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This thesis deals with the housing model presented in the innovation project in 2016 and related 

service building to be attached to it. The innovation project introduced terraced houses where ac-

cessibility requirements and solutions have been implemented by recommendations of organiza-

tions that promote unimpeded living environments, not according to existing building regulations. 

There are several organizations that promote accessibility and promotion of accessibility ambition 
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housing construction, also material offered by Invalidiliitto was utilized for this work is. The purpose 

of this thesis is to present a new type of housing concept that could be implemented as an inde-

pendent project or connected to an already existing service approach. This thesis speculates with, 

what kind of demand there is for this type of housing model and what kind would be the services 

building, that could constitute both functionality and services availability for housing model. The 

subject of my thesis work is based on my own, strong vision, the lack of housing construction to 

meet the needs of our aging population. In addition to the written source materials, my view is sup-

ported by an interview with this thesis, where an experienced specialist in the field of health care 

industry explains, what should be developed especially for the residential service provider and how 

the development should be most effectively implemented. The cost accounting sections included in 
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Keywords accessibility, service, price 

 



 

  

Sisällys 

1 Johdanto 5 

2 Esteettömyyden lisäkustannukset asuntorakentamisessa innovaatioprojekti 5 

1. Innovaatioprojekti Jarkko Putkonen, Tuomas Taimiaho v.2016 5 

2. Esteettömyys 6 

3. Esteettömyyden aiheuttamat lisäkustannukset esimerkkikohteessa 7 

3 Palvelurakennuksen tarve esteettömässä asumismallissa 8 

4 Palvelurakennus 9 

1. Johanna Piiranen Attendo Oy. haastattelu 9.2.2018 9 

2. Palvelurakennuksen pohjaratkaisu 20 

3. Erikoislaiteet 21 

5 Palvelurakennuksen kustannukset 21 

1. Kustannuslaskenta yleisesti 21 

2. Palvelurakennuksen kustannukset 22 

5.2.1 Rakennustekninentyö 22 

5.2.2 LVI-työt 23 

5.2.3 Sähkötyö 23 

6 Asumismallin toteutus esimerkki 23 

1. Palvelutalon läheisyyteen rakennettuna 28 

2. Itsenäisenä rakennus kokonaisuutena 28 

6.2.1 Yhteistyökumppani 29 

6.2.2 Rakennuttaminen 29 

7 Johtopäätökset 30 

8 Yhteenveto 30 

9 Lähteet 31 

10 Liitteet 31 

  



 

 

1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee innovaatioprojektissa (Lähde 1) Jarkko Putkosen ja 

Tuomas Taimiahon 2016 käsitteltyä asumismallia ja siihen liitettävää palvelurakennus-

ta. Työssä pohditaan, millainen tarve on tämän tyyppiselle asumismallille ja millainen 

olisi palveluja tuotava palvelurakennus. Työn alulle saava voima on kirjoittajan vahva 

näkemys asuntorakentamisen puutteellisesta valmiudesta vastata ikääntyvän väes-

tömme asumisen tarpeisiin. Työssä haastatellaan alan kokenutta asiantuntijaa ja saa-

daan selville, mitä asumisen palvelutarjoajan kannalta tulisi kehittää ja miten kehitys 

tulisi tehokkaimmin toteuttaa. Työn tavoitteena on tuottaa uudentyyppinen asumisen 

konsepti, joka voitaisiin toteuttaa itsenäisenä projektina tai liittää jo olemassa olevaan 

palveluasumiseen. Työn tuloksena esitän kustannuslaskelman kuinka paljon innovaa-

tioprojektissa (Lähde 1) esitettyjen asuntojen neliöhinta korottuisi, jos yhteyteen raken-

nettaisiin palveluja tuottava palvelurakennus. 

2 Esteettömyyden lisäkustannukset asuntorakentamisessa innovaatio-
projekti 

1. Innovaatioprojekti Jarkko Putkonen, Tuomas Taimiaho v.2016 

Projektin tavoitteena oli selvittää, miten asuntorakentamisen kustannukset muuttuisivat, 

kun rakennuksen suunnitteluvaiheessa huomioitaisiin esteettömyyssuositukset ja ra-

kennettaisiin talo niiden mukaisesti. Työssä selvitettiin esteettömyyttä rakentamisessa 

käsittelevät säädökset ja määräykset sekä niiden erot alan ammattilaisten ja kolman-

nen sektorin laatimiin esteettömyyssuosituksiin.  

Tämän jälkeen tutkittiin esteettömyyssuositusten mukaisen rakentamisen vaikutukset 

talon rakenteellisiin ratkaisuihin ja tilankäyttöön. Lopuksi selvitettiin rakentamisen kus-

tannuksia määräykset täyttävän ja suositusten mukaisen rakentamisen kustannusten 

välillä case-tapauksen avulla. Työn esimerkkikohteena toimi vielä rakentamaton rivita-

loyhtiö Heinolassa. 

Työn innoittajana toimi molempien opiskelijoiden työhön liittyvät intressit sekä kokemus 

toiminta- ja liikuntarajoitteisten ihmisten arkipäiväisen toiminnan vaikeuksista. Väestön 



 

 

ikääntyessä ja toimintarajoitteisten ihmisten määrän lisääntyessä, on esteettömyys 

rakentamisessa myös jatkuvasti kasvavan kiinnostuksen kohteena. 

2. Esteettömyys 

Monesti esteettömyys mielletään suppeana käsitteenä tarkoittamaan vain liikuntarajoit-

teisten kulkuteiden huomioon ottamista. Esteettömyys tulisi kuitenkin nähdä paljon laa-

jempana käsitteenä tarkoittaen kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työnte-

koon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys takaa kaikille kansalaisille 

ymmärrettävää tietoa ja varmistaa kaikkien palvelujen saatavuuden sekä takaa erilais-

ten välineiden käytettävyyden kaikille ja mahdollistaa kaikkien osallistumisen itseään 

koskevaan päätöksentekoon. (Invalidiliitto 2016). 

Lähes kaikki hyötyvät esteettömästä ympäristöstä, vaikka vain pienelle osalle ihmisiä 

esteetön ympäristö on välttämättömyys. Esteettömyys helpottaa esimerkiksi tavaroiden 

kuljettamista sekä siivousta ja tilojen huoltoa. Esteetön ympäristö on kaikille turvallinen, 

toimiva ja miellyttävä, esteettömän rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on 

helppo päästä ja tilat sekä rakennuksen toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöi-

siä ja loogisia. Esteetön ympäristö mahdollistaa myös itsenäisen asumisen tai asioimi-

sen henkilöille, jotka huonosti toimivassa ympäristössä olisivat toisten avun varassa. 

(Invalidiliitto 2016). 

Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, vaan vaatii 

vain hyvää suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista. Pitkällä aikavälillä esteettömyys 

tulee edullisemmaksi, sillä tilojen toimivuus vähentää muutostarvetta, lisää eri toiminto-

jen sujuvuutta ja nopeuttaa esimerkiksi kaupoissa tai asemilla suurten ihmismäärien 

asiointia ja siirtymistä paikasta toiseen. 

Invalidiliiton mukaan esteettömyys voidaan myös jakaa kahteen tasoon: perustasoon ja 

erikoistasoon. 

Perustasossa tilojen ja alueiden mitoitus mahdollistaa eri käyttäjäryhmien esteettömän 

liikkumisen rakennuksissa ja ympäristössä. Rakennukset ovat turvallisia käyttää ja ra-

kenteet ovat säädösten mukaisia, eikä perustason esteettömässä liikkumisympäristös-

sä kenenkään ei tarvitse muuttaa liikkumistapaansa rakenteellisten seikkojen vuoksi. 



 

 

Perustason ympäristö luo edellytykset erilaisten liikkumisen apuvälineiden tehokkaalle 

käyttämiselle.  

Erikoistasoissa esteettömyys on huomioitu perustasoa paremmin. Liikkumisen lisäksi 

erikoistasoissa on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja 

selkeyteen liittyviin asioihin. Erikoistaso voi tarkoittaa myös jollekin käyttäjäryhmälle 

räätälöityjä tiloja tai alueita. (Invalidiliitto 2016).  

3. Esteettömyyden aiheuttamat lisäkustannukset esimerkkikohteessa 

Innovaatioprojektissa (Lähde 1) käytetyn esimerkkikohteen tuulikaapin ja eteisen lisä-

kustannukset koostuisivat tilan laatoituksesta vedeneristyksineen, jonka lisäkustannus 

toteumatiedoilla olisi 235 euroa neliömetriä kohden sekä vesipisteen ja lattiakaivon LVI-

töistä ja hiekanerotuskaivosta. LVI-töiden lisäkustannukseksi tarvikkeineen muodostuisi 

1000 euroa asuntoa kohti. Kokonaiskustannuksiksi muutostöistä tulisi 2786 euroa per 

asunto. 

Pesutilojen lisäkustannukset koostuisivat tilan suurentamisen aiheuttamasta laatoituk-

sen ja vedeneristyksen lisäpinta-alasta sekä kalusteiden esteettömyysmuutoksista. 

Näitä muutoksia olisivat wc-istuimen mallin muuttaminen esteettömyyssuosituksien 

mukaiseen malliin, apuvälinekiskojen asentaminen tiloihin, sekä pesualtaan muuttami-

nen korkeussäädettävään konsolikiinnitteiseen malliin. Lisäkustannus märkätilan suu-

rentamisesta olisi 470 euroa ja varusteiden muutosten ja lisäysten hinta 312 euroa. 

Asuntokohtainen kustannusten nousu olisi näin ollen 782 euroa. 

Upotetun kiuasratkaisun tilantarve poikkeaisi tavanomaisesta löylyhuoneesta ja lisä-

kustannukset muodostuisivatkin ainoastaan maanvaraiseen laattaan tehtävästä upo-

tuslattiasta. Lisäkustannus tästä muodostuisi seuraavasti: 200 euroa lisääntyneistä 

muotti- ja betonointitöistä sekä 150 euroa sähköisestä lattialämmityksestä. Asuntokoh-

tainen kustannusten nousu olisi siis 450 euroa. 

Väliovien muutosten lisäkustannukset koostuisivat oven hinnasta ja lisääntyneistä ta-

soitus- ja maalaustöistä. Asennustyön on esimerkkitapauksessa oletettu olevan sama 

kuin normaalin, taittuvalehtisen välioven. Ovirakenteen lisäkustannus olisi 68 euroa ja 

maalaus- ja tasoitetöiden lisäkustannus 82 euroa. Kokonaiskustannusten nousu ovea 

kohden olisi siis 150 euroa, eli asuntokohtainen kustannusten nousu 450 euroa. 



 

 

Muutoksien lisäkustannukset muodostuisivat aiemmin kerrotusti alakaappeihin lisätyis-

tä pyöristä, taustalevyistä ja konsolikiinnityksistä sekä lisääntyneistä seinäpintojen 

maalaus- ja tasoitetöistä. Kalusteista aiheutuva lisäkustannus olisi 490 euroa ja seinä-

pintojen viimeistelyn osalta lisäkustannus olisi 122 euroa. 

Huonetilojen kattoihin ja väliseiniin tehtäviä lisävahvistuksia, kuten nostoapuvälineitä, 

kaiteita ja tukia, varten olisi suunnitelmassa varattu 1000 euroa asuntoa kohden.  

Esteettömyyssuunnitelmissa ulko-oviin lisättäisiin kaukosäätöinen avausautomatiikka, 

joka nostaa kustannuksia ulko-ovien osalta kokonaisuudessaan. Terassinovet päädyt-

täisiin jättämään ennalleen manuaalisiksi. Lisäkustannus olisi 3000 euroa asuntoa 

kohden. Sisäänkäynnin muutoksista ja luiskauksista ei laskettu koituvan lisäkustannuk-

sia.  

Esteettömyyssuositusten mukaisten muutosten lisähinnaksi saatiin edellä kerrotusti 

laskettua 8680 euroa asuntoa kohden. Kun yhtiössä on kuusi asuntoa ja kokonais-

asuinneliöiden määrä on 410 m², saadaan kustannusten nousuksi 127 euroa /m². Täs-

täkin kustannuksesta ulko-oven automatiikka muodostaa noin kolmanneksen. Raken-

tamalla ulko-ovelle vain varaus automatiikan asentamiselle mahdollista myöhempää 

tarvetta varten, saadaan esteettömyyteen varautumisen kustannuksiksi noin 80 euroa / 

m². Esteettömyyssuositusten huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa ei siis lisää 

rakentamiskustannuksia merkittävästi. 

 

3 Palvelurakennuksen tarve esteettömässä asumismallissa 

Palvelurakennuksen tarve on lähtöisin ajatuksesta asua mahdollisimman pitkään sa-

massa asunnossa, joka voidaan mieltää ennemmin omaehtoisena asumisena kuin 

palveluasumisena. Jos rakennetaan asuinalue, jossa asunnoissa on otettu jo suunnitte-

lu vaiheessa mahdollisimman hyvin huomioon esteettömyys, käytön helppous ja turval-

lisuus, on luontevaa voida tarjota asuntojen yhteydessä ostopalveluita. Lähtökohtaises-

ti asukkaat asuvat asunnoissa ilman palvelun osto velvoitetta aivan kuin tavallisessakin 

vuokra- tai omistusasunnossa. Palvelurakennuksen tarve tulee tilanteesta, kun asukas 

ei halua tai pysty itse hoitamaan asioitaan. Palvelurakennuksessa toimisi esimerkiksi 

kotihoitoalan yritys, jonka henkilökuntaa on paikalla määrä ajoin. Palvelurakennuksen 



 

 

palveluihin kuuluisi ruokapalvelu, yhteinen oleskelutila, jossa voisi tavata hoitajaa tai 

muita asukkaita, sekä yrityksen sosiaalitilat. 

Koska konsepti ei ole palveluasumista, tällöin palvelujen käyttämisellekään ei olisi vel-

voitetta vaan ainoastaan mahdollisuus. Tämä johtaisi siihen, että palveluja tuottavan 

rakennuksen rakennuskustannukset olisi jaettava. Esimerkiksi asunnot neliöhinnoitel-

taisiin ja palveluja tuottava yritys hoitaisi ylläpitokulut myymällä palveluitaan muun mu-

assa asukkaille.  

Vaihtoehtona palvelurakennuksen rakentamiselle esteettömän asumismallin rakennuk-

set voitaisiin rakentaa esimerkiksi valmiin palvelutalon välittömään läheisyyteen, jossa 

yhteiset tilat ja ruokapalvelut olisivat valmiiksi rakennettuna. 

4 Palvelurakennus 

1. Johanna Piiranen Attendo Oy. haastattelu 9.2.2018 

Johanna Piiranen toimii Attendo Oy Lähteenpolun hoivakodinjohtajana. Hoivakoti toimii 

osoitteessa Lähteenpolku 1 18150 Heinola. 

Ensimmäisessä haastattelukysymyksessä Johannaa pyydettiin kertomaan itsestään, 

millainen on hänen työnkuvansa sekä hänen koulutustaustansa.  

Olen 44-vuotias, kohta kolmen aikuisen lapsen äiti ja hoivakodin johtaja Attendo 

Oy:ssä, Johanna kertoo. Työssäni vastaan hoivakodin toiminnasta hyvin kokonaisval-

taisesti, henkilöstöhallinto ja talous mukaan lukien.  Olen koulutukseltani perushoitaja 

ja sairaanhoitaja AMK. Täydennyskoulutuksia on mm. Itä-Suomen yliopistosta Ter-

veyshallintotieteen opinnoista 60 opintopistettä. Attendon johtamisen opinnoista 8 kuu-

kautta v.2016 ja viimeiseksi Lahden ammattikorkeakoulussa johtamisen opinnoista 30 

opintopistettä. Viimeisin opinnoista liittyy valmistelussa olevaan uuteen Soteen, Johan-

na kertoo.  

Lisäksi Johanna kertoo tehneensä esimiestyötä laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyshuol-

lossa 8 vuoden ajan. Hän on itse sairaanhoitajana keskittynyt avohoitopuolella mielen-

terveys- ja päihdetyöhön työskennellessään sairaanhoitajana päihdepolilla, sekä työs-



 

 

sään myös aloittanut esimiestyöt aluevastaavana kotihoidossa. Sen jälkeen hän on 

siirtynyt vanhustyöhön ensin Medivire OY:lle ja sieltä nykyiselle työnantajalleen Attendo 

Oy:lle asumispalvelutyöhön. Kotihoidon työ on kovasti myös muuttunut ja kehittynyt 

sinä aikana, kun hän alan kanssa on ollut tekemisissä. Johannan näkemyksen mukaan 

halutaan asua kotona pidempään ja tämän takia työtä on kotihoidossa paljon ja asiak-

kaat, jotka siirtyvät palveluasumisen piiriin ovat aiempaa huonokuntoisempia. Johan-

nan mielestä olisi tarvetta olla jonkinlainen väli asumismuoto normaaliasumisen ja pal-

veluasumisen välillä. Päättötyön esittämä konsepti voisi olla juuri tällainen, Johanna 

pohtii. 

Johanna kertoo päätyneensä nykyiseen ammattiinsa määrätietoisen ja tavoitehakuisen 

tekemisen kautta. Oma tavoitteeni on ollut selkeä useamman vuoden ajan eli hallinnon 

työ, johon ohjauduin, kun opiskelin Itä-Suomen yliopistossa, Johanna kertoi.  

Johannan mukaan esteettömyyden vaatimukset on nykyisellä työpaikalla otettu huomi-

oon hyvin. Rakennus on uusi ja Johannan mielestä hoivakodissa on huomioitu esteet-

tömyys erittäin hyvin, poikkeuksena terassin liuska osuus, joka on korjattu valmistumi-

sen jälkeen.  

Edellisissä työpaikoissa on ollut haasteita esteettömyyden kanssa, koska rakennukset 

ovat olleet vanhoja, eikä nykyaikaisia vaatimuksia ole ilmeisesti huomioitu tai tunnettu-

kaan silloin. 

Kysymyksen tiimoilta herää antoisa keskustelu esteettömyyden suositusten ja mää-

räysten eroavaisuudesta toisistaan. Lähdemateriaalina on haastateltavalle toimitettu 

innovaatioprojektin tuotos Esteettömän asumismallin aiheuttamat lisäkustannukset 

asuinrakentamisessa, jossa käydään asiaa läpi useasta näkökulmasta. 

Johanna kertoo, ettei ole juurikaan päässyt vaikuttamaan nykyisen työpaikkansa tilojen 

suunnitteluun. Haastattelussa kuitenkin ilmenee, että hän olisi halunnut osallistua ja 

olisikin tehnyt joitain asioita toisin. Johannan antamassa palautteessa talon suunnitte-

luun käsiteltiin puutoksia pariasumisen ja senioriasumisen saralla. Monet asuntoihin 

tutustuneet henkilöt olisivat kaivanneet omia keittotiloja, sekä erillistä makuuhuonetta. 

Joten tässäkin kohdassa viitataan asumisen konseptiin, jollaista tässä opinnäytetyössä 

käsitellään. Vastauksena Johanna sai työnantajaltaan viestin, että tällaisiin palvelu-

asumisen ratkaisuihin tullaan jatkossa liittämään myös näitä huoneistotyyppisiä huonei-

ta. Palveluasumisen kehittyessä sen piiriin tulee jatkossa niin erilaisia ja erikuntoisia 



 

 

henkilöitä, että palveluntarjoajien olisi vastattava laajemmin näiden ihmisten tarpeisiin. 

Innovaatioprojektissa (Lähde 1) esitetty asuntotyyppi olisikin sopinut Johannan mieles-

tä mainiosti osaksi jo tähänkin palvelutaloon, jolloin olisi luontevaa siirtyä palvelu-

asumiseen kunnon niin vaatiessa, jolloin koko henkilökunta ja tilat olisivat jo tuttuja. 

Haastattelija tässä vaiheessa haastattelua itsekin alkaa ajatella opinnäytetyön tavoit-

teena olevan asumismallikonseptin optimaalisimman sijoituspaikan olevankin juuri osa 

tällaista palvelutaloa tai sijaita sen välittömässä läheisyydessä. Johanna kertookin 

markkinoilla olevan paljon kysyntää juuri tämäntyyppiselle asumiselle ja tällainen rat-

kaisu toisi myös kustannustehokkaan ratkaisun asumismallin tarpeisiin, kun palvelut 

tuotetaan palvelutalon tiloin ja resurssein. 

Johanna kertoo lukeneensa ennakkomateriaalina toimitetun innovaatioprojektin loppu-

raportin (Esteettömyyden lisäkustannukset asuntorakentamisessa). Johannan mielestä 

saunan kiuasratkaisu on huippuhyvä. Näin pitäisi olla kaikissa vastaavissa tiloissa, jotta 

lämpöä riittää jalkatilaan saakka, kun lauteet ovat alhaalla tai saunoja esimerkiksi suih-

kutuolissa. Keskustelussa saunaratkaisusta todettiin tällaisen vaihtoehdon olleen mah-

dollinen myös tähän palvelutaloon, joskin asia oli ratkaistu tässä rakennuksessa muu-

toin. 

Opinnäytetyö käsittelee kustannuksia, kun innovaatioprojektissa (Lähde 1) esiteltyjen 

asuntojen yhteyteen rakennettaisiin niin sanottu palvelurakennus. Lähtökohtaisesti 

asukkaat asuisivat näissä asunnoissa itsenäisesti tilaten vain niitä palveluita, joita kat-

sovat tarpeellisiksi. Johannan mielestä ajatus palvelurakennuksesta kuulostaa järkeväl-

tä, näin mahdollistuu ikäihmisen asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja 

palvelujen saatavuus olisi lähellä. Jo aiemmin kohdassa 4 todettiin Innovaatioprojektis-

sa (Lähde 1) esitettyjen asuntojen liittäminen palvelutalon läheisyyteen olevan kustan-

nustehokkaampaa kuin palvelurakennuksen liittäminen asuntojen yhteyteen. Jonkinlai-

sella yhteistyösopimuksella tai vastaavanlaisella tavalla konsepti olisi helppo liittää pal-

velutaloon. 

Oma näkemykseni palvelurakennuksen tilaratkaisuista on rajoittunut lähinnä rakennus-

tekniseen puoleen. Ajatuksena kuitenkin oli, että palvelurakennuksessa toimisi esimer-

kiksi kotihoitoalan yritys, sekä sisältäisi yhteisen tilan alueen asukkaille vapaaseen 

käyttöön. Johannan mukaan tärkeimmät palvelut palvelurakennuksessa ovat kotihoi-

don palveluntuottajan edellytys ja mielellään ympärivuorokautinen hoitajan saatavuus. 



 

 

Ravintola-/ ruokailumahdollisuus, kuntosali, sekä kampaamo/ parturi+ muut hyvinvoin-

tipalvelut. 

Huomioisin myös mahdollisuuden tuottaa tehostettua asumista esim. omassa ryhmä-

kodissa. Siinä vaiheessa, kun asuminen omassa kodissa palvelujen turvin ei enää on-

nistuisi, olisi siirtyminen tämän tyyppisen hoitoon/asumiseen jouhevaa ja ympäristö 

pysyisi samana, Johanna lisää.  

Kysymykseen tilan tarpeista tällaiselle toiminnalle Johanna pitäisi tärkeänä, että yhtei-

set tilat tulisivat olla ennen kaikkea soveltuvia eri tapahtumille ja esteettömille. Yrityk-

sen puolesta ajattelen lähinnä kotihoidonpalveluja, riittävät toimistotilat hoitajien työs-

kentelylle ja hoitotarvikkeiden säilyttämiselle sekä tietysti sosiaalitilat asianmukaiset 

Johanna lisää. 

Esittelykierroksella palvelutaloon keskustelimme tilavaatimuksista. Totesimme yhdessä 

palvelutalon olevan toteutettu moniosaisena rakennuksena, jossa keskirakennuksessa 

sijaitsee juurikin tällainen palvelurakennus, sillä erotuksella, että kaikki tilat ovat samaa 

rakennusta. Palvelutalon keskiosan pohjapiirustus kävisikin suoraan tämän opinnäyte-

työn esimerkkipohjapiirustukseksi. Johanna kertoo Attendo Oy:llä olevankin tarjottava-

na senioriasumista kerrostaloissa. Senioriasumisella tarkoitetaan vuokra-asumista, 

jossa jossain määrin toteutuukin opinnäytetyössä tarkoitettu asumismalli, tosin kerros-

taloasumisena ja kaupunkien keskustoissa. Kaarlaaksokoti Lahdessa on 61-paikkainen 

hoivakoti Attendo Oy:llä, jossa on muutama jokseenkin samankaltainen kuin opinnäyte-

työssä esitetty asunto Johanna muistaa. 

Haastattelussa spekuloitiin hiukan kuluja, jotka syntyisivät Innovaatioprojektissa (Lähde 

1) esitetyille asunnoille, jos palvelurakennuksena toimisivat palvelutalon yhteiset tilat. 

Kuluja pidettiin keskustelussa epäolennaisen pienenä, koska todennäköisesti asukkaat 

ostaisivat tarvitsemansa palvelut läheisestä palvelutalosta. Korkeintaan kuitenkin pu-

huttaisiin mahdollisesti yhdestä henkilötyövuodesta. 

Haastateltava Johanna Piiranen on ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen konsepti 

tulisi tarpeeseen. Juuri tällainen oman asumisen ja palveluasumisen välimuoto puuttuu 

nykyisin, joten tarve olisi akuutti, Johanna toteaa. 

Pääkohderyhmä voisi olla ikääntyvät omakotiasujat, jotka kokevat omakotiasumisen 

liian raskaaksi, mutta kerrostaloon muuttamisen liian suurena muutoksena. Opinnäyte-



 

 

työssä tarkoitetussa asumismallissa poistettaisiin ainakin yksi muuttamisen tarve ikään-

tyvältä ihmiseltä ja palvelutalon yhteydessä toteutettuna luonnollinen liukuma omaeh-

toisesta asumisesta palveluasumiseen ilman suuria muutoksia ympäristöön ja ympä-

röiviin ihmisiin, jota Johanna pitää kokemuksensa mukaan hyvin tärkeänä. 

Kysymykseen, näkisitkö asumismallin palveluasumisena, palveluasumisen kilpailijana 

vai omaehtoisena vaihtoehtona oman arjen helpottamiseen, Johanna vastaa palvelu-

asumisena. Kyseessä olisi mahdollisuus räätälöidä palveluja ja tehostaa hoidontarvetta 

tilanteen niin vaatiessa. Palveluasumisen ja kotiasumisen välimuotona, sekä tervetul-

leena vaihtoehtona esimerkiksi ikääntyvän väestön asuntotarpeisiin Johanna lisää. 

Esittelykierros hoivakoti Lähteenpolku 

Kävin tekemässä Johanna Piirasen haastattelua 9.2.2018. Ennen haastattelua Johan-

na esitteli minulle hoivakodin toimintaa ja tiloja. Hoivakoti on rakennettu moniulok-

keiseksi yksikerroksiseksi rakennukseksi, jossa keskiosassa on niin sanottu palvelu-

keskus ja ympäröivissä siivissä asuntoja. Pohjaratkaisu on järkevä, koska kaikkialta 

asunnoista on samanpituinen matka palvelukeskukseen ja hoitohenkilökunnalla taas 

asiakkaiden luo. Palvelukeskus sisältää muonitustilan ruoanvalmistukseen, säilytyk-

seen ja tarjoiluun. Palvelukeskuksessa on myös varattu tilat syömiseen ja yleiseen 

oleskeluun. Palvelukeskuksen tiloissa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat, toimistoti-

lat, kokoustilat, sekä pyykinkäsittely- ja peseytymistilat henkilökunnan käyttöön. Kier-

roksella totesimme palvelukeskuksen tilojen olevan hyvin lähellä tässä työssä tarkoitet-

tua palvelurakennusta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  Palvelukeskuksen muonitustila. 

Kuvassa palvelukeskuksen muonitustila, jossa on mahdollisuus ruokahuollon valmis-

tuksen, ruokailuvälinehuollon ja elintarvikkeiden säilytystä varten. Kuva on otettu poh-

jakuvassa näkyvän ruokailutilan suunnasta ja näin ollen kuvassa etualalla näkyy tarjoi-

lutiski, joka helpottaa muonituksen jakelutyötä. Palvelukeskuksen muonitustilassa on 

nykyaikaiset suurtalouskeittiö koneet, kuten esimerkiksi kuvassa näkyvät koritiskaus-

kone ja höyryuuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.  Palvelukeskuksen ruokailutila. 



 

 

Palvelukeskuksen ruokailutila on tilaratkaisultaan väljä ja näin ollen mielekäs liikkua 

esimerkiksi apulaitteiden, kuten rollaattorin kanssa. Kuvassa hiukan kauempana näkyy 

muonitustilan tarjoilutiski ja taka-alalla yhteinen oleskelutila. Ruokailutilassa vastakkai-

sella seinällä on isot ikkunat, joista on mukavat näkymät palvelukeskuksen sisäpihalle. 

Avokeittiö ratkaisu muonitustilan ja ruokailutilan välillä helpottaa henkilökuntaa palve-

lemaan asiakkaita, sekä on tärkeä myös asiakkaiden turvallisuuden kannalta. Kuvassa 

oikealla näkyvä ovi johtaa hoitajien toimistoon, jossa sijaitsevat myös lääkehuone ja 

wc.  



 

 

 

 

Kuva 3.  Palvelukeskuksen oleskelutila. 

Palvelukeskuksen oleskelutilasta on yritetty saada mahdollisimman kodinoloinen tila. 

Oleskelutilaan kuuluu sohvia, nojatuoleja, pöytä sekä iso taulutelevisio. Tilaan on 

asennettu myös sähköllä toimiva takka, joka osaltaan vahvistaa kodinomaista tunnel-

maa huonekasvien ohella. Oleskelutilaan on esteetön näkymä muonitustilasta ja henki-

lökunnan on näin helppo tarkkailla myös tätä tilaa muiden askareiden ohella. Tila on 

hyvin valaistu ja ikkunasta aukeaa näkymä palvelukeskuksen sivupihalle, jossa sijait-

see terassi. Terassille on käynti oleskelutilasta, jossa asiakas voi seurailla liikennettä 

viereisellä tiellä tai katsella palvelukeskuksen pihalla kesäaikaan pidettäviä kotieläimiä. 

  



 

 

 

Kuva 4.  Palvelukeskuksen toimistotila. 

Palvelukeskuksen hoitajien toimisto sijaitsee muonitustilan vieressä. Hoitajille varattu 

tila on tärkeä keskittymistä vaativissa töissä kuten lääkkeiden jakamisessa. Lääkehuo-

ne sijaitseekin hoitajien toimiston yhteydessä ja näin ollen lääkehuoneeseen ei ole 

pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. 

  



 

 

 

Kuva 5. Henkilökunnan sosiaali- ja peseytymistilat. 

Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat pohjakuvassa oikealla alhaalla ja tilaan johtaa 

oma uloskäynti. Sosiaalitilassa on pukukaapit työvaatteiden säilytystä varten, sekä pe-

seytymis- ja wc-tilat. Henkilökunnan sosiaali- ja peseytymistiloissa on pyykinpesukone, 

sekä kuivauskaappi työvaatehuoltoa varten. 

  



 

 

 

 

Kuva 6. . Palvelukeskuksen pyykkihuoltotilat. 

Palvelukeskuksen pyykinhuoltotila sijaitsee pohjakuvassa vasemmalla toiseksi alim-

maisena. Pyykinhuoltotila on tarkoitettu asiakkaiden pyykkihuoltoon ja varustettu laitos 

kokoluokkaisin pyykinhuoltokonein. Kuvassa näkyy laitoskokoinen pyykinpesukone ja 

kuivausrumpu. Tilassa on lisäksi kaksi kappaletta kuivauskaappeja sellaisia tekstiilejä 

varten, joita ei kuivausrummussa voi kuivata. 

 



 

 

2. Palvelurakennuksen pohjaratkaisu 

 

Kuva 7. Palvelurakennuksen esimerkki pohjaratkaisu 

Pohjaratkaisussa avokeittiömallilla toteutettu muonitustila tarjoaa hyvän näköyhteyden 

lähes kaikkiin yhteisiin tiloihin. Näin toteutettuna palvelurakennuksen pohjaratkaisu 



 

 

antaa hyvän mahdollisuuden henkilökunnalle olla tilanteen tasalla muiden askareiden 

ohella. Mitä milloinkin ympäröivissä tiloissa tapahtuu ja näin ollen tarvittaessa reagoida 

tilanteisiin nopeasti. Yhteiset tilat kuten ruokailu- ja oleskelutilat on sijoitettu palvelura-

kennuksen toiseen päätyyn ja muut tarvittavat niin sanotut lukitut tilat toiseen. Eri käyt-

tötarkoituksen tilojen ollessa eri päädyissä rakennusta muodostuu yhteistiloista suu-

rempi kokonaisuus, vaikka tapahtumien järjestämistä varten. Tilat on jaettu siten, että 

pohjakuvassa oikealla alhaalla on henkilökunnalle varatut tilat ja alhaalla vasemmalla 

asiakkaiden käytössä olevat tai asiakkaille varatut tilat. Ainoa poikkeus selkeään tilojen 

jakoon asiakkaiden ja henkilökunnan välillä on pohjakuvassa alhaalla vasemmalla si-

jaitseva kokoushuone. Mielestäni pohjaratkaisu on toimiva kokonaisuus ja siksi valittu 

esimerkkipohjaratkaisuksi. 

3. Erikoislaitteet 

Palvelurakennuksessa erikoislaitteiden tarve ilmenee lähinnä suurtalouskodinkoneissa. 

Erikoislaitteita ei ole huomioitu kustannuslaskennassa, koska kyseisten laitteiden hinta 

perustuu aina tarjous kauppaan ja näin ollen oikean suuntaista hinta-arviota ei voitu 

työtä varten saada. 

5 Palvelurakennuksen kustannukset 

1. Kustannuslaskenta yleisesti 

Kustannusvertailussa on käytetty TALO 80 -nimikkeistöön perustuvaa Excel-

taulukkolaskentapohjaa, joka saatiin työtä varten käyttöön opettaja Metropolian Timo 

Riikoselta. Eri rakennusmateriaalien hinnat on puolestaan kerätty omista toteutuneista 

hankkeista ja Taloon Yhtiöiden taloon.com-verkkosivustolta. LVIS-töiden hinnoittelu 

puolestaan perustuu paikallisien yritysten antamiin kustannusarvioihin. 

Hankkeen kustannusrakenne on laskettu massaperusteisesti ja syötetty TALO 80-

nimikkeistöön perustuvaan laskentataulukkoon ja rakennusliike Porvari Oy:n antamaan 

kustannusarvioon. Materiaalien hinnoittelu perustuu 8.11.2016 tarkastettuihin Taloon 

Yhtiöiden verkkokaupan hintoihin, LVI-töiden osalta saimme laskentatasoisen tarjouk-

sen Putkiurakointi Simpanen Oy:n LVI-insinööri Mikko Laurenilta, sähkötöiden osalta 



 

 

laskenta tarjouksen antoi Erolan sähkö ja kone Oy:n Vesa Erola ja tasoite- ja maalaus-

töiden osalta arvio saatiin LTU-Urakointi Oy:ltä. 

2. Palvelurakennuksen kustannukset 

Palvelurakennuksen kustannus arvio perustuu kolmeen päätekijään. Rakennustyö, 

LVI-työ ja sähkötyö. Kokonaisrakennuskustannus 1500 € rakennusneliötä kohden 

muodostuu annetuista kustannusarviosta. Innovaatioprojektissa (Lähde 1) esitettyjen 

asuntojen rakennuskustannusta palvelurakennus nostaisi 350 € rakennusneliötä koh-

den, jos palvelurakennus toteutettaisiin 100 neliön suuruisena. 

5.2.1 Rakennustekninentyö 

Rakennustyöstä hinta-arvion antoi Rakennusliike porvari Oy:n Pentti Porvari. Kustan-

nusarvio perustuu vankkaan kokemukseen yksikerroksisten rakennusten rakentami-

sesta yli 25 vuoden ajalta. Omakustannehinta esimerkkikohteen kaltaisen rakennuksen 

rakentamiselle on noin 1150 € rakennusneliötä kohden sisältäen kaikki rakennustekni-

settyöt. Palvelurakennuksen rakennusteknisentyön suurin yksittäinen kustannus on 

maanrakennustyö. Vaikkakin tässä arviossa käsitellään vain palvelurakennuksen ra-

kennuskustannuksia, on silti tähänkin projektiin jollain tasolla huomioitava liittymämak-

sut, piha-alueet ja muut kunnallisteknisettyöt. Toiseksi suurimmat kustannukset synty-

vät sisävalmistelutöiden märkätiloista.  Märkätiloja on rakennuksen kokoon nähden 

paljon ja se osaltaan hiukan nostaa rakennusneliöihin perustuvaa rakennuskustannus-

ta. Märkätiloista erikseen voisi mainita muonitustilan, jossa vesirasitus on suurella pin-

ta-alalla ja vedeneristystyö vaatii paljon työaikaa, sekä kalliita materiaaleja. Yksi suu-

rimmista kustannuksista muodostuu puuteollisuuden tuotteista. Rakennuksessa on 

paljon ulko-ovia ja suuria ikkunoita. Suuret ikkunat ovat hitaita asentaa ja niiden han-

kintahinta on yleisesti korkea. Myös nykyiset määräykset täyttävät ulko-ovet ovat kallii-

ta. Merkittävänä kuluna voidaan pitää myös työvoimakuluja, kun rakennus rakennetaan 

sahapuutavarasta paikallaan rakennettuna. Paikallaan rakentaminen on kuitenkin ele-

menttirakentamista kustannustehokkaampaa, joskin hitaampaa. 



 

 

5.2.2 LVI-työt 

LVI-töistä hinta-arvion antoi Putkiurakointi Simpanen Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lau-

ren. Kustannusarviosta on jätetty pois erikoislaitteet. Erikoislaitteita ei ole huomioitu 

kustannuslaskennassa, koska kyseisten laitteiden hinta perustuu aina tarjouskauppaan 

ja näin ollen oikean suuntaista hinta-arviota ei voitu työtä varten saada. Perustasoisena 

toteutettuna esimerkkikohteen LVI-työn hinta voidaan laskea rakennusneliöperustei-

sesti 200 € rakennusneliötä kohden. LVI-töiden merkittävimpänä kustannusta nostava-

na tekijänä voidaan pitää suurtalouskeittiön asettamat vaatimukset viemäröinnin ja il-

mastoinnin osalta. Muutoin esimerkkikohteen LVI-työtä voidaan pitää normaalin oma-

kotitalorakennuksen kaltaisena. Kohteen suunnittelija saattaa asettaa esimerkiksi il-

mastoinnin asennustyölle P1 vaatimustason, joka puolestaan hidastaa Ilmastointityötä 

ja näin nostaa hiukan kustannuksia. 

5.2.3 Sähkötyö 

Sähkötöistä kustannusarvion antoi Erolan sähkö ja kone oy:n Toimitusjohtaja Vesa 

Erola. Perustasoisena toteutettuna esimerkkikohteen sähkötyön hinta voidaan laskea 

rakennusneliö perusteisesti 150 € rakennusneliötä kohden. Palvelurakennuksessa 

sähkön ja pistokepaikkojen tarvittava määrä on hiukan normaali omakotirakennusta 

suurempi. Suurempi sähkön tarve ilmenee esimerkiksi muonitustilan ja pyykkihuoltoti-

lan sähkön tarpeissa. Suurtalous käyttöön suunnitellut kodinkoneet ovat usein voima-

virralla toimivia ja näin ollen rakennukseen tarvitaan normaali omakotitaloutta suurempi 

sähköliittymä, sekä suurempaa kaapelia sähkön jakamiseksi keskukselta käyttöpaik-

koihin. 

6 Asumismallin toteutusesimerkki 

Esteettömän asumismallin toteutustapoja työn edetessä nousi esiin kaksi toteutusta-

paa. Toteutustavoista kustannustehokkaampi vaihtoehto näyttäisi olevan valmiin palve-

lutalon yhteyteen rakennettavat innovaatioprojektissa (Lähde 1) esitetyt esteettömän 

asunnot, joissa palvelut tuotetaan jo valmiissa palvelurakennuksessa. Toisaalta erilli-

senä asuinaluetoteutuksena on konseptin sijoittaminen vapaampaa ja tonttimaaksi ei 

tarvitse valita palveluasumiseen kaavoitettua maa-aluetta. Innovaatioprojektissa (Läh-

de 1) nykyiset rakennusmääräykset täyttävä rivitalosuunnitelma on muutettu esteettö-

myyden osalta esteettömyyteen liittyvät määräykset täyttävästä suunnitelmasta Invali-



 

 

diliiton suosituksen mukaiseksi. Alla muutamia oleellisia Invalidiliiton ja esteettömyys-

tiedon keskuksen suosituksia rakenne- ja tilaratkaisuista. 

 

Kuva 8. Esteettömyyssuositusten mukainen eteinen. 

Asunnon tuulikaappi tai eteinen mitoitetaan siten, että siellä mahtuu kääntymään ulko-

na käytettävällä pyörätuolilla. Tilantarve on silloin vähintään 1500 x 1500 mm. Pienta-

lossa ei yleensä ole mahdollista rakentaa erillistä tilaa ulkona käytettävää pyörätuolia 

varten, joten eteinen mitoitetaan siten, että yksi pyörätuoli mahtuu olemaan siinä pysy-

västi ja siirtyminen pyörätuolista toiseen on mahdollista. Tähän tarvittava tila on pyörä-

tuolien ollessa vierekkäin 2000 x 1400 mm. Ulkopyörätuolille olisi asunnossa oltava 

myös pesumahdollisuus joko suoraan eteiseen liittyvässä kylpyhuoneessa tai asun-

nossa tulisi olla ns. pesueteinen. Esteettömyystiedon keskuksen suosituksen mukaisen 

tuulikaapin / eteisen mallipohja on esitetty kuvassa 1. Pyörätuolin laturia varten etei-

sessä tulisi olla myös pistorasia ja säilytyshylly. (Invalidiliitto 2016) 



 

 

 

Kuva 9. Esimerkkejä esteettömän keittiön tila ratkaisuista. 

Esteetön keittiö tulisi suunnitella siten, että tavaroiden siirtäminen olisi mahdollista ta-

soa pitkin vetämällä ja mahdollisimman pienin nostoliikkein. Kodinkoneiden tai kome-

roiden sijoittamista nurkkaan tulisi myös välttää. 

 



 

 

Kuva 10. Ruokapöydän mitoitus. 

Ruokailutilan ja keittiön etäisyyden tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja ruokailutilan tuli-

sikin mahdollisuuksien mukaan sijaita keittiön kanssa samassa tilassa. Suositeltu etäi-

syys ruokapöydän ja kiintokalusteiden välillä on 1400 mm. Ruokapöydän mitoituksessa 

tulee pyörätuolille varata leveyssuunnassa vähintään 900 mm tilaa. Pyörätuolilla mah-

tuu ajamaan pöydän ääreen, kun vapaan tilan syvyys on vähintään 1100 mm ja leveys 

pöydän jalkojen välissä 1200 mm. 

 

Kuva 11. Erilaisia esteettömän makuuhuoneen pohjapiirroksia. (Esteettömyystiedon keskus 
2016). 

Esteettömyyssuositusten mukaan vähintään yksi asunnon makuuhuoneista tulisi olla 

esteetön ja muidenkin asunnon makuuhuoneiden helposti muutettavissa esteettömiksi. 

Liikkumisesteisen henkilön vuode tulisi voida sijoittaa siten, että siitä on näkymä huo-

neen ovelle ja ikkunasta ulos. Usein esteettömässä asunnossa asuva käyttää mootto-

roitua tai muuten nostettavaa ja laskettavaa sänkyä. Ohjeelliset sängyn mitat ovat 2100 

x 950 mm. Esteettömän makuuhuoneen rakenteissa tulisi myös olla varaus kattoon ja 

seinään kiinnitettävälle nostolaitteelle. 



 

 

 

Kuva 12. Esteettömyyssuositukset täyttävä kylpyhuone-/wc-tila. (Esteettömyystiedon keskus 
2016). 

Pesualtaan korkeus on yksilöllinen ja pyörätuolin käyttäjää varten altaan alla oleva tila 

tulee olla vapaa. Pyörätuolin käyttäjään varten pesualtaan edessä tarvitaan 1200 mm 

vapaata tilaa. Erilaisille käyttäjille ja muuttuviin tarpeisiin on saatavissa myös korkeus-

säädettäviä altaita. Wc-istuimen vieressä tulee olla vähintään 800 mm vapaata tilaa. 

Asunnoissa riittää useimmiten tämän suuruinen tila vain toisella puolella wc-istuinta, 

koska kalusteiden paikkoja vaihtamalla tila voidaan saada myös toiselle puolelle wc-

istuinta. Suositellumpi vapaa tila wc-istuimen viereen olisi 1100 mm, mikä mahdollistaa 

avustajan siirtymisen pois wc-istuimen vieressä olevan pyörätuolin takaa 

 



 

 

Kuva 13. Esteetön löylyhuoneratkaisu, jossa kiuas upotettuna. 

Esteetön löylyhuoneratkaisu, jossa lauteille ei tarvitse nousta, vaan kiuas on upotettu 

lattiaan. Tässä ratkaisussa löyly saadaan ulottumaan lattian tasolle, jolloin korkeita 

lauteita ei tarvita ollenkaan. 

1. Palvelutalon läheisyyteen rakennettuna 

Innovaatioprojektissa (Lähde 1) tarkoitettujen esteettömän asumismallin mukaiset 

asunnot rakennettaisiin valmiin palvelutalon tai hoivakodin yhteyteen. Rakennuttamis-

malli olisi kustannustehokas, sillä palvelurakennus olisi jo valmiiksi rakennettu ja palve-

lurakennuksen rakennuskustannuksia olisi jakamassa suurempi määrä asuntoja. Voi-

daan suoraan ajatella palvelurakennuksesta aiheutuvan kustannusnousun oleva ver-

rannollinen asuntojen määrään, kun lasketaan esteettömän asumismallin asuntojen ja 

hoivakodin asuntojen asunnot yhteen. Tätä toteutustapaa puoltaa myös se, että ihmi-

sen ikääntyessä tulee väistämättä tilanne, kun ei enää pysty asumaan omillaan. Es-

teettömän asumismallin asuntojen ollessa lähellä hoivakotia tai palvelutaloa, josta pal-

velut ostetaan, on selkeä etu sillä, että henkilö jo valmiiksi tuntee palvelutalon ja henki-

lökunnan. Tällaisella järjestelyllä henkilön siirtyessä koko vuorokautiseen hoitoon on 

elämänmuutos pienempi ja luontevampi. Se tapahtuu niin sanotusti talon sisällä, eikä 

kyseisessä elämänvaiheessa tarvitse enää muuttaa uuteen ympäristöön ja uusien ih-

misten pariin. 

Rakennuttajana toimisi jokin vanhuspalveluja tuottava yritys esimerkiksi Attendo Oy. 

Attendo Oy:llä isona yrityksenä on riskinottokykyä ja mahdollisuus rakennuttaa esteet-

tömän asumismallin mukaisia asuntoja palvelutalon tai hoivakodin yhteyteen. Johanna 

Piiraisen haastattelusta kävi ilmi, että kysyntää tällaiselle ratkaisulle olisi paljonkin, jo-

ten hankkeen todennäköisin toteutumismalli onkin juuri palvelutalon tai hoivakodin välit-

tömään läheisyyteen rakennutetut esteettömät rivitaloasunnot. Tässä rakennuttami-

senmallissa kustannusten nousu rajoittuu innovaatioprojektissa (Lähde 1) esitettyyn 80 

€/m². 

2. Itsenäisenä rakennus kokonaisuutena 

Tämän rakennuttamismallin suurin etu on vapaa sijoittaminen, sekä kaava, että haja-

asutusalueelle. Pienissä muuttotappiokunnissa ei välttämättä ole palvelutaloa tai sen 



 

 

läheisyyteen ei voida esteettömän asumismallin mukaisia rivitaloasuntoja rakentaa. On 

kuitenkin voitu huomata ikääntyvien ihmisten halu muuttaa pois kaupunkien hälystä 

rauhallisemmille asuinalueille ja näin ollen markkinat ovatkin asumismallille suotuisat. 

Suurin este pieniin kuntiin muuttamisella ikääntyvillä on kuitenkin pelko palveluiden 

saamattomuudesta, mutta järjestelyllä, jossa kodin läheisyydessä on palvelurakennus, 

joka tuottaa kaikki tarvittavat palvelut, kynnys muuttaa haja-asutusalueelle laskee. 

6.2.1 Yhteistyökumppani 

On selvää, että tämänlaisen pilottihankeen käynnistäminen sisältää suuren taloudelli-

sen riskin. Ensinnäkin olisi löydettävä yhteistyökumppani palvelurakennuksen palvelun-

tarjoajaksi. Tähän olisi sopiva yksityinen tai kunnallinen kotihoitoyritys, jotta palvelura-

kennus vastaisi tarkoitustaan. Palvelurakennuksessa olisi oltava henkilökuntaa paikalla 

ainakin määräajoin, että sosiaalisen kanssakäynnin idea palvelurakennuksessa toteu-

tuisi. Henkilökunnan paikallaolo voitaisiin järjestää esimerkiksi sijoittamalla kotihoidon 

toimistotilat palvelurakennukseen, jolloin lähtökohtaisesti kotihoidon johtaja olisi paikal-

la. Muutoin henkilökuntaa tarvittaisiin myytyjen palveluiden mukaan, jolloin resurssien 

tarve määrittyy myynnin mukaan, eikä rasita kotihoitoyrityksen kassaa. 

6.2.2 Rakennuttaminen 

Koska esteettömän asumismallin asuinalueen rakentamisen kustannukset ovat keskin-

kertaista markkinahintaa korkeammat, ei rakennuspäätöstäkään voida tehdä heppoisin 

perustein. Myytävinä asuntoina asuntojen myyntiaste olisikin oltava 70% luokkaa, jotta 

rakentaminen voitaisiin aloittaa. Tämä johtuu siitä, että korottunutta neliöperustaista 

rakennuskustannusta ei suoraan voida siirtää asunnon hintaan vaan se olisikin ajatel-

tava pidempiaikaisena sijoituksena, jossa palveluntarjoaja hiljalleen maksaa sijoitusta 

esimerkiksi vuokrana hallitsemistaan tiloista taloyhtiölle takaisin. Toisena vaihtoehtona 

on toteuttaa asuinalue kiinteistöosakeyhtiönä, jossa kaikki maksavat vuokraa. Kump-

paniksi olisi löydettävä tällöin kiinteistösijoitusyhtiö, joka antaa rakennuttamispäätöksen 

oman harkintansa perusteella. Tällainen yhtiö voisi olla jokin vakavarainen rakennuslii-

ke tai vaihtoehtoisesti kunta. Rakennusliike tai sijoitusyhtiö voisi hankkeeseen ryhtyä 

vaihto asuntotyypillisellä ratkaisulla, jossa yhtiö saa markkinahintaa alhaisemmalla hin-

nalla vaihdossa henkilön nykyisen asunnon. 



 

 

7 Johtopäätökset 

Työn edetessä olen voinut todeta tämänlaisen asumismallin olevan jotain uutta, mutta 

myöskin jotain jo keksittyä. Hoivakodin johtaja Johanna Piiranen on kanssani samaa 

mieltä, että tämän tyyppinen asumismalli puuttuu tai sitä on tarjolla liian vähän. Työn 

edetessä minullekin selvisi, ettei koko asutusalueen rakentaminen palvelurakennuksi-

neen olekaan välttämättä paras vaihtoehto vaan esteettömän asumismallin liittäminen 

valmiiseen hoivakotiin tai palvelutaloon hyödyttäisi, sekä asuntoihin muuttavia henkilöi-

tä, kuin hanketta taloudellisesta näkökulmasta. Joskin erillisenä rakennuskokonaisuu-

tena esteettömän asumismallin rakennukset palvelurakennuksineen olisi vapaammin 

sijoitettavissa, joka puolestaan voisi osaltaan hidastaa pienien kuntien muuttotappiota. 

Työstäni voidaan myös päätellä esteettömyyden ja toimivan ratkaisun kotiasumisen 

pidempää mahdollistavan ratkaisun olevan edelleen kustannustehokasta vallitsevalla 

uusien asuntojen hintatasolla. Kate on kuitenkin pienempi, joka osaltaan rajaa suurien 

rakennusliikkeiden kiinnostusta tämänkaltaisiin projekteihin rakennuttajan näkökulmas-

ta. 

8 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan sanoa palvelurakennuksen nostavan innovaatioprojektissa 

(Lähde 1) esitettyjen asuntojen rakennuskustannushintaa huomattavasti, jos palvelura-

kennuksen käyttäjän maksamaa vuokraa ei pois lasketa asuntojen rakennuskustan-

nuksesta. Kuitenkin on selvää, että palveluntarjoaja toimiessaan rakennuksessa mak-

saa tiloista vuokraa vaikkakin vain omassa käytössään olevista tiloista. Kiinteistöyhtiö 

toteutuksella mielestäni kuitenkin Palvelurakennuksen rakennuskuluja ei suoraan voida 

laskea pelkkiin asuntojen neliöhintoihin, koska palveluntarjoaja maksaa vuokrana suu-

rimmanosan kuluista. 

Järkevin tapa toteuttaa konsepti on jo valmiin palvelutalon yhteyteen tai niin, että palve-

lurakennukseen palveluiden tarjoajaksi sijoitetaan esimerkiksi kotihoidon yksikkö, joka 

muutoinkin tarvitsisi toimintatilat. 
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Liite 1. Attendo Oy Hoivakoti Lähteenpolun pohjapiirros. 
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Liite 2.  

Johanna Piiraisen haastattelu ja ennakkokysymykset. 

Johanna Piiranen Attendo Oy. haastattelu 9.2.2018 

Johanna Piiranen toimii Attendo Oy Lähteenpolku hoivakodinjohtajana. hoivakoti toimii 

osoitteessa Lähteenpolku 1 18150 Heinola. 

kertoisiko itsestäsi. kuka olet ja millainen on työnkuvasi? Entä koulutustaustasi? 

Olen 44-vuotias kohta kolmen aikuisen lapsen äiti ja hoivakodin johtaja Attendo 

Oy:ssä.  Työssäni vastaan hoivakodin toiminnasta hyvin kokonaisvaltaisesti, henkilös-

töhallinto ja talous mukaan lukien.  Olen koulutukseltani perushoitaja ja sairaanhoitaja 

AMK. Täydennyskoulutuksia on mm. Itä-Suomen yliopisto, Terveyshallintotieteestä 

60op. Attendon johtamisen opinnosta v.2016 8kk ja viimeiseksi Lahden ammattikor-

keakoulussa johtamisen opinnot 30op. liittyen valmistelussa olevaan uuteen Soteen.  



 

 

Lisäksi Johanna kertoo tehneensä esimiestyötä laaja alaisesti sosiaali- ja terveyshuol-

lossa 8 vuotta. Hän on itse sairaanhoitajana keskittynyt avohoito puolella mielenter-

veys- ja päihdetyöhön, kun työskenteli sairaanhoitajana päihdepolilla, sekä siinä työssä 

myös aloittanut esimiestyöt aluevastaavana kotihoidossa kertoo. Sen jälkeen hän siirtyi 

vanhustyöhön ensin Medivire OY:lle ja sieltä nykyiselle työnantajalleni Attendo Oy:lle 

asumispalvelutyöhön. Kotihoidon työ on kovasti myös muuttunut ja kehittynyt sinä ai-

kana, kun hän alan kanssa on ollut tekemisissä. Johannan näkemyksen mukaan ihmi-

set haluavat asua kotona pitempään ja tästä johtuen työtä on kotihoidossa paljon ja 

ihmiset, jotka siirtyvät palveluasumisen piiriin on aiempaa huono kuntoisempia. Johan-

nan mielestä olisi tarvetta olla jonkinlainen väli asumismuoto normaali asumisen ja pal-

veluasumisen välillä. Päättötyön esittämä konsepti voisi olla juuri tällainen Johanna 

pohtii. 

Miten olet päätynyt työskentelemään nykyiseen ammattiisi? 

Oma tavoitteeni on ollut selkeä useamman vuoden ajan eli hallinnon työ, johon ohjau-

duin, kun opiskelin Itä-Suomen yliopistossa.  

Miten esteettömyyden vaatimukset ovat mielestäsi otettu huomioon nykyisellä työpai-

kallasi? Entäpä mahdollisilla edellisillä työpaikoillasi? 

Hyvin. Rakennus on uusi ja mielestäni hoivakodissa on huomioitu esteettömyys erittäin 

hyvin, poikkeuksena terassin liuska osuus, joka on korjattu valmistumisen jälkeen.  

Edellisissä työpaikoissa on ollut haasteita esteettömyyden kanssa koska rakennukset 

ovat olleet vanhoja, eikä nykyaikaisia vaatimuksia ole ilmeisesti huomioitu tai tunnettu-

kaan silloin. 

 Kysymyksen tiimoilta herää antoisa keskustelu esteettömyyden suositusten ja mää-

räysten eroavaisuudesta toisistaan. Lähde materiaalina on haastateltavalle toimitettu 

innovaatioprojektin tuotos Esteettömän asumismallin aiheuttamat lisäkustannukset 

asuinrakentamisessa, jossa käydään asiaa läpi monelta kantilta. 

Oletko pääsyt vaikuttamaan nykyisen työpaikkasi tilojen suunnitteluun? 

En juurikaan. 



 

 

Haastattelussa kuitenkin ilmenee, että Johanna olisi halunnut osallistua ja olisikin joi-

tain asioita tehnyt toisin. Johannan antamassa palautteessa talon suunnitteluun käsitel-

tiin puutoksia pari asumisen, senioriasumisen saralla sekä monet asuntoihin tutustu-

neet henkilöt olisivat kaivanneet omia keittotiloja, sekä erillistä makuuhuonetta. Joten 

tässäkin kohdassa viitataan asumisen konseptiin, jollaista tässä opinnäytetyössä käsi-

tellään. Vastauksena Johanna sai työnantajaltaan viestin, että tällaisiin palveluasumi-

sen ratkaisuihin tullaan jatkossa liittämään myös näitä huoneisto tyyppisiä huoneita. 

Palveluasumisen kehittyessä sen piiriin tulee jatkossa niin erilaisia ja eri kuntoisia ihmi-

siä, että palveluntarjoajien olisi vastattava laajemmin ihmisten tarpeisiin. Innovaatiopro-

jektissa esitetty asuntotyyppi olisikin sopinut Johannan mielestä mainiosti osaksi jo 

tähänkin palvelutaloon, jolloin olisi luontevaa siirtyä palveluasumiseen kunnon niin vaa-

tiessa, jolloin kaikki henkilökunta ja tilat olisivat jo tuttuja. 

Haastattelija tässä vaiheessa haastattelua itsekin alkaa ajatella opinnäytetyön tavoit-

teena olevan asumismalli konseptin optimaalisimman sijoituspaikan olevankin juuri osa 

tällaista palvelutaloa tai sijaita sen välittömässä läheisyydessä. Johanna kertookin 

markkinoilla olevan paljonkin kysyntää juuri tämän tyyppiselle asumiselle ja tällainen 

ratkaisu toisi myös kustannustehokkaan ratkaisun asumismallin tarpeisiin, kun palvelut 

tuotetaan palvelutalon tiloin ja resurssein. 

Olethan lukenut innovaatioprojektini raportin (Esteettömyyden lisäkustannukset asunto-

rakentamisessa). Millaisia ajatuksia tekemämme ratkaisut herättivät? Olisitko ratkaissut 

jotain toisin? 

Saunan kiuas ratkaisu on huippuhyvä. Näin pitäisi olla kaikissa vastaavissa tiloissa, 

jotta lämpöä riittää jalkatilaan saakka, kun lauteet ovat alhaalla tai saunoja esim. suih-

kutuolissa. 

 Keskustelussa sauna ratkaisusta todettiin tällaisen sauna ratkaisun olleen mahdollinen 

myös tähän palvelutaloon, joskin asia oli ratkaistu tässä rakennuksessa muutoin. 

Opinnäytetyö käsittelee kustannuksia, kun innovaatioprojektissa esiteltyjen asuntojen 

yhteyteen rakennettaisiin niin sanottu palvelurakennus. Miltä tämä kuulostaa ajatukse-

na? Lähtökohtaisesti asukkaat asuisivat näissä asunnoissa itsenäisesti tilaten vain niitä 

palveluita, joita katsovat tarpeellisiksi. 



 

 

Kuulostaa järkevältä, näin mahdollistuu ikäihmisen asuminen omassa kodissa mahdol-

lisimman pitkään ja palvelujen saatavuus olisi lähellä.  

Jo aiemmin kohdassa 4 totesimme Innovaatioprojektissa esitettyjen asuntojen liittämi-

nen palvelutalon läheisyyteen olevan kustannustehokkaampaa kuin palvelurakennuk-

sen liittäminen asuntojen yhteyteen. Jonkinlaisella yhteistyö sopimuksella tai vastaaval-

la konsepti olisi helppo liittää palvelutaloon. 

Oma näkemykseni palvelurakennuksen tilaratkaisuista on rajoittunut lähinnä rakennus-

tekniseen puoleen. Ajatuksena kuitenkin oli, että palvelurakennuksessa toimisi esimer-

kiksi kotihoitoalan yritys, sekä sisältäisi yhteisen tilan alueen asukkaille vapaaseen 

käyttöön. Millaisia palveluita tarjoaisit alueen asukkaille, jos toimisit palveluntarjoajana 

palvelurakennuksessa? 

Kotihoidon palveluntuottaja ehdoton edellytys ja mielellään 24h hoitajan saatavuus 

Ravintola/ Ruokailumahdollisuus 

Kuntosali 

kampaamo/ parturi+ muut hyvinvointi palvelut 

Huomioisin myös mahdollisuuden tuottaa tehostettua asumista esim. omassa ryhmä-

kodissa, siinä vaiheessa, kun asuminen omassa kodissa palvelujen turvin ei enää on-

nistu eli siirtyminen tämän tyyppisen hoitoon/asumiseen olisi jouhevaa ja ympäristö 

pysyisi samana.  

Millaisia tiloja mielestäsi tämän tyyppinen Yritys tarvitsisi? Entäpä millaisia tulisi olla 

yhteiset tilat? 

Yhteiset tilat tulee olla ennen kaikkea soveltuvia eri tapahtumille ja esteettömille.  

Yrityksen puolesta ajattelen lähinnä kotihoidon palveluja, riittävät toimistotilat hoitajien 

työskentelylle ja hoitotarvikkeiden säilyttämiselle sekä tietysti sosiaalitilat asianmukai-

set. 



 

 

Esittelykierroksella palvelutaloon keskustelimme tämän kohdan tila vaatimuksista. To-

tesimme yhdessä palvelutalo ollessa toteutettu moni osaisena rakennuksena, jossa 

keskirakennuksessa sijaitsee juurikin tällainen palvelurakennus, sillä erotuksella, että 

kaikki tilat ovat samaa rakennusta. Palvelutalon keskiosan pohjapiirustus kävisikin suo-

raan tämän opinnäytetyön esimerkki pohjapiirustukseksi. Johanna kertoo Attendo 

Oy:llä olevankin tarjottavana senioriasumista kerrostaloissa. Senioriasumisella tarkoite-

taan vuokra-asumista, jossa jossain määrin toteutuukin opinnäytetyössä tarkoitettu 

asumismalli, tosin kerrostalo asumisena ja kaupunkien keskustoissa. Kaarlaaksokoti 

Lahdessa on 61 paikkainen hoivakoti Attendo Oy:llä, jossa on muutama jokseenkin 

opinnäytetyössä esitetty asunto Johanna muistaa. 

Haastattelussa spekuloitiin hiukan kuluja, jotka syntyisivät Innovaatioprojektissa esite-

tyille asunnoille, jos palvelurakennuksena toimisi palvelutalon yhteiset tilat. Kuluja pi-

dettiin keskustelussa epäolennaisen pienenä, koska todennäköisesti asukkaat ostaisi-

vat tarvitsemansa palvelut läheisestä palvelutalosta. Korkeintaan kuitenkin puhuttaisiin 

mahdollisesti yhdestä henkilötyövuodesta. 

Näkisitkö tarvetta tämän tyyppiselle asumisratkaisulle tulevaisuudessa? 

Ehdottomasti kyllä 

Juuri tällainen oman asumisen ja palveluasumisen välimuoto puuttuu nykyisin, joten 

tarve olisi akuutti Johanna toteaa. 

Pää kohderyhmä voisi olla ikääntyvät omakoti asujat, jotka kokevat omakotiasumisen 

liian raskaaksi, mutta kerrostaloon muuttamisen liian suurena muutoksena. Opinnäyte-

työssä tarkoitetussa asumismallissa poistettaisiin ainakin yksi muuttamisen tarve ikään-

tyvältä ihmiseltä ja palvelutalon yhteydessä toteutettuna luonnollinen liukuma omaeh-

toisesta asumisesta palveluasumiseen ilman suuria muutoksia ympäristöön ja ympä-

röiviin ihmisiin, jota Johanna pitää kokemuksensa mukaan hyvin tärkeänä. 

Näkisitkö asumismallin palveluasumisena, palveluasumisen kilpailijana vai omaehtoi-

sena vaihtoehtona oman arjen helpottamiseen? 

palveluasumisena, jossa olisi mahdollisuus räätälöidä palveluja ja tehostaa hoidon tar-

vetta tilanteen niin vaatiessa. 



 

 

Palveluasumisen ja kotiasumisen välimuotona, sekä tervetulleena vaihtoehtona esi-

merkiksi ikääntyvän väestön asunto tarpeisiin Johanna lisää. 
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Työn tavoitteena oli selvittää lisäkustannusten suuruus, kun asuinrakennus toteutetaan 
nykyisten esteettömyyttä koskevien määräysten asemesta esteettömyyttä koskevien suo-
situsten mukaan.  
 
Työssä selvitettiin nykyiset esteetöntä rakentamista koskevat määräykset laista, asetuk-
sesta, Suomen rakentamismääräyskokoelmasta sekä kunnan rakennusjärjestyksestä ja 
rakennusvalvontaviranomaiselta. Esteettömyyssuositukset ja suosituksen mukaiset raken-
neratkaisut saatiin Invalidiliiton Esteettömyystiedon keskukselta ja parhaat rakenneratkai-
sut sovitettiin esimerkkikiinteistöön. 
 
Käyttäen esimerkkinä Heinolassa sijaitsevaa tonttia ja sille suunniteltua rivitaloyhtiötä, sel-
vitettiin suunnitelmiin tehtävät esteettömyyssuositusten mukaiset muutokset. Muutoksista 
aiheutuvat kustannukset selvitettiin osin omien kustannuslaskelmien perusteella ja osin 
pyytämällä tarvittavista muutostöistä suuntaa antavia tarjouksia urakoitsijoilta. Saatujen 
laskelmien perusteella koottiin muutosten asuntokohtaiset kustannukset ja laskettiin es-
teettömyyden lisäkustannus asuinneliötä kohden. Esteettömyyden lisäkustannuksiksi ne-
liömetriä kohden saatiin 127 euroa. Tekemällä oviautomatiikalle vain varaus ja jättämällä 
automatiikka asennettavaksi tarvittaessa myöhemmin, saadaan esteettömyyteen varautu-
misen kustannukset pudotettua noin 80 euroon neliömetriltä, mikä on noin 5  % rakenta-
miskustannuksista. 
 
Työn perusteella voi todeta, että esteettömyyteen varautuminen ei lisää rakennuskustan-
nuksia merkittävästi. Sen sijaan esteetön asunto voi parantaa vuokrakäyttöön rakennetun 
asunnon käyttöastetta ja näin lisätä vuokratuottoja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella, jossa vuokra-asuntojen kysyntä ei aina ylitä tarjontaa. Esteettömyyden huomioon 
ottamisen vaikutusta asunnon myyntihintaan tai myyntiaikaan ei saatu työn puitteissa selvi-
tettyä. Esteettömien asuntojen kysyntä kasvanee kuitenkin väestön ikääntymisen myötä 
tulevaisuudessa, joten esteettömyys voi osoittautua asuntoa myytäessä taloudellisesti erit-
täinkin kannattavaksi sijoitukseksi. Haittaa esteettömyyden huomioon ottamisesta ei aina-
kaan ole.      
 
 

Avainsanat Esteettömyys, rakentaminen, kustannukset 
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Sisällys 

Lyhenteet 

1 Johdanto Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

2 Esteettömyys Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3 Esteetöntä rakentamista ohjaavat määräyksetVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty. 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.3 Suomen rakentamismääräyskokoelmaVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty. 

3.3.1 RakMk yleisesti Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.3.2 G1, asuntosuunnittelu Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.3.3 F2, rakennuksen käyttöturvallisuusVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty. 

3.3.4 F1, esteetön rakennus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.5 Kuntakohtainen ohjaus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4 Esteettömyyssuositukset Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.1 Sisäänkäynti ja ulko-ovi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.2 Tuulikaappi ja eteinen Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.3 Keittiö ja ruokailutila Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.4 Makuuhuoneet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.5 Pesutilat, wc:t ja saunat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5 Esimerkkikiinteistö Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.1 Olemassa olevat suunnitelmat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2 Suunnitelmaan tehtävät muutokset Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.1 Johdanto Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.2 Tuulikaappi ja eteinen Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.3 Kylpyhuoneen laajennus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
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5.2.4 Sauna Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.5 Väliovet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.6 Keittiöt Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.7 Ulko-ovi Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.8 Luiskat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6 Lisäkustannukset Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6.1 Lisäkustannusten laskenta yleisesti Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6.2 Suositukset täyttävän suunnitelman lisäkustannuksetVirhe. Kirjanmerkkiä ei 
ole määritetty. 

7 Yhteenveto Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

8 Lähteet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

Liitteet  

Liite 1. Esimerkkikiinteistön asemapiirros ja pohjapiirros (2 sivua) 

Liite 2. Esimerkkiasuntoon tehtävät muutokset (1 sivu) 

Liite 3. Esimerkkikiinteistön kokonaisrakennuskustannukset (1 sivu) 
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Lyhenteet 

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 siihen tehtyine muutoksi-

neen 

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 siihen tehtyine muutoksineen 

RakMk Suomen rakentamismääräyskokoelma 

 

 


