on hyvin matalaa ja 
heinikkoista. Järvi on pinta-alaltaan noin 5,2 km2 ja 
sen keskisyvyys on n. 2 metriä. Järvi on tyypiltään 
runsasravinteinen järvi. Järven ekologinen tila on 
vuoden 2016 luokittelun perusteella välttävä. Lapin-
järven kunta suunnittelee järven kunnostamista.

“Husulanmäen koeasemalla lapsuutensa 
perheensä kanssa viettänyt Martti Varmola 
kertoo, että isän hoitaessa metsäteknikon 
tehtävää, tarkkailukarjakon koulutuksen 
saanut äiti huolehti kolmesta lehmästä ja 
kanoista. Tilanpito velvoitti myös peltovil-
jelyyn – Lapinjärvellä viljeltiin heinän ja 
vihannesten kotitarveviljelyn lisäksi sokeri-
juurikasta.”

Kaikki nykyisen Luken 1930-luvulla rakennuttamat rakennuk-
set ovat puurakenteisia ja tyyliltään perinteisiä maalaisraken-
nuksia muistuttavia. Pihan ympärille sijoittuvat rakennukset, 
päärakennus, navetta ja aitta ovat punamullattuja, samoin 
järvenrantaan sijoittuva rantasauna. /Kuva Henrik Lund

Husulanmäen kaikki nykyiset rakennukset ovat nykyisen 
Luken rakennuttamia. Alueelle saavuttaessa tie nousee n. 6 
metriä peltoaukealta piha-alueelle. Alueen keskellä on kaksi 
korkeampaa mäkeä, joiden väliselle tasaisemmalle alueelle 
nykyinen pihapiiri sijoittuu. Suunnittelualueella maaperä on 
pääosin soraa, hiekkaa ja hietaa, eli perustamisolosuhteet 
ovat hyvät. / Kuva Hanna Jahkosen diplomityöstä

Kuva Hanna Jahkonen

Vuosina 1933-36 silloinen Metsätieteellinen tutkimuslaitos 
rakennutti useita ulkoiselta hahmoltaan samankaltaisia tut-
kimusasemia (ent. kokeilualueita).  Asemien rakennusryhmät 
jäljittelevät asettelultaan perinteistä suomalaista pihapii-
riä, johon kuuluu päärakennus (asemanhoitajan asuin- ja 
toimistotila) sekä talousrakennuksia (karjarakennus, sauna). 
Husulanmäen aseman piirustuksia ei ole löydetty, mutta voi-
daan olettaa että asema on rakennettu muissakin kohteissa 
käytettyjen tyyppipiirustusten mukaan. 
/ Kuvalähde Kansallisarkisto

Hanna Jahkosen diplomityö Perinne voimavarana – tulevai-
suuden maaseutuasumista Lapinjärvellä ladattavissa täältä: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612085713

Kuva Kansallisarkisto
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2. ALUESUUNNITELMA 
JA ASEMAKAAVA

Yhteiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten rajaama iso 
yhteispiha on tarkoitettu oleskeluun ja yhdessä tekemiseen. 
/ Kuva Hanna Jahkosen diplomityöstä
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Husulanmäen uudet rakennukset mukailevat hahmollaan ja 
värimaailmallaan perinteistä suomalaista maaseuturake-
namista. Sekä uusien että nykyisten rakennusten rajaama 
yhteispiha on pyritty rauhoittamaan autoliikenteeltä. Pienta-
lotontit sijoittuvat neljän talon ryhminä alueen ulkokehälle ja 
niillä on jokaisella oma pienempi yhteispiha. / Kuvat Hanna 
Jahkosen diplomityöstä

Uudisrakennusten perushahmot, väritys ja mittakaava 
pohjautuvat paikalla jo oleviin rakennuksiin. Kuvassa entisen 
Metsäntutkimusaseman päärakennus. / Kuva Lapinjärven 
kuntaAluesuunnitelma 

Husulanmäen aluesuunnitelma laadittiin 2016 Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen 
diplomityönä. Kaksi lähes valmista arkkitehtia teki oman versionsa suunnitelmasta ja kunta 
valitsi näistä mieluisimman. Valituksi tullut Hanna Jahkosen työ [1] painottaa yhteisölli-
syyttä. Pyrkimyksenä oli myös hahmotella uusi, perinteeseen pohjaava malli tulevaisuuden 
maaseutuasumiselle. Kolmas suunnitelmaan voimakkaasti vaikuttanut seikka on alueen 
monipuolinen luonto. 

Husulanmäen asemakaava laadittiin perustuen Hanna Jahkosen suunnitelmiin. Husulan-
mäen metsäalueet ja rannat jätetään virkistyskäyttöön. Rakentaminen keskittyy alueen kes-
kelle – olemassa olevan pihapiirin yhteyteen – saaden siitä myös innoituksen rakennusten 
mittakaavaan, muotoon ja värimaailmaan. Pihapiiri täydentyy uudisrakennuksilla ja tästä 
yhdistelmästä muodostuu uuden Husulanmäen sydän, suuri yhteinen keskuspiha.

85

Aluejulkisivu 1:250

59

“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

N
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Alueen uudisrakentaminen käsittää maksimissaan 
kaksitoista pientaloa ja neljä suurempaa yhteis-
käyttöistä rakennusta. Alueen asemakaava antaa 
rakennusten käytön ja koon suhteen tuleville asuk-
kaille melko paljon liikkumavaraa. Olemassa olevat 
rakennukset säilytetään lukuunottamatta vaikeasti 
hyödynnettävää, suunnitelman toteutumisen kannalta 
hankalassa paikassa sijaitsevaa navettarakennusta. 

Uudet asuinrakennukset on sijoitettu kolmeksi ryp-
pääksi suuren yhteispihan ulkokehälle siten, että ne 
ympäröivät pienempiä, kunkin neljän talon korttelin 
sisäisiä puolijulkisia pihatiloja.

Taloryhmät muodostavat kolme pienkorttelia, joilla 
jokaisella on oma luonteensa ja siihen sopeutettu 
talotyyppi. Husulanmäen viheralueiden monipuoli-

”Uudet asuinrakennukset sijoittuvat yhteis-
pihan ympärille kolmeksi neljän pientalon 
ryhmäksi. Kukin taloryhmä sijoittuu hyvin 
erilaiselle alueelle, joten taloryhmien ra-
kennusten koko, massoittelu sekä suhtau-
tuminen ympäristöön muodostuvat kunkin 
paikan maastonmuotojen, kasvillisuuden 
sekä näkymien mukaan.”

– Lainaus Hanna Jahkosen diplomityöstä

Alueen korttelit on suunniteltu rakennettaviksi kukin omien 
talotyyppiensä mukaan. Talotyypit vasemmalta oikealle: poh-
joinen, rantanäkymiin suuntautuva 2, 5-kerroksinen, brutto-
alaltaan suurin (150 m2) vaihtoehto; eteläisen korttelin korkea 
pikkutalo (bruttoala 100 m2) ja itäisen korttelin esteettömän 
vaihtoehdon tarjoama puolitoistakerroksinen talotyyppi 
(bruttoala 140 m2). / Kaavio Hanna Jahkosen diplomityöstä

69

suus antaa jokaiselle asuinkortteleille omanlaisensa 
luonnonympäristön.

Eteläisin kortteli (kortteli 6, ks. kuva yllä ja kaavaote 
seuraavalla sivulla) sijoittuu vanhaa mäntyvaltaista 
sekametsää kasvavaan, kohti suurtaa yhteispihaa las-
kevaan rinteeseen. Sen tyyppitalo on 3-kerroksinen, 
yhdelle tai kahdelle asukkaalle parhaiten soveltuva 
rakennus, jonka jalanjälki eli yhden kerroksen pin-
ta-ala on rinnesijainnin vuoksi pyritty minimoimaan. 
Itäisen korttelin (kortteli 5) sijoituspaikka kuusimet-
sän laidalla on tasaisempi, joten rakennuksen neliöt 
on sijoitettu pääasissa maantasoon. Kolmas, pohjoi-
sen rantakoivikkoon ja järvinäkymiin suuntautuva 
taloryhmä (kortteli 4) on kaksi- ja puolikerroksisena 
kahden ensin mainitun välimuoto. 

6

6

4

4

5

5
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Kaavassa (kuva vasemmalla) asuinkortteleita ympä-
röivät laajat viheralueet säilyvät yleisessä virkistyskäy-
tössä ja siten myös kunnan omistuksessa. Ainoastaan 
käyttöturvallisuuteen liittyvät metsänhoidolliset toi-
menpiteet ovat niillä sallittuja (kaavamerkintä VL/s). 

Asuinkorttelien (korttelit 4, 5 ja 6) kaavamerkintä 
AP-1 sallii yleismääräyksenä erilaiset pientalovari-
aatiot ja yhteiskäyttörakennuksen tapauksessa myös 
autotallien ja ympäristöhäiriötä tuottamattoman 
työskentelytilan toteuttamisen. Tontinluovutusehdois-
sa määritellään rakentamisvelvoite 3 vuoden kuluessa 
varauksesta sekä pientaloille että yhteisille rakennuk-
sille. 

Kortteleiden 2, 3 ja 7 maa-alueet ja rakennukset 
tulevat yhteisomistukseen. Korttelissa 2 sijaitsee pin-
ta-alaltaan suurin ja eniten käyttökelpoista tilaa käsit-
tävä rakennus, tutkimusaseman päärakennus. Se on 
suojeltu julkisivuiltaan ja sitä voidaan kaavan mukaan 
jatkossakin käyttää asuin-, liike- tai toimistokäyttöön. 
Korttelin 7 rantasauna sisältää myös pienen keittiön, 
olohuoneen ja 2 makuuhuonetta. Kortteli 5:n pikku-
ruinen aitta on suojeltu. Rakennus tulee siirtää kaavan 
osoittamaan paikkaan. Sekä päärakennus, että aitta 
vaativat toimenpiteilleen Museoviraston lausunnon. 
Korttelissa 3 sijaitsee 1960-luvulla rakennettu varsin 
viehättävä ja hyväkuntoinen pihasauna. Kevytraken-
teinen navetta on kaavassa määrätty purettavaksi, sen 
tilalle voidaan sijoittaa 250 m2 yhteiskäyttörakennus, 
siihen ei kaavassa kuitenkaan velvoiteta. Uudisraken-
nukseen voisi sijoittua vaikkapa harrastetiloja, verstas, 
pesutupa, kokoontumistila ja korttelin muille osille 
kasvihuone tai kanala.

Asuintontit, joita on yhteensä 12 kpl, ovat olleet 
myynnissä vuodesta 2020 ja niiden keskihinta on 20 
€/m2. Joustavuuden säilyttämiseksi kaavan tonttijako 
ei ole sitova, tonttien lopullinen neliöhinta määräytyy 
siinä vaiheessa kun tontit lohkotaan. Tonttien omis-
tusoikeuteen on jyvitetty myös yhteisalueiden maa-

Asemakaava ja muut rakentamisen reunaehdot 
Husulanmäen asemakaava laadittiin Hanna Jahkosen diplomityönä tehdyn suunnitelman 
perusteella Lapinjärven kunnan toimesta ja se sai lainvoiman vuonna 2019. 

Kaavan lisäksi Husulanmäen rakentamista määrittävät ohjeelliset rakentamistapaohjeet ja 
tontinluovutusehdot, joihin sisältyvät määräykset ja rajoitukset ovat suhteellisen tarkkoja. 
Tällä on pyritty sekä varmistamaan aluesuunnitelman ja tyyppitalojen toteutuminen aio-
tunlaisena että mahdollistamaan alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyvän yhteisöllisyyden 
erilaiset mahdolliset toteutumistavat. 
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pohja ja sillä sijaitsevat olemassa olevat rakennukset. 
Kunta perustaa kiinteistöosakeyhtiön yhteisten 
alueiden ja kiinteistöjen hallintaan. Omistusoikeuden 
hallinnoimista ja sen siirtymistä asukkaille kuvataan 
tarkemmin luvussa 7.

Pientalotonttien rakennusoikeudet ovat suhteellisen 
pieniä ja vaihtelevat välillä 100-150 k-m2. Kaavan 
kerrosluvut ovat ohjeellisia maksimikerrosmääriä. 
Rakentamisvelvoite, joka on määritelty tontinluovutu-
sehdoissa, on 40 % eli käytännössä sallii ns. minitalo-
jen (tontista riippuen 40-60 k-m2) rakentamisen. 

40 % rakentamisvelvoite koskee myös korttelikoh-
taisia yhteisrakennuksia. Pientalotonteista poiketen 
niiden sijoittelun määräävä rakennusala on sitova, eli 
ne tulee rakentaa kaavakartassa määritellylle paikal-
le. Yhteiskäyttörakennusten tulee sisältää vähintään 
1 autopaikka pientalotonttia kohden sekä korttelin 
tontteja palveleva tekninen tila ja yhteinen jätepis-
te. Yksitäisten pientalojen yhteyteen ei saa rakentaa 
autokatoksia. 

Lapinjärven kunnalla ei ole omaa rakennusvalvontaa 
vaan se ostaa palvelun Loviisan kaupungilta. Alueen 
erityislaadun ja kaavaan sisällytetyn joustavuuden 
vuoksi kunnan viranomaisten ja rakennusvalvonnan 
yhteistyöltä vaaditaan paljon.

Kunnan ja rakennusvalvonnan on tapauskohtai-
sesti yhdessä määriteltävä kohtuulliset vaatimukset 
pienten kerrosalojen sijoittamiselle asuintontille ja 
mahdolliset poikkeamiset ohjeellisista määräyksistä 
(tontinluovutusehdot, rakentamistapaohje). Mikään 
ei myöskään estä rakentamaan tontille pientä parita-
loa, tai jopa useamman asunnon rakennusta, mikäli 
kokonaisuus pysyy rakennusoikeuden sallimien 
neliömäärien rajoissa. Jokaiselle tontille saa pääraken-
nuksen lisäksi rakentaa kaksi kevytrakenteista 15 m2 
piharakennusta. 

Rakentamisessa tulee asemakaavan mukaan suosia 
resurssiviisaita ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. 
Resurssiviisaus on kestävän kehityksen laaja rinnak-
kaiskäsite, jota käsitellään tarkemmin luvussa 6. 

Ulkoalueiden pinnoitteiden tulee olla vettä läpäiseviä 
ja hulevesiä ei johdeta erilliseen viemäriverkostoon 
vaan niiden käsittelyssä hyödynnetään olemassa 
olevia ja rakennettavia avo-ojia. Kallioita ja kiviä saa 
louhia vain rakentamisen kannalta välttämättömän 
määrän. Isoja maastoleikkauksia ja täyttöjä tulee vält-
tää. Puusto ja muu kasvillisuus tulee säilyttää mahdol-
lisuuksien mukaan sekä yhteisalueilla että tonteilla. 
Istutuksissa tulee suosia paikallisia ja kotimaista al-
kuperää olevia ikivihreitä lajeja ja leikattavaa nurmea 
tulee välttää. Mahdolliset tukimuurit rinnetonteilla 
tulee tehdä luonnonkivestä, esimerkiksi tontilta lou-
hittavasta kiviaineksesta.

Alueen energiaratkaisussa tulee käyttää ympäristöys-
tävällisiä ja/tai uusiutuvia energiamuotoja ja yhteisö-
energiaratkaisuja.

Rakennukset

Rakennusten ulkonäöstä ja materiaaleista säädetään 
asemakaavassa ja rakentamistapaohjeissa. Rakennus-
ten kantavan rungon ja välipohjien tulee olla puuta. 
Talojen ulkoverhousta sekä ovia ja ikkunanpuitteita 
koskee sama määräys. 

Yleisilmeeltään talojen tulee olla yksinkertaisia ja lis-
toitusten keveitä. Ikkunoiden tulee olla pääosin jaot-
tomia ja ne voidaan varustaa ikkunaluukuin. Julkisi-
vut tulee käsitellä yhtenäisesti puna- tai keltamullalla 
tai jättää käsittelemättömäksi. Kattomateriaalina tulee 
käyttää konesaumattua peltiä tai lukkosaumapeltiä.

Tyyppitalojen mitoitus perustuu 5,4 metrin moduli-
järjestelmään, ja viitesuunnitelmassa talojen kanta-
vana rakenteena toimivat 140 mm CLT-levyt. Raken-
nustapaohjeissa määritellään rakennuksen muodoksi Husulanmäen luontoa syksyllä 2020. / Kuva Lapinjärven kunta
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Husulanmäen tyyppitalojen kantava rakenne on CLT-levyä eli 
kerroksellista, ristiin liimatuista lankuista koostuvaa mas-
siivista puulevyä. http://www.clt.info / Kuva Hanna Jahkosen 
diplomityöstä

CLT-levy on viitesuunnitelmassa hallitsevana myös sisätilois-
sa. Hormit ja tulisijat on liukuvalettu betonista. / Kuvat Hanna 
Jahkosen diplomityöstä

selkeä suorakaide ja runkosyvyydeksi maksimissaan 
7 metriä.

Tyyppipiirustusten rakennuksissa on ns. tekninen 
ydinosa, johon on sijoitettu märkätilat, tekninen tila/
varasto ja ilmanvaihdon poistoilmahormit. Myös keit-
tiön vaatimat vesi- ja viemäriliitännät sekä varaavat 
tulisijat voidaan liittää tekniseen ydinosaan.

Kaikki Husulanmäen rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvä 
aineisto löytyy Lapinjärven kunnan sivuilta:
https://www.lapinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentami-
nen-ja-kaavoitus/husulanmaki/

[1] Jahkonen. (2016). Perinne voimavarana – tulevaisuuden 
maaseutuasumista Lapinjärvellä. http://urn.fi/URN:NBN:-
fi:aalto-201612085713
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Aallon työryhmän potentiaalisille Husulanmäen asukkaille 
syykuussa 2020 järjestämässä työpajassa pohdittiin tulevan 
asuinalueen arvoja. Jokaisella osanottajalla oli oman värisen-
sä kynä, jolla hän sai ympäröidä viisi tärkeimmäksi koke-
maansa arvoa. Suosituimmissa arvoissa painottuvat myös 
aluesuunnitelmassa tärkeään rooliin nostetut yhteisöllisyys 
ja luonnonläheisyys.

3. TOIMINTAMALLI
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Toimintamalli pohjautuu yksinkertaiseen perusraken-
teeseen, jossa asiantuntijoiden ja tulevien asukkaiden 
tuottama ja omaama tieto kulkee rinta-rinnan läpi 
koko prosessin.  Aallon tuottama asiantuntijatieto 
välitettiin asukkaille kaikkiaan yhdeksässä työpajassa, 
joiden aiheet valittiin yhteistyössä Lapinjärven työ-
ryhmän kanssa. Tarkoitus oli tarjota mahdollisimman 
kattava sisältö Husulanmäen ryhmärakennuttajien 
käyttöön ja samalla tarkastella aiheita toimintamallin 
kehittämisen kannalta tärkeästä yleisemmästä näkö-
kulmasta. 

Asukkailta tuleva hiljainen tieto pyrittiin saamaan 
käyttöön vapaassa dialogissa ja erilaisten ryhmätyö-
harjoitusten kautta. Pidimme tärkeänä, että kaikki 
työpajojen tehtävät edistävät jotain konkreettista, 
asukkaita hyödyttävää tavoitetta. Tilaisuuksissa käy-
tiin myös avointa keskustelua asukkaita askarruttavis-
ta kysymyksistä. 

Aallon toimintamalli
Aallon työryhmän päätehtävä hankkeessa oli kehittää yleisesti sovellettavissa oleva toimin-
tamalli ihmislähtöiselle, resurssiviisaalle ryhmärakennuttamiselle. Työ aloitettiin käsitteiden 
määrittelyllä josta lisää seuraavissa luvuissa.  

Ryhmärakennuttaminen on väistämättä sosiaalinen, ihmisten välistä onnistunutta vuoro-
vaikutusta tuekseen tarvitseva prosessi. Husulanmäen tapauksessa kyse on kuntalähtöisestä, 
asukasvetoiseksi muuttuvasta hankkeesta. Halusimme avustaa Husulanmäen tulevia asuk-
kaita sekä heidän hankkeensa vaatimalla tietosisällöllä että tarjoamalla tilan orgaanisesti 
tapahtuvalle ryhmäytymiselle. Tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä ryhmärakennutta-
misprosessi on pisteessä, josta asukkaat voivat jatkaa etenemistä omin voimin. Ihan tähän ei 
hankkeessa vielä päästy.

Oman talon hankkiminen ryhmärakennuttamalla on vaativa 
hanke. Jokainen ryhmän jäsen tuo prosessiin omat toiveensa 
ja odotuksensa, kaikilla on osaamista joka voi viedä koko 
ryhmää eteenpäin.  Ryhmäytymisprosessin tarkoitus on 
saada ryhmän käyttöön jokaisen osallistujan voimavarat. 
Tämä lisää tasa-arvoisuutta ja osallisuuden tunnetta mikä 
voi näkyä sekä tuloksissa että päätöksenteon sujuvuudessa. 
Asukkaiden prosessia tukevat erilaiset käytännön rakenteet 
joita kaaviossa edustaa maininta juridisista järjestelyistä (ks. 
luku 6).
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syyttäminen keväällä 2020 puhjennutta koronapande-
miaa, joka pakotti siirtämään tapaamiset verkkoon. 

Maailma koki tuona keväänä ennennäkemättömän 
murroksen, joka toi mukanaan myös paljon hyvää. 
Erilaiset online-työskentelyn työkalut ja ihmisten 
taito käyttää niitä kohenivat uskomattomalla vauh-
dilla. Kun tapahtumiin on mahdollisuus osallistua 
kotoaan, kynnys ilmoittautua mukaan on matala. 
Valitettavasti myös kynnys jättää tulematta aleni ja 
virtuaalityöpajojemme asiantuntijoiden määrä saattoi 
joskus jopa ylittää asukasehdokkaiden lukumäärän. 
Ryhmäytymisprosessi jäi vajaaksi ja niin tarpeellista 
sitoutumista ei päässyt syntymään. Toisaalta saimme 

Esimerkiksi: 
Yhteisöllisyys
Kestävyys
Luonnonläheisyys
Kauneus
Aitous
Resurssiviisaus

Esimerkiksi: 
Työryhmä
Päätöksentekomalli
Yhtiömuoto
Urakoitsijat
Rahoitus
Rakenne- ja tilaratkaisut
Tekniset ratkaisut

Esimerkiksi: 
Maanrakennusurakka
Talonrakennusurakka
LVI-urakka
Sähköurakka
Pihaurakka

Asukasprosessin punaisena lankana oli arvojen louhinta ja 
niihin pohjautuvan vision määrittely. Kun ryhmä on yhdessä 
määritellyt yhteiset arvot ja tavoitteet, voidaan prosessissa 
myöhemmin tehtäväksi tulevia käytännön valintoja ongel-
matilanteessa verrata alkuperäisiin määritelmiin ja pohtia 
yhdessä, toteuttaako valinta sovittuja arvoja.

Hankkeen aikana tapahtui useita kiinnostavia isompia muu-
toksia. Helsingin seudun muuttoliike kääntyi tappiolliseksi 
vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla, kun seudun saama 
muuttovoitto vielä vuotta aikasemmin oli ollut 2 000 henkeä. 
[1] Trendiin ovat saattaneet vaikuttaa koronapandemian 
mukanaan tuomat rajoitukset ja etätyön yleistymisen suomat 
mahdollisuudet. Samaan aikaan rakentamisen raaka-ainei-
den hinnat nousivat. Rakennuskustannukset kasvoivat 9,6 
% marraskuussa 2021 verrattuna vuodentakaiseen arvoon. 
Suurin osa kasvusta selittyy materiaalien hinnan nousulla 
(13,7 %). Erityisesti puun hinnan nousu oli huimaa (57,4 %). [2]

Työpajojen otsikot ja järjestys selviävät seuraavalta 
sivulta. Tämä raportti on laadittu siten, että se vastaa 
hankkeen yhteydessä järjestettyjen työpajojen likimää-
räistä sisältöä. Videotallenteet ja suurin osa esityksistä 
on katsottavissa Lapinjärven kunnan ja Husulanmäen 
sivuilla, linkki löytyy tämän luvun lopusta.

Toimintamallin suunnittelussa oletimme, että asukas-
ryhmä kasvaa työpajojen edetessä orgaanisesti ja työpa-
jojen aikana ja tauoilla tapahtuva keskustelu ruokkii 
ryhmän kokoonpanoa ja dynamiikkaa. Valitettavasti 
olettamus ei toteutunut, ja siitä on ainakin osittain 

“Ihmislähtöisyys tarkoittaa sitä, että huo-
mioidaan ihmisten (kuntalaiset, yrittäjät 
ym.) tarpeet, tavoitteet, tunteet ja arvot.
Pyritään vastaamaan ihmisten tarpeisiin ja 
sen kautta löytämään uusia tuote- ja palve-
luinnovaatioita sekä ratkaisuja kestävään 
rakentamiseen ja asumiseen.”

– Lapinjärven projektipäällikkö Tanja 
Pöyhönen hankkeen loppuseminaarissa
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Hankkeen aikana Aallon työryhmä järjesti yhteensä yhdek-
sän työpajaa, joiden aiheet ja sisältö oli valittu tukemaan 
tulevia asukkaita ja myös Lapinjärven kuntaa Husulanmäen 
ryhmärakennuttamisen mahdollistajana.  Yläkuva valottaa eri 
työpajojen asiantuntijajäsenten alkuperää. Kuva vasemmalla 
on syksyn 2020 hybridityöpajan satoa. Työpajassa  käytiin 
läpi koko kaari arvojen määrittelystä niiden konkreettiseen 
toteutumiseen alueella, tästä lisää luvussa 5.

mahdollisuuden kehitellä menetelmiä paikkaamaan 
kasvokkain tapaamisen menetettyjä sivuhyötyjä.

Pääsimme järjestämään yhden hybridityöpajan, jonka 
osallistujista osa oli kanssamme samassa tilassa, osa 
osallistui verkon välityksellä. Teimme pieniä no-
peita kyselyitä saadaksemme tietoa potentiaalisten 
asukkaiden ajatuksista. Panostimme verkkosisällön 
tuottamiseen ja siihen, että tuo sisältö, mukaan lukien 
hankkeen aikana pidettyjen työpajojen tallenteet ja 
materiaali ovat jatkossakin helposti saatavilla netin 
kautta. 

Työpajojen sisällössä vuorottelivat tietoiskut, osallis-
tava toiminta ja asiantuntijoiden haastattelut. Suurin 
osa tietosisällöstä oli Aallon työryhmän tuottamaa 
ja esittämää. Myös kunnan edustajat osallistuivat liki 
kaikkiin työpajoihin. Joskus tilaisuuden käsittelemä 
aihe etääntyi niin kauas työryhmän osaamisalueelta, 
että pyysimme mukaan ulkopuolisen asiantuntijan. 
Näin tapahtui esimerkiksi Husulanmäen alueen hal-
lintamallia kehitettäessä, siitä lisää luvussa 7. Ensim-
mäiseen, ryhmärakennuttamista eri kulmista käsitel-
leeseen työpajaan kutsuimme mukaan pientaloalueen 
ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuneen 
kokemusasiantuntijan. Tästä lisää luvussa 4.

Työpajatallenteet ja muu tuotettu verkkosisältö Lapinjärven 
kunnan Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=aTyOWsF6o7Y&list=PLLNF_2FhHRVhvDkOnqxU3jf6fzI-
QjhVDd

[1] https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/vaesto/muuttolii-
ke-0 [Viitattu 15.12.2021.]
[2] https://www.stat.fi/til/rki/2021/11/rki_2021_11_2021-12-
15_tie_001_fi.html [Viitattu 15.12.2021.]
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Jätkäsaareen ryhmärakennuttamishankkeena toteutetun As 
Oy Helsingin Maltan ylimmän kerroksen talvipuutarha. Malta 
valmistui vuonna 2013 ollen pioneerihanke – ensimmäinen 
ryhmärakennuttamisella toteutettu kerrostalo vuosikymmeniin. 
Maltan rakentamiseen johtaneen lähes kuusivuotisen prosessin 
moottorina toimi Koti kaupungissa ry – Hem i stan -yhdistys, 
joka on sen jälkeen ollut kahden muunkin, vuosina 2019 ja 2021 
Helsingin kantakaupunkiin valmistuneen yhteisöllisen ryhmä-
rakennuttamiskohteen toimeenpanijana. Hanke poiki välillisesti 
myös Salla Korpelan kirjoittaman ja Rakennustiedon julkaise-
man Ryhmärakennuttajan oppaan [1]. 

Ryhmärakennuttaminen vaatii hankkeen arkkitehdiltakin eri-
koistaitoja, kykyä kuunnella, eläytyä ja välittää tietoa maalli-
kolle ymmärrettävällä tavalla. Maltan suunnitteli ARK-house 
arkkitehdit. / Kuva Lapinjärven kunta

4. RYHMÄRAKENNUTTAMINEN 
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Ryhmärakennuttaminen toteutustapana
Ensimmäisessä luvussa kuvaillun pientaloalueen toteuttaminen viitesuunnitelman mukai-
sena vaatii huolellista paneutumista toteutukseen. Kaavan pohjana olleessa diplomityössä 
väläytellään toteutusmuotona ryhmärakennuttamista ja se sopiikin hyvin yhteisöllisen ja 
ilmeeltään yhtenäisen alueen luomiseen. 

Ryhmärakennuttamista on kahta päätyyppiä. Asukasmuotoisessa hankkeessa ryhmä asuk-
kaita etsii tontin, laatii sopimukset, palkkaa tarvittavat suunnittelijat ja hoitaa kaikki hank-
keeseen liittyvät käytännön toimet. Konsulttivetoisessa hankkeessa rakennuttajakonsultti 
ensin valmistelee hankkeen – etsii tontin, usein teettää suunnitelmat johonkin pisteeseen ja 
markkinoi alueen tuleville asukkaille. Näille kummallekin on yhteistä, että asukkaat kanta-
vat rakennuttajavastuun saaden siitä kustannus- ja muita etuja.

Husulanmäen projektin voisi luokitella kuntalähtöi-
seksi, asukasvetoiseksi muuttuvaksi ryhmärakennut-
tamishankkeeksi. Kuten edellisessä luvussa kuvataan, 
vastuun hankkeesta on määrä siirtyä vähitellen 
tuleville asukkaille, jotka jatkavat etenemistä alkuvai-
heessa saamansa tuen ja myöhemmin mahdollisesti 
palkkaamiensa ammattilaisten avulla.

Ryhmärakennuttaminen houkuttaa joitakin sen 
potentiaalisen edullisuuden vuoksi.  Kustannussääs-
töt syntyvät kaupallisen rakennuttajan katteiden 
jäämisestä pois talon loppuhinnasta ja myös yhdessä 
tehtyjen rakentamiseen liittyvien hankintojen kilpai-
lutuksen kautta. Hankemuoto tuo mukanaan myös 
runsaasti lisähaasteita eli pelkästään edullisen hinnan 
toivossa mukaan tuskin kannattaa lähteä. 

Ryhmärakennuttaminen tuo normaaliin rakennushank-
keeseen verrattuna hankkeen alkupäähän useita toisiinsa 
vaikuttavia, rinnakkaisia, toistuvia ja itseään korjaavia 
lisävaiheita. Prosessi voi olla luonteeltaan intensiivinen. Jotta 
päästäisiin optimaaliseen lopputulemaan, ryhmädynamiik-
kaan ja -prosessin sujuvuuteen kannattaa panostaa ja jopa 
ammattimaisen fasilitaattorin käyttöä harkita. 
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Ryhmärakennuttamishankkeessa yksittäisten jäsen-
ten mahdollisuudet vaikuttaa oman talonsa ja koko 
alueen toteutukseen ovat hyvät. Yhtenä ryhmäraken-
nuttamisen vahvuutena pidetäänkin mahdollisuutta 
satsata laatuun sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Oman asunnon rakentaminen on suuri satsaus, johon 
sijoitetaan yleensä aineellisen pääoman lisäksi paljon 
emotionaalista energiaa.  Hankkeen kuluessa eri osal-
listujien toiveet ja tavoitteet joko törmäävät toisiinsa 
tai muodostavat synergiaa. Parhaassa tapauksessa 
yhteiseen hankkeen läpiviemiseen sijoitettu aika ja 
vaiva johtaa toimivan yhteishengen rakentumiseen 
jo paljon ennen muuttopäivää. Myös ristiriitojen 
ilmaantumiseen ja niiden käsittelyyn on syytä va-
rautua. Jos käytännöt ja yhteisymmärrys löytyvät, on 
mahdollista, että ryhmästä hioutuu toimiva porukka 
jonka tavoitteet ovat jokseenkin yhtenevät ja myös 
alueen valmistuttua yhdessä toimiminen on luontevaa 
ja vaivatonta. Kuten edellisessä luvussa todettiin, yh-
teisten arvojen ja vision määrittely hankkeen alkuvai-
heessa helpottaa käytännön päätösten tekemistä ja voi 
ehkäistä ristiriitoja. 

Kaksi hankkeen aikana laadittua kaaviota ryhmärakennut-
tamishankkeen etenemisestä ja sen suhteesta normaalin 
rakennushankkeen kulkuun. Ylempi kaavio on luonnosmainen 
yritys hahmottaa myös kehittämishankkeen eri toimijoiden 
panoksia prosessiin. Kaaviot kuvaavat myös hankkeen mo-
nivaiheisuutta, eri vaiheiden liittymistä toisiinsa sekä ehkä 
myös hankkeen monimutkaisuutta . 

Asukashankinta on työn edetessä osoittautunut selkeästi 
alkuvaiheen haastavimmaksi osuudeksi. Minimiryhmä, jolla 
varsinainen rakennuttamishanke lähtee käyntiin ja siitä 
seuraavia vaiheita hahmotellaan tulevissa luvuissa. Alempi 
kaavio valottaa rakennuttajaryhmän vastuulle tulevia tehtä-
viä rakennushankkeen koko kaaren ajalta. 
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Ryhmärakennuttamishanke vaatii toteutuakseen 
enemmän aikaa kuin normaali rakennushanke. Aikaa 
pitää varata ryhmäytymiseen ja yhteisen vision luo-
miseen, asukkaiden hankintaan, ryhmän toimintaa 
tukevien ja määrittelevien rakenteiden luomiseen ja 
yhteisten päätösten tekemiseen.

Ryhmärakennuttamislaki

Vuonna 2015 voimaan tullut ryhmärakennuttamislaki 
[2] pyrkii turvaamaan ryhmärakennuttajan asemaa, 
sujuvoittamaan prosessia ja helpottamaan asunto-osa-
keyhtiömuotoisen hankkeen rahoittamista turva-asia-
kirjajärjestelmän avulla [3]. 

Laki koskee kaikkia yli kolmen asunnon toteuttami-
seen tähtääviä ryhmärakennuttamishankkeita. Siinä 
pyritään määrittelemään hankkeen kulkua ja sen reu-
naehtoja: mitä konsultin tai ryhmän ennakkomark-
kinointimateriaaliin tulee sisältyä ja kuinka suuren 
ennakkomaksun hankkeen valmistelija saa kerätä. 
Maksimisumma on asukasvetoisessa hankkeessa 100 
€/m2 tai yhteensä 10 000 € ja konsulttivetoisessa 30 €/
m2 tai 3 000 €. 

Osallistumismaksun matalat rajat ovat herättäneet 
keskustelua ja joidenkin mielestä tehneet konsult-
tivetoisen ryhmärakennuttamisen mahdottomaksi. 
Yläraja on voimassa ryhmärakennussopimuksen 
allekirjoittamiseen asti, sen jälkeen mahdollinen ra-
kennuttajakonsultti voi toki laskuttaa ryhmän kanssa 
sopimallaan tavalla.

Laissa määritellään minkälaisia sopimuksia ryhmä-
rakennuttamishanke edellyttää. Tavoitteena on ns. 
RS-järjestelmän turva-asiakirjoja vastaavat ryhmä-
rakennuttamisasiakirjat, jotka toimitetaan asun-
to-osakeyhtiömuotoisen hankkeen rakennusaikaisen 
yhtiölainan myöntäneen pankin tai – jos lainaa ei 
oteta – aluehallintoviraston säilytettäviksi. Asiakirjo-
jen säilyttäjällä on velvoite tarkastaa niiden tietojen 
paikkansapitävyys ja välittää niiden sisältämä tieto 

”Kyse on rakennuttamishankkeesta, jonka 
tarkoituksena on asuntojen toteuttaminen 
rakennuttajana toimivaan ryhmään kuu-
luville henkilöille. Ryhmän jäsenet toimivat 
hankkeessa siten sekä rakennuttajana että 
lopulta asukkaina. Ryhmärakennuttaminen 
on luonteeltaan omatoimisen rakennuttami-
sen ja rakennuttajaliikevetoisen asuntora-
kennuttamisen välimuoto. ”

– Ryhmärakennuttamisen määritelmä Hel-
singin kaupungin internetsivuilla

asianomaisille. Turva-asiakirjojen tarkoitus on turvata 
asukas-rakennuttajan oikeudet rakennushankkeen 
keskeytyessä ja muissa ongelmatilanteissa. 

Koska ryhmärakennuttaja ei osta asuntoaan vaan on 
sen rakennuttaja, hän ei ole asuntokauppalain sisäl-
tämän kuluttajansuojan piirissä. Rakennushankkee-
seen osallistuvat eivät kuitenkaan joudu kantamaan 
grynderivastuuta asuntojen piilevistä virheistä, heidän 
vastuunsa myyntitilanteessa vastaa normaalia asunto- 
tai kiinteistökauppaa.

Laki määrittelee myös muiden kuin asunto-osakeyh-
tiömuotoisten hankkeiden ryhmärakennuttamissopi-
muksen sisällön. Myös pientalojen rakennuttaminen 
on mahdollista kiinteistömuotoisena. Tällöin voidaan 
käyttää hallinnanjakosopimusta. Palaamme aiheeseen 
hallintamallien käsittelyn yhteydessä luvussa 7.

Esimerkkejä ryhmärakennuttamishankkeista

Useat viime vuosina toteutetut pientalojen ryhmä-
rakennuttamishankkeet ovat arkkitehtien alulle 
panemia siten, että suunnittelijoista on tullut myös 
kohteen asukkaita. Kuten muussakin asuntorakenta-
misessa, pääkaupunkiseudulle sijoittuvien hankkei-
den on helppo löytää osallistujia siinä missä muualle 
Suomeen kaavaillut mielenkiintoiset ja kunnianhi-
moiset, usein kuntalähtöiset hankkeet ovat valitetta-
van monesti epäonnistuneet. 

Tässä raportissa esitellään kaksi mittakaavaltaan 
Husulanmäkeä vastaavaa, Helsinkiin toteutettua asu-
kaslähtöistä ryhmärakennuttamishanketta. Esimerk-
kihankkeet on valittu myös siksi, että niiden kulusta 
ja ominaisuuksista oli mahdollista saada riittävän 
kattavasti tietoa.

Helsingin Hermanniin vuonna 2009 valmistunut 
Violanpuisto/Violaparken koostuu kolmesta uudis-
rakennuksesta ja viime vuosisadan alusta peräisin 
olevasta, suojellusta peruskorjauskohteesta. Kukin 

Ryhmärakennuttamislaki koskee myös ryhmän toteuttamaa 
asuntojen korjausrakentamista. Seuraavalla sivulla esitel-
tävässä Violanpuiston ryhmärakennuttamishankkeeseen 
sisältyi sekä uudisrakennuksia, että vanhan asuinrakennuk-
sen peruskorjaus. / Kuva kohteen arkkitehdit
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Keittiö-olohuonekerros. Kunkin asuntoviipaleen sisäleveys on 
3,9 m ja sisäpituus 10,2 m. Toteutunut leveys on pienin mah-
dollinen mitta, jolla asuinkerrokseen voidaan sijoittaa 90 cm 
porras, tekninen seinä, kapea aula sekä täysleveä kylpyhuone 
vierekkäin. Näiden reunaehtojen sisällä osakkaat pystyivät 
toteuttamaan mieleisensä ratkaisut. Kaikki asunnot ovat kes-
kenään erilaisia – suurimmat tehdyt muutokset olivat por-
taiden ja keittiöiden siirrot ja kääntämiset, takan lisääminen 
ja kodinhoitohuoneen muuttaminen kylpyhuoneeksi. / Kuva 
kohteen arkkitehdit

Jokaisen asunnon toisen kerroksen keittiön yhteydestä on 
pääsy suojaisalle takaterassille. Takapihan alue  rajautuu 
Sörnäisten vankilan tiilimuuriin. / Kuva kohteen arkkitehdit

rakennus käsittää kaksi tai kolme erillistä asuntoa. 
Hankkeeseen ei kuulu yhteistiloja. Betonirunkoiset 
uudisrakennukset ovat 3-kerroksisia, päämitoiltaan ja 
perusratkaisuiltaan samankaltaisia ja ne on sovitettu 
kadulta katsottuna yhtenäiseen rivistöön ja kattolin-
jaan tontilla sijaitsevan vanhan asuinrakennuksen 
kanssa. 

Hanke lähti käyntiin, kun pari ryhmärakennuttamista 
yhteisissä keskusteluissa pyöritellyttä kolmekymppistä 
pariskuntaa kuuli kaupungilta vapautuvasta tontista. 
Ryhmä täydentyi nopeasti samanikäisillä  ja -henkisil-
lä perhekunnilla. Tavoitteena oli tuottaa kohtuuhin-
taisia, toimivia ja muunneltavia perheasuntoja. Val-
mista esikuvaa hankkeelle ei ollut vaan ryhmä joutui 
kehittelemään omia käytäntöjä ja toteutusmalleja. 

Rakennushanketta johti rakennustoimikunta, jossa 
oli edustaja kustakin rakennuksesta. Toimikunta 
koordinoi hanketta ja osakkaiden työpanoksia, toimi 
sopijapuolena suhteessa ulkopuolisiin ja teki yhtiöitä 
koskevia päätöksiä. 

Jokaisella neljällä rakennuksella on oma asunto-osa-
keyhtiönsä, tällä pyrittiin rajaamaan rahoitukseen 
liittyviä riskejä ja helpottamaan käytännön toteutusta 

”... henkilön ollessa työmaalla sekä suun-
nittelijan, rakennuttajan, työmaan koordi-
noijan että tilaajan ominaisuudessa, täytyi 
olla hyvin tarkka sanavalinnoissaan ja 
siinä, ettei sekaantunut urakoiden välisiin 
tai urakoitsijoille kuuluviin asioihin ja että 
marssijärjestys säilyi siten oikeanlaisena ja 
vastuut siellä, missä kuuluukin.”

– Violanpuiston suunnittelija kohteen toteu-
tuksesta laaditussa raportissa [4]

muun muassa lupakäytäntöjen osalta. Tontti on jaettu 
asunto-osakeyhtiöiden kesken hallinnanjakosopi-
muksella. Hallintamallissa varauduttiin mahdollisuu-
teen sulauttaa kaikki yhtiöt asuntojen valmistettua 
yhden asunto-osakeyhtiön alle. 

Hankkeen pääsuunnittelijana toimi kokenut arkki-
tehti Stefan Ahlman ja käytännön suunnittelutyöstä 
vastasivat tulevat asukkaat Viivi Snellman ja Marcus 
Ahlman. 

Hankkeen osallistujien mukaan heitä ei erityisesti 
kiinnostanut ryhmärakennuttamismuoto sinällään 
vaan tähtäin oli lopputuloksessa. He painottavat 
ryhmärakennuttajalta vaadittavaa kykyä toimia ryh-
mässä ja osallistua avoimeen keskusteluun. Rohkeus 
ja valmius tarttua asioihin virheitä pelkäämättä auttaa 
hankkeen eteenpäin viemisessä. Toteutuksessa on tär-
keää pitää huoli tasa-arvoisuudesta. Myös ajankäytön 
ja omien kykyjen realistinen arviointi on tarpeellista. 
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Lasseniusten Kallahden kylän asunnossa on optimoitu luon-
nonvalon käyttö. / Kuva Petra Lassenius

”Kallahden kylän idea syntyi, kun sisustus-
arkkitehti Petra Lassenius perheineen oli 
muuttamassa takaisin Suomeen kahdeksan 
Saksan-vuoden jälkeen.

”Olimme asuneet Berliinissä mukavassa 
pihapiirissä. Naapurit auttoivat toisiaan 
lastenhoidossa ja jakoivat arkensa. Ajat-
telin, että olisi mukava siirtää jotain tästä 
yhteisöllisyydestä Suomeenkin”, Lassenius 
kertoo.”

– HS 25.8.2013

Hankkeen vaiheista voi lukea lisää kohteen arkkiteh-
tien ja vanhan rakennuksen korjauksesta vastanneen 
Joni Rouskun laatimasta erinomaisesta raportista 
(linkki luvun lopussa).

Toinen mittakaavaltaan Husulanmäkeä muistutta-
va kohde, Kallahden kylä [5] rakentui Helsingin 
Vuosaareen vuosina 2011-13. Taloryhmä sijaitsee 
2000 neliömetrin puistoon avautuvalla vuokratontilla 
merenrannan ja Rastilan metroaseman läheisyydes-
sä. Kokonaisuus kattaa 7 huoneistoa ja yhteistilan 
neljässä erillisessä rakennuksessa – suurin osa taloista 
on paritaloja. 

Haastattelimme kylän hahmottumisessa alusta asti 
mukana ollutta Petra Lasseniusta työpajassamme 
kesäkuussa 2020 [6]. Lasseniuksen mukaan idea 
yhteisöllisen pientaloryhmän toteuttamisesta ryhmä-
rakennuttamisella oli syntynyt jo paria vuotta ennen 

varsinaisen rakennusprosessin alkua. Ennen tontin 
löytymistä tulevat asukkaat tutustuivat vastaaviin esi-
merkkeihin ja tekivät vuonna 2010 tutustumismatkan 
tanskalaisiin asuinyhteisöihin. 

Yhteisöllisyys ja ekologisuus olivat tärkeitä lähtö-
kohtia. Ryhmä päätti, että piha-alueet toteutetaan 
pääasiassa yhteisinä ja jaettuina. Huoneistoihin 
ei myöskään rakennettu erillisiä saunoja vaan yh-
teiskäyttösauna sijoittuu yhden paritalon päädyssä 
sijaitsevaan 50 neliömetrin kokoisen kokoontumis-, 
työskentely- ja vieraiden majoitustilan yhteyteen. 
Tontille rakennettiin myös yhteinen autokatos. Pihan 
hulevedet kootaan kasteluvesiksi. Tiukka budjetti 
karsi pois aurinkokeräinten sijoittamisen katoille.

Ryhmä valitsi useamman ehdokkaan joukosta arkki-
tehdiksi Pia Ilosen. Asuntoja päätettiin rakentaa vain 
kahta eri kokoa, 90- tai 120-neliöisiä. Myös kylpyhuo-

neet ja keittiöt sijoitettiin jokaisessa asunnossa samal-
le paikalle. Rakennusten rungot toimitti talotehdas, 
muut työt teetettiin paikan päällä. 

Puurunkoiset rakennukset ovat perushahmoltaan hy-
vin samankaltaisia mutta eroavat toistaan ikkuna-au-
kotuksen osalta. Huoneistot ovat täysin yksilöllisiä 
mutta keittiöt, kylpyhuoneet ja savuhormit sijoitettiin 
resurssien säästämiseksi eri asuntopohjiin samoille 
kohdin. Huoneistojen kustomointi oli tarpeellista, 
mutta vei Lasseniuksen mukaan paljon resursseja.

Kallahden kylä toteutettiin asunto-osakeyhtiömuo-
toisena siten, että jokainen neljästä erillisestä raken-
nuksesta muodostaa oman yhtiönsä. Lasseniuksen 
mukaan rahoituksen saaminen tälle ennen ryhmä-
rakennuttamislain voimaantuloa toteutetulle projek-
tille oli hankalaa ja yksittäiset asukkaat vastasivatkin 
rahoituksesta tarvittaessa omilla lainoillaan. Asukkaat 

”Suurin onnistumisemme on pysyminen 
hankkeen alkuvaiheessa sovitussa budjetissa 
vaikka se aiheuttikin pihatöiden viivästy-
misen. Toteutus nimenomaan ryhmäraken-
nuttamisella mahdollisti sen, että jokainen 
hankkeeseen osallistunut sai juuri oman 
näköisensä kodin.”

– Petra Lassenius
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tekivät tarkat kirjalliset sopimukset hankkeesta, asiaa 
auttoi samalla ryhmärakennuttamisen juridiikasta 
gradua tehnyt asukas. 

Prosessin aikana ryhmästä putosi pois useita muuten 
sopivia jäseniä – useimmiten syynä oli rahoituksen 
haastavuus – ja uusia liittyi joukkoon. Kun Helsingin 
kaupunki osoitti hankkeelle vuokratontin 2011, alkoi 
lopullinen asukashankinta ja viimeiset osallistujat 
löytyivät Oikotien ilmoituksen avulla. Petra Lassenius 
myöntää, että asukkaiden löytäminen oli suhteellisen 
hankalaa ja kertoo, että kohteen valmistuttua mo-
net ystävät ja tutut harmittelivat etteivät uskaltaneet 
lähteä mukaan. 

Ryhmässä oli paljon erilaista osaamista ja osakkaat 
työskentelivät jaetusti hankkeen läpi Lasseniuksen 
arvion mukaan yhteensä säännöllisen viisipäiväisen 
työviikon verran. Kahden vuoden toteutusaikataulu 
oli tiukka ja ryhmä kokoontui viikoittain. Päätökset 
tehtiin enemmistöpäätöksinä. Kokouksissa jouduttiin 
tekemään välillä rankkojakin kompromisseja. Lasse-
nius vahvistaa käsityksen hankkeen alussa tehtävän 
arvojen ja vision määrittelyn tarpeellisuudesta ja 
painoarvosta. Hän käyttäisi ryhmäytymisprosessiin 
enemmän aikaa ja kenties palkkaisi sitä hoitamaan 
ammattimaisen vetäjän. Hän kannustaa myös panos-
tamaan hankkeen kulun dokumentointiin.

[1]Korpela. (2015). Ryhmärakennuttajan opas . Rakennustieto. 
[2]Ryhmärakennuttamislaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2015/20150190
[3]Oikeusministeriön mietintö Ryhmärakennuttamislais-
ta 2014: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/76522/omml_12_2014_ryhmarakennuttami-
nen_108_s.pdf
[4]Raportti Violanpuiston hankkeesta:
https://docplayer.fi/3316556-Violanpuisto-violaparken.html
http://www.hemistan.fi/
[5]Kallahden kylä:
https://www.hs.fi/koti/art-2000002669612.html
[6]Petra Lasseniuksen haastattelu hankkeen työpajassa 
11.6.2020, alkaa kohdasta 1:14: https://www.youtube.com/
watch?v=jDIljZSJ_94

Kallahden kylän neljä rakennusta ovat ulkomuodoltaan 
toistensa kaltaisia mutta asunnot ovat keskenään erilaisia. / 
Kuva Pia Ilonen

”Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi 
omana itsenään. Kullakin asukkaalla on oi-
keus yksityisyyteen ja sitä tulee kunnioittaa.

Toimiva yhteisö perustuu keskinäiseen 
avoimuuteen, tasavertaisuuteen, saamiseen 
ja antamiseen. Yhteisössä pyritään raken-
tavaan keskustelukulttuuriin, jossa erimie-
lisyydessäkin voi elää toista kunnioittaen. 
Yhteisön tilat kuuluvat kotirauhan piiriin.”

– As Oy Helsingin Maltan asukassopimus
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5. YHTEISÖLLISYYS

Syyskuussa 2020 Dipolissa hybridimuotoisena järjestetyssä 
Yhteisöllisyys-työpajassa hahmoteltiin Husulanmäen tulevia 
toimintoja. Jokainen osallistuja ympäröi oman värisellä ky-
nällä häntä eniten kiinnostavan tekemisen. Luonto, erilainen 
puuhastelu ja toisten auttaminen nousivat vahvasti esiin 
yhdessä tekemisen ohella. Halutuilla yhteisillä toiminnoilla 
on ratkaiseva vaikutus yhteisten tilojen suunnitteluun ja 
määrään ja siksi niistä on tärkeä päästä yhteisymmärrykseen 
jo hankkeen alkuvaiheessa.
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Yhteisöllisyyden toteutuminen Husulanmäellä
Husulanmäen kehittämisessä on alusta asti panostettu yhteisöllisyyteen. Yhteiskäyttöön 
kaavaillut olemassa olevat rakennukset, korttelien sisäiset yhteistilat ja ryhmärakennutta-
minen rakentamismuotona ovat yhteisöllisyyden mahdollistavia ja sitä edellyttäviä konk-
reettisia rakenteita. Toimintamallin kehittelyssä on kuitenkin haluttu jättää tuleville asuk-
kaille vapautta määritellä toteutuva yhteisöllisyyden aste sekä rakennetussa ympäristössä 
että arjen elämässä. 

Sekä arkipäivän yhteisöllisyyden, että rakennusprosessin ja siihen liittyvän päätöksenteon  
sujuvuuden kannalta on olennaista, että ryhmä on sitoutunut noudattamaan yhteistä arvo-
pohjaa. Ihanteellisessa tapauksessa yksilöt voivat tämän viitekehyksen sisällä valita, miten 
yhteiset arvot toteutuvat juuri heidän käytännön toiminnassaan.

Lapinjärveläistä yhteisöllisyyttä Kirkonkylällä kesällä 2019, 
Etualalla Marttojen ruokakoju. / Kuva Lapinjärven kunta.

Husulanmäen viitesuunnitelmassa korttelikohtaisten yhteis-
tilojen (3 kpl) maantasokerroksessa on varasto, tekninen tila 
ja autotalli jokaisen tontin käyttöön. Yläkerran kaksi pientä 
erillistä tilaa voivat olla joko asuinkäytössä tai työtiloina. 
Alueen asemakaava antaa yhteiskäyttörakennuksen toteut-
tamiseen erilaisia vaihtoehtoja, tästä enemmän kohdassa 
”Yhteisöllisyys ja tilat”. / Kuva Hanna Jahkosen diplomityöstä.
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Husulanmäen työpajoissa keskusteltiin yhteisöllisyy-
destä useaan otteeseen, ja yksilölle sopiva yhteisöl-
lisyyden aste vaihteli leikkimielisesti kysyttäessä 30 
prosentista 99.9 prosenttiin. Todettiin, että yksilön 
tarve kontaktiin tai omaan rauhaan vaihtelee elä-
mäntilanteen ja jopa vuodenajan mukaan ja siksi on 
tärkeää säilyttää valinnanvapaus. Tarvitaan sallivuutta 
– on huono lähtökohta vaatia muilta, että heidän suh-
tautumisensa yhteisöllisyyteen on sama kuin itsellä. 

Yleisesti yhteisöllisyys nähtiin alueen vetovoimateki-
jänä. Erityisesti se houkutti niitä, jotka asuivat yksin 
tai kahdestaan puolisonsa kanssa. Yhteisöllisyyden 
vaatima aikaresurssi mietitytti – haastava, ihmisten 
kohtaamista sisältävä työ vie voimia ja saattaa synnyt-
tää tarpeen olla vapaa-ajalla omassa rauhassa. Yksin 
työskenteleviä matalan kynnyksen mahdollisuus 
hankkiutua naapurien seuraan houkutti. Kaikissa 
keskusteluissa korostui tarve ja mahdollisuus vetäytyä 
halutessaan omaan tilaan ja rauhaan. Eräs osanottaja 
toi esiin yhteisön ulkopuolisten kontaktien vaalimisen 
tärkeyden. 

Keskusteluissa todettiin, että on tärkeää sopia asiois-
ta selkeästi etukäteen. Yhteisöllisyys tarkoittaa sekä 
yhdessä vietettyä aikaa että vastuuta yhteisten asioi-
den hoidosta ja sen onnistunut toteutuminen vaatii 
tietoista päätöstä ja sitoutumista. Yhteisöllisyydellä on 
monta muotoa, se ei välttämättä ole pelkkää sosiaa-
lisuutta, se voi olla myös vastuunottoa ja yhteisten 
asioiden hoitamista, osaamisen jakamista tai avun 
antamista. 

Yhteisöllisyys ja tilat

Husulanmäen suunnitelma mahdollistaa monta 
yhteisöllisyyden tasoa ja jättää tuleville asukkaille 
runsaasti päätäntävaltaa siihen, miten yhteisöllisyys 
rakennetussa ympäristössä toteutuu. Ennen raken-
tamista tehdyt yhteisrakennuksiin liittyvät päätökset 
sitovat yhteisöä kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen. 

“Aito yhteisyys perustuu arvoille. Husulan-
mäen työpajoissa virisi vilkasta keskustelua 
arvoista, niihin pohjaavista toiminnoista ja 
tavoista turvata kullekin sopiva yksityisyy-
den taso vahingoittamatta yhteisön toimin-
toja ja tunnelmaa.”

Husulanmäen kaava antaa suhteellisen paljon va-
pauksia yhteisten tilojen ja alueiden toteuttamiseen. 
Se sallii useimmilla tonteilla asumis-, toimisto- ja 
liiketoiminnot mikä tarkoittaa, että myös yhteisti-
loiksi alkuperäisessä suunnitelmassa kaavaillut tontit 
rakennusoikeuksineen voidaan käyttää näistä mihin 
vain. Yhteiset piha-alueet (asuinkorttelien pikkupihat 
ja iso yhteispiha) ovat kaavassa korttelialueella eivätkä 
kuulu viralliseen katualueeseen. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, ettei näiden ulkoalueiden rakenta-
minen ole kunnan, vaan asukkaiden vastuulla ja ne 
tulee jo alueen toiminnallisuudenkin vuoksi toteuttaa, 
toteutuksen tasoon voi toki vaikuttaa. 

Kuvat yllä ja vasemmalla ovat Yhteisöllisyys-työpajan satoa. 
Tilaisuudessa kaavailtiin yhteistilojen toiminnoiksi muun 
muassa pesulaa, vierasasuntoa, maakellaria, lampolaa, 
kanalaa, kokoontumis- ja näyttelytilaa sekä helposti muun-
neltavaa monikäyttötilaa. Yhteisille ulkoalueille hahmoteltiin 
taidemetsää ja rantaan yhteiskäyttövenettä. Erilaiset vilje-
lytavat metsäpuutarhasta vertikaaliviljelyyn herättivät kes-
kustelua. Perinteisiä viljelypalstoja olisi mahdollista sijoittaa 
Husulanmäen alueen etelän puoleiselle peltoaukealle.
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“Aito yhteisyys perustuu arvoille. Husulan-
mäen työpajoissa virisi vilkasta keskustelua 
arvoista, niihin pohjaavista toiminnoista ja 
tavoista turvata kullekin sopiva yksityisyy-
den taso vahingoittamatta yhteisön toimin-
toja ja tunnelmaa.”

Korttelien yhteisrakennukset ovat olennaisia keskuspi-
haa rajaavia elementtejä ja ne voidaan minimissään to-
teuttaa yksikerroksisina autokatoksina tai asukkaiden 
niin päättäessä kaksikerroksisina sivuasuntoja tai/ja 
työskentelytiloja sisältävinä lämpiminä rakennuksina. 
Eri korttelien asukkaat voivat päätyä erilaisiin toteu-
tuksiin. Alkuperäinen Metlan, nykyisin Luken vuok-
rakäytössä oleva asuin- ja toimistorakennus voidaan 
ottaa yhteiskäyttöön tai niin halutessa jopa myydä 
eteenpäin. Yhteiskäyttökortteli sisältää mahdollisuu-
den rakentaa uusi 2-kerroksinen yhteistila. Kaavaan on 
merkitty paikka yhteiselle laiturille. Sisääntulotien var-
ressa alueen etelälaidalla oleva lato voidaan kunnostaa 
yhteiskäyttöön tai purkaa ja rakentaa paikalle yhteistä 
virkistyskäyttöä palveleva uudisrakennus.

Vihreällä asemapiirrokseen merkityt alueet ja raken-
nukset ovat korttelien sisäisiä yhteiskäyttötiloja. Kukin 
neljän talon ryhmä jakaa pienen yhteispihan, jonka 
kautta kulku yksityisille tonteille tapahtuu. Yhteispihaa 
rajaa pitkänomainen rakennus,  jonka alakertaan on 
suunniteltu autotallit ja yläkertaan vaihtoehtoisesti 
kaksi pientä asuntoa tai toimisto/työtilaa. Yläkerran 
tilat voidaan vuokrata ulkopuolisille toimijoille tai ne 
voivat toimia esimerkiksi vierashuoneina tai itsenäisty-
vän nuoren ensimmäisenä omana asuntona. 

Olemassa olevat rakennukset on merkitty kuvaan 
punaisella. Pieni aittarakennus oikealla voisi toi-
mia esimerkiksi varastona, lasten leikkimökkinä tai 
pienimuotoisena näyttelytilana. Metsäntutkimuslai-
toksen toiminnan aikainen päärakennus – asunto- ja 
toimistotila tarjoaa lukuisia käyttömahdollisuuksia, se 
voidaan ottaa asukkaiden käyttöön tai myös vuokrata 
ulkopuolisille toimijoilla. Pieni rakennus vasemmalla 
on hyväkuntoinen 1960-luvulla rakennettu sauna, se 
kuten niemen kärjessä sijaitseva rantasauna, ovat kaik-
kien asukkaiden käytössä. Kaava-alueeseen sisältyvät 
metsäalueet on suojeltu ja määritelty yleisiksi virkistys-
alueiksi.

Husulanmäen olemassa olevat ja uudet rakennukset mahdol-
listavat monenlaista yhteisöllistä toimintaa.  Aluesuunnitel-
ma sisältää myös runsaasti yhteiskäytössä olevia ulkoalueita, 
paikan luonteen puolesta tärkeimpinä suuren keskuspihan 
ja korttelien sisäiset pienemmät neljän talon yhteispihat. / 
Kaavion pohjakuva Hanna Jahkosen diplomityöstä
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Kaksi lapinjärveläistä haukea. Lapinjärvi on tyypillinen 
eteläsuomalainen liiallisesta ravinnekuormasta kärsivä järvi. 
Kalastus keventää järven kuormitusta ja tuottaa samalla 
terveellistä ravintoa. Sitä voi siis kutsua resurssiviisaaksi 
toiminnaksi. / Kuva Husulanmäen koeasukkaan Tanja Korven-
maan kotialbumi

6. RESURSSIVIISAUS 
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Resurssiviisauden määrittely
Tehtävämme oli soveltaa Husulanmäellä ihmislähtöistä resurssiviisautta. Hankkeessa käy-
tetty ihmislähtöisyyden määritelmä löytyy sivulta 6. Tieteen termipankki määrittelee resurs-
siviisauden seuraavasti:

”Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, 
tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistä-
vällä tavalla. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi käsite. Siinä re-
surssien kulutusta katsotaan yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta 
parhaaseen lopputulokseen.” [1]

Resurssiviisaus-termin otti laajemmassa mittakaavas-
sa Suomessa käyttöön Suomen itsenäisyyden juhlara-
hasto Sitra vuosina 2013-2015 yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin kanssa toteuttamassaan Kohti resurssi-
viisautta -hankkeessa. Ingressiin sisältyvä Tieteen 
termipankin määritelmä on myös Sitran tällä hetkellä 
käyttämä. Koska päämäärämme oli tutkia rakentami-
sen resurssiviisautta, päätimme kehittää yleismääritel-
mästä nimenomaisesti pientalorakentajille soveltuvan, 
mahdollisimman kattavan määritelmän joka voisi 
samalla toimia suuntaa-antavana arviointityökaluna 
ja huomioitavien asioiden muistilistana. 

Selkeille määrittely- ja arviointityökalulle on kysyntää. 
Toteutimme toukokuussa 2020 yhteistyössä ympäris-
töministeriön kanssa pientaloasujien ympäristöasen-
teita selvittäneen kyselyn. Kyselyyn osallistui yli 1700 
Suomen Omakotiliiton jäsentä. Kyselyn perusteella 
pientaloasujat ovat oletettua kiinnostuneempia ympä-
ristöasioista. Peräti 75 prosenttia heistä olisi valmiita 
maksamaan nykyistä enemmän kestävää kehitystä 
edistävästä kodista. Yli puolet toivoi, että pientalojen 
hiilijalanjäljen ilmoittamisesta tulisi lakisääteistä tai 
että hiilijalanjäljelle asetettaisiin raja-arvot. Valtaosa 
vastanneista piti kodin ympäristöystävällisyyttä ja 
käytettävyyttä tärkeämpänä kuin edullista hintaa. 
Selkeän ja luotettavan tiedon saaminen koettiin 
kuitenkin ongelmalliseksi. Puolueetonta, helposti 
ymmärrettävää tietoa kaivattiin erityisesti kodin koko 
elinkaaresta, materiaalien alkuperästä, kierrätettävyy-
destä ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Sitran yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa valitsemat neljä re-
surssiviisaan asuinalueen päämuuttujaa, joihin sisältyi neljä 
mitattavaa indikaattoria. Suoraan ekologiseen kestävyyteen 
liittyvien seurantaindikaattorien lisäksi seurattiin talous- ja 
työllisyysmittareita (hyvinvointi).
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Määritelmän kehitys lähti liikkeelle rakentamisen 
kannalta oleellisimpien resurssien valinnalla. Koska 
Husulanmäellä kyse on pienimuotoisesta raken-
nushankkeesta, jätimme tässä vaiheessa Tuotteet 
ja palvelut - resurssin määritelmän ulkopuolelle. 
Rakennustuotteet sisältyvät Raaka-aineet ja luon-
nonvarat -resursseihin. Esittämämme kaavioihin 
pohjaava rakentamisen resurssiviisaus -määritelmä 
toimii muistutuksena resurssiviisauden eri toteutumi-
salueista ja pientalorakentajan käyttöön soveltuvana 
rakennushankkeen resurssiviisauden yksinkertaisena, 
suuntaa antavana arviointityökaluna.

Aika ja tila 

Aika ja tila -resurssit ovat arkkitehtuurin kannal-
ta keskeisiä. Rakennuksen purkamatta jättäminen 
uudisrakentamisen sijaan on aina resurssiviisain 
ratkaisu. Suomen rakennukset puretaan nuorina, 
purettujen rakennusten keski-ikä vaihtelee vuonna 
2014 julkaistun laajan kartoituksen [2] mukaan välillä 
43 (toimisto-, liike- ja tuotantorakennukset) ja 58 
vuotta (asuinrakennukset). Yleisin syy purkamiseen 
oli rakennuksen korvaaminen uudella. Usein motiivi 
uuden rakennuksen rakentamiseen löytyy asema-
kaavasta, mutta myös rakennuksen muunneltavuus 
voi ratkaisevasti vaikuttaa sen käyttöikään. Muunto-
jouston toteutumis- ja luokitustapoja suunnittelun 
näkökulmasta ovat Suomessa tutkineet mm. Karin 
Krokfors ja Jyrki Tarpio. Toteutuvaan käyttöikään 
vaikuttavat myös suunnittelun ja käytettyjen materi-
aalien laatu. 

Rakennuksen eri osilla on erilaiset tekniset elinkaaret. 
Jos rakenteita ei korjata ja materiaaleja ei vaihdeta 
uusiin teknisen eliniän lopussa, kosteusvaurioiden 
ja muiden rakenteellisten ongelmien riski kasvaa. 

Mikäli suunnitteluvaiheessa on huomioitu eri raken-
nusosien ja osakokonaisuuksien huoltovälit ja helppo 
huollettavuus, jokaisen rakennuksen elinikänsä 
aikana vaatimat ylläpitokorjaukset ovat vaivattomia 
ja edullisempia suorittaa (ks. Stewart Brandin kaa-
vio vasemmalla). Vaikka itse rakennusprosessin ja 
rakennustyömaan logistiikan (hankinnat, kuljetukset 
ja varastointi) vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen on 
suhteellisen pieni, myös nämä tekijät tulee huomioida 
resurssiviisautta arvioidessa. 

Seuraavalta sivulta löytyvän kaavion kuvaamien aika 
ja tila -resurssien eri osakokonaisuuksien arviointi 
on hyvä suhteuttaa rakennuksen lineaarisen elin-

“Shearing layers of change. Because of the 
different rates of change of its components, a 
building is always tearing itself apart”

– Stewart Brand 1994

Stewart Brandin vuonna 1994 laatima kaavio rakennuksen 
kuudesta, toisistaan riippuvaisesta osakokonaisuudesta. 
Brand uskoo parhaiden rakennusten olevan yksinkertaisia, 
konstailemattomia ja käyttäjän eri tarpeisiin muuntuvia. 
Arkkitehtitoimisto Inaro on suomentanut osakokonaisuudet 
ulkoa sisällepäin: tontti, rakenne, ulkovaippa, tekniikka, kevy-
et rakennusosat, materiaalivirrat.[4]

Aallon kyselyn kysymyksen ”Minkälaista tietoa (rakentamisen 
ympäristöystävällisyydestä) kaipaat ja missä muodossa sen 
pitäisi olla? ”  vapaan tekstikentän vastauksien yleisimpien 
sanojen muodostama  sanakartta. / Kuva Webpropol ohjelma

Rakennushankkeen koko elinkaari tulee ottaa huomioon 
resurssiviisauden arvioinnissa.
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Rakennusprosessin vaiheet ja niiden merkitys rakennuksen 
koko elinkaaren aikaiselle kestävyydelle. Kaavio muokattu 
sopimaan pientalohankkeen vaiheisiin ja tärkeimpiin valin-
toihin. [7]

kaaren vaiheisiin. Tärkeimmät kestävyyteen ja myös 
resurssiviisauteen vaikuttavat valinnat tehdään 
rakentamisprosessin alkupäässä, hankesuunnittelu- ja 
-suunnitteluvaiheessa (kaavio yllä). Ryhmäraken-
nuttamisprosessin erikoisominaisuuksien vuoksi 
hankkeen alkupäähän tulee lisävaiheita (ks. luku 4 
Ryhmärakennuttaminen) jolloin alkupään painoarvo 
kasvaa entisestään.

Energia

Nykyisissä kestävään rakentamiseen tähtäävissä mää-
räyksissä ja normeissa rakennuksen käytön aikaisen 
energiankulutuksen merkitys painottuu. Uuteen, 
valmisteilla olevaan Kaavoitus- ja rakentamislakiin on 
tarkoitus sisällyttää määräys rakennuksen hiilijalan-
jäljen ottamisesta huomioon rakennusluvan edelly-
tyksiä arvioitaessa. 

Voimassa olevien määräysten puitteissa Husulanmäen 
rakennusten osalta olennaista on massiivipuuraken-

teille energiaselvitystä laadittaessa myönnetty lasken-
nallinen helpotus [5]. Helpotus koskee vähintään 180 
mm paksuja massiivispuisia seinärakenteita. Raken-
nuksen lämmitysenergiankulutuksen kannalta olen-
nainen ulkovaipan U-arvon vertailulukuna käytetään 
massiivipuurakenteen tapauksessa arvoa 0,4 W/m2K 
kun muiden seinärakenteiden tapauksessa vastaava, 
yleisesti käytettävä arvo on 0,17 W/m2K. Jälkimmäi-
sen arvon täyttäminen edellyttäisi lisäeristämättömäl-
tä massiivipuuseinältä Puuinfon U-arvolaskurin [6] 
mukaan 120 cm paksuutta, mikä on tietenkin ainoas-
taan teoreettinen ratkaisu.

Käyttämällä rakenteena Husulanmäen tyyppipii-
rustusten seinärakennetta, 140 mm paksua CLT-le-
vyä, 200 mm lämmöneristettä ja 30 mm kuitulevyä 
saavutetaan yleisen vertailuluvun mukainen arvo. Jos 
pyritään matalaenergia- tai passiivitalostandardin 
mukaiseen ratkaisuun, tulee ulkoseinien U-arvon 
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käytännössä sijoittua jonnekin 0,12 ja 0,08 W/m2K 
välille, mikä saavutetaan helpoiten rankarungolla ja 
vähintään 300 mm eristepaksuudella.  

Rakennuksen laskennalliseen kokonaisenergian ku-
lutukseen eli energiatehokkuuteen vaikuttavat myös 
monet muut seikat, esimerkiksi:
- Rakennuksen ilmanpitävyys ja kylmäsillat
- Ilmanvaihdon ilmavirrat
- Sisäilman lämpötila
- Lämpimän käyttöveden tarve
- Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhde 

(koskee ainoastaan koneellista ilmanvaihtoa, 
painovoimaisessa ilmanvaihdossa hyötysuhde 
nollaantuu)

- Käyttöveden lämmityksen ja ilmanvaihdon energian- 
kulutus

- Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus
- Mahdollinen oma sähköntuotanto (esim. aurinko- 

paneelit)
- Mahdollinen varaava tulisija tai ilmalämpöpumppu

Energiatehokkuuteen voidaan siis vaikuttaa monilla 
teknisillä ratkaisuilla. Myöskään passiivisen aurinko- 
energian ja rakenteellisen jäähdytyksen hyödyntämi-
sen merkitystä ei tule aliarvioida. Paikallisen energi-
antuotannon mahdollisuudet tulevat kasvamaan kun 
löydetään helposti hyödynnettäviä ratkaisuja energian 
pienimuotoiseen kausivarastointiin.

Raaka-aineet ja materiaalit

Raaka-aineiden käyttöä rakentamisessa voidaan 
tarkastella monella eri aikajänteellä (kaavio alla 
vasemmalla). Lähtökohtaisesti uudisrakentamisen ai-
heuttaman välittömän hiilipiikin minimoimiseksi on 
perusteltua käyttää uudisrakennuksissa vähähiilisiä 
ja mahdollisesti kierrätettyjä materiaaleja ja raken-
nusosia. Erityisesti uusiomateriaalien hyödyntäminen 
on toistaiseksi hankalaa, käytäntöjen vakiintuminen 
edellyttää erilaisten tuotestandardien, säännösten ja 
prosessien kehitystyötä. Kiertotalouteen siirtyminen 
vaatii kokonaisuudessaan uudenlaisen bisnesekosys-
teemin rakentumista. 

Rakennuksen ja rakennusosien uusiokäyttö tulee huo-
mioida jo suunnittelussa (design for dissassembly). 
Olemassa olevien rakennusten purkuprosessien kehit-
täminen ja uusien rakennusten suunnittelu helposti 
purettaviksi ja siirrettäviksi on  osa resurssiviisautta. 
Rakennusmateriaali tai -tuote on myös mahdollista 
suunnitella täysin biohajoavaksi. Kaikessa suunnit-
telussa tulee luonnollisesti pyrkiä maksimoimaan 
tuotteiden ja rakennusten elinkaari.

Yhteistyö talotehtaiden kanssa

Samanaikaisesti pientaloasujien ympäristöasentei-
ta kartoittaneen kyselyn kanssa kartoitimme myös 
talovalmistajien suhdetta ympäristöystävällisyyteen.  
Pientaloteollisuus ry:n kautta levinneeseen kyselyyn 
vastanneiden talotehtaiden edustajien mukaan korkea 
hinta sekä kuluttajien tottumukset ja tavat ovat estee-
nä ympäristöystävällisille valinnoille. Talotehtaiden 
edustajista hiilijalanjäljen ilmoitusvelvollisuutta tai ra-
ja-arvoa kannatti vain kolmannes vastanneista, ja yli 
puolet vastusti ilmoitusvelvollisuutta tai päästörajoja. 
Vastanneiden talotehtaiden edustajien mukaan tietoa 
ympäristöasioista on helposti saatavilla, eikä kattavia 
ympäristötietoja tarvita. Vastaukset olivat melkoisessa 
ristiriidassa kuluttajien vastausten kanssa.  
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Husulanmäen korttelin 6 tyyppitalon julkisivupiirustukset 
toimivat talotehtaiden kustannusarvion pohjana. / Laadittu 
Hanna Jahkosen suunnitelmien perusteella

Hankesuunnitelmaamme sisältyi lupaus resurssivii-
sauden parantamiseen keskittyvästä yritysyhteistyös-
tä. Koska lähes kaikki uudet pientalot toteutetaan 
Suomessa talopaketteina, valitsimme yhteistyön koh-
deryhmäksi talotehtaat. Kontaktoimme vuoden 2021 
alussa mittavan määrän potentiaalisia yhteistyökump-
paneita talopakettien hiilijalanjälki- ja kiertotalous-
potentiaalia arvioivaan ja kehittävään alihankkeeseen. 
Kutsu yhteistyöhön välittyi myös Pientaloteollisuus 
ry:n verkostoille. Yksikään talovalmistaja ei tarttunut 
tilaisuuteen. 

Palasimme tehtävän äärelle suppeammalla työsuunni-
telmalla myöhemmin keväällä, ja onnistuimme virit-
telemään kahden haastattelun muodossa tapahtuvaa 
yhteistyötä muutaman potentiaalisen, puurunkoisia 
talopaketteja toimittavan yrityksen kanssa. 

Hankkeeseen osallistui kaiken kaikkiaan neljä ta-
lotoimittajaa. Mukana oli suuri hirsitalovalmistaja, 
massiivi-CLT-ratkaisua tarjonnut pienehkö toimija, 
keskikokoinen eristettyä CLT-runkoa tarjonnut teh-
das ja yksi pieni puurunkoista massiiviolkielementtiä 
maahantuova toimija. Keskustelimme osanottajien 
kanssa Husulanmäen konseptista ja talotyypeistä sekä 
heidän tuotteidensa ja prosessiensa suhteesta resurs-
siviisauteen. Talotoimittajat lupasivat myös alustavat 
kustannusarviot Husulanmäen yhdestä tyyppitalosta. 

Valitsimme toteutuskeskustelun lähtökohdaksi Hu-
sulanmäen korttelin 6 pienen  3-kerroksisen tyyppi-
talon. Pyysimme talotoimittajilta ehdotuksen siitä, 
miten ja millä hinnalla he sen toteuttaisivat. Lähtö-
kohtana oli puurunko ja käytettävien materiaalien 
vesihöyryn läpäisevyys eli hygroskooppisuus. Tyyp-
pitalosuunnitelmien mukaisesti tavoitteena oli myös 
toteuttaa rakennus painovoimaisella ilmanvaihdolla.

Kukaan talotoimittajista ei pitänyt Husulanmäen 
aluesuunnitelmaa tai talotyyppejä erityisen hanka-
lana toteuttaa. Toisaalta yksikään heistä ei tarjonnut 
tyyppitaloa juuri sellaisena, kun se suunnitelmissa 
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Erityisesti CLT:tä materiaalina suosivat painottivat 
sen ilmanpitävyyden vaikutusta asumismukavuuteen 
ja lämmitysenergian tarpeeseen. Sama koski olkie-
lementtitoimittajaa – heidän toimittamansa paketit 
sisältävät aina valmiille rakenteelle tehtävän ilmanpi-
tävyysmittauksen.

Kolme neljästä talotoimittajasta oli tehnyt painovoi-
maisella ilmanvaihdolla varustettuja taloja. Osalla 
toimittajista oli omat LVI-suunnittelijat, joilla oli 
myös painovoimaisen ilmanvaihdon suunnittelun 
vaatima erikoisosaaminen, toiset lupasivat tarvittaes-
sa toimittaa ratkaisun tilaajan erikseen hankkiman 
suunnitelman mukaisesti. Kaikki yritykset käyttivät 
alihankkijoita vähintään perustusten teossa. 

Resurssiviisauden toteutuminen

Kaikki toteutusta pohtineet päätyivät muokkaamaan 
suunnitelmia sopimaan paremmin oman prosessin-
sa vaatimuksiin. Kukaan ei ehdottanut välipohjien 
toteutusta CLT-rakenteisena, syynä sekä hinta että 
kehno ääneneristävyys. Eräs haastateltavista ehdotti 
väliseinien muuttamista rankarakenteisiksi muunnel-
tavuuden vuoksi. 

Kaikki talotoimittajat lupasivat käytännössä yksit-
täisten talojen asukkaille täyden valinnanvapauden 
pintamateriaalien ja varustelun suhteen. 

Puurakentajat pitivät tuotettaan materiaalin vuoksi 
lähtökohtaisesti resurssiviisaana. Kukaan toimijoista 
olkielementin maahantuojaa lukuunottamatta ei ollut 
miettinyt ympäristönäkökulmia kovin laajasti. 

Talotoimittajien mukaan ostajien päätöksiä ajaa 
lähes pelkästään hinta. Poikkeuksena tästä on heidän 
mukaansa massiivipuuhun, erityisesti CLT:n miel-
tynyt laatutietoinen asiakaskunta. Aallon toteutta-
man kyselyn perusteella pientaloasujat suhtautuvat 
kuitenkin resurssiviisauteen hyvinkin myönteisesti 

esitetään. Husulanmäen sijainti sopi kaikille haasta-
telluille – useampi alustavasti kontaktoitu talotehdas 
kieltäytyi yhteistyöstä jo alkuvaiheessa koska Lapin-
järvi ei kuulunut heidän toiminta-alueeseensa. Kaikki 
keskusteluihin osallistuneet talotoimittajat lupasivat 
avaimet käteen -ratkaisun noin 6-8 kuukauden ku-
luessa tilauksesta.

Talotoimittajien suhtautuminen ryhmärakennutta-
miseen toteutusmuotona oli kiinnostava. Kysyttäessä 
ovatko he osallistuneet vastaaviin ryhmärakennutta-
mishankkeisiin, kaikki vastasivat myöntävästi ja vasta 
myöhemmin selvisi, että vain yhdellä oli todellista 
kokemusta aiheesta. Kyse ei ollut halusta johtaa haas-
tattelijoita tahallisesti harhaan, vaan toteutusmuodon 
tuntemattomuudesta – talotehtaat luokittelivat nähtä-
västi kaikki enemmän kuin yksi rakennusta sisältävät 
toteutetut kohteet tähän kategoriaan. 

Korttelikohtaista neljän talon toteutusta kerrallaan 
pidettiin sopivana kokonaisuutena. Isoin toimittaja 
halusi keskustella kaikkien korttelien rakennusten 
toimittamisesta yhdellä kertaa. Kukaan valmistajista 
ei nähnyt suurta eroa toimimisessa yksittäisten raken-
nuttajien tai asunto-osakeyhtiön kanssa (ks. luku 7).

Puun voimakkaasti kohonnut hinta vaikutti luon-
nollisesti ehdotettuihin ratkaisuhin. Kun hirsitalo-
toimittaja kuuli Husulanmäen rakentamistapaohjeen 
vaatimasta pystylaudoitus-ulkoverhouksesta, hän 
ehdotti toteutustavaksi hirttä erillisellä lämmöne-
ristekerroksella. Kuten edellä todetaan, ratkaisu on 
lämmöneristävyydeltään massiivihirsiseinää huomat-
tavasti kilpailukykyisempi. 

Puun kohonnut hinta on vaikuttanut myös hygros- 
kooppisten eristeiden, erityisesti puukuituvalmistei-
den hintaan ja talotehtaiden edustajat olivat epäileväi-
siä onko minimivaatimukset täyttävän massiivipuu-
seinän lisäeristäminen enää kannattavaa. 

– kolme neljästä pientaloasukkaasta ilmoitti olevansa 
valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä 
kodista. 

Tärkeimpänä asumiseen liittyvä ympäristöasiana 
pidettiin kiertotaloutta ja jätteiden vähentämistä.  
Seuraavana tärkeysjärjestyksessä oli energiatehok-
kuus ja luonnon monimuotoisuus. Hiilijalanjäljelle 
annettiin pienin arvo, mikä saattaa liittyä siihen, että 
termin suhdettta rakentamisen käytännön valintoihin 
on vaikea hahmottaa.

Ympäristöystävällisen talon ylivoimaisesti tärkeim-
pänä ominaisuutena pidettiin sitä, että materiaalit 
kestävät pitkään ja ne voidaan elinkaarensa päässä 
kierrättää tai käyttää uudestaan. Tätä seurasivat 
energiatehokkuus ja rakennusmateriaalien luonnon-
mukaisuus.

Husulanmäen tyyppinen väljä, paljon vapaita virkis-
tysalueita tarjoava asuinalue voisi hyvinkin menes-
tyä. Vaikka vastaajista 2/3 asuu pienessä tai suuressa 
kaupungissa, oli rakentamisen tiivistäminen selkeästi 
vähiten suosittu vaihtoehto. Asuinpaikan valinnassa 
yleensä koettiin tärkeimmäksi turvallisuus, rauhal-
lisuus ja luonnonläheisyys. Husulanmäen kannalta 
kenties hiukan huolestuttavasti yhteisöllisyyden mer-
kitystä ei koettu kovin suureksi.

Resurssiviisaus näkyy Husulanmäen kaavassa ja 
oheisdokumenteissa muun muassa olemassa olevien 
rakennusten pääsääntöisenä säästämisenä ja hyöty-
käyttönä, uudisrakentamisen keskittämisenä osittain 
jo rakennetulle alueelle ja resurssien jakamiseen 
rohkaisevana alueen jäsentelynä. 

Alueella olisi syytä tutkia myös purettavan navetan ja 
väistämättä tontin pohjatöissä syntyvän materiaalin 
jatkokäyttömahdollisuudet. Kiertotalouden toteut-
taminen ei ole kallista, mutta vaatii viitseliäisyyttä ja 
jonkin verran asiantuntemusta.
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Resurssiviisautta huomioitaessa määriteltävän hiilija-
lanjäljen määrittely vaatii erikoisosaamista. Erilaisia 
itsenäisiä ja suunnitteluohjelmiin integroituja hiilija-
lanjälkilaskureita on kehitteillä. Yksi näistä on suoma-
lainen OneClickLCA (LCA=Life Cycle Assessment). 
OneClickLCA on integroitu useamman standardin 
ja arviointimenetelmän kanssa – sekä EU:n Level(s), 
amerikkalainen LEED, brittiläinen BREEAM että 
suomalainen ympäristöministeriön kanssa yhteis-
työssä kehitetty arviointistandardi löytyvät ohjelman 
valikoista. 

Vaikka rakentamisen hiilijalanjäljen arviointia ja las-
kentaa suunnitellaan sisällytettäväksi rakennuslupa- 
vaatimuksiin, mikään haastatelluista talotehtaista ei 
ollut vielä ryhtynyt toimeen tuotteidensa hiilijalan-
jäljen määrittämiseksi. Talovalmistajat pitivät järke-
vämpänä odottaa määräyksien ja laskentastandardien 
voimaantuloa.

[1]SYKE 2020, Kiertotalouden termipankki. Saatavilla: https://
www.syke.fi/kiertotaloudentermipankki [Viitattu 20.12.2021]
[2]Satu Huuhka & Jukka Lahdensivu (2016) Statistical and  
geographical study on demolished buildings, Building  
Research & Information, 44:1, 73-96, DOI:10.1080/09613218.
2014.980101
[3]Brand, S. (1994). How Buildings Learn: What Happens after 
They’re Built (London. Orion.
[4] Suomela, M., & Lehto, A. (2021). Jätkäsaaren Kiertotalous-
kortteli Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu 
rakennusalalla.
[5]Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, 
(2010). C3 Suomen rakentamismääräyskooelma, Rakennus-
ten lämmöneristys. 
[6]https://puuinfo.fi/suunnittelu/mitoitustyokalu/puuraken-
teen-u-arvon-maarittaminen/ [Viitattu 20.12.2021].
[7 https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmas-
to-ymparisto-ja-energia/Kestava-rakentaminen/Rakennuk-
sen-elinkaari/ [Viitattu 20.12.2021].

Husulanmäellä on tarkoitus hyödyntää tonteilta kaadetta-
via puita rakennusten julkisivuissa, erityisesti liukuvissa 
ikkunaluukuissa. Suljetut ikkunaluukut vähentävät raken-
nuksen lämpöhukkaa. Geopolymeerien tai muiden betonin 
hiilijalanjälkeä alentavien materiaalien käyttöä pohjakerros-
ten betonivaluissa olisi syytä tutkia. / Kuva Hanna Jahkosen 
diplomityöstä
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7. HALLINTAMALLIT
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Rakenteet ja reunaehdot
Onnistunut ryhmärakennuttamishanke tarvitsee tuekseen erilaisia rakenteita ja reunaehto-
ja. Husulanmäkeä kehitetään kuntalähtöisenä, asukasvetoisena ryhmärakennuttamishank-
keena. Malli poikkeaa normaalista, tonteittain myytävästä pientaloalueesta sekä raken-
nuttamismuodon että yhteisalueiden ja -rakennusten runsaan määrän vuoksi. Oli selvää, 
että alueen kehittämisen jatkaminen edellyttää sille sopivan oman kiinteistönhallintamallin 
luomista. Selvitimme reunaehdot ja haastattelimme työn tueksi kahta asiantuntijaa - Aal-
to-yliopiston Kiinteistöopin professori Kauko Viitasta ja ryhmärakennuttamiseen erikois-
tunutta asianajaja, varatuomari Aki Rosénia. Näiden keskustelujen pohjalta yhteistyössä 
Lapinjärven kunnan kanssa syntyi kaksi vaihtoehtoista hallintamallia, jotka integroitiin 
tontinhankintaprosessiin.

Husulanmäen aluesuunnitelma koostuu kolmesta asuinkort-
telista ja niihin liittyvistä yhteistiloista- ja alueista. Yhteis-
tiloja on sekä kaikille yhteisiä eli aluekohtaisia että kortte-
likohtaiseen hallintaan perustuvia. Kaikkien yhteisalueiden 
hallinnan siirtyminen kunnalta asukkaille tapahtuu kortteli 
kerrallaan. Vasemmanpuoleisessa kaaviossa yksityiset tilat 
on merkattu vihreällä, korttelikohtaiset yhteistilat keltaisel-
la ja aluekohtaiset yhteistilat punaisella. / Kuva yllä Hanna 
Jahkosen diplomityöstä

Olimme etukäteen hahmotelleet mahdollisia asun-
to-osakeyhtiöön, hallinnanjakosopimukseen ja osuus-
kuntaan perustuvia malleja. Kaikissa vaihtoehdoissa 
huomioon otettavat tärkeimmät seikat ovat  
1. miten hanke rahoitetaan, 2. missä vaiheessa se 
lähtee liikkeelle, 3. minkä kokoisiin osiin alue tulisi 
hallinnollisesti jakaa, 4. missä vaiheessa ja kenen 
toimesta yhtiö tai osuuskunta tulisi perustaa tai sopi-
mukset hallinnanjaosta laatia, 5. mitkä ovat asukkai-
den vastuut eri malleissa, mikä on mallien vaatima 
työmäärä ja käytännön toimivuus, 6. onko jokin malli 
erityisen toimiva yhteisöllisyyden kannalta ja 7. miten 
eri muodot vaikuttavat potentiaaliseen talojen jälleen-
myyntiarvoon.

Kumpikin asiantuntija totesi erityisesti pientalojen 
ryhmärakennuttamishankkeen juridisesti haastavak-
si. Salla Korpelan kirjoittama Ryhmärakennuttajan 
opas [1] valottaa kerrostalomuotoisen hankkeen 
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“Jos tarkoitus on järjestäytyä asunto-osa-
keyhtiöksi, se tehdään hyvissä ajoin ennen 
rakennustyön aloittamista. Asunto-osakeyh-
tiö on tällöin maankäyttö- ja rakennuslaissa 
tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Jos kyseessä on kiinteistömuotoisia pientalo-
ja rakennuttava ryhmä, jokainen on juridi-
sesti vastuussa oman talonsa rakennuttami-
sesta.”

– Ote Ryhmärakennuttajan oppaasta

etenemistä ja siihen liittyviä käytäntöjä ja asiakirjo-
ja erinomaisesti. Haastattelemamme asianajaja Aki 
Rosén oli mukana oppaan laadinnassa mutta totesi, 
että hallinnollisesti ja myös käytännön toteutuksel-
taan kerrostalo eroaa ryhmärakennuttamiskohteena 
pientaloalueesta merkittävästi.

Rosén totesi ryhmärakennuttamisen toteutusmuoto-
na harvinaiseksi mikä tarkoittaa, ettei vakiintuneita 
käytäntöjä ole. Hän oli kuullut useista Husulanmäen 
hanketta vastaavista kuntavetoisista hankkeista joista 
vain harva on toteutunut. Husulanmäen tapaan asu-
kashankinta on ollut suurin haaste ja kompastuskivi. 
Toisaalta usein kyse on ollut käynnistysvaikeudesta 
–  Rosénin mukaan jos hanke saadaan kunnolla käyn-
tiin, tulijoita yleensä riittää. 

Rosén pitää Ryhmärakennuttamislain määrittämää 
ennen ryhmärakennuttamisopimuksen solmimis-
ta kerättävän rahasumman ylärajaa liian alhaisena 
kunnolliseen hankevalmisteluun. Asukkaita on vaikea 
saada sitoutumaan vielä runsaasti epävarmuuksia 
sisältävään hankkeeseen. Rosén toteaakin, että peri-

aatteessa on mahdollista viedä läpi ryhmärakennutta-
misen kaltainen prosessi ilman, että se määrittyy lain 
määrittelemäksi hankkeeksi. Malli perustuisi asuk-
kaiden omatoimisuuteen myös rakentamisvaiheessa, 
ja toisi etuja yhteishankintojen muodossa. Husulan-
mäen runsaat yhteistilat ovat tuon mallin kannalta 
ongelmallisia. Rosén pitää lakia kuitenkin suhteellisen 
joustavana ja uskoo jonkinlaisen hybridimallin olevan 
mahdollinen. 

Husulanmäen tapauksessa suurin haaste liittyy 
asukkaiden vähittäiseen tipahtelemiseen mukaan 
hankkeeseen. Normaalissa rakennuttamishankkeessa 
rakennuttaja perustaa asunto-osakeyhtiön, kantaa 
siihen liittyvät vastuut ja myy osakkeet tuleville 
asukkaille. Husulanmäellä kaikki tämä voi tapahtua 
vasta sitoutuneen asukasryhmän löydyttyä. Koko 
alueen täyttyminen kerralla ei tuntunut realistiselta 
ja päädyimmekin keskustelujen jälkeen ehdotta-
maan asukaskokoonpanon minimiksi yhtä korttelia. 
Käytännössä kun minkä korttelin tahansa kaikki neljä 
tonttia on varattu, voidaan varsinainen rakennuttami-
nen aloittaa. 

Päädyimme ehdottamaan Husulanmäelle kahta vaihtoeh-
toista hallintamallia. Ensimmäinen vaihtoehto näyttäytyy 
suhteessa tontinhankintaprosessiin alla olevan kaavion 
kuvaamalla tavalla. Lapinjärven kunnan tonttikäytännöt pe-
rustuvat suhteellisen monimutkaiseen järjestelmään, jossa 
asukas ensin varaa tontin, sen jälkeen vuokraa sen ja vasta 
rakennusluvan saamisen jälkeen voi ostaa tontin.  

Asunto-osakeyhtiömallin käytännöt ovat selkeitä ja se on 
yleisin ryhmärakennuttamisessa käytetty hallinnointimalli.  
Ensimmäisessä mallissa asukkaiden perustama osakeyhtiö 
ottaa toimijan roolin varausvaiheen jälkeen. Husulanmäen 
kaltaisessa hankkeessa, jossa osakkaita on vähän, malli voi 
jossain olosuhteissa osoittautua kankeaksi. / Kaavio Lapin-
järven kunta



38

Yhtiö tekee urakkasopimuksen ja rakennuttaa talot. 
Jos rakennuttajien toiveet poikkeavat toisistaan 
huomattavasti, se voi aiheuttaa haasteita käytännön 
toteutukselle. Periaatteessa kaikki kysymykset voidaan 
kuitenkin ratkaista sopimusteknisesti. 

Rosénin mukaan osuuskuntamallista on joitain lu-
paavia esimerkkejä, mutta ne ovat toistaiseksi jääneet 
yksittäisiksi kuriositeeteiksi. Kauko Viitanen toteaa, 
että osuuskuntamallin hyvät puolet: se, että mukaan 
pääsee pienellä rahalla ja irtautuminen on helppoa, 
eivät lähtökohtaisesti sovi yhteen kiinteistöjen raken-
nuttamisen ja hallinnoinnin kanssa.   

Myös asunto-osakeyhtiön omistama, erillisellä 
hallinnanjakosopimuksella jaettu yhteiskiinteistö on 
mahdollinen malli. Viitasella on huonoja kokemuksia 
erityisesti vanhoista hallinnanjakosopimuksista. Vaik-
ka asiat voidaan toki sopia tarkasti, niin ei käytäntöjen 
puuttumisen vuoksi yleensä tehdä, mikä saattaa kiin-
teistön osaomistuksen siirtyessä aiheuttaa riitatilan-
teita. Viitanen näkee hallinnanjakosopimuksen myös 
riskinä talon jälleenmyyntiarvolle. Myös Rosén pitää 
järkevimpänä vähintäänkin yhteistilojen yhtiöittä-
mistä, se helpottaa esimerkiksi tiloista mahdollisesti 
maksettavan vuokran ja tietenkin myös ylläpitokus-
tannuksia kattavan yhtiövastikkeen hallinnointia.

Tämä kolmen erillisen rakennuttajaporukan malli 
mahdollistaa jonkin verran itsenäisyyttä eri taloryh-
mien kesken – jotkut voivat maksimoida yhteistilat 
(rakentaa yhteisrakennuksen viitesuunnitelman 
mukaan) ja toiset edetä minimivaihtoehdolla (yhteis-
tiloista rakennetaan ainoastaan autokatokset).

Useimmiten asukkaiden omistamia yhteistiloja hal-
linnoidaan asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön 
yhdistävällä mallilla siinä nimenomaisessa järjestyk-
sessä, että asunto-osakeyhtiö omistaa kiinteistöosa-
keyhtiön. Käytännössä asunto-osakeyhtiö on keski-
näinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka tiloista yli 50% 
käytetään asumiseen. Tällöin yhtiön toimintaa mää-
rittelee asunto-osakeyhtiölaki. Keskinäisen kiinteistö-
osakeyhtiön toimintaa taas määrittelee osakeyhtiölaki. 
Tällä on merkitystä erityisesti päätöksenteossa.

Husulanmäellä malli toteutuisi siten, että korttelin 
asunto-osakeyhtiö rakennuttaa yhteistilan, jota hallin-
noidaan kiinteistöosakeyhtiönä. Asuintonttien omis-
tajat, eli tulevat asukkaat, omistavat yhtiön osakkeita 
ja rahoittavat asunto-osakeyhtiötään pääomasijoituk-
sella. Tämän jälkeen kaikki osakkaat ovat normaalin 
taloyhtiön tapaan vastuussa asunto-osakeyhtiön 
veloista ja muista vastuista. Husulanmäen yhtiöiden 
pieni koko kasvattaa yksittäisen osakkaan kantamaa 
riskiä.

Keskustelujen pohjalta päädyimme ehdottamaan 
kunnalle tulevien asukkaiden valintamahdollisuuk-
sien säilyttämiseksi kahta rinnakkaista hallintamallia 
(kaaviot edellisellä ja tällä sivulla). Erilliset korttelit 
voivat valita näiden kahden välillä vapaasti. Molem-
mat mallit sisältävät yhteistilojen ja -alueiden hallin-
noinnin kunnan perustaman kiinteistöosakeyhtiön 
muodossa. 

[1] Korpela, S. (2015). Ryhmärakennuttajan opas . Rakennus-
tieto.

Toisessakin mallissa yhteistilojen ja -alueiden hallinta pe-
rustuu kiinteistöosakeyhtiöön.  Tässä tapauksessa kiinteis-
töosakeyhtiöitä on kaksi. Korttelikohtaisten yhteistilojen 
hallinnointiin tarkoitettu kiinteistöosakeyhtiö on korttelin 
asukkaiden perustama. He omistavat kukin itse oman tont-
tinsa. Malli ei siis sisällä yksityistonttien rakennuttamisesta 
vastaavaa asunto-osakeyhtiötä.

Omakotitonttien yksityisomistus tuo niiden rakennutta-
miseen joustavuutta. Yksittäisten tonttien rakennukset on 
helppo toteuttaa jopa runkorakenteiltaan erilaisina. Juridi-
nen yhteisvastuu koskee ainoastaan kiinteistöosakeyhtiön 
rakennuttamaa korttelin yhteiskäyttörakennusta. / Kaavio 
Lapinjärven kunta



39

Hankkeeseemme osallistunut tutkija Lotta Harjula pohti 
pientalorakentamisen kuluttajavalintoja erityisesti niiden 
muodostumisen ja niihin vaikuttamisen näkökulmasta. Kulut-
tajan päätöksentekoprosessiin vaikuttavat lukuisat eri seikat, 
toimijat ja mekanismit. / Kaaviot kuvituksen pohjana Lotta 
Harjula, julkisivukuvat Hanna Jahkosen diplomityöstä

8. VALINTOJEN 
TEKEMINEN
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Pientalorakentamisen kuluttajavalinnat
Parhaatkaan resurssiviisauden arviointityökalut tai ympäristöystävälliset käytännön ratkai-
sut eivät auta, jos kuluttajalla ei ole motivaatiota niitä hyödyntää. Keväällä 2020 yhteistyös-
sä ympäristöministeriön kanssa toteuttamassamme kyselyssä kartoitimme laajasti pienta-
loasujien suhdetta rakentamisen ympäristöystävällisyyteen ja siihen liittyviin valintoihin 
liittyviä seikkoja.  

Kyselyn vastaajien (1 744 kpl) suuri enemmistö pitää ympäristöasioita yleisesti tärkeinä ja 
tavoiteltavina. Ympäristöasioiden tärkeys nousi esiin erityisesti lähiympäristön sekä luon-
nonrauhan arvostuksen kautta. Valintojen tueksi kuitenkin kaivataan lisää luotettavaa, 
helposti omaksuttavaa tietoa.

Suomalaiset ovat kyselyn mukaan valmiita panos-
tamaan kestävyyteen vaikka siitä aiheutuisi lisä-
kustannuksia. Kyselymme mukaan 75 prosenttia 
pientaloasukkaista olisi valmiita maksamaan nykyistä 
enemmän kestävää kehitystä edistävästä kodista. Lisä-
kustannus voisi lähes joka toisen mielestä olla 10 % ja 
joka kymmenennen mukaan jopa 20 % lisäys normi-
ratkaisuun verrattuna. 

Ympäristöasenteet ja niiden priorisointi pientalora-
kentamisessa vaikuttavat kyselyn tulosten mukaan 
olevan Suomessa hyvällä tolalla. Rakennusalan resurs-
siviisaus ei kuitenkaan tunnu edistyvän toivotulla 
tavalla. Mikä tätä kehitystä hidastaa? Ainakin kyselyn 
perusteella kuluttajan usko omiin vaikutusmahdolli-
suuksiin vaikuttaisi olevan heikko. Vastuun kestävistä 

Aallon tekemässä kyselyssä tiedusteltiin, mikä saisi vastaajat 
tekemään ympäristöystävällisen valinnan. Yksi tärkeimmistä 
ehdoista oli vahvistettu tieto tuotteen ympäristöystävällisyy-
destä. Vasemmalla ehdotus yksinkertaiseksi rakennuksen 
hiilijalanjälki-indikaattoriksi. Alla kysymyksen ”Mitä ympä-
ristöasioita pidät tärkeinä asumisessa?” vapaan tekstikentän 
yleisimpien sanojen muodostama  sanakartta. / Kuvat Matti 
Kuittinen ja Webpropol-ohjelma 
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valinnoista koetaan olevan muilla. Vastaajista suu-
rin osa katsoi eniten vastuuta olevan teollisuudella, 
tuotteiden valmistajilla ja palveluiden tarjoajilla sekä 
poliitikoilla, lainsäätäjillä ja virkamiehillä. Luottamus 
virkamiehiin ja lainsäätäjiin saattaa juontaa juurensa 
esimerkiksi suhteellisen tiukoista rakentamisen ener-
giamääräyksistä – kuluttajalle saattaa tulla valheel-
linen mielikuva, että niiden noudattaminen riittää 
yhden rakentajan ympäristöteoksi.

Ympäristöasioiden kiistaton monimutkaisuus ja 
abstraktius ovat myös syitä, jotka saattavat heikentää 
yksilön kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista. 
Toiminnan seuraukset voivat olla vaikeasti hahmo-
tettavissa tai negatiiviset seuraukset tulevat kuluttajan 
näkyville liian pitkällä aikaviiveellä. Vaikka kestävän 
rakentamisen hinta voi pitkällä tähtäimellä olla edulli-
sempi kuin vähemmän kestävien ratkaisujen, kulut-
tajan hetkelliset rahalliset resurssit voivat rajoittaa 
ostopäätöksiä.

Toisaalta toisen tuoreen Aalto-yliopiston selvityksen 
mukaan esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen ei 
välttämättä edes nosta pientalon rakennuskustannuk-
sia. Selvityksessä vertailtiin Tuusulan asuntomessujen 
talojen hiilijalanjälkilaskelmia ja rakentamisen koko-
naiskustannuksia, joiden perusteelta vähähiilisimmät 
omakotitalot olivat jopa keskimäärin edullisempia 
kuin eniten päästöjä aiheuttaneet omakotitalot. 

Hankkeen kyselyn mukaan ihmiset kokevat subjek-
tiivisesti tarkasteltuna olevansa jo valmiiksi hyvinkin 
ympäristöystävällisiä. Asiaan saattaa vaikuttaa, että 
ympäristöystävällisyydestä on tullut yleisesti hyväk-
sytty, yksilön ulkopuolelta tuleva arvo, jonka omaksu-
miseen saattaa liittyä tietty sosiaalinen paine. 

Suomalaisille on ominaista usko teknologian tuo-
maan hyvinvointiin. Yhteiskuntamme taloudellinen 
ja samalla hyvinvoinnin kasvu ovat lähihistoriassa 
perustuneet pitkälti teknologian kehitykseen ja sen 
tuottamaan vaurauteen ja tehokkuuteen. Tämä seikka 

saattaa ohjata myös yksipuoliseen luottamukseen 
teknologiaan ympäristöongelmien ratkaisemisessa. 

Hankkeeseemme osallistunut tutkija Lotta Harjula on 
tarkastellut laajasti pientalorakentamisen kuluttajava-
lintoja niiden muodostumisen ja niihin vaikuttamisen 
näkökulmasta. Yleisesti voidaan todeta, että emme 
tee päätöksiä niin rationaalisesti kuin haluaisimme 
uskoa. Päätöksentekoprosessiin vaikuttavat ja sen 
suoraviivaisuutta vääristävät erityisesti tiedon puute, 
mahdollinen kiire sekä rajalliset aineelliset ja henkiset 
resurssit. Tutuissa tilanteissa teemme ratkaisumme 
usein alitajuisien, valmiiden toimintamallien pohjalta. 
Uusissa tilanteissa vaihtoehtojen tietoinen tarkastelu 
on yleisempää. 

Koska rakentamiseen ryhtyvällä on usein rajallinen 
määrä aiempaa kokemusta ja tietoa, valinnoissa 
korostuvat mielikuvien vaikutukset. Erityisesti en-
simmäistä taloaan rakennuttavalla uuden omaksut-
tavan tiedon määrä on suuri ja huomioon otettavien 
seikkojen määrä saattaa uuvuttaa. Uupumus ja tiedon 
puute saattavat lisätä alttiutta luottaa esimerkiksi 
markkinoinnin tuottamiin mielikuviin.   

[1]Aalto-yliopisto, (2020). Tuore kysely: Kolme neljästä pien-
taloasukkaasta maksaisi enemmän ympäristöystävällisestä 
kodista. [verkkoartikkeli]. Aalto-yliopisto. Saatavissa: https://
www.aalto.fi/fi/uutiset/tuore-kysely-kolme-neljasta-pienta-
loasukkaasta-maksaisi-enemman-ymparistoystavallisesta
[2]Harjula, L. (2021). Kestävän pientalorakentamisen edistä-
minen kuluttajan valintojen kautta. Suora latauslinkki: http://
urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202106217622

Kysymyksien ”Mikä saisi sinut tekemään ympäristöystä-
vällisen ratkaisun?” (yllä) ja ” Miksi koet ympäristöasiat nyt 
tärkeämmiksi ja mitkä asiat kiinnostavat sinua erityisesti? ” 
(alla)       vapaan tekstikentän yleisimpien sanojen muodosta-
ma  sanakartta. / Kuvat Webpropol-ohjelma
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9. YHTEENVETO JA  
    JATKOASKELEET
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Yhteenveto
Tässä viimeisessä luvussa luomme katsauksen Aallon hankkeessa tekemän työn tärkeimpiin 
tuloksiin. Tutkimme siihen liittyen työpajojen osallistujilta saamaamme palautetta. Käym-
me myös läpi muutamia hankkeen aikana kartoitettuja maallemuuton esteitä ja niiden 
ratkaisuja. Lopuksi esittelemme joitakin mahdollisia jatkotoimenpiteitä. 

Husulanmäki uinuu tätä raporttia laadittaessa talviunta. Viimeinen hankkeemme työpaja 
pidettiin 15.12. 2021. Hankkeen lähestyessä loppuaan keskustelumme kunnan kanssa kään-
tyivät yhä useammin siihen, miten Husulanmäen rakentumista voisi jatkossa edistää. Miten 
Husulanmäen kehittämisessä voitaisiin parhaiten hyödyntää kaupunkikeskuksissa asuvien 
ihmisten viime vuosina kasvanutta kiinnostusta maallemuuttoon? 

Olemme reilun kahden vuoden ajan toimineet Lapin-
järven kunnan tukena Husulanmäen kehittämisessä. 
Pienen kunnan resurssit ovat rajalliset, ja apumme 
aluekehitykseen, rakentamiseen ja resurssiviisauteen 
liittyen on otettu arvostaen vastaan. Olemme yhdessä 
kunnan toimijoiden kanssa pitäneet yllä kiinnostus-
ta Husulanmäkeen järjestämällä säännöllisin välein 
toistuvia tilaisuuksia. Onnistuimme hankkeen aikana 
luomaan kattavan tietopaketin ryhmärakennuttamis-
hankkeeseen ryhtymistä harkitsevalle. Tämä opas 
on osa tietopakettia, muu hankkeen tuottama sisältö 
löytyy kunnan ylläpitämiltä verkkosivuilta. Luvussa 3 
esitelty resurssiviisaan ryhmärakennuttamisen toimin-
tamalli on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä ja 
jatkokehitettävissä. 

Vasemmalla kuvakaappaus Husulanmäen esittelyvideosta. 
Yllä Aallon kyselyn kysymyksen ”Mitkä asiat houkuttavat 
sinua maallemuutossa? ”  vapaan tekstikentän vastauksien 
yleisimpien sanojen muodostama  sanakartta. / Kuvat Lapin-
järven kunta ja Webpropol ohjelma
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Hankkeen aikana on tietosisällön tuottamisen lisäksi 
luotu Husulanmäen prosessia tukevia rakenteita. 
Näihin kuuluu luvussa 7 esitelty Husulanmäen oma 
kiinteistönhallintamalli jonka kehittämisen aikana 
kerättyä tietoa ja tuloksia saa vapaasti hyödyntää. 
Hankkeen sivuprojektin, paikallisen energiantuotan-
non mahdollisuuksia kartoittaneen kansainvälisen 
Interreg Baltic Sea Region-hankkeen Energizise 
Co2mmunityn [1] tuotoksena saimme käyttööm-
me alustavat maaperätutkimukset ja ulkopuolisen 
konsultin tekemän huolellisen selvityksen kestävien 
paikallisten energiajärjestelmien hyödyntämisestä 
Husulanmäellä. 

Pienrakentamisen resurssiviisauden määrittely- ja 
arviointityökalu tarjoaa helppokäyttöisen avun 
rakennushankkeen suunnitteluvaiheen resurssiviisau-
den arviointiin. Ryhmärakennuttamisesta hankkeen 
yhteydessä välitetty tieto ja kerättyjen Husulanmäen 

hanketta muistuttavien esimerkkien voi alentaa kyn-
nystä sitoutua rakennuttamisprosessiin. 

Työpajoissamme tehty perustyö tulevan alueen ar-
vojen ja niitä tukevien toimintojen määrittelemiseksi 
kertoi, että Husulanmäen aluesuunnitelma ja tulevat 
asukkaat voisivat hyvinkin tukea toisiaan erinomai-
sesti. Arvopohja on jo tässä vaiheessa selkeä, toki 
myöhemmin mukaan tulevat sitoutuneet asukkaat 
saavat mahdollisuuden luoda siitä oman versionsa.

Yhteistyömme talotoimittajien kanssa poiki kaksi 
konkreettista kustannusarviota. Johtuen mittavista 
eroista toimitussisällössä, arviot eivät ole keskenään 
täysin vertailukelpoisia. Ne antavat Husulanmäen 
asukkuutta pohtiville kuitenkin jonkinlaista suuntaa 
ratkaisun kustannuksista. 

Maallemuuton vetovoima ja esteet 

Syksyllä 2020 kartoitimme maallemuuton vetovoi-
matekijöitä ja esteitä pienellä kyselyllä (vastaajien 
kokonaismäärä 224 kpl). Kyselyn osallistumislinkki 
levisi sosiaalisen median, mm. Husulanmäen ja City-
maalaiset-Facebooksivuston kautta. 

Vastaajista 70 % mietti aktiivisesti maallemuuttoa. 
Muutoksella haettiin erityisesti luonnonläheisyyttä 
ja rauhaa, nämä kaksi toistuivat yli puolessa vasta-
uksista. Luonnonläheisyys samaistettiin hitaampaan 
elämään, joka sallii esimerkiksi vuodenaikojen 
seuraamisen, omavaraisuuden ja hiljaisuudesta naut-
timisen. Tarve kiireettömyyteen ja yksinkertaiseen 
elämänrytmiin sekä mahdollisuus keskittyä olennai-
seen toistui useassa vastauksessa. Myös paluu juurille, 
suvun lähelle tai siltä perittyyn ympäristöön kiinnosti. 
Elämään kaivattiin lisää tilaa sekä suurempien asuin-
neliöiden että oman pihapiirin muodossa. Myös tarve 
laskea elinkustannuksia toistui vastauksissa. Maal-
lemuuttoon liitettiin yleinen elämänlaadun koho-
aminen. Myös tarve pieneen, turvalliseen yhteisöön 

“Taloon aviomiespalvelu eli matalalla kyn-
nyksellä tilattava korjausmies. Kontaktit 
pihan ja rakennuksen ylläpitoon olisi hyvä 
olla tiedossa jo muuttaessa. Kurssi kau-
pungista muuttaville, mahdollisesti yksin 
asuville naisille jotka haluavat oppia talon 
ylläpitoa.”

– Eräs kyselyn tuottama ehdotus maalle-
muuton kynnystä alentavaksi palveluksi

Lapinjärven kunta teetti hankkeen alkuvaiheessa ulkopuo-
lisella tekijällä Husulanmäen esittelyvideon, jossa esiintyy 
lapinjärveläisten lisäksi Aallon asiantuntijoita. / Kuvakaap- 
paus videolta
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tuli esille useammin kuin kerran. Vastaajia kiinnosti 
myös esimerkiksi mahdollisuus hevosten tai muiden 
eläinten pitoon.

Kun kysyimme maallemuuton esteistä, eniten pelotti 
yksinäisyys, pitkät etäisyydet ja lasten koulunkäyntiin 
liittyvät haasteet. Osa vastaajista koki sopivan työn 
löytämisen epätodennäköiseksi, toisaalta korona-ajan 
mukanaan tuomat etätyörutiinit helpottivat monen 
mukaan kaupungista muuttoa. Eräs jo maalle muutta-
nut totesi, että koulutetuille soveltuvia työpaikkoja on 
maalla harvassa. Vaikka asuntojen neliöhinnat ovat 
maalla huomattavan edullisia, vaihto vuokra-asun- 
nosta omistusasuntoon ei ole kaikille mahdollinen. 
Osaa pelotti juuri löydetyn luontoyhteyden mahdol-
linen katoaminen avohakkuiden tai muun ihmisen 
toiminnan kautta. Vastauksissa toistui koettu kyke-
nemättömyys selviytyä omakotiasumisen käytännön 
haasteista – rakennusten korjaus ja ylläpito sekä 
esimerkiksi lumenluonti tuntui haastavalta. Kaikilla 

“Sain ja paljon sellaistakin tietoa, jota en 
edes osannut etukäteen kaivata. Sisällöt 
ylittivät siis odotukseni.”

“Ympäristö on kaunis, suunnitelma upea, 
hintalappu tyhjä ja siksi haastava tavallisel-
le palkan nauttijalle.”

“Olen suuresti ihastunut Lapinjärven ta-
paan hoitaa asioita ihmislähtöisesti. Tuoda 
kuntalaiset päätöksen keskiöön.”

– Hankkeen palautekyselyn satoa

vastaajilla ei ollut ajokorttia, ja heikot joukkoliiken-
neyhteydet ymmärrettävästi arveluttivat heitä. Eräs 
vastaaja kirjoitti pitkän kuvauksen siitä, kuinka muu-
tettuaan maalle puolison toiveesta joutui pettymään 
sosiaalisen yhteisön sulkeutuneisuuteen ja potentiaa-
listen ystävien määrän rajallisuuteen. 

Potentiaalista maallemuuttoa helpottaviksi palveluiksi 
koettiin erilaiset talonmies- ja kiinteistönhoitopalve-
lut. Yhteisöltä toivottiin avoimmuutta vastaanottaa 
uudet asukkaat. Kattavat kaupalliset ja kulttuuri-
palvelut madaltaisivat muuton kynnystä. Julkisen 
liikenteen kohtuulliset palvelut koettiin oman auton 
tarpeen tunnustamisen lisäksi oleellisiksi. Koulutus- 
ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus vaikutti 
olevan erityisen tärkeää vastaajille. Useampi kuin 
yksi vastaaja oli kokenut sopivan kodin löytämisen 
hankalaksi ja toivoi siihen apua. Nopeat ja luotettavat 
internetyhteydet ovat monelle etenkin etätyön kan-
nalta välttämättömät. 
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Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Keskustellessamme kunnan kanssa Husulanmäen 
tulevaisuudesta paljastui, että ajatuksemme lisäkehit-
tämisen tarpeista olivat yhtenäiset. Olimme kiinnittä-
neet huomiota erityisesti seuraavaan neljään seikkaan.

Asukashankinnan erityispiirteet ja haasteet kuntaläh-
töisessä ryhmärakennuttamisessa maaseudulla poik-
keavat tavanomaisen ryhmärakennuttamisen asukas-
hankinnasta merkittävästi. Husulanmäen tulevien 
asukkaiden tavoittaminen vaatii selkeästi enemmän 
resursseja kuin mitä meillä oli käytössämme. 

On myös olemassa selkeä tarve ryhmärakennutta-
misprosessia tukevan ja ohjaavan nimetyn henkilön 
läsnäololle. Aalto-yliopiston irtautuminen tässä 
vaiheessa lisää tuon toimijan tarpeellisuutta. Ideoim-
me Husulanmäelle uudenlaisen, erityisesti kuntien 

kehittämiin  ryhmärakennuttamishankkeisiin sopivan 
toimenkuvan. Nimesimme tämän toimijan alustavasti 
ryhmärakennuttamiskummiksi. Ryhmärakennutta-
miskummi fasilitoisi asukasprosessia ja tukisi heitä 
rakentamishankkeen valmistelussa. Hän varmistaisi 
hankkeemme tuottaman tietosisällön välittymisen 
tuleville asukkaille ja jakaisi tietoa ryhmärakennutta-
miseen liittyvistä ja prosessiin vaikuttavista juridisista 
ja byrokraattisista seikoista. Kummi fasilitoi yhteistä 
jatkosuunnitteluprosessia sekä sovittaa yhteen ryh-
män toiveita.

Olemme hankkeen aikana toisinaan keskustelleet 
siitä, kuinka Husulanmäelle vuonna 2016 laaditut ra-
kennusten tyyppipiirustukset eivät kaikilta osin vastaa 
resurssiviisaan rakentamisen haasteisiin. Husulan-
mäen onnistuneen toteutuksen kannalta olisi hyö-
dyllistä uudelleenarvioida suunnitelmat ja määritellä 

niiden muutostarpeet. Arviointi- ja kehitystyö voisi 
tapahtua asukkaiden kanssa yhteistyössä. Työn tulok-
sena olisi Husulanmäen varsinaista rakennussuunnit-
telua ohjaavat selkeät kehitys- ja parannusehdotukset. 

Hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja kyselyt sekä 
asukkaiden kanssa käydyt keskustelut toivat esille 
vahvan kiinnostuksen resurssiviisaisiin, paikallisiin 
ratkaisuihin ja palveluihin. Hankekumppanimme 
Laurea-ammattikorkeakoulun paikallisten yritysten 
kanssa toteuttaman yhteistyön inspiroimana syntyi 
ajatus lähestyä yrityksiä ja kartoittaa sivu- ja jätevir-
toja hyödyntävien rakentamiseen soveltuvien ratkai-
sujen mahdollisuuksia. Yrityksille voitaisiin tarjota 
tukea näiden kiertotalouspohjaisten ratkaisujen 
ideointiin ja teknisen toteutettavuuden arviointiin. 

Aika näyttää, päästäänkö yllä kuvattua jatkotyötä 
tekemään. Lapinjärvellä käännettiin uusi sivu myös 
pitkäaikaisen kunnanjohtajan, itsekin lapinjärveläisen 
Tiina Heikan päättäessä siirtyä uusiin tehtäviin. Tätä 
kirjoittaessa uusi kunnanjohtaja ei ole vielä aloittanut 
työtään.

Kaikki luvun kuvituksena toimivat kuvakaappaukset Husu-
lanmäen esittelyvideosta: https://www.youtube.com/watch?-
v=rDNbdRSzJzk

[1]Energize Co2mmunity -hankkeen nettisivut: https://gnf.fi/
fi/gnf/energize-co2mmunity/ ja  https://co2mmunity.eu/


