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1

Johdanto

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutustua yhteisöllisen asumisen ratkaisuihin ja
taloteknisen suunnittelun ohjaukseen ja luoda taloteknisen suunnittelun ohjauksessa
käytettävä tarkastuslista. Tässä käytettiin apuna Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18-rakennustietokorttia. Työ tehtiin Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit
Oy:lle.

Kirjallisuusosassa käsitellään yhteisöllistä asumista, syitä sen tarpeellisuudelle ja erityispiirteitä, joita yhteisöllinen asuminen asettaa talotekniselle suunnittelulle. Kirjallisuusosassa esitellään yhteisöllisen asumisen kohteita Suomesta ja ulkomailta. Työssä
yhteisöllistä asumista tarkastellaan etupäässä ikäihmisten näkökulmasta. Tutkimusosassa laaditaan taloteknisen suunnittelun ohjauksessa käytetty tarkastuslista, jossa
huomioidaan yhteisöllisen asumisen suunnittelulle aiheuttamat lisätarpeet. Tarkoituksena on, että Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n voisi käyttää tarkastuslistaa
yhteisöllisen asumisen kohteissa.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on rakennuttamis-, valvonta- ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Yrityksen toimialueena on julkisrakentaminen, korjausrakentaminen, toimitilarakentaminen ja uudisrakentaminen. Se on perustettu vuonna 1989, ja
sillä on toimipisteitä Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella. Työntekijöitä on noin 80.
Yrityksen päätoiminta-alue on pääkaupunkiseutu, mutta hankkeita on myös koko Uudenmaan alueella sekä Tampereen ja Lahden seuduilla.
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2.1

Taustaa yhteisöllisen asumisen tarpeelle

Väestörakenne

Yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä on noussut 1950-luvulta lähtien. Tähän ikäryhmään kuului 1950-luvulla noin 8 % väestöstä, ja nyt vastaava luku on yli 20 % (kuva
1). Kun syntyvyys on alhainen ja ihmiset elävät entistä pitempään, yli 65-vuotiaiden
määrä tulee edelleen kasvamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltosuhde kasvaa.
Huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrää suhteessa työikäisten määrään prosentteina ilmaistuna. Huoltosuhde on sitä parempi, mitä
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alhaisempi sen arvo on, eli alhainen arvo kertoo siitä, että työikäisten määrä on suuri
verrattuna ei-työikäisiin. Huoltosuhde vuoden 2019 lopussa oli 60,8. Alhaisimmillaan
huoltosuhde Suomen itsenäisyyden aikana oli vuonna 1984, jolloin se oli 46,7. Ennusteiden mukaan huoltosuhde tulee kasvamaan arvoon 75 vuoteen 2065 mennessä (kuva 2). [1; 2.]

Suomessa on tajuttu, että huoltosuhteen kasvaminen ei salli määrärahojen tehotonta
käyttöä vaan asian ratkaisemiseksi on löydettävä uusia ratkaisuja, jotta olemassa olevilla resursseilla pysytään huolehtimaan kasvavasta ikääntyneiden määrästä [3].

Kuva 1. Väestön määrän kehitys ikäluokittain vuosina 1965–2019 [4].
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Kuva 2. Eri ikäluokkien osuus väestöstä ja huoltosuhteen arvioitu kehitys vuoteen 2065 mennessä [2].

2.2

Yhteisöllinen asuminen lisää ikäihmisten hyvinvointia

Valtioneuvoston kanslian julkaisema Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus tutkimus- ja kehittämishanke ASUVA (6/2016 – 5/2017) tarkasteli ratkaisuja ja malleja,
mitkä parantavat ikäihmisten yhteisöllisyyttä asuinalueilla sekä asumisratkaisuissa.
Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia yhteisöllisellä asumisella oli
ikäihmisten hyvinvointiin, ja tutkittiin keinoja, joilla muistisairaiden ihmisten yhteisöllisyyttä voisi lisätä palveluasumisessa. Hankkeessa ratkaisuja kartoitettiin Suomessa
sekä ulkomailla. [5.]

ASUVA-hankkeen tutkimustulosten mukaan yhteisöllinen asuminen edistää ikäihmisten
hyvinvointia ja tiivistää yhteisöllisyyttä asuinyhteisössä. Yhteisöllisyys asuinyhteisössä
lisää sosiaalista kanssakäymistä, kontakteja ja vastavuoroista auttamista. Tulosten
mukaan yhteisöllinen asuminen myös vähentää turvattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. [5.]

2.3

Yhteisöllinen asuminen säästää asumiskustannuksia

Yhteisöllisen asumismallin on todettu vähentävän julkishallintoon kohdistuvaa kustannuspainetta. Tämä johtuu siitä, että riski syrjäytyä ja joutua asunnottomaksi pienentyy
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yhteisöllisessä asumismuodossa, jossa on tarjolla mielekästä tekemistä ja yhteisoloa
yhteisökoordinaattorin ollessa apuna palvelujen ja tilojen käyttämisessä. Yhteisöllinen
asuminen myös vähentää ikäihmisten palvelun tarvetta. Tyydyttävät ihmissuhteet, monipuolinen aktiivinen osallistuminen ja ympäristöä kohtaan tunnettu luottamus ovat tekijöitä, joiden tiedetään myöhentävän tarvetta laitoshoidolle ja olevan muista taustatekijöistä riippumatta yhteydessä hyvinvointiin. Taloyhteisön ja yhteisökoordinaattorin yhteiskunnalle tuottaman kokonaishyödyn on Setlementtitaloissa arvioitu olevan vuosittain vähintään 1,3 miljoonaa euroa. Asukkaita Setlementtitaloissa asui tutkimuksen
aikaan n. 2 000. [6; 7.]

2.4

Kaupungistuminen

Kaupungistumisella tarkoitetaan kaupunkien väkiluvun kasvua ja maaseudun väestökatoa. Tilastojen mukaan vuoden 2014 lopulla Suomen väestöstä arviolta 70 prosenttia
asui kaupunkialueilla.

Kaupunkialueiden väkiluku on kasvanut 2010-luvulla viidessä

vuodessa lähes 100 000 henkilöllä. On ennustettu, että kaupungistuminen jatkuu myös
lähitulevaisuudessa. Kaupunkien väkimäärän kasvuun vaikuttaa maan sisäisen muuttoliikkeen ja syntyvyyden lisäksi maahanmuutto, joka usein kohdistuu suuriin kaupunkeihin. Väestönlisäyksestä yli 90 prosenttia on suuntautunut kuuteen Suomen suurimpaan
kaupunkiin. Tämä asettaa lisäpaineita asuntosuunnittelulle ja asuntojen määrälle. [7.]

2.5

Kaupungistumisen ongelmat

Kaupungeissa asutaan tiheästi, mutta tämä ei takaa ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Yksityistymisen myötä samassa asuinyhteisössä asuvat eivät ole kanssakäymisissä
keskenään. Tämä on suuri muutos verrattuna aiempaan maaseutumaiseen asumiseen,
jossa perhe- ja kyläyhteisöt olivat tiiviitä. Kaupunkimaisen asumisen myötä yksinäisyys
on lisääntynyt, ja tämä on ongelma erityisesti ikääntyneiden ihmisten keskuudessa.
Tilastojen mukaan yli 400 000 yli 65-vuotiasta asuu yksin, ja yksin asumisen oletetaan
lisääntyvän tässä ikäryhmässä. Iäkkäiden ihmisten tiedetään viettävän suuren osan
ajastaan kotonaan tai sen lähiympäristössä. Yksinasuminen on erityisesti ongelma silloin, kun yksilön toimintakyky ja terveys ovat heikentyneet eikä riittävää apua ole saatavilla. Yksinasumisen ongelmat korostuvat entisestään yksinasuvilla muistisairailla,
joita on yli 100 000. [5; 9.]
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Yksinäisyyden ja turvattomuuden tiedetään olevan monien ikäihmisten ongelma ja yksin asuminen tiedetään lisäävän yksinäisyyden tunnetta. Yksinasuvien elämänlaatu ja
terveys on usein huonompi kuin perheellisillä. Sosiaalisen eristyneisyyden on tutkimusten mukaan huomattu heikentävän terveyttä ja elämänlaatua. Tunne siitä, että kuuluu
johonkin ryhmään, on keskeinen hyvinvoinnin tekijä. Erilaiset terveyden ongelmat ja
liikuntarajoitteet voivat hankaloittaa liikkumista ja siten kaventaa elinpiiriä. [5.]
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Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumisen muotoa, jossa asukkaille kodin lisäksi
tarjotaan kattavat yhteistilat ja monenlaisia palveluita. Yhteistilojen ja palveluiden tarkoituksena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä kontakteja ja näin edistää asukkaiden
viihtyvyyttä ja terveyttä. Yhteisöllisessä asumisessa voi olla mukana asumiskoordinaattori, joka järjestää yhteistä tekemistä talon asukkaille. Näin yhteisöllinen asuminen lisää
vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä talon asukkaiden kesken ja voi tarjota
luonnollisen yhteyden eri sukupolvien välille. On myös olemassa senioreille tarkoitettua
yhteisöllistä asumista, johon on alaikärajoitus. Yhteisöllisessä asumisessa osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja toimintoihin on vapaaehtoista ja tapahtuu kunkin oman
mielenkiinnon mukaan. [5; 10.]

3.1

Yhteisöllisen asumisen palvelut ja sovellukset

Yhteisöllisessä asumisessa yhteiskäyttötilat ovat paljon monipuolisempia kuin normaalissa asuintalossa.

Yhteiset asukastilat toimivat yhteisenä olohuoneena, joissa on

mahdollista tavata talon muita asukkaita, järjestää kerhotoiminta, pitää juhlia sekä
vuokrata niitä omien tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteiset kuntosalit ja voimistelutilat
tarjoavat liikuntamahdollisuuden. Yhteiset piha-alueet tarjoavat mahdollisuuden yhdessäoloon ja kaupunkiviljelyyn. Lisäksi käytössä on isot talopesulat ja saunatilat. [11.]

Yhteisöllistä asumista voidaan rikastuttaa erilaisilla palveluilla, kuten liikunnanohjauksella, erilaisilla retkillä ja kerhoilla sekä asumista helpottavilla arjen ratkaisuilla. Käytössä voi olla myös yhteiskäyttöisiä autoja ja polkupyöriä. Yhteisöllisessä asumisessa on
helppo harrastaa jakamistaloutta, eli kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Asumisten yhtei-
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söllisyyttä tukee asumiskoordinaattori, joka suunnittelee toimintaa ja vastaa esimerkiksi
tilojen varaamisesta sekä auttaa asukkaita arjen kysymyksissä. Asukkaiden käytössä
voi olla myös älypuhelimella ja tietokoneella käytettävä asukassovellus, jolla on mahdollista muun muassa varata tiloja tai ilmoittautua toimintaan. Asumiskoordinaattori
auttaa asukkaita tämän sovelluksen käyttämisessä. Asumiskoordinaattoria kutsutaan
myös yhteisö- tai palvelukoordinaattoriksi. [10; 11.]

3.2

3.2.1

Yhteisöllistä asumista tutkivat hankkeet

TÄYTYY-hanke

Koti- ja omaishoidon uudistus oli hallituksen I&O-kärkihanke vuosille 2016–2019. Sen
tarkoituksena oli ikäihmisten kotihoidon kehittäminen sekä kaikenikäisten omaishoidon
vahvistaminen. Hallituksen kärkihankkeen teemoina oli keskitetty alueellinen asiakasja palveluohjaus, toimiva kotihoito, omais- ja perhehoito sekä asumisen ja palvelun
yhdistäminen. Tässä insinöörityössä näistä teemoista tarkastellaan asumisen ja palvelun yhdistämistä. Kyseistä teemaa toteutettiin TÄYTYY-hankkeessa (täydentäen toimivaa), johon osallistuivat Aalto-yliopiston Sotera-instituutti, Eksote- ja Suvanto Oy, Lapinjärven kunta ja Porvoon kaupunki. [3.]

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella palvelukeskeinen Täytyy-kortteli, jota voitaisiin
soveltaa pieniin taajamiin ja niissä olevaan asuntokantaan. Tarkoituksena oli siis hyödyntää jo olemassa olevaa rakennuskantaa muuntamalla sitä yhteisölliseen ja palveluasumiseen sopivaksi. Asuminen ja palvelut haluttiin yhdistää siten, että ikääntyvät ihmiset voivat asua omassa kodissaan ihmisarvoista ja mielekästä elämää niin pitkään
kuin mahdollista. Hankkeessa luonnosteltiin eri talotyyppeihin sopivia moduuliratkaisuja, joilla voitaisiin toteuttaa yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa erilaisia tilaratkaisuja. [3.]

Kuvassa 3 on esimerkki moduulein toteutetusta yhden asuinkerroksen pohjaratkaisusta. Moduulit sisältävät keittiömoduuleja (siniset) ja huonemoduuleja (väritön). Asukkaiden tarpeiden mukaan moduuleista voidaan muodostaa itsenäiseen asumiseen soveltuvia asuntoja sekä yksikköjä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa. Yksi parvekkeista on kolmen asunnon yhteinen, millä pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja mahdollistamaan naapurista huolehtiminen. Tällöin eri-ikäisten asukkaiden yhteisötuen verkosto toimii ammattimaisen hoivan apuna. Yhteinen tila on iso, jolloin asukkaiden yksi-
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tyisessä käytössä oleva tila voi vastaavasti olla pienempi. Vuokratilaa voidaan vuokrata
eri palvelun tuottajille. [12.]

Kuva 3. Esimerkki moduulien käytöstä vanhassa rakennuksessa [12].

3.2.2

Monikko

MONIKKO-hanke on Tampereen teknillisen yliopiston työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella vuosina 2011 ja 2012 toteuttama hanke. Hankkeen selvitysosuuden tavoitteena oli koota tietoa yhteisöllisestä asuin- ja toimintaympäristöistä sekä erilaisista yhteisömalleista ja niiden toteutusmuodoista niin Suomessa kuin ulkomailla. Ulkomaalaiset
esimerkit ovat Euroopasta, koska modernit asuinyhteisömallit ovat levinneet nimenomaan täältä muualle maailmaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on runsaasti yhteisöllisen asumisen kohteita, ja Japanissa tämä asumismuoto on herättänyt kiinnostusta.
[13.]

Alankomaissa sijaitseva Wandelmeent on esimerkki eurooppalaisesta kyläyhteisöstä.
Wandelmeent koostuu yhteensä kymmenestä 4–5 asunnon ryhmästä. Yhteistiloja on
runsaasti ja niiden yhteydessä on yhteispuutarha. Yleensä kyläyhteisöt ovat laajoja, yli
100 asukkaan naapurustoja. Niissä yhteisöllisyys ilmenee asumisen eri tasoilla. Yhteisö koostuu useasta asuinrakennusryppäästä ja niiden yhteydessä olevista yhteistiloista
sekä erillisestä kylätalosta. [13.]
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MONIKKO-hankkeen suunnitteluosiossa ideoitiin yhteisöllistä asumista Suomessa.
Mukana olleille kuudelle pilottikunnalle laadittiin kunnan määräämälle alueelle ideasuunnitelmat asumisratkaisuista, jotka perustuivat yhteisöllisyyteen ja omatoimisuuteen. Suunnitelmat keskittyivät erilaisten kuntien, rakennuspaikkojen ja asukasryhmien
tarpeisiin ja painopisteet vaihtelivat omatoimisesta ryhmärakennuttamisesta ja lähiön
täydentämisestä vanhusten tuettuun asumiseen. Tavoitteena oli, että suunnitelmat toimivat sekä työkaluina pilottikuntien yhteisöllisen asumisen kehittämistyön jatkamiselle
että malleina asumisen kehitystyölle ympäri Suomea. [13.]

3.3

3.3.1

Yhteisöllisen asumisen kohteita

Sukupolvienkortteli

Sukupolvienkortteli on Setlementtiasunnot Oy:n, HOASin ja Asuntosäätiön kehittämä
monisukupolviasumisen malli, joka yhdistää eri-ikäiset ihmiset tilaratkaisuillaan, tapahtumillaan ja yhteisellä tekemisellä. Sukupolvienkortteli sijaitsee Helsingissä Jätkäsaaressa, ja se on valmistunut vuonna 2016. [14; 15.] Kuvassa 4 on sukupolvienkorttelin
julkisivu.

Kuva 4. Sukupolvienkorttelin talon julkisivu [15]
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Korttelin suunnittelussa ja kehittämisessä on otettu huomioon eri-ikäisten ja eri tavalla
asuvien ihmisten toiveet. Korttelissa kolmen talon yhteistilat on sijoitettu yhteen paikkaan ja näin yhteistiloista on saatu monipuolisempia, isompia ja parempia. [14.] Kuvassa 5 on Sukupolvien korttelin talojen sijoittuminen ja korttelin muodostuminen.

Kuva 5. Sukupolvien korttelin pohjakaava [14].

3.3.2

Kotikatu365 Lipporanta

Kotikatu365 Lipporannan Kruunu on Oulun keskustaan rakennettava yhteisöllisen
asumisen malli. Kotikatu365 Lipporannan Kruunu valmistuu vuonna 2019, ja se koostuu neljästä kerrostalosta. Lipporannan asukkaille on oman kodin lisäksi tarjolla kattavat yhteistilat ja laaja palveluvalikoima. Yhteistiloina Lipporannassa toimii saunatilat,
olohuone, kokoustila, kuntosali, etätyöpiste, vierashuone ja lasten leikkipiste. Palveluita
ovat esimerkiksi ruoka-, terveys-, kotisiivous-, lastenhoito- ja liikuntapalvelut. Iäkkäille
ihmisille on tarjolla palveluita ja ratkaisuja, jotka helpottavat kotona asumista. Asukkail-
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la on käytössä Kotikatu365-palveluportaali, jolla palveluiden käyttöä ja tilaamista hallitaan. Palveluportaalia käytetään myös alueen viestintään ja yhteisen toiminnan suunnitteluun. [10.] Kuvassa 6 on Kotikatu365 Lipporannan Kruunun taloja.

Kuva 6. Lipporannan Kruunun asuintaloja [10].

3.3.3

Noli Studios -konsepti

Noli Studios -konsepti on pohjoismaisen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö NREP:n luoma elämisen ja majoittumisen malli, joka tarjoaa kodin mukavuutta, yhteisöllisyyttä ja
hotellin palveluita. Syksyllä 2019 avataan kaksi ensimmäistä kohdetta Helsingissä.
Niistä toinen tulee Sörnäisissä Kansa-taloon ja toinen Katajanokalla Keskon entiseen
pääkonttoriin. Konseptin on tarkoitus levitä myöhemmin muihin Pohjoismaihin. [16.]

Noli Studios on tarkoitettu sekä matkailijoille että kotia etsiville. Siellä voi majoittua helposti päivän, kuukauden tai pitempään. Hinnoittelussa otetaan huomioon asumisen
kesto. Asumiskustannukset ovat sitä pienemmät, mitä kauemmin studiossa asuu. Pidempiaikaisen asumisen kustannus on verrattavissa alueen vuokratasoon. Majoittumisen hintaan kuuluu siivous, kuntosali, saunaosasto sekä yhteiskäyttötiloja oleskeluun,
työskentelyyn ja ruuanlaittoon. Jokaisessa kohteessa on lisäksi kortteliravintola, joka
on avoin myös talon ulkopuolisille. Henkilökunta järjestää asukkaille erilaista toimintaa.
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Palvelutarjontaa lisätään luomalla yhteistyötä lähiseudun palvelun tarjoajien kanssa.
[16.]

4

Suunnittelu rakennushankkeessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on pidettävä huolta siitä, että rakennus suunnitellaan
rakentamista koskevien määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. [17.] Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on koottu tarkempina asetuksina annettavat rakentamisen säännökset ja niitä täydentävät ministeriön ohjeet [17].

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös huolehdittava siitä, että hankkeessa mukana
olevat suunnittelijat täyttävät hankkeessa vaaditut kelpoisuusvaatimukset [17].

4.1

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena ja lähtökohtana ovat uudisrakennuksissa tai korjaus- ja muutostöissä rakennushankkeeseen ryhtyvän tarpeet ja tavoitteet sekä kohteen käyttötarkoitus [18].

Suunnittelussa täytyy huomioida rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Rakentamisen
yleiset laatuvaatimukset käsittävät kohteen käyttöturvallisuuden, rakenteiden lujuuden
ja vakauden, hygienian, paloturvallisuuden, terveyden ja ympäristön, energiatalouden
ja lämmöneristyksen perusvaatimukset sekä meluntorjunnan. Rakennushankkeen kohteen täytyy myös olla esteettisesti ympäristöön sopiva ja ekologisilta ominaisuuksiltaan
kestävä. [18.]

4.2

Suunnittelun osa-alueet

Rakennushankkeessa tapahtuva suunnittelu on yleensä monen suunnittelijan yhteistyötä. Hankkeen suunnittelun koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija, joka on yleensä
arkkitehti tai rakennussuunnittelija. [18.]
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Rakennushankkeessa on mukana monen eri osa-alueen suunnittelijoita. Näistä suunnittelijoista isoimmissa tehtävissä ovat arkkitehti-, rakenne-, rakennus-, LVI- ja sähkösuunnittelijat. [18.] Hankkeessa voi olla muita suunnittelijoita kuten automaatio-, geotekninen-, akustiikka ja palosuunnittelija [19].

5

Talotekniikan suunnittelu

Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistössä olevien teknisten järjestelmien ja laitteiden
kokonaisuutta. Tähän tekniseen kokonaisuuteen kuuluvat vesi- ja viemäriverkosto, ilmanvaihto-, lämmitys-, sähkö-, data-, jäähdytys- ja palontorjuntajärjestelmät. Talotekniikalla tehdään kohteen käyttäjille turvalliset, viihtyisät ja terveelliset olosuhteet. Talotekniikalla on myös suuri osuus rakennuksen energiankulutuksessa, elinkaaressa ja
elinkaarikustannuksissa. Hyvällä talotekniikan suunnittelulla edellä mainittuihin tavoitteisiin päästään nyt ja tulevaisuudessa, kun rakentamista koskevat vaatimukset kiristyvät. [20.]

5.1

Sisäilmasto

Talotekniikan suunnittelulla vaikutetaan rakennuksien sisäympäristön terveellisyyteen,
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Hyvän sisäilmaston saavuttaminen on yksi suunnittelun
ja rakentamisen tärkeimmistä tavoitteista. Sisäilmaston laatuun vaikuttavat talotekniikan osalta ilmanvaihto-, ilmastointi ja lämmityslaitteisto. Sisäilmastoon vaikuttavat
myös käytetyt materiaalit, rakennustekniikka ja rakennustyö, mutta lisäksi rakennuksen
käytöllä ja kunnossapidolla on vaikutus sisäilmaston laatuun. Sisäilmaluokitus
2018 -ohjekortissa esitetään sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. [21.]

Sisäilmaluokitus 2018 -ohjekortissa sisäilmaluokat jaetaan kolmeen laatuluokkaan S1,
S2 ja S3. Sisäilmaluokka S1 on luokista parhain, ja sillä päästään kaikista todennäköisimmin käyttäjätyytyväisyyteen. Jokaiselle sisäilmaluokalla on omat tavoitearvot operatiiviselle lämpötilalle, ilman liikenopeudelle, sisäympäristön laadulle, ääniolosuhteille ja
valaistukselle. Ohjekortissa on myös suunnitteluohjeita ja suunnitteluarvoja lämmitys-,
jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnitteluun. [21.]
sisäilmaluokkien tavoitearvot.

Taulukossa 1 on esitetty
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Taulukko 1.

Sisäilmaluokkien tavoitearvot [21]

Sisäilmaluokitus 2018 ohjekortissa sisäilmaluokat on kuvattu seuraavasti:
S1: Yksilöllinen sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole
havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole
ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti
hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin
hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti
säädettävä valaistus. [21.]
S2: Hyvä sisäilmasto. Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä
hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua
heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei
yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on
niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. [21.]
S3: Tyydyttävä sisäilmasto Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja
ääniolosuhteet täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset
ja terveydensuojelulain perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. Asetusten
vaatimusten täyttyminen ei välttämättä edellytä S3-luokan tavoitearvojen käyttämistä. S3-luokan arvot esitetään tässä ensisijaisesti vertailun tueksi. Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. [21.]

5.2

Energiatehokkuus

Talotekniikalla ja sen suunnittelulla on suuri osuus rakennuksen energiankulutuksessa,
elinkaaressa ja elinkaarikustannuksissa [20]. Rakennukset pitää suunnitella siten, että
energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Määräyksien asettamien energiatehokkuuden minimivaatimuksien on täytyttävä, ja vaatimuksien täyttyminen pitää osoittaa
laskelmilla. Rakennushankkeessa käytettävien rakennustuotteiden pitää olla sellaisia,
että rakennusta käyttötarkoituksella käytettäessä energiankulutus ja tehontarve jäävät
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vähäisiksi. Tämä koskee myös taloteknisiä järjestelmiä ja niiden mittaus- ja säätöjärjestelmiä. Rakennuksen energian kulutusta täytyy myös päästä seuraamaan. [22, 117§.]

Uudisrakennuskohteet on suunniteltava ja rakennettava melkein nollaenergiarakennuksiksi. Korjaus- ja muutosrakentamisessa rakennuksen energiatehokkuutta on parannettava rakentamisen yhteydessä, jos se on toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. [22, 117§.]

6

Talotekniikan suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa

Talotekniikan suunnittelun ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla seurataan, ohjataan ja
avustetaan talotekniikan suunnittelua rakennushankkeen eri vaiheissa. Suunnittelun
ohjauksen tavoitteena on, että talotekninen suunnittelu toteutetaan laadultaan virheettömästi ja taloudellisesti. Tavoitteena on myös varmistaa, että suunnittelu tapahtuu
oikea-aikaisesti ja pitää sisällään sille määritetyt tehtävät. Suunnittelun ohjaus jaetaan
rakennushankkeen eri vaiheisiin, ja jokaiselle vaiheelle on omat tehtäväkokonaisuudet.
[23.]

6.1

Tarveselvitys

Tarveselvityksessä määritellään ja perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevien tilojen muutostarve. Tarveselvitysvaiheessa tarvittavat tilat sekä tiloille asetettavat vaatimukset kuvataan alustavasti. Samalla myös mietitään vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä vertaillaan eri ratkaisujen edullisuutta. Tarveselvityksen pohjalta
syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. [24.]

Tarveselvitysvaiheen tehtävät talotekniikan suunnittelijalle ovat luonteeltaan avustavia
tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi turvallisuus-, toiminnallisuus- ja olosuhdevaatimusten selvittäminen sekä teknisten pääjärjestelmien alustava tilantarpeen miettiminen. Avustaviin tehtäviin voi myös kuulua talotekniikan osalta kustannusennusteen
laadinta ja kommentointi rakentamisaikatauluun talotekniikan osalta. [24.]

Talotekniikan osuuden hankkeen investointi- ja ylläpitokustannuksista tiedetään olevan
suuri, joten turvallisuus-, toiminnallisuus- ja olosuhdevaatimusten huomioiminen jo tar-
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veselvitysvaiheessa selventää hankkeen kustannustavoitteita ja pienentää mahdollisia
tulevia yllätyksiä hankkeen edetessä. [24.]

6.2

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset toimivuutta,
kustannuksia, laajuutta, laatua, ylläpitoa ja ajoitusta koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun pohjalta tehdään hankesuunnitelma, joka muodostuu hankeohjelmasta ja projektiohjelmasta. Hankesuunnittelun pohjalta muodostuu hyväksytty hankesuunnitelma ja
investointipäätös. [24.]

Omistajien ja käyttäjien tavoitteet toimivat lähtötietoina hankeselvitykselle. Tavoitteet
voivat olla kirjattuina erillisissä muistioissa ja päätöksissä tai tarveselvityksessä. Hankeselvityksessä on kaksi osaa, joista toisessa hankintaan tietoja ja suunnittelutavoitteita hankeohjelman perusteeksi ja toisessa otetaan selvää rakennuspaikan rakennuskelpoisuudesta. [24.]

Kuten tarveselvityksessä niin myös hankesuunnittelussa talotekniikan suunnittelija tehtävät ovat avustavia. Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi ympäristökuormituksen, olosuhteiden ja energiankulutuksen tavoitearvojen määrittely, rakennuksen tai tontin rakennettavuuden selvittäminen sekä taloteknisten suunnittelutavoitteiden määrittäminen
ja näiden tavoitteiden sovittaminen hankkeeseen. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan
myös laatia kustannusarviota talotekniikan osalta. [24.]

Talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja ylläpitokustannuksista on suuri, joten turvallisuus-, toiminnallisuus- ja olosuhdevaatimusten huomioiminen myös hankesuunnitteluvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja pienentää mahdollisia tulevia
yllätyksiä hankkeen edetessä [24].

6.3

Suunnittelun valmistelu

Suunnittelun valmistelun aikana hankkeen suunnittelu organisoidaan. Valmisteluvaiheeseen voi kuulua suunnittelukilpailujen järjestäminen ja suunnittelijoiden valitseminen. Valmisteluvaiheessa pidetään tarvittavat kokoukset ja neuvottelut sekä tehdään
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suunnittelusopimukset. Suunnittelun valmistelun tuloksena syntyy suunnittelupäätös.
[24.]

Suunnittelun valmisteluvaiheessa talotekniikan suunnittelijan tehtävät ovat omaan tarjoukseen liittyvät tehtävät. Näitä tehtäviä ovat lähtötietojen selvittäminen, suunnittelutehtävän laajuuden ja vaativuuden selvittäminen, osallistuminen toteutusmuotoon kuuluvien hankintamenettelyn neuvotteluprosesseihin sekä oman toimeksiannon suunnittelu. [24.]

6.4

Ehdotussuunnittelu

Ehdotussuunnittelussa suunnittelijat laativat vaihtoehtoiset suunnitelmat haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotussuunnittelun tarkoituksena on selvittää ja vertailla
useita teknisiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joiden avulla suunnittelutavoitteet on mahdollista toteuttaa. Vaihtoehtojen dokumentoinnille ei aseteta vaatimuksia. Riittää kun dokumentti määrittää ratkaisuja riittävästi. Ehdotussuunnittelun tuloksena valmistuu valittu
ehdotussuunnitelma. [24.]

Ehdotussuunnitteluvaiheessa perustehtäviä voidaan täydentää lisätehtävillä. Lisätehtäviä tarvitaan, kun kyseessä on vaativa kohde tai kohteen korjausrakentamistarpeiden
tai muiden esitettyjen erityisvaatimusten vuoksi. Lisätehtäviä ovat talotekniset kuntotarkastukset, jos niitä ei ole vielä tehty, investointikustannuslaskenta talotekniikan osalta,
ympäristöluokituksen liittyvät selvitykset ja hankekohtaisten erityisvaatimuksien edellyttämät lisätehtävät. [24.]

6.5

Yleissuunnittelu

Yleissuunnittelun tarkoituksena on kehittää ehdotussuunnittelusta syntyneitä suunnitelmia toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. TATE18-tehtäväluettelon mukaan yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tilaalueiden suunnittelun. Yleissuunnittelun tuloksena syntyvät pääpiirustukset ja hyväksytty yleissuunnitelma. [24].
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6.6

Rakennuslupatehtävät

Rakennuslupavaiheessa selvitetään hankkeeseen vaadittavat lupamenettelyt, varmistetaan pääpiirustusten hyväksyttävyys ja suunnittelijoiden kelpoisuus sekä tehdään
lupahakemus kaikkineen asiakirjoineen. Rakennuslupavaiheen tuloksena syntyvät
hanketta koskevat rakennuslupa-asiakirjat. [24.]

6.7

Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelu jaetaan kahteen vaiheeseen. Näistä vaiheista syntyvät toteutusta
palvelevat suunnitelmat ja hankintoja palvelevat suunnitelmat. Toetutusta koskevat
suunnitelmat tehdään niin tarkoiksi, että niiden pohjalta voidaan aloittaa rakentaminen.
Hankintoja koskevat suunnitelmat toteutetaan tarpeeksi laajasti ja tarkasti niin, että
määrät, kohteen ja rakennusosien laajuus, laatutaso ja työtavat voidaan määrittää toteutuskustannusten vaatimalla tarkkuudella. Tästä suunnitteluvaiheesta syntyvät hyväksytyt toteutussuunnitelmat. [24.]

6.8

Rakentamisen valmistelu

TATE18-tehtäväluettelon mukaan rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään
urakka- ja hankintasopimukset [24]. Rakentamisen valmisteluvaiheessa suunnittelijan
tehtävät ovat täydentäviä tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat osallistuminen rakentamista
valmisteleviin kokouksiin, suunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla, valvojien laatimien talotekniikan valvontasuunnitelmien täydentäminen, suunnitelmien täydentäminen viranomaisvaatimuksien mukaisiksi ja hyväksynnän hakeminen rakentamiseen
tarkoitetuille suunnitelmille. Rakentamisen valmistelun tuloksena syntyy rakentamispäätös. [24.]

6.9

Rakentaminen

TATE18-tehtäväluettelon mukaan rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen
toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Ra-
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kennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa. [24.] Suunnittelun tehtävät rakentamisen aikana ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä. Täydentävien tehtävien yhteydessä varmistetaan, että hanke toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. [24.]

Suunnittelijalta voidaan myös tilata valvontaa täydentäviä tehtäviä. Tämä on tarpeen
erityisesti niissä tapauksissa, joissa kohteessa ei ole erillisiä LVIA- tai sähkötöiden valvojia. [24.]

6.10 Käyttöönotto

Käyttöönoton vaiheessa varmistetaan järjestelmien toimivuus ja annetaan rakennuksen
käyttäjille riittävä käytön opastus. Käyttöönottoon liittyvät tehtävät ovat suunnittelua
täydentäviä tehtäviä. Tehtävillä varmistetaan talotekniikan urakoitsijoiden työn laadunvarmistuksen toimivuus, toteutuksen suunnitelmanmukaisuus ja taloteknisten järjestelmien oikea toimivuus. Tämän vaiheen jälkeen rakennus otetaan käyttöön. [24.]

Jos hankkeessa ei ole LVIA- tai sähkötöiden valvojia, on tarpeen teettää suunnittelijalla
erikseen tilattavia tehtäviä. Nämä tehtävät täydentävät suunnittelua, ja niillä varmistetaan toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, urakoitsijan omaan työhönsä kohdistama
laadunvarmistus ja järjestelmien oikeanlainen toiminta. [24.]

6.11 Takuuaika

Takuuaikana seurataan hankkeessa rakennetun rakennuksen toimivuutta. Takuuaikana pidetään kohteessa tarvitut tarkastukset, tehdään tarvittavat takuuajan säädöt ja
korjataan mahdolliset puutteet. Takuuaika pitää sisällään suunnittelua täydentäviä tehtäviä. Näillä tehtävillä varmistetaan järjestelmien oikeanlainen toiminta ja käytön suunnitelmanmukaisuus. [24.]

7

Tutkimusosa

Työn tutkimusosassa tutkittiin yhteisöllisestä asumista ja sen erityispiirteitä, jotka vaikuttavat talotekniikan suunnittelun ohjaukseen. Yhteisöllisen asumisen havaittiin vaikuttavan seuraaviin seitsemään osa-alueeseen:
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1. Suunnittelijoiden yhteistyöllä halutaan varmistaa, että tilat palvelevat mahdollisimman hyvin yhteisöllisen asumisen tarpeita.

2. Tilaaja, käyttäjät ja asumiskoordinaattori on otettava mukaan hankkeen suunnitteluun heti tarveselvityksestä alkaen, ja suunnittelijoiden tulee huomioida tilaajan, käyttäjän ja asumiskoordinaattorin tarpeet hyvän lopputuloksen aikaan
saamiseksi.

3. Yhteisöllisen asumisen kohteissa on eritystilantarpeita, jotka aiheutuvat käyttäjän toiminnosta ja poikkeavat tavallisen kerrostalorakentamisen tilantarpeista.
Näitä ovat suuret yhteistilat (olohuoneet, kerhohuoneet, isot pyykkitilat, kuntosali, uima-allas, ravintola/ruuanlaittotilat, viherhuoneet) ja vuokrattavat palvelutilat.
Taloteknisessä suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisten tilojen aiheuttamat vaatimukset.

4. Palvelujen tuomat erityispiirteet. Yhteisöllisiin asumisen kohteissa voi olla tiloja,
jossa harjoitetaan erilaista liiketoimintaa. Liiketoiminnan tiloissa palvelun tarjoaja voi olla eri viikon jokaisena arkipäivänä, joten kohteeseen pitää rakennuttajan
kanssa määritellä sellaiset talotekniikan tavoitteet, jotka pystyvät tukemaan erilaisia liiketoiminnan tarpeita.

5. Tilojen ja tekniikan muunneltavuus. Yhteistilojen käyttötarkoitus ja palvelut vaihtelevat, joten tilojen ja tekniikan pitää olla helposti muunneltavissa. Taloteknisen varustetason on pystyttävä palvelemaan tilojen muutostarvetta.

6. Esteettömyys ja tekniikan käyttöystävällisyys. Esimerkiksi pyörätuolissa olevan
asukkaan pitää pysyä käyttämään kiinteistössä olevaa talotekniikkaa. Tarvittaessa huomioon pitää ottaa myös tulevaisuuden teknologia, jota voidaan hyödyntää ikäihmisten arjen turvaamiseksi.

7. Rakennuksen sisäilmasto ja energiatehokkuus ovat yhteisöllisessä asumisen
kohteissa tärkeitä, koska ikäihmiset viettävät kotonaan paljon aikaa. Näin kotona on viihtyisää olla ja energiaa saadaan säästettyä.

Mietittiin mihin taloteknisen suunnittelun tehtäväkokonaisuuksiin nämä seitsemän havaintoa vaikuttavat. Tässä käytettiin työkaluna rakennustietokorttia TATE18 (talotekni-
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sen suunnittelun tehtäväluettelo). Jokainen tehtäväluettelon kohta käytiin läpi ja pohdittiin mitkä havainnot on otettava huomioon kussakin tehtävässä. Pohdinnat perustuvat
omiin johtopäätöksiini. Pohdinnassa käytin hyväkseni tietoa, jota olin saanut lukemastani yhteisöllisen asumisen ja rakennushankkeiden suunnittelun ohjauksen materiaalista. Hyviä vihjeitä sain myös työpaikkaohjaajaltani. Tämän tuloksena syntyi tarkastuslista (liite 1), josta huomioitavat kohdat käyvät ilmi. Tarkastuslistassa on käyty koko rakennushankkeen kulku läpi.

7.1

Tarkastuslistan käyttö

Tarkastuslistasta valitaan kaikki sovitut tehtävät, jotka kuuluvat hankkeeseen. Jos sovitun tehtävän kohdalla on merkintä yhdessä tai useammassa sarakkeessa 1–7, tässä
tehtävässä pitää huomioida yhteisöllinen asuminen, jotta kohteesta saataisiin toivotunlainen. Sarakemerkintä kertoo, mistä osa-alueesta on kyse. TATE18-rakennustietokortissa on tarkemmin selitetty tehtävän sisältö.

7.2

Esimerkki tarkastuslistan käytöstä

Kuvitteellinen yhteisöllisen asumisen kohde on toteutussuunnitteluvaiheessa. Valitaan
esimerkiksi tehtävä ”G 3.2 Päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen toimittaminen alakattosuunnitelmia varten”, jossa tarkastuslistassa
on merkintä kaikissa sarakkeissa 1–7. Tehtävää suoritettaessa huomioidaan siis kaikki
seitsemän osa-aluetta. Selvitetään TATE18-rakennustietokortista tehtävän G 3.2 sisältö:
Tarkastetaan yhteistyössä käyttäjän, sisustajan ja arkkitehdin kanssa sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien pistesijoitussuunnitelman toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa, LVI-vesikalusteiden, kaasupisteiden, paineilmapisteiden, päätelaitteiden, suuttimien yms. toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja ratkaisujen kanssa sekä rakennusautomaation huonesäätölaitteiden sijoitus ja
toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa. Toimitetaan arkkitehdille tiedot alakattoon asennettavien laitteiden sijoituksesta ja ulkomitoista alakattosuunnittelun aloittamiseksi. [24.]

Käydään hankkeen osalta läpi osa-alueet 1–7 liittyen tehtävään G 3.2:
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1. Pidetään huolta siitä, että suunnittelijat tekevät yhteistyötä. Yhteistyöllä varmistetaan, että saadaan paras mahdollinen sijoittelu kaikille tässä kohdassa mainitulle tekniikalle ja että vältytään risteävyyksiltä.

2. Pidetään huolta siitä, että tilaaja, käyttäjä ja asukaskoordinaattori saavat annettua omat näkemyksensä ja tarpeensa tiedoksi suunnittelijoille.

3. Pidetään huolta siitä, että erilaisten tilojen aiheuttamat erityistoiveet otetaan
huomioon niin, että ratkaisu palvelee mahdollisimman hyvin yhteisöllisen asumisen tilan käyttöä.

4. Pidetään huolta siitä, että palvelujen erityispiirteet ja monipuolisuus tulevat
huomioiduksi suunnittelua tehtäessä. Palvelutiloissa palveluntarjonta saattaa
vaihtua tiheästi, jolloin tekniikan pitää palvella erilaisia palvelutoimintoja.

5. Pidetään huolta siitä, että tilojen ja tekniikan muunneltavuus otetaan huomioon
suunnittelua tehtäessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tilan käyttötarkoitus voi
muuttua useasti rakennuksen elinkaaren aikana. Tekniikan pitää pystyä vastaamaan tähän ilman suuria remontointitarpeita. Hyvään lopputulokseen päästään varmistamalla tekniikan riittävyys ja oikea sijoittelu.

6. Pidetään huolta siitä, että esteettömyys ja käyttöystävällisyys huomioidaan
suunnittelussa. Tällä pyritään varmistamaan sitä, että myös liikunta- ja toimintarajoitteiset asukkaat pystyvät käyttämään tekniikkaa. Erityisesti kylpyhuonetilojen suunnittelussa on huomioitava kalusteiden sijoittelu.

7. Pidetään huolta siitä, että suunnitteluratkaisulla päästään hyvään sisäilmastoon
ja energiatehokkuuteen. Suunnittelussa on otettava huomioon, että asukkaat
viettävät paljon aikaa tiloissa, jolloin sisäilmaratkaisuilla on suuri merkitys.

8

Yhteenveto

Yhteisölliselle asumiselle nähdään kasvava tarve tulevaisuudessa. Siitä odotetaan ratkaisua väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikentymisen aiheuttamiin ongelmiin.
Sen odotetaan parantavan ikäihmisten elämisen laatua ja vähentävän yksinäisyyttä.
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Yhteisöllisen asumisen malleja on jo toteutettu ja niitä kehitetään edelleen lisää. Työssä perehdyin yhteisöllisen asumisen ratkaisuihin Suomessa ja ulkomailla. Perehdyin
myös taloteknisen suunnittelun ohjaamiseen rakennushankkeen eri vaiheissa.

Insinöörityössä tarkoituksena oli luoda yhteisöllisen asumisen taloteknisen suunnittelun
ohjauksessa käytettävä tarkastuslista. Tarkastuslistassa kerrotaan, missä suunnittelun
ohjauksen tehtävissä pitää ottaa huomioon yhteisöllisen asumisen aiheuttamat lisävaatimukset. Yhteisöllisen asumisen havaittiin vaikuttavan seitsemään osa-alueeseen.
Nämä ovat suunnittelijoiden yhteistyö, käyttäjien osallistuminen suunnitteluun, erityistilan tarpeet, kohteissa käytettävien palvelujen erityispiirteet, tilojen muunneltavuus, esteettömyys ja käyttöystävällisyys, sisäilmasto ja energiatehokkuus. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18-rakennustietokorttia pohjana käyttäen pohdittiin missä
suunnittelun ohjauksen tehtävissä osa-alueita pitää ottaa huomioon. Tuloksena oleva
tarkastuslista on työn liitteenä (liite 1).

Tarkastuslistassa ja työssä ei käydä läpi keinoja siihen, miten osa-alueiden tarkastelu
pitäisi tehdä käytännössä. Työ tehtiin tarkoituksella teoreettisella tasolla. Tarkastuslistan toimivuutta voisi kokeilla ja edelleen kehittää käytännön kohteissa.
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Yhteisöllisen asumisen taloteknisen suunnittelun ohjauksen tarkastuslista
Yhteisöllisen asumisen taloteknisen suunnittelun ohjauksen tarkastuslista
Asiakokonaisuudet, joihin taulukon numerot 1-7 viittaavat
1. Suunnittelijoiden yhteistyöllä halutaan varmistaa, että tilat palvelevat mahdollisimman hyvin yhteisöllisen asumisen tarpeita.
2. Tilaaja, käyttäjät ja asumiskoordinaattori on otettava mukaan hankkeen suunnitteluun heti tarveselvityksestä alkaen ja suunnittelijoiden tulee huomioida tilaajan, käyttäjän ja asumiskoordinaattorin tarpeet hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi.
3. Yhteisöllisen asumisen kohteissa on eritystilantarpeita, jotka aiheutuvat käyttäjän toiminnosta ja
poikkeavat tavallisen kerrostalorakentamisen tilantarpeista. Näitä ovat suuret yhteistilat (olohuoneet,
kerhohuoneet, isot pyykkitilat, kuntosali, uima-allas, ravintola/ruuanlaittotilat, viherhuoneet) ja vuokrattavat palvelutilat. Taloteknisessä suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisten tilojen aiheuttamat vaatimukset.
4. Palvelujen tuomat erityispiirteet. Yhteisöllisiin asumisen kohteissa voi olla tiloja, jossa harjoitetaan erilaista liiketoimintaa. Liiketoiminnan tiloissa palvelun tarjoaja voi olla eri viikon jokaisena arkipäivänä, joten kohteeseen pitää rakennuttajan kanssa määritellä sellaiset talotekniikan tavoitteet,
jotka pystyvät tukemaan erilaisia liiketoiminnan tarpeita.
5. Tilojen ja tekniikan muunneltavuus. Yhteistilojen käyttötarkoitus ja palvelut vaihtelevat, joten tilojen ja tekniikan pitää olla helposti muunneltavissa. Taloteknisen varustetason on pystyttävä palvelemaan tilojen muutostarvetta.
6. Esteettömyys ja tekniikan käyttöystävällisyys. Esimerkiksi pyörätuolissa olevan asukkaan pitää
pysyä käyttämään kiinteistössä olevaa talotekniikkaa. Tarvittaessa huomioon pitää ottaa myös tulevaisuuden teknologia, jota voidaan hyödyntää ikäihmisten arjen turvaamiseksi.
7. Rakennuksen sisäilmasto ja energiatehokkuus ovat yhteisöllisessä asumisen kohteissa tärkeitä,
koska ikäihmiset viettävät kotonaan paljon aikaa. Näin kotona on viihtyisää olla ja energiaa saadaan
säästettyä.

TATE 18 -tunnus ja tehtävä
Tarveselvitys
A1 Edellytysten toteaminen
A 2 Valmistelu
A 3 Käynnistäminen

1

2

3

4

5

6

7
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A 4 Suoritus
A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
A 6.1 Käyttäjän toiminnan aiheuttamat poikkeukselliset tilantarpeet

2

3

4

5

6

A 6.2 Nykyisten tilojen ja tekniikan soveltuvuus käyttäjän
tarpeisiin talotekniikan kannalta

2

3

4

5

6

A 6.3 Liiketoiminnan asettamat talotekniset tavoitteet

2

3

4

5

6

A 6.4 Toiminnan asettamat vaatimukset olosuhteille, turvallisuudelle ja varustelutasolle

2

3

4

5

6

A 6.5 Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä
varten

2

3

4

5

A 6.6 Talotekniset vaatimukset, laatutasot ja perusratkaisut
tarveselvitystä varten

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

7

7

A 6.7 Talotekniikan alustava investointikustannuslaskelma

B HANKESUUNNITTELU
B 1 Edellytysten toteaminen
B 2 Valmistelu
B 3 Käynnistäminen
B 4 Suoritus
B 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
B 6.1 Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet

B 6.2 Liittymismahdollisuudet
B 6.3 Rakennuspaikan talotekniset rasitteet
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B 6.4 Olemassa olevan talotekniikan liittymien käyttö ja laajennettavuus

2

3

4

5

6

B 6.5 Rakennuspaikan hyödyntäminen energian tuotannossa
(LVI, ELINK)

7

7

B 6.6 Vaihtoehtoiset järjestelmäratkaisut, jotka muodostavat
pohjan ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitettäville vaihtoehtotarkasteluille

2

3

4

5

6

7

B 6.7 Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä
varten

2

3

4

5

6

7

B 6.8 Talotekniset tavoitteet ja laatutasot pääjärjestelmittäin
hankesuunnitelmaa varten

2

3

4

5

6

7

B 6.9 Talotekniset kuntokartoitukset

5

B 6.10 Hankkeen aikataulu ja toteutustapa

2

B 6.11 Rakentamisen vaiheistaminen ja rakentamisen aikana
käytössä olevien tilojen toiminnan varmistaminen

2

7

B 6.12.Talotekniikan investointikustannuslaskelma
C SUUNNITTELUN VALMISTELU
C 1 Edellytysten toteaminen

2

3

4

5

6

7

C 2 Valmistelu

2

3

4

5

6

7

C 2.1 Järjestelmälaajuus

2

3

4

5

6

7

C 2.2 Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa
ja hankintamuodoissa
C 2.3 Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokoukset
C 2.4 Muut määräsidonnaiset tehtävät

2
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C 3 Käynnistäminen

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

C 4 Suoritus
C 4.1 Suunnittelutavoitteet

2

C 4.2 Suunnittelun aloitustilaisuus

1

C 4.3 Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut

1

C 4.4 Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

1

C 4.5 Suunnitelmakatselmukset
C 4.6 Suunnitteluyhteistyö ja viestintä

1

C 4.7 CAD- ja tietomallinnusohje

1

C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
D EHDOTUSSUUNNITTELU
D 1 Edellytysten toteaminen
D 2 Valmistelu
D 2.1 Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
D 2.2 Suunnittelun aloitustilaisuus
D 2.3 Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut
D 2.4 Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
D 2.5 Suunnitelmakatselmukset
D 2.6 Suunnitteluyhteistyö ja viestintä
D 2.7 Suunnittelutavoitteet

2

7
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D 3 Käynnistäminen
D 3.1 CAD- ja tietomallinnusohje
D 3.2 Laitetunnistusjärjestelmä
D 3.3 Liittymäavihtoehdot
D 3.4 Teknisten järjestelmien vaihtoehdot

1

D 3.5 Käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehdot

1

D 3.6 Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)

7

D 3.7 Sisäilmaolosuhdelaskenta

7

D 3.8 Valaistuslaskenta

7

D 3.9 Alustavat teknisten tilojen tarpeet

1

3

4

5

D 4 Suoritus
D 4.1 Mallihuoneet ja tyyppitilat

5

D 4.2 Ehdotussuunnitelmat

1

D 4.3 Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja
yhteensovittaminen

1

D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

1

6

2

D 6 Erikseen tilattavat tehtävät
D 6.1 Talotekniset kuntokartoitukset, jos niitä ei ole tehty
hankesuunnittelun yhteydessä

5

7

D 6.5 Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)
D 6.6 Elinkaarikustannuslaskenta

1

7

D 6.7 Ympäristöluokituksen esiselvitys

1

7
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D 6.8 Ympäristöluokituksen esiselvitykseen osallistuminen
oman suunnittelualansa osalta

7

D 6.9 Valittuun ympäristöluokitukseen liittyvät selvitykset
oman suunnittelualansa osalta

7

D 6.10 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

1

2

3

4

5

6

7

D 7 Tilaajan erillishankinnat
D 7.1 Virtaussimulointi

7

D 7.2 Valaistuksen simulointi ja visualisointi

7

D 7.3 Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi

7

E YLEISSUUNNITTELU
E 1 Edellytysten toteaminen
E 1.1 Lähtötiedot ja jatkosuunnittelupäätös

3

4

5

3

4

5

3

4

5

6

7

E 2 Valmistelu
E 2.1 Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset

1

E 2.2 Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta

1

E 2.3 Rakennuksen kiinteän ja muuntuvien osien määrittely

2

1

E 3 Käynnistäminen
E 3.1 Liittymäratkaisut
E 3.2 Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja
järjestelmäintegraatio
E 3.3 Yleissuunnitelman laskelmat

1

7
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E 4 Suoritus
E 4.1 Yleissuunnitelma-asiakirjat
E 4.2 Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus
ja laadunvarmistus

3

4

5

6

7

1

E 4.3 Kosteudenhallintasuunnitelma

7

E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

2

3

4

5

6

7

E 6 Erikseen tilattavat tehtävät
E 6.1 Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)

7

E 6.2 Sisäilmaolosuhdelaskenta (LVI)

7

E 6.3 Valaistuslaskenta (SÄH)

7

E 6.4 Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)
E 6.5 Elinkaarikustannuslaskenta

7

E 6.6 Ympäristövaikutukset

7

E 6.7 Ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyiden suunnittelu

E 6.8 Yleissuunnitelman täydennys arvioilla määristä
E 6.9 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

1

2

3

4

5

6

7

E 7 Tilaajan erillishankinnat
E 7.1 Virtaussimulointi

7

E 7.2 Valaistuksen simulointi ja visualisointi

7

E 7.3 Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi

7
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
F 1 Edellytysten toteaminen
F 2 Valmistelu
F 2.1 Viranomais- ja suunnittelukokoukset

1

2

F 3 Käynnistäminen
F 3.1 Viranomaislausunnot
F 4 Suoritus
F 4.1 Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat (LVI, SÄH,
ELINK)

7

F 4.2 Energiatodistus ja -selvitys

1

F 4.3 Rakennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot

1

7

F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
G TOTEUTUSSUUNNITTELU
G 1 Edellytysten toteaminen
G 1.1 Lähtötiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle

1

2

G 2.1 Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset

1

2

G 2.2 TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu

1

2

G 2.3 Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

1

G 2.4 Suunnitelmakatselmukset

1

G 2.5 Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö

1

3

4

5

3

4

5

G 2 Valmistelu

6

7
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G 3 Käynnistäminen
G 3.1 TATE-reititystarpeet

1

G 3.2 Päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen
varmennus ja tietojen toimittaminen alakattosuunnitelmia
varten

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

G 4 Suoritus
G 4.1 Hankintoja palvelevat suunnitelmat
G 4.2 Turvallisuusasiakirjan täydennys

1

G 4.3 Urakkarajaliitteen täydennys

1

G 4.4 Kantavien rakenteiden varaustiedot

1

G 4.5 Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus

1

G 4.6 Hankintoja palvelevien suunnitelmien päivittäminen

G 4.7 Verkostojen tasapainoituslaskelmat
G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
G 6 Erikseen tilattavat tehtävät
G 6.1 Hankintoja palveleva suunnittelu
G 6.1.1 Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)

7

G 6.1.2 Investointikustannuslaskenta
G 6.1.3 Liittymäalueiden olemassaoleva tekniikka
G 6.1.5 Nykyisten asennusten purku
G 6.1.6 Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikköhintalomakkeet)

3

4

5
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G 6.1.7 Määräluettelot
G 6.1.8 Ympäristöluokitusjärjestelmän edellyttämät suunnitteluvaiheen tehtävät

7

G 6.1.9 Järjestelmä- tai tuoteosakaupan vaatimustasot
G 6.1.10 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät
lisätehtävät

1

G 6.1.12 Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

G 6.2 Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta
G 6.2.1 Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät kokoukset
rakentamisaikana

1

2

G 6.2.2 Lähtötiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle

1

2

G 6.2.3 Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

1

G 6.2.4 Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat -jaottelu
sekä suunnittelupakettijako ja sen
sisältö

1

G 6.2.5 Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
G 6.2.6 Muut tehtävät

7
1

2

3

4

5

6

7

G 6.2.7 Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelmaasiakirjat

3

4

5

6

7

G 6.2.8 Talotekniikan suunnitelmatäydennykset järjestelmäja tuoteosahankintojen osalta

3

4

5

6

7

G 6.2.9 Verkostojen painehäviö-, tasapainoitus- ja äänilaskelmat (LVI) olemassa olevien verkostojen osalta
G 6.2.10 Elementtien varauspiirustukset
G 6.2.11 Toteutusta palvelevat suunnitelmat

7
1
3

4

5

6

7
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G 6.2.12 Kantavien rakenteiden varaustietojen määrittely

1

G 6.2.13 Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus

1

G 6.2.14 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät
lisätehtävät

1

G 6.2.15 Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla

1

G 6.2.16 Toteutusta palvelevien suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus

1

G 6.2.17 Toteutusta palvelevien suunnitelmien hyväksyntä

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

2

H RAKENTAMISEN VALMISTELU
H 1 Edellytysten toteaminen
H 2 Valmistelu
H 2.1 Rakentamista valmistelevat kokoukset

1

2

H 3 Käynnistäminen
H 3.1 Suunnitelmien viranomaishyväksynnät
H 4 Suoritus
H 4.1 Valvontasuunnitelman täydennys
H 4.2 Suunnitelmien täydennys viranomaisvaatimusten mukaiseksi
H 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
I RAKENTAMINEN
I 1 Edellytysten toteaminen
I 2 Valmistelu
I 2.1 Työmaakokoukset

1

2
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I 2.2 Vastaanottokokoukset

1

2

I 3 Käynnistäminen
I 4 Suoritus
I 4.1 Laitehyväksynnät (suunnitelmanmukaisuus)

3

4

5

6

7

I 4.3 Toimittajan/urakoitsijan laatimat suunnitelmat

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

I 4.4 Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot
I 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
I 6 Erikseen tilattavat tehtävät
I 6.1 Urakoitsijapalaverit
I 6.2 Hankintapalaverit tai urakkaneuvottelut
I 6.3 Vastaanoton aikainen urakkasuoritusten yleinen laadunvalvonta
I 6.4 Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH)
I 6.6 Tuoteosa- tai erillishankintojen tarjoukset
I 6.7 Urakkasuoritusten tekniset tarkastukset
I 6.8 Urakkasuoritusten toimintakokeet (koordinointi)
I 6.9 Urakkasuoritusten toimintakokeet (osallistuminen)

I 6.10 Kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat
suunnitelmatiedot (ylläpidon
tiedonhallinnan vaatimustasot 2 ja 3)
I 6.11 Paikantamispiirustukset (ylläpidon tiedonhallinnan
vaatimustasot 1–3)

7
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I 6.15 Järjestelmämallin säätöpiirustukset (LVI) (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)
I 6.16 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
I 6.17 Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen

1

2

3

4

5

6

7

6

7

I 7 Tilaajan erillishankinnat
I 7.1 Järjestelmämallin ylläpito laitehyväksyntävaiheessa

I 7.2 Järjestelmämallin ylläpito lopullisilla tiedoilla
J KÄYTTÖÖNOTTO
J 1 Edellytysten toteaminen
J 2 Valmistelu
J 3 Käynnistäminen
J 4 Suoritus
J 4.1 Luovutuspiirustusten takastaminen (urakoitsijoiden laatimat)
J 4.2 Energialaskennan päivitys (LVI, SÄH, ELINK)

7

J 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
J 6 Erikseen tilattavat tehtävät
J 6.1 Jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kokoukset
J 6.2 Luovutuspiirustukset
J 6.3 Käytön ja huollon opastus käyttö- ja huoltohenkilökunnalle
J 6.4 Suunnitelmien arkistointi

6
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J 6.5 Valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus

1

2

3

4

5

6

7

J 6.6 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

1

2

3

4

5

6

7

6

7

K TAKUUAIKA
K 1 Edellytysten toteaminen
K2 Valmistelu
K 3 Käynnistäminen
K 4 Suoritus
K 4.1 Takuutarkastuksiin liittyvät tekniset tarkastukset

2

K 4.2 Takuutarkastuskokoukset

2

K 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
K 6 Erikseen tilattavat tehtävät
K 6.1 Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi käytön aikana

K 6.2 Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi etäseurantayhteyksien kautta
K 6.3 Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus

7

1

2

3

4

5

6

K 6.4 Energiankulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
K 6.5 Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

7
7

1

2

3

4

5

6

7

