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Omatoimisen ryhmärakentamisen alue kuuluu Eko-Viikkiin, jossa on monin tavoin pyritty kehittä-
mään ympäristötietoista rakentamista Helsingin kaupungin, ympäristöministeriön ja monien mui-
den rakennusalan toimijoiden yhteistyönä. Ekoalueelle on rakennettu asunnot lähes 2 000 asukkaalle, 
peruskoulu, lukio ja kaksi päiväkotia sekä päivittäistavarakauppa. Se on osa noin 9 000 asukkaan La-
tokartanon asuinaluetta, liittyy suoraan Viikin keskuspuistoon ja sijaitsee loistavien ulkoilumahdol-
lisuuksien äärellä.

Eko-Viikistä on jo tehty laaja seurantatutkimus, jonka tulokset koottiin vuonna 2004 valmistuneeseen 
yhteenvetoraporttiin: Eko-Viikki, Tavoitteet, toteutus ja tulokset (Helsingin kaupunki ja Ympäristö-
ministeriö). Ryhmärakentamisen tulokset eivät siihen vielä ehtineet.

Tässä raportissa on kuvattu Eko-Viikin kuutta ryhmärakentamishanketta ja niiden ekologisia ratkai-
suja. Toteutunut lämmön-, sähkön- ja vedenkulutus on selvitetty.  Tietoa on saatu suunnitelmista, 
kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Asukkaiden ja rakentamisessa mukana olleiden henkilöiden ko-
kemuksia ja kommentteja on kerätty. Toteutuneet asuntoyhtiöt ovat kaikki erilaisia ja niiden ekologi-
sissa ratkaisuissa on laaja kirjo, samoin rakennushankkeiden läpiviennissä. Raportista saadaan hyvää 
palautetta ja kehitysideoita seuraaviin ryhmärakentamiskohteisiin ja tontinluovutuskilpailuihin.

Seurantahankkeesta on vastannut arkkitehti Mikko Marja-aho / Marja-Aho Arkkitehdit Oy ja rapor-
tin taitosta Mika Myllyneva / Kustannusosakeyhtiö Kureeri. Helsingin kaupungin puolesta ohjaus-
ryhmään kuuluivat kiinteistövirastosta tonttiasiamies Tuomas Kivelä, kaupunkisuunnitteluvirastosta 
projektipäällikkö Markku Siiskonen sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta allekirjoittaneen lisäksi 
projekti-insinööri Ina Liljeström. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille.

Heikki Rinne
Viikin aluerakentamisprojekti,
projektinjohtaja

Sisällys

Esipuhe

Omatoimisen ekologisen ryhmärakentamisen tavoitteet ja hankkeiden valinta

 Tavoitteet
 Rakentamisohjeet
 Valintakriteerit
 Valintaprosessi

Rakennuskohteet

 Rakennuskohteet ja haastattelututkimus
 Versokuja 5   - matalaenergiatalo viidelle perheelle
 Versokuja 6   - ekologinen rivitalo Viikkiin
 Versokuja 7   - muunneltava ekotalo
 Versokuja 8   - pellettilämmitteinen matalaenergiatalo  
 Versokuja 9   - asumisen ja työn yhdistäminen
 Versokuja 10 - luonnonmukainen matalaenergiatalo

Tuloksia

 Ratkaisujen kirjo
 Asuminen
  Asukkaiden pysyvyys alueella
  Liikenne ja palvelut
 Asunnot
  Yleistä
  Viherhuoneet
  Kuistit
  Yhteistilat
 Ekologia
  Ekologisten tavoitteiden toteutuminen
  Energiamuodot
  Lämmitysenergian kulutus
  Sähkönkulutus
  Vedenkulutus 
 Ryhmärakentaminen
  Ryhmien pysyvyys
  Kustannussäästöt
  Hankkeen kuormittavuus

Johtopäätöksiä

 Asukkaiden mielipiteitä
 Johtopäätöksiä ja parannusehdotuksia

Esipuhe



6 7

Tavoitteet

Helsingin Eko-Viikki on merkittävä ekotehokkaan rakenta-
misen pilottihanke Suomessa. Osana pilottihanketta on ollut 
omatoimisen ekologisen ryhmärakentamisen kokeiluhanke 
Latokartanon alueella. Hankkeen tarkoituksena oli saada ko-
kemusta ja tuloksia ekologisesta ryhmärakentamisesta. Kos-
ka kyseessä oli samalla tontinluovutuskilpailu, oli tavoitteena 
myös saada uusia ideoita ja ratkaisuja ekologiseen rakentami-
seen. Ryhmärakentamiseen hakeneet hankkeet selvitettiin ja 
ryhmiteltiin sekä asetettiin paremmuusjärjestykseen Helsingin 
kaupungin valitseman arviointiryhmän toimesta. Pilottihanke 
on käynnistetty 1990-luvun loppupuolella ja rakennukset sekä 
ympäristö ovat nyt pääsääntöisesti täysin valmiita.

Rakentamisohjeet

Viikin ekoalueen asemakaavan nro 10530 alueelle on laadittu 
rakentamistapamääräykset, jotka kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on hyväksynyt 16.6.1998. Rakentamistapamääräykset 
asettivat tiettyjä rajoituksia kilpailuun osallistuville hankkeil-
le ja niiden avulla pyrittiin varmistamaan yhtenäiset laatuta-
sotavoitteet ja erityiset ekologisen rakentamisen vaatimusten 
toteutuminen. Rakentamistapamääräykset eivät kuitenkaan 
merkittävästi rajoittaneet innovatiivisten ekologisten ratkaisu-
jen toteuttamista.

Valintakriteerit

Tonttien vuokraajien valinta tehtiin parhaiden ekologisten ide-
oiden ja toteutuskelpoisuuden perusteella. Alueelle oli laadit-
tu kolmiportainen ekologisen rakentamisen kriteeristö, jonka 
perusvaatimuksia tuli noudattaa jokaisella tontilla. Tonteilla 
tuli noudattaa pääosin ekologisen rakentamisen kriteeristön 
perusvaatimuksia saastumisen, luonnonvarojen, terveellisyy-
den, biodiversiteetin ja ravinnon suhteen (Viikki; rakentami-
sen ekologiset kriteerit, Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton julkaisuja 1997:10).

Tonttien hakijoina piti olla tulevien asukkaiden muodostamat 
ryhmät ja tontit vuokrattiin perustettaville asunto-osakeyhti-
öille. Ryhmien muodostaminen tapahtui hakijoiden toimesta, 
kaupunki ei osallistunut ryhmien muodostamiseen.

Tontit varattiin ryhmille, jotka esittivät parhaat ja toteutuskel-
poisimmat suunnitelmat ekologiseen rakentamiseen ja asu-
miseen. Hakijoiden sosioekonominen asema ei vaikuttanut 
valintaperusteisiin. 

Valintaperusteet

Tonttien vuokraajien valinta tehtiin parhaiden ekologisten 
ideoiden ja toteutuskelpoisuuden perusteella. Myös 

hankkeiden rahoituksen tuli olla realistisella pohjalla hakuvai-
heessa.

Hakijoiden tuli esittää tontteja hakiessaan:

1. Mitä tonttia haetaan tai tonttien paremmuusjärjestys haki-
jan kannalta.

2. Alustavat luonnossuunnitelmat rakennushankkeesta.

3. Omat ekologisen rakentamisen tavoitteensa vapaamuotoi-
sesti. Niissä tuli ilmetä ainakin seuraavat tekijät:

-  asuntojen lukumäärä ja keskimääräinen koko ja talotyyppi
- ekologisen kriteeristön pohjalta tärkeimmät tavoitteet ener-
gia- ja vesihuollon käytettävien materiaalien sekä jätehuollon  
osalta
-  pihaan liittyvät tavoitteet
- tavoitteet huoneistojen yhteiskäyttötilojen suhteen (saunat, 
kerhotilat yms.)
-  mahdollisten työtilojen sijoittaminen tontille
-  hankkeen rahoitussuunnitelma

Valintaprosessi

Hyväksyttäviä hakemuksia ja suunnitelmia saapui määräai-
kaan mennessä 16 kappaletta ja ne luokiteltiin sisällön ja to-
teutuskelpoisuuden suhteen viiteen ryhmään. Kunkin ryhmän 
sisällä hankkeet arvottiin paremmuusjärjestykseen. Kiinteis-
tölautakunta päätti tonttien varaamisesta 15.2.2000 arviointi-
ryhmän esityksen mukaisesti. 

Tavoitteet ja hankkeiden valinta

5
5 8

6

1097



8 9

Rakennuskohteet
Versokuja 5 - Matalaenergiatalo viidelle perheelle

Laajuus: 660 brm²
Lämmitysmuoto: kaukolämpö
Asuntojen lukumäärä: 5
Asuntotyypit 4h + keittiö + viherhuone
Yhteistiloina saunatilat, kerhotila ja työtila.
Näiden lisäksi autokatos

Versokuja 6 - Ekologinen rivitalo Viikkiin

Laajuus: 613 brm²
Lämmitysmuoto: kaukolämpö
Asuntojen lukumäärä: 4
Asuntotyypit 4h + keittiö  + viherhuone
Yhteistiloina maakellari

Versokuja 7 - Muunneltava ekotalo

Laajuus: 494/745 brm²
Lämmitysmuoto: maalämpöpumppu 
Asuntojen lukumäärä: 2
Asuntotyypit 5h + kt + kellaritilat
Yhteistiloina saunatilat, uima-allas ja viherhuone

Versokuja 8 - Pellettilämmitteinen matalaenergiatalo

Laajuus: 660 brm²
Lämmitysmuoto: pellettipoltin
Asuntojen lukumäärä: 4
Asuntotyypit: 4h + kt 
Yhteistiloina saunatilat, varasto ja askartelutila 
  
Versokuja 9 - Asumisen ja työn yhdistäminen

Laajuus: 521,5 brm²
Lämmitysmuoto: kaukolämpö
Asuntojen lukumäärä: 3 + työtila
Asuntotyypit 5h + keittiö, työtila ja 3 kpl 1h + keittiö
Yhteistiloina saunatilat

Versokuja 10 - Luonnonmukainen matalaenergiatalo

Laajuus: 589 brm²
Lämmitysmuoto: kaukolämpö
Asuntojen lukumäärä: 2
Asuntotyypit 4h + kt 
Yhteistiloina saunatilat, varasto ja pesutupa

LIITE 1

Ryhmärakentamistonttien ASUKASKYSELYN  SISÄLTÖ
Lisäksi mm. rakentamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä.

1. Yleiset kysymykset
  • viihtyvyys alueella
  • taloyhtiön/yhteistilojen viihtyvyys/toimivuus
  • asunnon viihtyvyys/toimivuus
  • yleinen tyytyväisyys omaan asumisratkaisuun

2. Ryhmärakentamiseen liittyvät erityispiirteet
  • ryhmän muodostaminen/säilyminen
  • ryhmärakentamisen kustannusvaikutusten arviointi
  • jatkokehitysajatuksia ryhmärakentamiseen

3. Ekologisten ratkaisujen toimivuus 
  • asunnon muunneltavuus ja yleispätevyys
  • teknisten järjestelmien käyttö, säädettävyys
  • sisäilmaston/ilmanvaihdon laatu
  • veden säästö, vesikalusteet, mittaus
 • energian kulutus energiamuodoittain
  • kierrätys ja kompostointi
  • rakennusaikaisten jätteiden ja asumisjätteiden hallinta

4. Tiedot ekologiasta
  • ennen rakentamisen alkua ollut informaation määrä ja laatu (ekologisista rat- 

  kaisuista)
  • ekologisen tietämyksen taso ja lisääntyminen asumisen myötä
  • suhtautuminen ekologisuuteen ja käytettyihin ekologisiin ratkaisuihin

5. Sosiaalinen ympäristö
  • yhteistoimintojen muodot
  • yhteisten töiden jakaminen

6. Kustannukset
  • hankintakustannukset
  • ylläpitokustannukset

7. Osallistuminen rakennusprosessiin ja ylläpitoon
  • asukassuunnittelu
  • omatoimisuus rakentamisessa
  • osallistuminen taloyhtiön toimintaan, yhteisiin töihin
  • omatoiminen viljely alueella

Omat vapaamuotoiset kommentit, plussat ja miinukset.
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Versokuja 5
Suunnitelma ja teema hakuvaiheessa

Hankkeen perusajatus oli matalaenergiatalo, jonka lämmitys 
perustuisi maalämmön hyödyntämiseen. Tietotekniikan laaja 
hyväksikäyttö valvonnassa ja ohjauksessa tukisivat energian-
säästötavoitteita. Rakennus tultaisiin varustamaan maalämpö-
pumpulla ja lämmitys olisi tarkoitus hoitaa matalalämpöisenä 
lattialämmityksenä. Huoneistot tultaisiin suunnitelman mu-
kaan varustamaan koneellisella ilmanvaihdolla ja siihen liite-
tyllä lämmöntalteenottojärjestelmällä. Rivitaloyhtiöön tulisi 
asunnot viidelle perheelle ja asuntojen pohjaratkaisut olisivat 
muunneltavia.

Haastattelututkimuksen tuloksia:

1. Yleinen viihtyvyys 
• Asukkaat ovat viihtyneet alueella erittäin hyvin. Liiken-

neyhteyksien paraneminen on parantanut viihtyvyyttä. 
Lähiympäristön liikennejärjestelyt tosin aiheuttavat tyy-
tymättömyyttä. Hyvät ulkoilumahdollisuudet ovat yksi 
alueen valteista.

• Taloyhtiöllä on yhteinen sauna/kerhotila, joka on ahke-
rassa käytössä ja osoittautunut toimivaksi ja viihtyisäksi 
ratkaisuksi. Lisäksi väestönsuojassa on yhteinen pyöräva-
rasto.

• Asunnot on koettu toimiviksi ja osittain muuntelukelpoi-
siksi. Viherhuoneiden lämmönsäätely ja tuuletus on koet-
tu osittain ongelmalliseksi.

• Korkea tyytyväisyys omaan asumisratkaisuun ja ekologi-
siin rakennevalintoihin Pihaistutuksissa on suosittu run-
saasti hyötykasveja.

2. Ryhmärakentaminen
• Hakijaryhmän muodostivat kolme rakennusinsinööriä ja 

kaksi muuta jäsentä pyydettiin ryhmään mukaan. Toinen  
ryhmään myöhemmin liittyneistä on vaihtunut.

• Omalla työllä ryhmä pystyi säästämään rakennuskustan-
nuksissa. Ryhmärakentamisen kustannusvaikutus tässä 
mittakaavassa ei ollut merkittävä.

• Omatoimirakentaminen on vaativa projekti ja kaupunki 
voisi helpottaa rakentajien urakkaa perustamalla omatoi-
mirakentajia varten asiamiehen viran, joka hoitaisi keski-
tetysti rakentajien asioita kaupungin suuntaan.

3. Ekologia 
• Asunnoissa ei ole kantavia seiniä, joten merkittävätkin 

muutokset ovat mahdollisia. Toisaalta väliseinien siirtä-
minen vaikuttaa lattia- ja kattopinnotteisiin.

• Teknisten järjestelmien käyttö ja säädettävyys on koet-
tu hyviksi. Vesikiertoinen lattialämmitys voisi olla hyvä 
vaihtoehto. 

• Ilma otetaan suodattimien läpi ja ilmanvaihtimet puhdis-
tetaan kerran vuodessa. Kesällä sisälämpötila on n. 24-25 
asetta, sisäilman viilennys hoidetaan kattoluukkujen ja ta-
kan puhaltimen avulla.

• Asunnoissa ei erikoisratkaisuja veden säästöön ja veden 
kulutusta seurataan yhtiötasolla.

• Energian kulutus energiamuodoittain.
• Taloyhtiöllä on kaksi kompostoria, joista saadaan multaa 

omiin tarpeisiin.
• Rakennusjätteistä osa on poltettu saunassa ja takoissa 

(enemmäkin olisi voinut polttaa, mutta säilytystilaa ei ol-
lut), loput toimitettu Kivikon kierrätyspaikkaan.

4. Tiedot ekologiasta
• Energiankulutuksen pienentäminen oli pääkriteeri. Tie-

dot ekologisista ratkaisuista piti pääsääntöisesti etsiä itse. 
Kaupunki ei aktiivisesti niitä tarjonnut.

• Tietämyksen taso on noussut projektin aikana ja mie-
lenkiinto ottaa vastaan tietoa ekologisista ratkaisuista on 
myös lisääntynyt.

• Asenteet olivat positiivisia jo projektin alkuvaiheessa, 
mutta käsitykset ovat muuttuneet entisestään positiivi-
sempaan suuntaan.

5. Sosiaalinen ympäristö
• Talkoot (pihatyöt, maalaukset ja pienet korjaukset). Sau-

naillat ja pihajuhlat.
• Työt on pystytty jakamaan yhtiön asukkaiden kesken hy-

vässä hengessä.

6. Kustannukset
• Rakentamiskustannukset ylittivät arvion. 10-15%, muu-

ten ei merkittäviä yllätyksiä.
• Hoitovastike on 2,5€/m², josta tontin vuokra on noin 

puolet ja lämmitysenergia n. 30%. 
7. Osallistuminen
• Kaikki asukkaat ovat osallistuneet suunnitteluprosessiin.
• Asuntojen rakentaminen hoidettiin ulkopuolisen raken-

tajan toimesta. Pihatyöt, yhteiset tilat ja autokatokset tal-
koilla.

• Yhteiset työt on sovittu tehtäviksi talkoilla tarpeen mu-
kaan.

• Omatoiminen viljely on käsittänyt marjapensaiden ja pie-
nen yhteisen yrttimaan ylläpitoa.

Toteutus

Toteutus vastaa asuntosuunnittelun osalta kilpailuvaiheen 
suunnitelmia. Toteutuneessa hankkeessa lämmitysenergia tuo-
tetaan maalämmön sijasta kaukolämmöllä ja energiaa säästä-
vä tietotekniikka on jäänyt pois. Ilmanvaihto on koneellista ja 
varustettu lämmöntalteenotolla. Lämmönjako perustuu vesi-
kiertoiseen patterilämmitykseen. Rakennus on puurunkoinen 
ja välipohja on toteutettu puu-betoni –liittolaatalla. Asuntojen 
muunneltavuus on hyvä ja perheiden toiveet ovat muokanneet 
asunnoista melko erilaisia. Vaikka asunnoissa on omat saunat, 
on saunominen keskittynyt taloyhtiön yhteistilana toteutet-
tuun, puulla lämpiävään saunaan. Taloyhtiön yhteisöllisyys 
ja talkoovalmius ovat korkeaa luokkaa. Taloyhtiön lämmitys-
energiankulutus on rakennusajankohdalle tyypillinen. 

Kohteen suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
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Haastattelututkimuksen tuloksia:

1. Yleinen viihtyvyys
• Viihtyvyys on erittäin hyvä.
• Yhteistiloja on vähän. Varastot ja saunat ovat asuntokoh-

taisia. Yhteistiloina vain maakellari ja jätekatos.
• Asukkaat ovat tyytyväisiä asuntoihinsa ja pitävät niitä hy-

vin suunniteltuina. Asunnoissa on viherhuone, varaava 
takka/leivinuuni ja sauna. Huoneluku on 4h+keittiö. Jo-
kaisessa asunossa on kylmä ulkovarasto ja n. 6 m² kasvi-
huone.

• Asukkaat erittäin tyytyväisiä omaan asumisratkaisuunsa.
2. Ryhmärakentaminen
• Ryhmä hajosi heti alussa. Hanke on viety loppuun ryh-

män perustajan toimesta RS-rahoitteisena ja valmiit asun-
not on myyty eteenpäin.

• Ryhmärakentamisesta oli havaittavissa olevaa kustannu-
setua.

• Viranomaiskäytännöt voisivat olla toimivampia.
3. Ekologia 
• Muunneltavuus on toteutettavissa tarpeen mukaan väli-

seiniä purkamalla tai lisäämällä.
• Järjestelmät toimivat hyvin ja säätötarvetta on ollut erit-

täin vähän.
• Ilmanlaatu on hyvä. Asuntojen lämpötilan hallinta toimii 

myös kesällä. Viherhuoneiden lämpötilan säätely tapah-
tuu manuaalisesti avattavilla luukuilla.

• Normaalit vesikalusteet, ei erityisiä vedensäästölaitteita.
• Energian kulutus energiamuodoittain (taulukko s. 26).
• Taloyhtiöllä on kaksi kompostoria. Asumisjätteet lajitel-

laan seka- ja biojätejätteisiin, muut jätteet lajitellaan kerä-
yspisteisiin, joita on hyvin alueella.

• Jätettä syntyi vähän ja puujäte lajiteltiin polttopuuksi. Muu 
energiajäte pääsääntöisesti lajiteltiin rakennusaikana.

4. Tiedot ekologiasta
• Tietoa oli saatavissa riittävästi, mutta hankinta oli oman 

aktiivisuuden varassa.
• Tiedon määrä on lisääntynyt, rakennustarvikkeiden kier-

rätys hyvin aktiivista jo rakennusaikana, joskin tiivis ra-
kennustapa teki lajittelusta melko haastavaa.

• Ekologinen asennoituminen tuo säästöä taloudenpitoon. 
Taloyhtiön ratkaisut ovat ekologisesti perusteltuja ja ta-
voitteena on vähentää ympäristökuormitusta jatkossa yhä 
enemmän.

5. Sosiaalinen ympäristö
• Yhteistoimintaa taloyhtiön piirissä melko vähän. Keväällä 

taloyhtiön talkoot, joilla hoidetaan istutuksia ja piha-alu-
eita.

• Työt kyetään tekemään tarvittaessa yhteisvoimin.
6. Kustannukset
• Hankintakustannuksia on vaikeaa arvioida, koska oman 

työn osuus oli varsin korkea. Kustannustaso oli kohtuulli-
sella tasolla kohteen poikkeuksellisista rakenneratkaisuis-
ta huolimatta.

• Ylläpito on ollut edullista.
7. Osallistuminen
• Osallistuminen asukassuunnitteluun on ollut korkeaa 

luokkaa.
• Omatoimisuus rakentamisessa on ollut aktiivista, raken-

nuttaja tehnyt täyspäiväisesti työtä hankkeessa koko ra-
kennusajan. Rakennuttaja kaatoi omasta metsästä puut, 
sahautti ne, taapeloi, höyläytti ja kuljetti paikalle.

Versokuja 6
Suunnitelma ja teema hakuvaiheessa

Suunnitelma perustui “ekologinen rivitalo Viikkiin” ajatuksel-
le. Rakennukseen tulisi asunnot neljälle perheelle. Rakennuk-
sen energiataloutta oli suunnitelmien mukaan tarkoitus paran-
taa normaalia tehokkaammalla rakennusrungon eristyksellä 
sekä energiataloudellisilla erikoisikkunoilla. Runkorakenteena 
tulisi olemaan hirsi ja kaikki pintarakenteet oli tarkoitus tehdä 
puusta.

Lämmitys- ja lämminvesijärjestelmä tulisi olemaan lämmön 
talteenotolla varustettu ilmalämmitin, johon olisi kytketty 
lämminvesivaraaja. Passiivista aurinkoenergiaa hyödynnettäi-
siin eteläpuolisten kaksikerroksisten lasisten viherhuoneiden 
avulla.

Toteutus

Hakuvaiheen keskeiset elementit – hirsirunko, puupinnat ja 
viherhuoneet – ovat säilyneet toteutusvaiheessa. Lämmitysjär-
jestelmä on vaihtunut vesikiertoiseen lattialämmitykseen, jon-
ka lämpöenergia tuotetaan kaukolämmöllä sekä aurinkokeräi-
millä. Matalien osien vesikatot on toteutettu viherkattoina. Ra-
kentamisessa on perinnerakentamisen henkeä nykyaikaisesti 
toteutettuna – sisätilojen hirsipinnat, asuntojen suojaisat piha-
piirit, viljelypalstat ja maakellari istuvat luontevasti ekologisen 
koerakentamisen teemoihin. Rakennuksen lämmitysenergi-
ankulutus täyttää hakuvaiheessa asetetun tavoitteen.

• Kaikki asukkaat osallistuvat toimintaan.
• Jokaisella asunnolla on palsta aktiiviviljelyssä, josta sato 

viedään maakellariin. Osa asukkaista käyttää myös Lato-
kartanon viljelypalstoja. Asunnoissa on lisäksi viherhuo-
neet ja kasvihuoneet. Viljely on yleisesti suosittua asuk-
kaiden keskuudessa.

Kohteen suunnittelija: Mod Arkkitehdit
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Versokuja 7
Suunnitelma ja teema hakuvaiheessa

Ehdotusvaiheen konseptina oli kellarillinen paritalo, jonka ul-
koseinärakenteena olisi teollisesti käsitelty hirsi. Lämmönläh-
teenä olisi korkealla hyötysuhteella toimiva maalämpöpump-
pu, jonka lisäksi asunnoissa olisi puulla lämpiävät sydänmuu-
rit. Rakennuksen älykkäällä talotekniikalla alennettaisiin 
energiankulutusta ja parannettaisiin asumisviihtyvyyttä. Koh-
teen laajat yhteistilat sisältäisivät viherhuoneen, uima-altaan ja 
saunatilat. Sadeveden keruujärjestelmällä vähennettäisiin os-
tettavan kasteluveden tarvetta. Hirsiseinän heikkoa lämmön-
eristävyyttä kompensoitaisiin muun ulkovaipan paremmalla 
eristämisellä. Erillisillä sisäänkäynneillä varustetut sivuasun-
not parantaisivat asuntojen monikäyttöisyyttä ja muunnelta-
vuutta.

Toteutus

Toteutuksessa keskeiset periaatteet ovat säilyneet. Asunnot ja 
yhteistilat ovat toimivia ja täysikokoisessa kellarissa on run-
saasti muunneltavaa tilaa. Maalämpöjärjestelmä ja taloauto-
matiikka ovat toimineet luotettavasti. Sadeveden keräysjärjes-
telmää ei ole toteutettu.

Haastattelututkimuksen tuloksia:

1. Yleinen viihtyvyys
• Alueella viihdytään hyvin. Ryhmärakentamistonttien  

keskinäisiä järjestettyjä tapaamisia pari kertaa vuodessa. 
Kiinteä yhteisö, jossa yhteydenpito naapureiden kesken 
tiivistä.

• Yhteistilat ovat laajat ja aktiivisessa käytössä. Taloyhtiöllä 
on saunaosasto, jossa lämmitetty uima-allas sekä laaja la-
sikatteinen viherhuone. Lisäksi kellarissa teknisluonteista 
varastotilaa.

• Asunnot on koettu toimiviksi ja viihtyisiksi. Viihtyvyyttä 
lisää osaltaan suuri puupintojen määrä.

• Asumistyytyväisyys on korkeaa luokkaa.
2. Ryhmärakentaminen
• Ryhmän muodostuminen perustui osakkaiden yhteiseen 

harrastukseen.
• Asukkaiden ammattitaitoa hyödynnettiin suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa: rakenne-, sähkösuunnittelu osakkailta 
ammattirakennuttaja omasta takaa. Ryhmärakentamisella 
ei koeta olevan suurta merkitystä kustannustason kannal-
ta. Kustannussäästöjä saatiin koko taloyhtiötä palvelevan 
maalämpöjärjestelmän hankinnassa sekä yhteistiloissa.

• Samanaikaisella ryhmärakentamisella on yhteenkuulu-
vuutta vahvistava vaikutus. Asunto-osakeyhtiöpohjaisella 
rakennuttamisella on vanhat perinteet, jotka ovat pääs-
seet unohtumaan. Asunto-osakeyhtiö voisi toimia ryh-
märakentajana ja toimeksiantajana ryhmärakentamisessa 
nytkin. Ryhmärakentamista ei ole tarpeen ymmärtää vain 
hartiapankkirakentamisen yhtenä muotona.

3. Ekologia 
• Asunnon muunneltavuus on otettu huomioon tilakonsep-

tissa. Yläkerran sivuasuntoihin on kulku myös ulkokautta. 
Kellarissa runsaasti muunneltavaa tilaa, kellarin väliseinät 
eivät ole kantavia.

• Taloyhtiön tekniset järjestelmät ovat kehittyneitä ja kor-
kealuokkaisia: uima-allasjärjestelmä, maalämpöpumppu 
ja korkealuokkaiset koneelliset iv-laitteet. Viherhuoneessa 
sähköisesti ohjattu tuuletusjärjestelmä.

• Sisäilman laatu on hyvä, rakennuksen aukotus tukee au-
rinkoenergian hallintaa. Ikkunat on oikein sijoitettu suh-
teessa tilojen leikkausmuotoon, jolloin talven matala valo 
valaisee sisätilat, mutta kesäajan korkea valo leikkautuu 
riittävästi.

• Vesikalusteet ovat tavanomaisia. Kasteluvetenä käytetään 
alueen hulevettä. Veden kulutus noin 100 l/hlö/vrk.

• Vuotuinen lämmitysenergian kulutus noin 75 000 kWh. 
Lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla, jonka 
hyötysuhde on 1:2,2. Lämmityksen ostoenergian määrä 
on 33 000 kWh vuodessa. Lämmitettävä laajuus noin 745 
brm², joka sisältää lämmitettävän uima-altaan.

• Taloyhtiöllä on kompostori ja taloyhtiössä lajitellaan seka- 
ja paperijäte.

• Muottilaudat pilkottiin polttopuuksi, hirsitoimituksessa 
hyvin vähän puujätettä. Rakennusaikaista jätettä syntyi 
ylipäätään hyvin vähän.

4.  Tiedot ekologiasta
• Ennen rakentamisen alkua rakennusvalvonta ja kunnal-

listekninen osasto koettiin joustamattomiksi  suunnitte-
luaikana. Viikin alueryhmän toiminta olisi voinut välittää 
tietoa kaupungin osastolta toiselle, mutta toiminta katkesi 
liian aikaisin.

• Harrastuneisuus ja tietämys ovat lisääntyneet.
• Suhtautuminen ekologiaan ja sen soveltamiseen on tek-

nologialähtöinen ja käytännöllinen.
5. Sosiaalinen ympäristö
• Yhteistoiminta koskee yhteistilojen ja pihan ylläpitoa sekä 

kulutusseurannan hoitamista.
• Yhteisten töiden jakaminen on toimivaa.
6. Kustannukset
• Ei merkittäviä kustannussäästöjä suuruuden hyödyntämi-

sestä. Säästöä syntyi oman osaamisen hyödyntämisestä: 
sähkösuunnittelu, rakennesuunnittelu ja ammattiraken-
taminen omasta takaa. Säästöä maalämpöjärjestelmän, 
yhteistilojen, uima-altaan ja saunaosaston jakamisesta. 
Suhdanteet olivat myös edulliset.

• Ylläpito on edullista.
7. Osallistuminen
• Asukkaat osallistuivat aktiivisesti suunnitteluun.
• Omatoimisuus rakentamisessa yli 50%.
• Yhteisten toimien jakamisessa ei ole ollut ongelmia.
• Kaikki vapaa maa on viljelyssä. Lajeina marjapensaita ja 

hedelmäpuita.

Omat vapaamuotoiset kommentit, plussat ja miinukset:
Alueen viemäriverkon suunnittelu ja toteutus ovat aiheutta-
neet harmia. Maan painuminen aiheuttaa muutenkin ongel-
mia. Viistosateiden vedenpaine haaste julkisivurakenteille Vii-
kin olosuhteissa.

Rakennuksen energiankulutus varsinaisia asuintiloja kohti 
on korkea, mikä todennäköisesti johtuu hirsiseinän heikosta 
lämmöneristävyydestä. Kellarin rakentaminen saviseen maa-
perään oli rakentajien ottama tietoinen riski, joka on osoittau-
tunut kannattavaksi. Kellaritilat lisäävät asuntojen toimivuutta 
tuomalla asumisen piiriin karkeaa käyttötilaa. Mikäli kellarin 
laajuus otetaan huomioon, on rakennuksen energiankulutus 
kohtuullisella tasolla.

Kohteen suunnittelija: Eero Jukkola
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Haastattelututkimuksen tuloksia:

1. Yleinen viihtyvyys
• Viihtyvyys alueella on asukkaiden mielestä hyvä.
• Taloyhtiön tilat on koettu hyviksi. Yhteinen takkahuone

olisi parannus, mutta se ei mahtunut rakennusoikeuden 
raameihin. Askarteluhuone on tarpeen, mutta vähäisellä 
käytöllä toistaiseksi. Sauna on viihtyisä ja toimiva.

• Asunto on koettu toimivaksi, mutta varastotilaa voisi olla
enemmän.

• Asukkaat ovat yleisesti tyytyväisiä asumisratkaisuunsa.
2. Ryhmärakentaminen
• Vaihtuvuutta on ryhmässä ollut: kaksi perhettä on muu-

tanut omakotitaloon.
• Kustannussäästöt olivat ilmeisiä ja merkittäviä.
• Ryhmärakentaminen on haastavaa maallikoille. Jonkin-

laiselle manageroinnille olisi tarvetta.
3. Ekologia 
• Asuntojen muunneltavuus on riittävää. Huoneiden luku-

määrää voidaan lisätä tarvittaessa ja toisaalta väliseiniä 
voidaan purkaa vapaasti. Kantava alapohja mahdollistaa 
vesipisteiden vapaan sijoittelun.

• IV:n säädettävyys on hyvä ja vesikiertoisen lattialämmi-
tyksen säätöautomatiikka toimii kohtuullisesti, joskin 
viiveellä. Pellettilämmitysjärjestelmän ylläpito edellyttää 
tavanomaista enemmän työtä ja paneutumista, mutta on 
koettu toimivaksi. 

• Sisäilman laatu on hyvä ja ilmanvaihtolaitteistossa on ka-
pasiteettia yli tarpeen.

• Veden säästöä hallitaan kaksitoimisilla wc-kalusteilla ja  
sähköhanoilla. Asuntokohtainen vedenkulutus vaihtelee 
melko paljon. Keskimääräinen kulutus on 83 l/hlö/vrk.

• Pellettiä kuluu noin 9 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 
43 000 kWh:in vuotuista energiankulutusta. Pellettipolt-
timella tuotettu energia käytetään kiinteistön ja käyttöve-
den lämmitykseen. Kesäaikana käyttövesi lämmitetään 
sähköllä, koska kesäkauden lämmitysenergian pieni ku-
lutus ei oikein sovellu pellettilämmitysjärjestelmälle.

• Taloyhtiön jätehuoneessa on säiliöt seka-, bio- ja paperi-
 jätteelle. Tämän lisäksi asukkaat lajittelevat lasi-, metalli-, ja 

pahvijätteet alueen keräyspisteeseen. Lajittelu on vakiin-
tunut käytäntö.

• Rakennusaikaisisista jätteistä lajiteltiin erikseen metalli ja 
puu. Puujäte pilkottiin talkoilla saunaan ja takkoihin 
polttopuuksi.

4. Tiedot ekologiasta 
• Alueen ekologisista tavoitteista oli hyvin tietoa tarjolla, 

mutta ekologisen rakentamisen ja asumisen tiedot olivat 
oman aktiivisuuden varassa. Ongelmana niin suunnitte-
luvaiheessa kuin nytkin oli ekologisten ratkaisujen ver-
tailun vaikeus – ekologisuus terminä on muodikas ja sitä 
käytetään monessa yhteydessä.

• Tietämys ekologisista ratkaisuista on lisääntynyt asumi-
sen myötä. 

• Suhtautuminen ekologisuuteen on myönteistä. Taloyhtiön 
ekologiset ratkaisut on koettu toimiviksi. Valittu konsepti 
on hyvä, joskin pellettipoltin työllistää jonkin verran.

5. Sosiaalinen ympäristö
• Taloyhtiön välttämättömät ylläpitotyöt on ratkaistu kier-

tävällä talonmiesvuorolla, joka vaihtuu viikoittain, mikä 
toimii pääsääntöisesti hyvin. Ryhmärakentamisalueen 
vahva yhteisöllisyys on koettu arvokkaaksi ja alueen yh-
teenkuuluvuutta pidetään yllä kaksi kertaa vuodessa jär-

jestettävillä kokoontumisilla. Spontaania yhteydenpitoa 
naapureiden kanssa on viikoittain.

• Työt on saatu hoidettua, joskin töiden jakamisessa on vä-
lillä ollut ongelmia. 

6. Kustannukset
• Hankintakustannukset olivat edullisia. Tämä perustui 

osaltaan suureen oman työn osuuteen.
• Ylläpito on toistaiseksi ollut edullista. Pellettilämmitys on 

havaittu varsin edulliseksi lämmitysmuodoksi.
7. Osallistuminen
• Osallistuminen suunnitteluun oli kiinteää tontinluovu-

tuskilpailusta lähtien. Asunnoissa on asukkaiden valin-
noista johtuvaa muuntelua kalusteissa, varusteissa, mate-
riaaleissa, portaissa ja huoneiden lukumäärässä.

• Oman työn osuus rakentamisessa oli erittäin suuri ja se  
koettiin raskaaksi. 

• Ylläpito- ja kunnostustyöt on tehty taloyhtiössä omin 
voimin.

• Suuri osa piha-alueesta on viljelykäytössä. Pihoilla kas-
vaa hyötykasveina marjapensaita ja hedelmäpuita ja 
asuntopihoilla viljellään myös yrttejä ja salaattia. Viljely-
ala on jonkin verran pienentynyt alkuperäisestä.

Versokuja 8 
Suunnitelma ja teema hakuvaiheessa

Tonttihaun konsepti perustui neljän perheen rivitalolle, joka 
nojautui hyviksi havaittuihin ja tutkittuihin matalaenergia-
rakentamisen periaatteisiin: paksuihin eristeisiin, tiiviyteen, 
superlaseihin, lämmöntalteenotolla varustettuun tulo- ja pois-
toilmanvaihtoon sekä passiiviseen aurinkoenergian hyödyn-
tämiseen. Rakennusaineet olisivat johdonmukaisesti puuta ja 
puuperäisiä aineita, millä tavoiteltiin vähäistä rakennusjätteen 
määrää. Vedenkulutusta oli suunnitelmien mukaan tarkoitus 
pienentää nykyaikaisilla vettä säästävillä kalusteilla ja sadeve-
den keräysjärjestelmillä. Ilmanvaihtoa ja lämmitystä ohjattai-
siin ns. älykkäillä järjestelmillä. Asuntojen lämmitys oli tarkoi-
tus järjestää kaukolämpöön ja aurinkokeräimiin perustuvalla 
ilmalämmityksellä.

Toteutus

Toteutuksessa lämmitysjärjestelmä muuttui. Lämpöenergia 
tuotetaan taloyhtiön yhteisellä pellettipolttimella, jonka läm-

pöenergia jaetaan asuntoihin vesikiertoisella lattialämmityk-
sellä. Taloyhtiön energiankulutus alittaa kaupungin asettaman 
tavoitteen ja asuntojen vedenkulutus on alhainen. Vedenkulu-
tuksen alhaisuus perustuu todennäköisesti asuntokohtaiseen 
vedenkulutuksen seurantaan ja laskutukseen.

Toteutusvaiheen monimutkaisesta alapohjarakenteesta luo-
vuttiin ja alapohja toteutettiin teräsarinan varaan täysin tuu-
lettuvana. TTY:n Juha Pitkänen teki teräspaaluin toteutetusta 
tuulettuvasta alapohjasta tutkimuksen, johon taloyhtiö osallis-
tui tutkimuskohteena rakennusaikana ja asumisen alkuvuosi-
na. Täysin tuulettuvalla alapohjalla tavoiteltiin kapillaarisen 
maaperän kosteusriskien hallintaa. Ratkaisu on osoittautunut 
toimivaksi, minkä tutkimuksen yhteydessä tehdyt mittaustu-
loksetkin todistivat.

Rakennuksen lasitukset on tehty ns. kaksoisselektiivisillä la-
seilla, joista kiinteät ikkunat on toteutettu suoraan rakennus-
runkoon lasittamalla. Yhteistiloina on toteutettu askartelu-
huone, varastotilaa sekä saunatilat. 

Kohteen suunnittelija: Mikko Marja-aho
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1. Yleinen viihtyvyys
• Alueella viihdytään hyvin. Yhteydenpitoa naapureiden 

kesken on runsaasti, mikä perustuu rakennusajan koke-
muksiin.

• Saunaosasto, takkahuone ja yhteinen oleskelupiha ovat 
aktiivisessa käytössä. Takkahuone palvelee myös vieras-
huoneena. Oleskelupiha on kolmelta sivulta rakennuk-
silla rajattu pihapiiri, jonne paistaa ilta-aurinko ja jossa 
kesäaikana tavataan myös naapureita. Saunan käyttö on 
päivittäistä.

• Asuntoratkaisu on hyvä ja toimiva, asunto sisältää 5h+kt, 
laajuus 138 m². Lisäksi taloyhtiössä on kaksi yksiötä, jotka 
ovat yhden perheen käytössä. Asunnossa aurinkoenergi-
an hallinta on ratkaistu toimivasti tumman lasin katta-
milla terasseilla. Asunto ja työpaikka vierekkäin lisäävät 
toimivuutta. Julkisivun vedenpitävyys on haaste Viikin 
olosuhteissa. Laaja puolilämmin kuisti on erinomaisesti 
toimiva ratkaisu, joka antaa joustoa sisätiloille ja parantaa 
kaikkien osakkeiden käytettävyyttä.

• Asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asumisratkaisuunsa. 
Kodin ja työpaikan yhdistäminen toimii hyvin ja toimis-
ton sijoittuminen rakennuksen keskelle ja tarjoaa hyvät 
työtilat noin 6 – 8 hengelle.

2. Ryhmärakentaminen
• Aluksi mukaan lähti kaksi perhettä, joille suunniteltiin 

yhteinen toimisto. Tontin vaihtumisen ja pienenemisen 
vuoksi kerrosala jäi liian pieneksi kahdelle suurelle per-
heelle ja toinen alkuperäisistä osakasperheistä luopui 
hankkeesta.

• Rakennuskustannukset olivat edullisia erikoisrakentami-
sen piirteistä huolimatta: hankkeen koko laski neliöhin-
taa.

• Asumisen ja ryhmärakentamisen yhdistämiseen on tar-
vetta. Alueen jokaisessa taloyhteisössä on yrittäjyyttä 
– ryhmärakentamiseen lähteminen on luontevaa yrittä-
jätaustalla. Tavoitteeksi ryhmärakentamisalue, jolla työti-
lojen rakentaminen olisi lähtökohtana ja työtilat voisivat 
olla osittain jopa jaettuja. Esimerkiksi käsityöläis-/muo-
toilijayrittäjät voisivat hyötyä yritysten yhteisistä työ- ja 
näyttelytiloista, jotka houkuttelisivat kävijöitä paremmin 
kuin yksittäinen työhuone. Hankkeenvetäjä-lähtöinen 
ryhmärakentaminen pitäisi sallia, sillä konseptinraken-
taminen ja projektinvetäminen vaativat ammattitaitoa ja 
työpanosta, joka maallikoille saattaa osoittautua haasteek-
si.

3. Ekologia
• Asunnon muunneltavuus ja yleispätevyys ovat korkeaa 

luokkaa. Toisessa päädyssä on kaksi yksiötä yhden per-
heen käytössä ja asunnot voidaan yhdistää myös yhdeksi 
kolmioksi jatkossa. Työtila joustava – siinä on työskennel-
lyt jopa 12 työntekijää.

• ”on/off –tyyppiset kytkimet käytettävyydeltään korkeaa 
luokkaa edelleen!” Kiinteistön hienompi ohjauselektro-
niikka on osoittautunut epäluotettavaksi. Talotekniset 
järjestelmät yleisesti ottaen toimivia.

• Ilman laatu on hyvä, johtuen osaltaan myös tilojen suu-
resta tilavuudesta. Toimistossa aurinkoenergian hallin-
ta tuottaa ongelmia – ulkopuoliset kaihtimet eivät kestä 
Viikin tuulisissa olosuhteissa. Aurinkoenergian hallinta 
täytyy ratkaista jollain muulla tavalla.

• Taloyhtiössä on tavanomaiset vesikalusteet.
• Taloyhtiö lämmitetään kaukolämmöllä.

Versokuja 9
Suunnitelma ja teema hakemuksessa

Suunnitelman lähtökohtana oli työn ja asumisen symbioosi. 
Suunnitelmassa oli kahden asunnon ja työtilan yhdistelmä. 
Tilojen muunneltavuus ja yhteiskäyttö oli keskeinen tavoite. 

Ekologisia tavoitteita oli pitkäikäisten, kauniisti vanhenevien 
ja korjauskelpoisten materiaalien käyttö sekä yksinkertainen ja 
loogiseksi suunniteltu rakennustapa ja talotekniikan sijoittelu. 
Suunnitelmassa tavoiteltiin myös hyvää energiataloudellisuut-
ta.

Toteutus

Ehdotusvaiheen keskeisenä ajatuksena ollut kodin ja työn yh-
distäminen on toteutunut toimivasti. Myös rakennusmateriaa-
lien valinta on toteutunut alkuperäisen suunnitelman henges-
sä pitkäaikaiskestävinä. Yhteistilat ovat aktiivisessa käytössä. 
Väljä puolilämmin kuistitila kytkee yhteen asunnot ja työtilan 

pohjoissivulla ja muodostaa samalla puskurivyöhykettä ulko-
vaipalle. Eteläsivulla samaa tehtävää hoitavat viherhuoneet ja 
katetut terassit.  Kodin ja työn yhdistäminen on osoittautunut 
yrittäjäperheelle luontevaksi ratkaisuksi ja vähentää työn edel-
lyttämää liikenteen käyttöä. Rakennuksen energiankulutus on 
korkeahko, mihin osaltaan vaikuttanee kohteen suuri kuutio-
määrä ja tuulinen sijainti.

• Taloyhtiössä lajitellaan omiin säiliöihin seka- ja biojäte 
sekä paperi ja pahvi. Metalli- ja lasijäte viedään kaupun-
ginosan keräyspisteisiin. Kompostoria ei ole.

• Rakennusjätteestä lajiteltiin puujäte poltettavaksi.
4. Tiedot ekologiasta 
• Tiedot hankittiin itse tai saatiin suunnittelijalta.
• Tietämys ja mielenkiinto on lisääntynyt asumisen myötä. 

Tietoa ekologisista ratkaisuista on saatu myös naapureilta. 
Asumismuoto on vaikuttanut muihinkin kulutusvalintoi-
hin – perheen käytössä on mm. hybridiauto.

• Ekologia on koettu ajankohtaiseksi ja tärkeäksi asiaksi.
5. Sosiaalinen ympäristö
• Viikin alueen asukastilojen käytön organisoinnissa toivo-

misen varaa, sillä nykyisessä mallissa tilojen valvonta ja 
ylläpito ei toimi. Naapuruston kokoontuminen kahdesti 
vuodessa – keväällä siivoustalkoisiin ja syyskesällä elo-
talkoisiin – on hyvä asia. Taloyhtiön ylläpitoa ja pihatöitä 
jaetaan.

• Ei organisoitua toimintaa, ylläpitotarpeet hoidetaan ha-
vaittaessa.

6. Kustannukset
• Hankintakustannukset olivat edullisia.
• Sinänsä edullisiksi koetuista ylläpitokustannuksista suu-

rin osa muodostuu tonttivuokrasta.
7. Osallistuminen
• Osallistuminen asukassuunnitteluun oli kiinteää ja vuo-

rovaikutus suunnittelijan kanssa toimivaa.
• Osallistuminen rakentamiseen on painottunut hankintoi-

hin ja urakoiden solmimiseen sekä siivoukseen, kittauk-
seen ja maalaukseen.

• Taloyhtiön ylläpitotyöt on tehty omin voimin.
• Ei omatoimista viljelyä alueella.

Omat vapaamuotoiset kommentit, plussat ja miinukset:
Viikin joukkoliikenne on heikosti järjestetty, liityntälinjat eivät 
tule alueelle, minkä takia kännykkälipulla ei pääse metrolle. 
Pysäköintipaikkoja alueella on vähän. Kaavassa Versokujalla 
on kaksi pysäköintipaikkaa, mutta kenelläkään ei ole tietoa nii-
den sijainnista. Ryhmärakentamisen viranomaiskontakteihin 
pitäisi saada yhden luukun periaate: viranomaisten tavoittami-
nen on uskomattoman vaikeaa. Viikin alueryhmän kokoontu-
minen loppui liian aikaisin ja yhteistoiminnan organisointiin 
olisi ollut tarvetta rakentamisaikana. Jätteiden lajittelupisteet 
ovat turhan kaukana ja edellyttävät käytännössä auton käyttöä. 
Alueella olisi mielenkiintoa lajitteluun enemmänkin, mikäli 
keräyspisteitä olisi lähempänä.

Kohteen suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Livady
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Versokuja 10
Suunnitelma ja teema hakemuksessa

Hankkeen teema oli “luonnonmukainen matalaenergiatalo”. 
Tavoitteena oli synnyttää positiivinen mielikuva luonnon-
mukaisesta rakentamisesta ja -rakennusaineista, jotta niistä 
muodostuisi merkittävä osa yleistä rakennuskäytäntöä. Myös 
media kiinnostusta tavoiteltiin uudentyyppiseen (perinteisen 
paluuseen) rakentamistapaan.

Matalaenergiatalo oli tarkoitus toteuttaa energian kulutus-
ta säästävillä ratkaisuilla ja rakennuksesta oli tarkoitus tehdä 
erittäin hyvin lämpöä eristävä (tavoite alle 60 kwh/brm² vuosi) 
sekä minimoida rakennusmateriaalien tuottamisessa kuluva 
energia. Kuluvaa lämmitysenergiaa oli suunnitelmien mukaan 
tarkoitus pienentää pitämällä eristettävä vaippa yksinkertai-
sena kaksikerroksisena suorakaiteena. Energiasäästölasiset 
ikkunat oli suunniteltu sijoitettaviksi eteläsuuntaan, osittain 
länteen ja itään. Aurinkoenergian hyödyntäminen tulisi ta-
pahtumaan joko aktiivisesti tai passiivisesti.

Mittava kompostointijärjestelmä oli myös osa hankesuunnitel-
maa. 

Haastattelututkimuksen tuloksia:

1. Yleinen viihtyvyys
• Viihtyvyys alueella on hyvä. 
• Taloyhtiön yhteistiloina on saunatilat, varasto sekä pesu-

tupa. Tilojen suunnittelussa lähtökohtana on ollut ekolo-
gisen asumisen tavoitteet. Tilat vastaavat hyvin asetettuja 
tavoitteita.

• Asunnot ovat viihtyisiä, valoisia ja toimivia. Luonnonmu-
kaiset materiaalit ja pintakäsittelyt tekevät tiloista sym-
paattisia ja helposti lähestyttäviä.

• Asukkaat ovat tyytyväisiä asumisratkaisuun.
2. Ryhmärakentaminen
• Ryhmä hajosi rakentamisen loppuvaiheessa.
• Ryhmärakentaminen säästi rakennuskustannuksia 

kohteessa jonkin verran. Rakennusmateriaalien ja 
ostettujen palvelujen kustannukset olivat alhaisia, mutta 
luonnonmukainen rakennustapa sitoi paljon omaa työtä, 
jolle ei ole laskettu hintaa.

• Ryhmärakentaminen soveltuu hyvin yhteisöllisistä 
lähtökohdista käynnistettäviin hankkeisiin, jossa 
osakkaiden tavoitteet ovat yhtenäisiä.

3. Ekologia
 • Asuntojen muunneltavuus on keskeinen lähtökohta. To-

teutuksessa on detaljitasolle saakka otettu huomioon tilo-
jen vapaa siirrettävyys. Mm. märkätilat ovat lattian päälle 
toteutettuja tilayksiköitä, joiden siirtäminen on mahdol-
lista. 

• Tekniset järjestelmät ovat yksinkertaisia ja käyttöliitty-
mältään helposti ymmärrettäviä. Säädettävyys perustuu 
asukkaan omatoimisuuteen.

• Ilmanvaihto on toiminut hyvin ja ilman laatu on aisti-
varaisesti arvioiden hyvä. Painovoimaista ilmanvaihtoa 
on tehostettu tuuliavusteisten jäteilmalaitteiden avulla. 
Viikin tuulisissa olosuhteissa ilmanvaihtoa joudutaan ra-
joittamaan ajoittain. Tämä tapahtuu tuloilman virtaamaa 
rajoittamalla.

• Vettä säästetään kompostoivilla käymäläistuimilla sekä 
omaa kulutuskäyttäytymistä ohjaamalla. Taloyhtiössä on 
käytössä asuntokohtainen käyttöveden määrän seuranta. 

• Kierrätysteema on ollut käytössä rakennusvaiheesta läh-
tien. Kompostointi on käytössä talous- ja käymäläjätteen 
käsittelyssä.

• Rakennusaikainen puujäte on pilkottu polttopuuksi ja yli-
määräinen turve on käytetty maanparannusaineena.

4. Tiedot ekologiasta 
• Tietoa ekologisista ratkaisuista oli runsaasti. Erikoistu-

minen ekologiseen arkkitehtuuriin opiskeluvaiheessa ja 
toiminta luonnonmukaisen rakentamisen tutkijana loivat 
pääsuunnittelijalle hyvän tietopohjan ekologiselle raken-
tamiselle.

• Hanke antoi mahdollisuuden testata luonnonmukaisen ja 
ekologisen rakentamisen ratkaisuja konkreettisessa hank-
keessa. Hanke kartutti arvokasta kokemusta.

• Ekologisuus on tärkeä osa asukkaiden arvomaailmaa.
5. Sosiaalinen ympäristö
• Taloa ja pihaa ylläpidetään yhteisin voimin. Alueen ko-

koontumiset keväällä ja syksyllä ovat tärkeä sosiaalisen 
yhteistoiminnan muoto.

• Yhteisiä töitä on verrattain vähän ja niiden jakaminen 
asuntojen kesken on toimivaa.

Toteutus

Toteutusvaiheessa alkuperäiset teemat on toteutettu johdon-
mukaisesti ja huolellisesti rakentaen. Eristeinä on käytetty 
olkea, kutterinlastua, sahanpurua sekä turvetta ja eristevah-
vuudet ovat kauttaaltaan suuria. Ulkoseinät on toteutettu olki-
savirakenteena. Ratkaisuissa on yhteisenä periaatteena pitkä-
aikaiskestävyys, terveellisyys ja korjattavuus. 

Rakennuksen lämmönlähteenä on kaukolämpö, minkä lisäksi 
asunnoissa on varaavat puu-uunit. Ilmanvaihto on painovoi-
mainen. Rakennuksen tuulettuva alapohjarakenne perustuu 
tarkkuuspaalutettuihin betonipaaluihin. 

Rakennuksessa on runsaasti innovatiivisia ratkaisuja, joiden 
kokeiluun rakennushanke on antanut mahdollisuuden. 

Rakennuksen lämmitysenergian, sähköenergian ja veden al-
haiset kulutusarvot osoittavat, että luonnonmukainen matala-
energiarakentaminen on mahdollista. Kulutusarvojen arvioin-
nissa on myös hyvä ottaa huomioon, että ne on saatu aikaan 
ilman ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa.

6. Kustannukset
• Hankintakustannukset olivat varsin edulliset. Rakenta-

mistapa sitoi kuitenkin runsaasti omaa työtä, jota ei ole 
hinnoiteltu kustannuksiin.

• Talon ylläpitokustannukset ovat edulliset. Tähän vaikut-
taa erityisesti alhainen lämmitys- ja sähköenergiankulu-
tus sekä omatoimisuus ylläpidossa.

7. Osallistuminen 
• Osakkaat saivat vaikuttaa asuntosuunnitteluun. Ekologi-

sen rakentamisen lähtökohdat määrittelivät reunaehdot 
suunnitteluratkaisuille.

• Omatoimisuus on ollut varsin korkeaa luokkaa.
• Asukkaiden osallistumien yhteisiin töihin on toiminut 

hyvin.
• Tontilla viljellään hedelmäpuita, marjapensaita sekä mui-

ta hyötykasveja.

Kohteen suunnittelija: Juha-Pekka Riuttamäki
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Tuloksia
 

Ratkaisujen kirjo

Viikin ryhmärakentamistontit esittelevät laajan kirjon erilaisia 
ratkaisuja ekologiseen rakentamiseen ja asumiseen. Yhteistä 
rakentamiselle on puun käyttö, viherhuoneet sekä yhteistilojen 
suuri määrä. Ekologiaa on lähestytty mm. matalaenergiaraken-
tamisen, rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden, terveellisyyden, 
high techin, low techin, aurinkoenergian hyödyntämisen, puu-
energian hyödyntämisen, kodin ja työn yhdistämisen, hyöty-
viljelyn, kierrätyksen sekä luomurakentamisen näkökulmista. 
Ratkaisut poikkeavat toisistaan ja esittelevät hyvin ajankohtan-
sa ekologisen rakentamisen suuntalinjoja. Ryhmärakentajat 
ovat ottaneet eritasoisia riskejä hankkeiden toteuttamisessa, 
mutta tavoitteet on kyetty toteuttamaan hyvin ja tyytyväisyys 
omaan asumismuotoon on korkea kautta linjan. 

Alueella on saviolkirakentamista, maalämmön hyödyntä-
mistä, aurinkokeräimiä, pellettilämmitystä, varaavia takkoja, 
toimitilan ja asumisen yhdistämistä, maakellareita, viherhuo-
neita, kasvihuoneita sekä painovoimaista ja koneellista ilman-
vaihtoa. Ryhmärakentamisella on kyetty toteuttamaan varsin 
monipuolinen katsaus ekologisuuteen tiiviissä asuntorakenta-
misessa. Asuntojen käyttökustannukset ovat alhaisia. Asumi-
sen edullisuus perustuu sekä ostoenergian vähäiseen määrään, 
että yhteistoimintaan, jolla ostopalvelut on saatu vältettyä. 
Alueen erityisenä piirteenä nouseekin esiin se, että lähes poik-

huoneiden lämpötilaa hallitaan lämpöantureilla.

Kaava salli viherhuoneiden ja kylmien kuistien rakentamisen 
rakennusoikeuden lisäksi. Tätä mahdollisuutta on käytetty 
useimmissa taloissa ja lämmittämättömistä lisätiloista on saa-
tu aikaan asumista rikastuttavia ja monikäyttöisyyttä lisääviä 
aiheita. Siinä missä viherhuoneiden käyttö etsii vielä muoto-
aan, tuntuu siltä, että kuisteista on saatu hyviä kokemuksia ja 
tilojen käyttö on moninaista.

Perusmaana toimiva savi on kapillaarisuutensa takia riski ala-
pohjan kosteudenhallinnalle. Kahdessa taloyhtiössä raken-
nukset on kohotettu pilarien avulla irti maasta ja alapohjat 
on toteutettu ilman sokkeleita, täysin tuulettuvina. Näin tuuli 
pääsee puhaltamaan talon ali ja pitämään alapohjan kuivana.

Puuta on käytetty rakentamiseen niin rakenteissa kuin pin-
noissa monin tavoin. Puuta on käytetty rungoissa ja julki-
sivuissa ilman poikkeuksia, mutta sisäseinissä kipsilevy on 
yleisintä, vaikka palomääräykset sallisivat myös puun käytön. 
Lattioissa ja katoissa puuta löytyy melko yleisesti. Rakennus-
aikana suosittu vanerin käyttö julkisivuissa on osoittautunut 
erityiseksi huoltokohteeksi ja kuultokäsitellyt vaneripinnat 
tuntuvat muuttuvan peittomaalatuiksi vähän kerrassaan. Puun 
kosteusvaihtelu ja julkisivujen ravistuminen aiheuttaa ongel-
mia rakennusten eteläsivuilla, sillä Vanhankaupungin lahdelta 
puhaltava tuuli pääsee painamaan ajoittain vettä talojen sisäl-
le. Tuuliset olosuhteet ovat haaste ikkunoiden, ovien ja julkisi-
vujen vedenpitävyydelle. 

Tonttien viljelykäyttö on suosittua. Se istuu myös hyvin alueen 
historian kanssa, sillä tontit sijoittuvat entiselle peltomaalle. 
Hyötykasvien viljely antaa alueelle leppoisan ja puuhakkaan 
yleisilmeen, joka poikkeaa tavanomaisesta pientaloalueesta 
selvästi. Viljelypalstojen lisäksi hyötykasveja viljellään viher-
huoneissa ja kasvihuoneissa.

Asumisjätteiden lajittelu lienee tavanomaista suositumpaa ja 
kompostoreja hoidetaan muutamassa taloyhtiössä. Tämän li-
säksi yhdessä taloyhtiössä on kompostoivat käymälät, joiden 
kompostoitunut jäte hyödynnetään omalla tontilla viljelyssä.
Alueen hulevesien hallinta perustuu vihersormiin sijoitettui-
hin pintavesiojiin, jotka johtavat pintavedet Viikinojaan. Jär-
jestelmä on yksinkertaisen toimiva ja kokemus onkin, että alue 
ei mitenkään poikkea niistä, joilla on sadevesiviemäröinti.

Asuminen
 
Asukkaiden pysyvyys alueella

Haastattelussa asukkaiden viihtyvyys alueella oli hyvä. Alueen 
rivitaloasunnoista on jonkin verran muutettu omakotitaloi-
hin. Tämä on rivitaloasumiseen liittyvä piirre, sillä rivitaloasu-
mista ei yleensä mielletä pääteasumismuodoksi. Vaikka kaikki 
asunnot sijaitsivat useamman asunnon taloyhtiöissä, toivat 
haastatellut poikkeuksetta esille tyytyväisyyden naapureiden 
ja alueen asukkaiden muodostamaan yhteisöön. Vaikuttaisi 
siltä, että asumismuodon yhteisöllisyys toimii yhtenä asukkai-
ta alueelle sitouttavana tekijänä. Muita tekijöitä ovat Normaa-
likoulu, ympäristö, omiin tarpeisiin räätälöity asumismuoto ja 
asumisen edullisuus.

Yhteenkuuluvuus vaihtelee rakentajien ja asunnon ostanei-
den kesken. Rasittavuudestaan huolimatta rakennusvaihe on 
toiminut yhteenkuuluvuutta vahvistaneena tekijänä. Jako ra-
kentajiin ja asunnon ostaneisiin näyttäisi kuitenkin vähenevän 
vuosien kuluessa. Yhteenkuuluvuuden lujittumista hoitavat 
osaltaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat järjestetyt kokoon-
tumiset sekä lasten solmimat ystävyyssuhteet.

Liikenne ja palvelut

Joukkoliikenteen kehitystarpeet sekä pysäköintipaikkojen riit-
tämättömyys tulivat esille useammassa haastattelussa, mutta 
kiitostakin joukkoliikenteelle jaettiin. Joukkoliikenteen käyttö 
lastenvaunujen kanssa osoittautui hankalaksi, sillä linja-auto-
jen vaunupaikat olivat linja-auton saapuessa usein jo täynnä. 
Puhelinmaksun käyttö liityntäliikenteessä osoittautui toimi-
mattomaksi. Kävelymatka Viikintien varteen koettiin jouk-
koliikenteen käyttöä rajoittavaksi tekijäksi.  Kevyen liikenteen 
järjestelyihin ja liikuntaympäristöön alueella oltiin sen sijaan 
varsin tyytyväisiä.

Asukkailla on autoja vähintään yksi perheessä. Palveluihin ja 
kauppaan mennään omalla autolla ja käytettyjä kauppapaik-
koja ovat Itäkeskus, Malmi, Viikki sekä Arabia. Alepaa lukuun 
ottamatta Viikin päivittäistavaraliikkeet sijaitsevat niin kauka-
na, että niissä käydään pääsääntöisesti autolla ja silloin vaihto-
ehtoja ovat myös viereisten kaupunginosien kauppakeskukset. 
Versokujalle on jossain suunnitelmassa esitetty kaksi pysä-
köintipaikkaa, joita ei kuitenkaan ole merkitty. Kun lähimmät 
vieraspysäköintipaikat ovat Kevätkadulla ja sielläkin vähälu-
kuisia, olivat haastatellut pysäköintiin melko tyytymättömiä. 
Asiaa helpottaisi, jos joukkoliikenne koettaisiin toimivaksi. 
Pysäköintitarvetta helpottaisi, jos Versokujan leveimmälle 
osalle sijoitettaisiin 2 – 3 autopaikkaa.  Kevätkadun ja Tilan-
hoitajankaaren yksikaistaisia osia pidettiin heikosti toimivana 
ratkaisuna. Terveysasemapalvelujen siirtyminen Pihlajamä-
keen sai moitteita.

Asunnot

Yleistä

Asemakaava ja käytettävissä oleva rakennusoikeus ohjasivat 
pitkälle rakennusten sijoittelua ja perusratkaisua. Asuinra-
kennukset levittyvät tonteille itä-länsisuunnassa, oleskelupihat 
ovat tontin eteläreunalla ja sisäänkäynnit kuisteineen pohjois-

keuksetta haastatellut toivat esiin yhteisöllisyyden arvokkaana 
seikkana asumisessa, vaikka se edellyttääkin osallistumista tal-
koisiin ja muuhun ylläpitoon. Yhteistiloina toteutetut saunat 
ovat lähes poikkeuksetta puulämmitteisiä ja ne ovat luoneet 
ympärilleen yhteistoimintaa lujittavan saunomis- ja illanviet-
tokulttuurin. Yhteisöllisyyttä taloyhtiöissä tuntuu vahvistavan 
myös viljelytoiminta.

Energiankulutukseen on paneuduttu ulkovaipan eristyksen 
parantamisella. Muutama taloyhtiö hyödynsi viherhuoneiden 
tuottamaa lämpöenergiaa kylmänä aikana avaamalla ovia sisä-
tiloihin, mutta varsinaiseen passiivirakentamiseen ei alueelta 
löydy esimerkkejä. Useimmissa taloyhtiöissä on eteläsivulla 
runsaasti lasipintaa, mikä lisää asuntojen ilmaisenergioiden 
määrää, mutta aiheuttaa myös ongelman liiallisen aurinko-
energian muodossa. Alueelle tuntuu olevan tyypillistä se, että 
ilmaisenergioiden takia lämmityskausi on tavallista lyhyempi 
ja kesäkaudella on tehostetun tuuletuksen tarvetta.

Suhde teknologian hyödyntämiseen vaihtelee taloittain, mutta 
tyypillistä on tekniikan matalaviritteisyys. Luonnonmukaises-
ta rakentamisesta löytyy huolellisesti suunniteltu ja toteutettu 
esimerkkikohde. Toista ääripäätä edustaa taloyhtiö, jossa tilo-
jen ilmanvaihdon ohjaus perustuu kosteusantureihin ja viher-

Sisäkuva alueen asunnosta.
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reunalla. Yhteistilat on sijoitettu yksikerroksisiin siipiraken-
nuksiin, joissa ovat puulla lämmitettävän kiukaan ympärille 
kootut saunatilat. Asunnot ovat kaksikerroksisia ja ne on suun-
nattu etelään valonsaannin ja näkymien suhteen. Asuintilat on 
sijoitettu 2. kerrokseen ja oleskelu- ja keittiötilat 1. kerrokseen. 
Oleskelutiloissa on korkeaa tilaa, joka kytkee yhteen molem-
mat asuinkerrokset. Viherhuoneet toimivat usein sisätiloja ja 
ulko-oleskelutiloja yhdistävinä tiloina.

Asumisratkaisujen ja arkkitehtuurin osalta asunnot noudat-
tavat ajankohdan asuntosuunnittelun linjoja. Ekologia-teema 
näkyy sisämateriaaleissa jonkin verran massiivipuun, vanerin 
ja puupaneelien tavanomaista yleisempänä käyttönä. Muun-
neltavuutta ja monikäyttöisyyttä oli pohdittu useimmissa koh-
teissa toimivalla tavalla. Versokuja 7:n kellaritilat ja sivuasun-
not, Versokuja 9:n työstudio sekä Versokuja 10:ssä muunnel-
tavuutta parantavat innovatiiviset rakennedetaljit osoittavat 
teeman olleen tärkeä taloyhtiöille.

Etelään suunnattu suuri lasin määrä on eduksi aurinkoenergi-
an hyödyntämisen kannalta, mutta aiheuttaa varjostustarvetta 
ja korkeita sisälämpötiloja. Kesäajan korkeat sisälämpötilat 
ja niiden hallinta tulivat esille lähes jokaisessa haastattelussa. 
Eteläsivulle sijoitetut terassit ovat osoittautuneet paahteisiksi 
ja visuaalisesti suojattomiksi. Vaikuttaa siltä, että toimivimpia 
ratkaisuja ulko-oleskelun suhteen ovat rakennusmassoilla ja 
viherrakentamisella rajatut erilliset oleskelupihat, jotka tar-
joavat suojaa niin tuulen, auringonpaisteen kuin katseiden 
suhteen. Toimiviksi suunniteltujen oleskelupihojen käyttöaste 
vaikuttaa varsin korkealta, mikä kertoo ulko-oleskelutilojen 
suunnittelun merkityksestä.

Asukkaiden aktiivinen osallistuminen suunnitteluun oli asia, 
jota pidettiin arvokkaana. Asukkaiden kädenjälki näkyi niin 
pohjaratkaisuissa kuin asuntojen varustelussa. Haastattelut ja 
asunnot herättivät mielikuvan siitä, että asunnon räätälöinti 
on keskeinen seikka, joka tekee asunnosta kodin ja sitouttaa 
asuntoon. Yksi ryhmärakentamisen etu onkin asumisratkaisu-
jen valintojen ja muutosten helppo toteutettavuus.

Viherhuoneet

Kaava salli viherhuoneiden rakentamisen rakennusoikeuden 
lisäksi. Mahdollisuutta viherhuoneiden rakentamiseen on 
toteutettu kaikissa kohteissa vaihtelevin ratkaisuin. Osassa 
taloyhtiöistä viherhuoneet ovat asuntokohtaisia, mutta myös 
yhteiskäyttöisiä viherhuoneratkaisuja löytyy. Viljely viherhuo-
neissa on osoittautunut ongelmalliseksi. Jokaisessa haastatte-
lussa on tullut esille viherhuoneen kesäaikainen liikalämpö 
sekä tuholaisongelmat. Nämä kaksi haittaa liittyvät yhteen 
– kuivassa ja kuumassa ilmastossa punkit viihtyvät ja kasvit 
stressaantuvat. Punkkien torjunnasta ei ole juuri hyötyä, ellei 
kasvien olosuhteita samaan aikaan kyetä parantamaan.
Jos viherhuoneiden lämpötila saadaan hallittua varjostuksen 
ja tuuletuksen avulla, mahdollistavat viherhuoneet aivan uu-
denlaisten kasvien kasvatuksen. Talviaikaan lämpötila painuu 
hiukan pakkasen puolelle, mutta kevään matala aurinko nostaa 
lämpötiloja pariinkymmeneen jo helmikuussa. Viherhuoneis-
sa on kasvatettu menestyksellä viiniköynnöksiä, aitoviikunoi-
ta, oliiveja, persikoita, kiivejä, laakeripuita, tomaatteja, chilejä 
ja muita välimeren ilmaston hyötykasveja. Viherhuone toimii 
viihtyisänä oleskelutilana keväisin ja syksyisin, kun lämpötila 

ulkona ei houkuta oleskeluun. Kesän tullen kasveja on nos-
tettu ulos ja viherhuone on muuttunut säänsuojaa tarjoavaksi 
oleskelutilaksi. Viherhuoneiden kasvatuskäytön haastavuus on 
rajoittanut niiden käyttöä ja viherhuoneiden potentiaalia hyö-
dynnetään muutenkin vähän. Olisi ehkä hedelmällistä miettiä 
viherhuoneiden kehittämistä oleskelukäytön suuntaan vähen-
tämällä lasin määrää ja yhdistämällä tiloja esimerkiksi takko-
jen ja saunojen yhteyteen.  Lämmittämättömillä säänsuojaa 
tarjoavilla tiloilla on Suomen ilmastossa selvä tilaus. Lasin 
määrän vähentäminen parantaisi monessa tapauksessa myös 
kasvien viihtymistä.

Kuistit

Kuten viherhuoneita, kaava salli myös kuistien rakentamisen 
rakennusoikeuden lisäksi. Alueen luonteesta johtuen raken-
nusten sisäänkäynnit ovat pohjoissivulta, minne myös kylmät 
kuistit on sijoitettu. Kun kuisteja on saanut rakentaa rakennus-
oikeuden rajoittamatta, on asuntojen sisäänkäyntien yhteyteen 
saatu väljää, monikäyttöistä tilaa, joka välittää siirtymistä ulko-
tilasta sisälle ja tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille toimin-
noille. Sisätilaa karkeampaan tilaan on jätetty märät vaatteet ja 
saappaat, säilytetty lastenrattaita, polttopuita ja ulkoiluvälinei-
tä. Viileinä aikoina säilytetty vihanneksia ja omenoita, odotel-
tu kaveria tai paikattu pyöränrengasta. Kuistit ovat lisänneet 
rennon ja mukautuvan tilan asuntoihin ja löytäneet monia 
sellaisia käyttötarkoituksia, jotka eivät olisi olleet aivan luonte-
via sisätiloissa. Kuistit toimivat hyvin ilmastossamme, ne ovat 
luonteeltaan sallivia ja mukautuvia ja parantavat merkittävästi 
asuntojen käytettävyyttä. Muodostamalla lämmittämätöntä 
puskuritilaa ne myös parantavat asuntojen energiataloutta. 

Yhteistilat

Yhteistiloina taloyhtiöihin on rakennettu saunoja, takka- ja 
kerhohuoneita, askarteluhuoneita, varastotiloja, työtiloja ja 
jopa uima-allasosasto. Varsinkin saunominen tuntuu olevan 
ahkeraa ja saunoissa on vieraillut väkeä naapuritaloistakin. 
Kesällä  lämpiävät grillit oleskelupihoilla, joita on rakennettu 

saunojen yhteyteen. Yleinen piirre on se, ettei saunavuoroja ole 
sovittu, vaan saunan on lämmittänyt se, joka on ehtinyt ja sana 
on kulkenut naapurille, kun sauna on vapaa. Ainakin yhdessä 
taloyhtiössä saunan takkahuone on palvellut myös tilapäisenä 
vierashuoneena. Palaute yhteistiloista on ollut erittäin myön-
teistä. Tiloja on ylläpidetty yhteisin voimin ja niiden käyttö on 
tukenut naapureiden vapaamuotoista yhteydenpitoa. Kun ko-
kemus on näin positiivista, on vaikeaa olla miettimättä, olisiko 
yhteistiloille ja yhteisöllisyydelle jälleen syntymässä tilausta 
yksilötarpeiden vaalimisen rinnalle?  

Ekologia

Ekologisten tavoitteiden toteutuminen

Ryhmärakentamisalueen ekologiset tavoitteet toteutuivat koh-
talaisesti. Lämmityksen ja sähkön energiatarve asettui koko 
Eko-Viikin keskiarvon vaiheille ja vedenkulutuksessa keskiar-
vo alittui selvästi. Lämmitysenergian kulutus kuitenkin ylitti 
kaupungin asettaman tavoitteen puolessa taloyhtiöistä ja näyt-
tääkin siltä, että tavoitteen saavuttaminen edellytti selvästi ta-
vanomaista paremmin eristettyä ulkovaippaa. 

Sähköenergian kulutustietojen tietoja jäi puuttumaan. Joka 
tapauksessa ainakin puolet taloyhtiöistä alitti asetetun kulu-
tusrajan. Versokuja 7:ää lukuun ottamatta asunnoissa ei ollut 
älykästä talotekniikkaa. Seurantatietojen tarkastelussa kävi 
ilmi, että merkittävimmät erot taloyhtiöiden välillä syntyivät 
asukkaiden kulutustottumuksista, eikä niinkään käytetystä 
sähkötekniikasta. Versokuja 10 oli sähkötekniikan hyödyntä-
misessä omilla linjoillaan – sähkönkulutuksen vähentämiseen 
oli aktiivista pyrkimistä, mikä toteutui mm. taloyhtiön paino-
voimaisessa ilmanvaihtoratkaisussa.

Vedenkulutuksen suhteen toimivaksi ratkaisuksi osoittautui 
asuntokohtainen mittaus ja veden kulutusperusteinen hin-
noittelu.

Jätteenkäsittelyn ja lajittelun suhteen aktiivisuus vaihteli jon-
kin verran. Useissa taloyhtiöissä oli kompostoreja ja jätteiden 
lajitteluun riitti tarmoa useimmissa perheissä. Koska raken-
tamisessa oli käytetty puuta runsaasti, oli puuperäinen jäte 
pilkottu ja pinottu lämmityskäyttöön ja saunapuiksi. Verso-
kuja 10:ssä oli käytössä kompostoivat käymälät, joiden kom-
postijäte hyödynnetään omalla tontilla. Järjestelmä edellyttää 
viitseliäisyyttä ja osaamista, mutta toteuttaa oikein käytettynä 
alueen ekologisia tavoitteita. Kierrätystä on hyödynnetty aina-
kin Versokuja 8:n väliovissa, jotka on noudettu vanhainkodin 
purkulavalta ja kunnostettu.

Asuntojen terveellisyyteen, myrkyttömyyteen ja sisäilman laa-
tuun oli kiinnitetty huomiota muutamassa taloyhtiössä ja joh-
donmukaisimmin Versokuja 10:ssä, missä materiaalien ja rat-
kaisujen luonnonmukaisuus oli tärkeä periaate. Rakenteiden 
pitkäaikaiskestävyyteen ja korjattavuuteen on myös paneudut-
tu eri tavoin. Savipitoisen rakennusmaan kosteuden hallinta 
on johtanut täysin tuulettuvan alapohjan toteuttamiseen Ver-
sokuja 8:ssa ja 10:ssä.

Asukkaiden hiilijalanjäljen kannalta liikenne on merkittävä te-
kijä. Kaikilla perheillä oli käytössään vähintään yksi auto ja au-
toa käytettiin työmatkojen lisäksi palvelujen saavuttamiseen, 

mihin antaa aihetta Viikin palvelujen kapeus. Versokuja 9:ssä 
toteutettu kodin ja yrityksen toimitilojen yhdistäminen on aja-
tuksena raikas ja toimiva.

Tontinluovutuskilpailun ekologisia kriteerejä ei ollut määritel-
ty kovin tarkasti. Alueen rakentaminen toteutti kuusi melko 
erilaista näkökulmaa ajankohdan ekologiseen rakentamiseen 
ja samalla asuinalueen, jolla asukkaat viihtyvät hyvin. Alueen 
asuntojen energiankulutus olisi helppoa alittaa paremmin 
suunnitellulla ulkovaipalla ja älykkäällä talotekniikalla, jonka 
saatavuus on parantunut viime vuosina. Viikin ryhmäraken-
tamisalue on ekologisena asuinalueena kuitenkin onnistunut 
monessa vaikeasti mitattavissa olevassa ominaisuudessa. Alue 
on sosiaalisesti toimiva ja viihtyisä, minkä vuoksi alue toimii 
lomakaudella toimivana vaihtoehtona mökkilomalle. Ympä-
ristöä käytetään monipuolisesti ulkoilmaharrastuksiin ja lii-
kuntaan. Keittiöviljely palstoilla ja kasvihuoneissa on suosittua 
ja kertoo asunnon toteuttavan loma-asumisen tehtäviä. Yhtei-
söllisyyttä edellyttävät ratkaisut, kuten ylläpito ja yhteistiloi-
hin sijoitetut saunatilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Kynnys 
asuntojen kunnostamiseen, muuttamiseen ja ylläpitoon on 
matala, koska rakentaminen on tullut asukkaille tutuksi. Oma-
toimisuus näkyy positiivisella tavalla asuntojen ja asuinalueen 
monipuolisessa käytössä. 

Pientalovaltaisuudesta huolimatta alueen rakennustehokkuus 
on korkea. Alue toteuttaa tiiviin ja matalan rakennustavan pe-
riaatteita luontevasti ja toimivasti, mikä on linjassa myös ra-

Ilman sisäänotto painovoimaiseen ilmanvaihtojärjest-
elmään.

Viiniköynnöksiä viherhuoneessa.
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kentamisen ekologisten tavoitteiden kanssa. 

Energiamuodot

Alueen lämmitysenergia on tuotettu pääasiassa kaukolämmön 
avulla. Joukkoon mahtuu myös yksi maalämpöä hyödyntävä 
taloyhtiö sekä yksi pellettilämmitystä käyttävä taloyhtiö. Täy-
dentävinä lämmönlähteinä on käytetty varaavia takkoja, ke-
vyttakkoja, sähkölämmitystä sekä yhdessä taloyhtiössä aurin-
kokeräimiä. Lämmönjako tapahtuu useimmiten vesikiertoisen 
lattialämmityksen avulla.

Kaukolämpöä käyttävissä taloyhtiöissä lämmitystä ei kom-
mentoitu juuri lainkaan, sillä lämmitysjärjestelmät ovat toimi-
neet odotusten mukaan. Kaukolämmön kustannustasoa pidet-
tiin kohtuullisena. 

Versokuja 8:ssa lämmin käyttövesi ja asuntojen lämpöenergia 
tuotetaan puupellettiä käyttävällä lämmitysjärjestelmällä. Jär-
jestelmään kuuluu siilo, ruuvikuljetin, pellettipoltin, vesikier-
toinen kattila, lämminvesivaraajat sekä ohjauskeskus. Puupel-
lettiä täytetään siiloon kolme kertaa vuodessa ja se siirretään 
siiloon kuljetusautosta siirtoletkun ja paineilman avulla. Sii-
loon mahtuu kerrallaan noin 5 tonnia pellettiä. 

Puupellettilämmitys edellyttää tuhkan ja kuonan poistamista 
sekä muuta huoltoa. Poltinta käydään tarkastamassa muuta-
man kerran viikossa ja kattila nuohotaan kerran kuukaudes-
sa. Lämmönlähteenä pelletti on edullista, mutta se edellyttää 
sitoutumista asukkailta. Kesäaikana käyttövesi lämmitetään 
sähköllä, sillä vähäinen kulutus ei tahdo riittää pitämään pol-
tinta käynnissä. Huolto on järjestetty kiertävillä talonmiesvuo-
roilla, jotka on merkitty vuosikalenteriin.

Versokuja 7:n lämmitys perustuu maalämmön hyödyntämi-
seen. Järjestelmä on toiminut hyvällä hyötysuhteella ja asuk-
kaat ovat tyytyväisiä ratkaisuun ja käytön vaivattomuuteen. 
Ongelmia on aiheuttanut lähinnä maan painuminen, joka 
kerran irrotti maalämpöputket järjestelmästä. Ostoenergian ja 
tuotetun energian suhde on 1:2,2. 

Lämmitysenergian kulutus

Lämmitysenergian kulutus on laskettu asukkailta ja rakennus-
lupapiirustuksista saatujen tietojen perusteella. Kahta taloa 
lukuun ottamatta lämmönlähteenä on kaukolämpö. Versokuja 
7:n lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpulla ja Verso-
kuja 8:ssa pellettipolttimella. Lämmitysenergiaa käytetään ra-
kennusten lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottami-
seen. Mahdolliseen ilmanvaihdon tuloilman esilämmitykseen 
käytettyä lämmitysenergiaa ei ole voitu sisällyttää lämmitys-
energian kulutustietoihin, vaan se on mukana sähköenergian 
kokonaiskulutuksessa. Laskelmissa ei ole huomioitu asuntojen 
puulämmityksen osuutta, sillä puulämmityksen määrästä ei 
ole saatu tietoja.
Laajuustiedot perustuvat rakennuslupasuunnitelmiin, joista 
on vähennetty lämmittämättömät viherhuoneet ja Versokuja 
7:ssä kellarikerros. Kellaritilojen vähentämiseen on päädytty 
siitä syystä, etteivät kellaritilat kuulu kerrosalaan, eivätkä ole 
varsinaisia asuintiloja. Kellaritilojen lämmitysenergiantarve 
on myös varsin pieni. Laskelmat osoittavat, että ryhmäraken-
tamiskohteiden energiankulutus vastaa tarkasti koko Eko-

Viikin lämmitysenergian keskiarvoa, joka on 120 kWh/brm². 
Kun otetaan huomioon, että muun Eko-Viikin kulutuksessa 
on mukana kookkaita kerrostalokiinteistöjä, on tulos pienta-
loalueelle kohtuullinen. Tavoitteeksi asetettu 105 kWh/brm² 
ylittyy kuitenkin selvästi kolmen kiinteistön osalta.

Kulutuslukemissa on suurta hajontaa. Kaksi parasta kiinteis-
töä selviää noin 87 kWh/brm²:n energiamäärällä, kun eniten 
kuluttava kiinteistö tarvitsee lämmitykseen 169 kWh/brm². 
Korkeinta kulutuslukemaa arvioitaessa täytyy kuitenkin ottaa 
huomioon, että mukaan ei ole otettu laajan kellarin laajuutta. 
Mikäli se olisi otettu huomioon laskelmassa, olisi kiinteistön 
energiankulutus laskenut noin 120 kWh/brm²:iin. Tavoitteen 
alittavissa kiinteistöissä on kaksi selvästi matalaenergiataloiksi 
suunniteltua kiinteistöä (Versokuja 8 ja 10) sekä melko tavan-
omaisesti lämmöneristetty hirsirakenteinen rivitalo (Versoku-
ja 6).

Energiankulutustavoitteen ylittäville kiinteistöille ovat tyypilli-
siä ulkovaipan lämmöneristävyyden puutteet sekä tavanomais-
ta suurempi tilavuus. Ulkovaipan heikkoa lämmöneristävyyttä 
selittävät useat tekijät. Niitä ovat mm. lämmöneristeen vaati-
maton määrä tai puuttuminen (massiivihirsiseinä) sekä run-
sas lasin määrä. Tavoitteen alittavilla kiinteistöille on yhteistä 
maltillinen tilavuus ja ikkunapinta-ala, runsaat eristepaksuu-
det sekä ikkunoiden alhainen U-arvo. Viikin olosuhteet ovat 
poikkeuksellisen tuulisia. Asuntojen energiankulutukselle tii-
veyden merkitys on todennäköisesti tavanomaista suurempi. 
On uskottavaa, että tuulen vaikutus nostaa alueen asuinraken-
nusten energiankulutusta muualla sijaitseviin asuinrakennuk-
siin verrattuna.

Sähkönkulutus

Vertailukelpoiset sähkön kulutustiedot saatiin selvitykseen 
neljältä kiinteistöltä. Saatujen tietojen perusteella on vaikeaa 
tehdä varmoja päätelmiä sähkön kuluttamisesta. Ilmeisesti 
kaupungin asettaman sähkön kulutuksen yläraja oli kohtuulli-
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sella tasolla, sillä tavoitteen täyttäneissä taloyhtiöissä oli tekni-
sesti varsin tavanomaisia sähköteknisiä ratkaisuja.

Vähiten sähköä kulutti Versokuja 10. Keskeinen alhaiseen säh-
könkulutukseen johtanut tekijä lienee painovoimainen ilman-
vaihto, jolla on vältetty ilmanvaihdon sähköenergiankulutus. 
Merkille pantavaa on se, että sama taloyhtiö kulutti lämpö-
energiaa varsin vähän, minkä pitäisi olla ristiriidassa lämmön 
talteenoton puuttumisen kanssa.

Sähkön kulutukseen pystytään vaikuttamaan suunnitteluva-
linnoilla, mutta eniten kulutukseen vaikuttaa asukkaiden oma 
toiminta. Selvityksessä havaittiin, että samassa taloyhtiössä 
kulutukset saattoivat vaihdella varsin runsaasti. 

Vedenkulutus

Ryhmärakentamistonttien veden kulutus on täyttänyt asetetun 
tavoitteen yhtä asuntoyhtiötä lukuun ottamatta. 125 l/hlö/vrk 
alittui viidessä taloyhtiössä. Kolme alimman kulutuksen talo-
yhtiötä sijoittuvat runsaan 80 l:n tuntumaan ja niille kaikille 
on yhteistä kylmän ja lämpimän käyttöveden mittaus sekä ku-
lutusperusteinen veden hinnoittelu.

Asuntokohtaiset erot veden kulutuksessa ovat merkittäviä. 
Alueen asuntojen alimmat kulutuslukemat ovat noin 60 l:n 
vaiheilla. Versokuja 10:n kompostikäymäläjärjestelmää lu-
kuun ottamatta missään taloyhtiössä ei ollut käytössä vettä 
oleellisesti säästäviä ratkaisuja. Selvitys osoittaa, että asunto-
kohtainen mittaus ja kulutusperusteinen hinnoittelu on teho-
kas menetelmä vedenkulutuksen alentamiseen.

Ryhmärakentaminen

Ryhmien pysyvyys

Ryhmien pysyvyydessä oli suuria eroja. Yksi ryhmä hajosi ko-
konaan jo alkuvaiheessa ja kaksi ryhmää on säilynyt samana 
rakentamisesta tähän saakka. Ryhmien hajoamisessa oli kahta 
perustyyppiä - osakkaita jäi pois aivan hankkeen alkuvaiheessa 
tai sitten useamman vuoden asumisen jälkeen. Rakennusvai-
heessa ryhmien pysyvyys oli hyvä. Alkuvaiheen luopumisen 
syitä olivat rahoitusvaikeudet ja erimielisyydet suunnittelurat-

Kuva Versokuja 8:n työmaalta rakentamisen loppuvaiheilta.

Pellettipoltin toiminnassa.
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kaisuista. Asumisvaiheessa muutettiin yleensä omakotitaloon.

Versokuja 6:ssa osakkaat projektivetäjää lukuun ottamatta luo-
puivat hankkeesta verrattain varhain. Projektinvetäjä hankki 
taloyhtiölle rahoituksen ja myi valmistuvat asunnot. Toteutus 
poikkeaa alueen muista hankkeista ja edustaa vetäjälähtöistä 
toteutusta. Vaikka tontinluovutusehdoissa osakkaiden vaih-
tumista pyrittiin välttämään, on vetäjälähtöinen toteutustapa 
tuottanut Versokuja 6:ssa hyvän lopputuloksen, jossa tontin-
luovutuskilpailun alkuperäiset tavoitteet toteutuvat.

Yhteenveto ryhmien pysyvyydestä:

Koko ryhmä hajosi vetäjää lukuunottamatta: 1
Osa ryhmästä vaihtui suunnittelu/rakennusaikana: 2
Osa ryhmästä on vaihtunut myöhemmin: 1
Ryhmä on pysynyt samana: 2

Rakentamisen jälkeen asukkaiden viihtyminen ja pysyvyys on 
ollut korkealla tasolla.

Kustannussäästöt

Ryhmärakentaminen osoittautui edulliseksi tavaksi hankkia 
asunto. Kustannussäästöihin oli useita syitä. Vaikka moni to-
tesi, ettei näin pienessä mittakaavassa suuruuden ekonomia 
oikein toimi, oli osakkaille etua siitä, että omakotitalon sijas-
ta omatoimisesti rakennettava asunto sijaitsi usean asunnon 
muodostamassa asuinrakennuksessa, jossa liittymien ja mui-
den kertaluonteisten kustannustekijöiden osuus jakautui use-
an osakkaan kesken. Lisäksi vaikuttaa siltä, että suuremmassa 
yksikössä on toistuvuutta siinä määrin, että täydentävien ra-
kennusosien – ikkunoiden ja ovien sekä kalusteiden hankin-
nassa määrästä on jo hyötyä. Merkitystä on myös sillä, että 
rakennushankkeessa hoidettavat lupa-, viranomais- ja han-
kinta-asiat jakautuvat usean henkilön kesken, mikä keventää 

yksittäisen perheen työtaakkaa ja parantaa ajankäytön tuot-
tavuutta. Kaikissa hankkeissa osakkaiden oma työ muodosti 
merkittävän taloudellisen panoksen.

Palaute ekologisten ratkaisujen kustannusvaikutuksista jäi 
ohueksi. Kun kysymyksessä olivat lähinnä kertarakentajat, ei 
vertailukohtaa kustannusvaikutuksille oikein ollut. Tuntuma 
kuitenkin oli, että rakennuskustannukset koettiin kohtuulli-
siksi. Useimmissa kohteissa todettiin, että ostettujen raken-
nustarvikkeiden ja työn osalta kustannukset olivat edullisia, 
mutta osakkaiden oma työ muodosti merkittävän resurssin, 
joka ostettuna olisi nostanut kustannustason korkealle. Ver-
sokuja 10:ssä luonnonmukaisten rakenteiden työvaltaisuus loi 
tarvetta omistajien omalle työskentelylle.

Asumisen kustannuksissa oli eroja lähinnä energian- ja veden-
kulutuksen takia. Asumisen kustannustaso oli kaikissa taloyh-
tiöissä varsin edullinen, mikä lähinnä johtui omatoimisesta 
ylläpidosta. Versokuja 8:ssa pellettienergian edullisuus alensi 
osaltaan asumiskuluja. 

Jokaisessa haastattelussa tuotiin esille tyytyväisyys asuntoon, 
alueeseen ja kustannusten kohtuullisuuteen. Voitaisiin olettaa, 
että tämä olisi ryhmärakentamiselle yleisesti tyypillinen piir-
re.

Hankkeen kuormittavuus

Hankkeen kuormittavuudessa oli eroja, sillä oman työn osuus 
vaihteli taloyhtiöittäin ja asunnoittain. Versokuja 5:ssä ja 9:
ssä oman rakennustyön osuus jäi kohtalaisen pieneksi, mut-
ta muissa taloyhtiöissä osakkaat osallistuivat rakentamiseen 
maarakentamisesta ja perustuksista lähtien. Kun työtä tehtiin 
työn ohella iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, muodostui työn 
kuormittavuus merkittäväksi. Rakentajat väsyivät poikkeuk-
setta. Väsymyksellä ja sen hallinnalla oli vaikutusta ryhmien 
sisäiseen vuorovaikutukseen – uupumus aiheutti närää, mutta 
myös lähensi perheitä ja taloyhtiöitä, sillä muut rakentajat ko-
ettiin vertaisryhmäksi. Haastatteluissa suhtautuminen omatoi-
miseen rakentamiseen oli muuttunut rakentamista edeltänyttä 
kuvaa realistisemmaksi, sillä moni piti runkorakenteiden to-
teuttamista turhan raskaana ja heikosti tuottavana työnä oma-
toimirakentajalle. Pelkästään sisävalmistuksen työvaiheissa, 
hankinnoissa ja rakentamisen koordinoinnissa olisi omatoi-
mirakentajalle kylliksi tekemistä. 

Useissa tapauksissa rakentamisajan määritteli tilapäisasumi-
sen kesto. Asukkaat muuttivat keskeneräisiin asuntoihin heti, 
kun rakennusvalvonnan asettamat minimivaatimukset kyet-
tiin täyttämään. Yleensä muuton jälkeen rakentamisen kiih-
keys hiukan hellitti, kun asuminen ja rakentaminen kytkey-
tyivät yhteen ja perheiden vaatimukset jaksottivat rakentajien 
urakoita.

Ryhmärakentaminen koettelee perheiden voimavaroja ja 
muistuttaa pitkäkestoista urheilusuoritusta fyysisessä ja henki-
sessä kuormittavuudessa. Väsyneiden osakkaiden vuorovaiku-
tuksessa väsymys korostaa näkemyserojen ja työn jakamisen 
vaikeuden aiheuttamia konflikteja ja osakkaiden kiistat ovat 
väistämättömiä. Rakennustapana ryhmärakentaminen ei sovi 
kaikille ja parhaassa tapauksessakin edellyttää avointa ja toi-
mivaa yhteydenpitoa osakkaiden välillä. 

Runsas puumateriaalien käyttö on tyypillistä kaikille Versokujan asunnoille.
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kehittämäänsä ryhmärakentamishankkeeseen. Tämä ei ole 
ristiriidassa asukkaiden intressien kanssa, vaan selkeyttäisi 
ryhmän vastuita ja työnjakoa.
- Kokeillaan työn ja asumisen yhdistämistä ryhmärakentamis-
hankkeissa. Työtilat voisivat olla asunto- tai taloyhtiökohtaisia. 
Periaate voisi soveltua esimerkiksi luovan alan yrittäjyydelle, 
jossa asuminen ja työ muutenkin kytkeytyvät yhteen.

Kustannusvaikutukset

Eko-Viikin mittakaavassa toteutetussa ryhmärakentamises-
sa kustannusvaikutukset olivat ilmeisen pieniä. Oman työn 
osuus  oli suurin yksittäinen kustannuksia säästävä tekijä. Ko-
keiluhankkeeseen myös valikoitui rakentamisen tai rakenta-
mista lähellä olevia ammattilaisia, joten oman työn osuus oli 
siksi korostetun suuri.

• Voisiko ryhmärakentamisen paremmalla johtamisella ja 
koordinoinnilla saada suurempia kustannussäästöjä.

Tontinluovutuskilpailu

Tontinluovutuskilpailu ei varmasti miellytä kaikkia. Varsinkin 
ne, joiden hankkeet eivät menesty, saattaavat kokea tulleensa 
väärinkohdelluiksi. Sääntöjen yksiselitteisyys ja kriteeristön 
selkeys ovat tärkeitä seikkoja kilpailuttamisessa. Ekologinen 
rakentaminen toi omat erityispiirteensä tässä selvityksessä 
olevassa tontinluovutuskilpailussa. Seuraavia havaintoa nousi 
esiin selvityksen aikana:

1. Ekologisen rakentamisen kriteeristön selkeytys.

2. Tontit usein eri arvoisia ja toiset halutumpia kuin toiset. Mi-
ten se huomioidaan kilpailutuksessa.

3. Kilpailutettavien tonttien lukumäärä pitää olla riittävä, jotta 
alueesta muodostuu kiinnostava ja houkutteleva. Tässä hank-
keessa  oli kilpailutuksessa kuusi tonttia, jota pidettiin jo riit-
tävänä määränä.

Johtopäätöksiä
 

Asukkaiden mielipiteitä

Haastatellut asukkaat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä omaan 
asumisvalintaansa sekä Eko-Viikkiin asuinalueena. Valtaosa 
piti ryhmärakentamista sinänsä positiivisena asiana, mutta 
sen raskaus oli ollut yllätys.

Johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia

Ekologinen ryhmärakentaminen

Eko-Viikissä toteutettu ekologisen ryhmärakentamisen kokei-
luhanke oli kooltaan melko suppea, joten pitkälle menevien ja 
pitävien päätelmien tekeminen on vaikeaa. Muutamat seikat 
tulivat tässä selvityksessä vahvasti ja selvästi esille ja niiden 
kommentointi on aiheellista.
• Omatoiminen ryhmärakentaminen on vaativa ja raskas pro-
jekti siihen osallistuville. Henkiset, taloudelliset ja fyysiset voi-
mavarat saattavat olla kovilla projektin aikana. Vahva sitoutu-
minen ja samanmielinen ryhmä helpottavat projektin nopeaa 
ja onnistunutta läpivientiä.
• Omatoimirakentajat eivät yleensä ole rakentamisen ammat-
tilaisia ja siksi rakentaminen sujuu hitaasti ilman ammatti-
apua. Ehdotuksia: 
- Omatoimiseen ryhmärakentamiseen liittyisi ainakin suu-
remmissa hankkeissa pakollinen projektinjohtokonsultti. Se 
nopeuttaisi ja järkiperäistäisi rakentamista ja parantaisi hank-
keiden sisäistä ja keskinäistä koordinointia. 
-  Rakentamisen kestolle asetettaisiin takaraja esim. sanktioi-
den muodossa. Tällä estettäisiin hankkeiden kohtuuton ve-
nyminen ja haitta nopeammin eteneville kohteille ja muulle 
asumiselle. 
- Kaupunki palkkaisi omatoimirakentajille asiamiehen, joka 
toimisi yhdyssiteenä rakentajien ja kaupungin eri virastojen 
välillä. Tämä ns. yhden luukun periaate nopeuttaisi ja helpot-
taisi työtä molemmilla tahoilla. 
- Kaupunki kokoaisi omatoimirakentamisen tietopankin ja 
tarjoaisi parhaita käytäntöjä rakentajien käyttöön.
- Useimmille omatoimirakentajille rakennustyö itsessään ei 
tuo sisältöä elämään. Ryhmärakentamisen anti liittyy oman 
työn ja hankintojen mahdollistamiin kustannussäästöihin, 
asukassuunnitteluun ja asunnon räätälöintiin. Raskain osa ra-
kennustyöstä voitaisiin toteuttaa ammattirakentajien voimin 
nopeasti ja pienemmin riskein. Tämä edellyttäisi konseptoitu-
jen ryhmärakentamishankkeiden kehittämistä. Asuntoraken-
tamisen periaatteet voitaisiin suunnitella ennalta ja asukkaat 
tekisivät suunnitteluvalintoja ennalta määritellyissä puitteissa. 
Kustannusohjaus kytkeytyisi luontevasti konseptiin ja mah-
dollistaisi asukkaille palautteen suunnitteluvalintojen kustan-
nusvaikutuksista. Rakentaminen tapahtuisi rakennuttajakon-
sultin koordinoidessa ennalta sovittuja osaurakoita. Asukkaat 
ottaisivat hoitaakseen haluamansa määrän sisävalmistustyötä 
ja siihen liittyviä hankintoja.
- Hyväksytään vetäjälähtöinen ryhmärakentaminen yhdeksi 
ryhmärakentamisen muodoksi. Konseptin kehittäminen ja 
kokoon juokseminen on kovaa työtä, jonka jakaminen osak-
kaiden kesken on hyvin vaikeaa. Vetäjälähtöisen ryhmäraken-
tamisen yleistyminen edellyttää sitä, että hyväksytään, että ve-
täjä voi saada tuloa tekemästään työstä myymällä osakkuuksia 
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