
”Aiheettomista kaavava-
lituksista syntyy iso 

lasku yhteiskunnalle. 
Ne ovat jopa hidasta-

massa maan toipumista 
taantumasta.”  

Lehti jaetaan Helsingin Sanomien liitteenä pääkaupunkiseudulla yhteensä 200.000 kpl. 1.2.2015.  INPRESS©

RTY:n, RT:n ja SKTY:n ilmoitusliite

Kun Helsingin Aurinkolahtea alettiin rakentaa, 
kadut, puistot, ranta ja kävelyreitit synnytettiin liki 
neitseelliselle maaperälle. Kuin myös vesijohdot, 
viemäriverkostot ja sähköverkot. Aurinkolahti on 
esimerkki alueesta, jossa toimiva, turvallinen ja 
laadukas kuntatekniikka on osa sen identiteettiä. 

Aurinkolahti jatkaa 
lumoamistaan

Foto: Mari Hohtari

Anu Kärkkäinen, 
Rakennusteollisuus RT ry

ASIAT HOITUVAT SÄHKÖISESTI! Rakennuslupien hakeminen voi olla myös helppoa ja vaivatonta. SIVU 6

SIVU 8

TEHOA RAKENTAMISEN OHJAUKSEEN JA TARKASTUKSEEN

Rakennus&Tarkastus

Kuka ottaa vastuun?
Suomen kansallisvarallisuudesta yli 70 prosent-
tia on rakennuksissa, liikenneverkos toissa ja 
kunnallistekniikassa. Silti kokonaisuudesta 
ei vastaa kukaan. SIVU 2

Kuva: Soile Kallio

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
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HYÖDYISTÄ 
HUOLIMATTA
PAKKOA 
TARVITAAN

Aluksi

Rakennusvalvonnan järjestä-
minen nykyistä suuremmissa 
kuntien yhteisissä yksiköissä 
vahvistaa rakennusvalvonnan 
asiantuntemusta, osaamista, 
erikoistumista ja joustavuutta. 
Lisäksi yhtenäiset käytännöt sekä 
yhteistyön tiivistyminen tehostaisi 
valvontaa, ja parantaisi siten myös 
rakentamisen laatua.

Tämä käy ilmi Kajaanin kau-
pungin rakennustarkastaja Hannu 
Leskisen Aalto-yliopisto RVK-
kurssilla tekemästä opinnäyte-
työstä. Leskisen selvitys on osa 
valtioneuvoston rakennepoliittisen 
ohjelman toimeenpanoa.

– Hyödyistä huolimatta Kai-
nuun kunnat eivät lähde yhteistyön 
vapaaehtoisesti ilman ns. pak-
kolakia. Pienet kunnat pelkäävät, 
että uusi toimintamalli ei toisi kai-
vattuja säästöjä, Leskinen sanoo.

Leskinen haastatteli Kainuun 
kuntien kunnanjohtajia sekä ta-
pasi tekniset johtajat, rakennus-
tarkastajat ja paikkatietovastaavat 
selvittääkseen kantoja ylikunnal-
lisesta rakennusvalvonnasta.  

Lisäksi hän haastatteli suurim-
pien suunnittelutoimistojen toimi-
tusjohtajia. Keskustelujen anti oli, 
että suunnittelutoimistot näkevät 
ylikunnallisen rakennusvalvonnan 
erittäin myönteisenä ja tervetulleena.

uomen kansallisvarallisuudesta 
noin 70 prosenttia on rakennuk-
sissa ja liikenneverkostoissa 

sekä kunnallistekniikassa. Rakennuk-
set ja liikenne aiheuttavat yli puolet 
päästöistä. Valitettavasti kokonaisuu-
desta ei vastaa kukaan, vaan rakenne-
tun ympäristön tehtävät ovat levällään 
eri ministeriöiden vastuulla. 

Rakentamisen, maankäytön ja asuntopolitii-
kan ohjaus on ympäristöministeriössä asuntomi-
nisterin toimialalla, liikenneverkot ovat puoles-
taan liikenne- ja viestintäministeriön käsissä. 
Myös usealla muulla ministeriöllä on näppinsä 
pelissä eri säädösten kanssa. 

Suomeen tarvitaan vahva rakennetun 
ympäristön ministeriö. Kokonaisvaltainen ja pit-
käjänteinen ohjaus on välttämätöntä, jotta maan-
käytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen 
vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Ratkaisuilla 
on iso merkitys ihmisten hyvinvoinnin, työvoi-
man liikkuvuuden ja talouden kasvun kannalta. 

Lisäksi päästövähennystavoitteet ja ener-
giatehokkuusvaatimukset kiristyvät. Niiden 
saavuttaminen kustannustehokkaasti ja 
kosteus- ja homeriskit minimoiden edellyttää 
kokonaisnäkemystä sekä riittäviä resursseja ja 
osaamista niin valtionhallinnossa kuin raken-
nusvalvonnoissakin. 

allituksen marraskuussa 2013 teke-
mässä rakennemuutoksen täytäntöön-
panopäätöksessä ympäristöministeriön 

toimialalla kustannusvaikutuksiltaan merkittä-
vin oli rakennusvalvontauudistus. Päätöksen 
mukaan ”Asiantuntemuksen ja yhtenäisten 
käytäntöjen vahvistamiseksi muodostetaan 
ylikunnalliset itsekannattavat rakennusval-
vonnat vuoden 2016 aikana”. Uudistus säästää 
verovaroja valtakunnallisesti noin 30 miljoonaa 
euroa ja koskettaa noin tuhatta kunnan virka-
miestä eli keskimäärin noin kolmea per kunta.

untaliiton tekemän kysely- ja haastat-
telututkimuksen mukaan muutos ei 
toteudu vapaaehtoisesti. Se vaatii tuek-

seen lakisääteistä keppiä. Tärkeä uudistus on 
kuitenkin vaarassa jumittua hallinnon rattaisiin.

Samantyyppisen muutoksen läpivientiin 
löytyy malli läheltä: Viime vuosikymmenen 
puolivälissä toteutettiin lainsäädännöllä kun-
tien palo- ja pelastustoimen ylikunnallista-
minen. Se on vahvistanut alan ammattiosaa-
mista ja yhtenäistänyt toimintaa. Palvelutaso 
on säilynyt koko maassa huolimatta tiukoista 
säästöpaineista. Vastaavanlaajuinen ra-
kennusvalvontauudistus on toteutetta-
vissa hallituksen päättämässä aikatau-
lussa. Uuden rakennetun ympäristön 
ministeriön rinnalle tarvitaan myös 
vahvan asiantuntijaorganisaation ra-
kentamisen ohjaukseen ja neuvontaan.

äästöpaineiden keskellä myös liikenne-
verkoista ja kunnallistekniikasta on pi-
dettävä huolta. Elämä on hyvää kun lii-

kenne sujuu, vettä tulee ja menee sekä sähköä 
riittää kaikille. Taantumassa myös Suomessa 
joudutaan leikkaamaan monesta tärkeästäkin 
kohdasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä että, sääs-
töt perusinfrastruktuurista ovat poliittisesti 
helpoimpia koska niiden haitat tuntuvat vasta 
ajan kuluessa.

Jos asioihin ei tartuta nyt heti, niin 
nopeus- ja painorajoitukset yleistyvät 
teillä ja radoilla niiden huonon kunnon 
vuoksi, kaupunkiympäristö muuttuu 
epäsiistiksi, veden ja sähkön kulu-
tusta pitää säädellä. Vaarana on, että 
elämänlaatumme heikkenee ja tur-
vallisuudentunteemme horjuu.

ikäli emme tee mitään, meidän on 
oltava tietoisia seurauksista. Lyhyen 
aikavälin säästöt moninkertaistavat 

elinkaarikustannukset. Pääosa päätöksistä 
tehdään poliittisesti kunnissa tai valtiolla. 
Infrastruktuuriin käytettävien varojen 
oikea ohjaaminen vaatii vahvaa ministe-
riötä.

Kokonaisvastuu rakennetusta ympäristöstä ei ole kenelläkään. 
Tuloksena on raskas normiohjaus, yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
sekä kiinteistöjen, väylien ja teknisten verkostojen kasvava korjausvaje.

”Rakennetun ympäristön ohjaus 
on järjestettävä uudelleen”

Pekka Virkamäki
Puheenjohtaja,  Rakennustarkastusyh-
distys RTY ry 

Tarmo Pipatti
Toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry

Heikki Lonka
Puheenjohtaja, Suomen kuntatekniikan 
yhdistys SKTY 
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Suomen kuntatekniikan yhdistys

Petri Koivula

petri.koivula@kuntatekniikka.fi 

Rakennusteollisuus RT ry

Anu Kärkkäinen

anu.karkkainen@rakennusteollisuus.fi 

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Pekka Virkamäki

pekka.virkamaki@vantaa.fi 

www.rakennusteollisuus.fi 

www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi 

www.kuntatekniikka.fi 

Ylikunnallinen rakennusvalvonta 
vahvistaisi asiantuntemusta ja 

yhtenäistäisi toimintatapoja.
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”Pääkaupunkiseudulla sinua palvelee Lujatalon  
Uusimaan alueyksikkö ja noin 200 Lujaa  
ammattilaista. Ota rohkeasti yhteyttä.”

Kun joku rakennuksen käyttäjä kokee, 
että hänelle tulee oireita rakennuksessa, 
aletaan puhua sisäilmaongelmista. Yleis-
oireina voivat olla esimerkiksi nenän tuk-
koisuus, päänsärky tai hengenahdistus. 

Sweco selvittää kymmenien työnteki-
jöiden voimin jatkuvasti erilaisia sisäil-
maongelmia.  

– Tärkeää on huomata, että sisäilmaon-
gelmilla ei välttämättä ole mitään tekemistä 
homeen kanssa. Suuri osa sisäilmaongel-
mista liittyy muuhun kuin home- tai kos-
teusvaurioihin, painottaa Sweco Asiantun-
tijapalvelujen yksikönjohtaja Ilkka Jerkku. 

Sisäilmaongelmien muita syitä voivat 
olla esimerkiksi rakennuksen puutteellinen 
ilmanvaihto, vaipparakenteen ilmavuodot 
tai liian suuret ali- ja ylipaineet. Tästä 
syystä jo tutkimusten alkuvaiheessa on 
syytä tarkistaa ilmanvaihdon ja talo-
teknisten järjestelmien toiminta: onko 
ilmanvaihto riittävää, toimivatko järjes-
telmät oikein ja minkälaiset ovat raken-
nuksen painesuhteet. 

– Ilmanvaihdolla ei rakenneteknisiä 
ongelmia poisteta. Toisaalta väärin toi-
miva ilmanvaihto voi pahentaa sisäil-
maongelmia tai luoda niitä jopa muutoin 
terveessä rakennuksessa, toteavat johtavat 
asiantuntijat Lari Eskola ja Marko 
Björkroth Sweco Talotekniikasta.

Tutkimuksessa kokonaisuuden 
hahmottaminen tärkeää
Sisäilmaongelmia tutkittaessa pitää katsoa 
kokonaisuutta. Riittävän laajan kokonai-
suuden hahmottaminen vaatii monialaista 
ja poikkitieteellistä osaamista. 

– On selvitettävä rakenteiden suunni-
teltu toteutustapa, rakenteissa käytetyt 
materiaalit sekä se, miten tekniset jär-
jestelmät toimivat. Myös mikrobien toi-
minta ja materiaalien käyttäytyminen eri 
olosuhteissa on otettava huomioon.

– Swecon asiantuntijat muodostavat 
kokonaisnäkemyksen siitä, mistä on 
kysymys ja tekevät tutkimussuunnitel-
man. Tutkittavan alueen pitää muodos-

taa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. 
Tärkeää on myös perehtyä henkilöiden 
oirehistoriaan.

Sweco tutkii tarvittaessa rakennuksen 
talotekniikan, rakennusautomaatiojär-
jestelmät, rakenteet ja niiden kosteus-

olosuhteen sekä sisäilmapitoisuudet. 
Tutkimustulosten perusteella laaditaan 
korjaussuunnitelma ja valvotaan työn 
laatua sen toteutusvaiheessa. 

Sisäilmaongelmat ratkaistavissa
HOME on vain yksi mahdollinen sisäilmaongelman 
aiheuttaja. Ongelmat voivat aiheutua useista eri teki-
jöistä. Swecolta löytyy kaikki tarvittava asiantuntemus 
sisäilmaongelman havaitsemisesta sen poistamiseen.

– Sisäilmaongelmat ovat selvitettävissä ja korjattavissa. Yleensä aina löytyy ratkaisu, 
miten asiat voidaan hoitaa. Swecosta löytyy paljon sisäilmastoasioiden, energia- ja 
olosuhdesimulointien sekä rakennusten automaatiojärjestelmien osaamista, Marko 
Björkroth, Lari Eskola ja Ilkka Jerkku kertovat.

Sweco Finland on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayritys, joka luo toimivaa elinympäristöä nyt ja tulevaisuudessa. 
Kansainväliseen Sweco-konserniin kuuluvassa Sweco Finlandissa työskentelee lähes 2000 asiantuntijaa. Lue lisää www.sweco.fi
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Pääkaupunkiseutu kasvaa, keskimäärin 16 000 tulijalla joka vuosi.
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Tontit

Valitusoikeus osallisille ja 
muistutuksen tehneille
■  Valitusoikeus kaavoista ja raken-

nusluvista vain niillä, joiden oikeu-
teen ja etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa ja vain niille, jotka ovat 
jättäneet muistutuksen kaavan 
kuulemisvaiheessa. 

Hallintomaksu
■  Kaavavalituksiin kohtuullinen hallin-

tomaksu. Maksu palautetaan jos 
valitus hyväksytään.

Aikatakuu
■  Kaavoittajan on asetettava kaava-

prosessin aluksi sitova aikataulu 
kaavan laadinnalle ja siitä on pidet-
tävä kiinni.  

■  Kaava-aloitteille, käyttötarkoituksen 
muutoksille, valituksille ja muistutuk-
sille on säädettävä määräajat.

■  Valituslupapäätös on saatava 
korkeimmasta hallinto-oikeudesta 
3 kuukauden määräajassa. 

Maanomistajalle oikeus kaava-
aloitteen tekemiseen
■  Viranomaisen on annettava päätös 

6 kuukauden määräajassa.
Vaadittavat selvitykset
■  Ympäristövaikutusten arvioinnin 

ja vastaavien selvityksien tarve 
on määriteltävä kaavaprosessin 
alussa.

Viiden vuoden kaavavaranto
■  Valtion tulee voida sanktioida kun-

tia, jotka eivät ylläpidä vähintään 
viiden vuoden asuntotuotantota-
voitetta vastaavaa käyttökelpoista 
ja rakentamiseen soveltuvaa tont-
tivarantoa. 

Pula tonttimaasta on suurin syy riittämättömään asuntotuotantoon ja asumisen 
kalleuteen Helsingin seudulla ja useissa muissa kasvukeskuksissa. Kaavoituksen 
nopeuttaminen ja tehostaminen on keskeisin keino, jolla asuntotarjontaa voidaan 
lisätä, Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT ry, sanoo. 

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten etujärjestö, joka edustaa kattavasti 
koko toimialaa. Haluamme tuottaa entistä parempaa elinympäristöä ihmisille ja toimintaympäristöä elinkeinoelämälle.

VTT EXPERT SERVICES OY

Tonttipolitiikka sekä hidas ja 
yksityiskohtiin takertuva kaa-
voitus vähentävät tarjontaa ja 
kasvattavat hintoja. Pääkaupun-

kiseudulle muuttaa koko ajan ihmisiä lisää 
ja muuttaisi enemmänkin, mikäli kohtuuhin-
taisia asuntoja olisi tarjolla. Asuntopula estää 
työvoiman liikkuvuutta ja siten hidastaa ta-
louden kasvua, Rakennusteollisuus RT ry:n 
elinkeinopoliittisten asioiden johtaja Anu 
Kärkkäinen lataa.

Pääkaupunkiseutu kasvaa entisestään. 
Alueella asuu viidennes suomalaisista ja tuo-
tetaan 30 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Alueen väestö voi nousta 2 miljoonaan asuk-
kaaseen vuoteen 2050 mennessä, mikä tar-
koittaa keskimäärin 16 000 tulijaa joka vuosi.

Harmia tuhansille ihmisille
Yksi asuntorakentamista hidastava asia ovat 
turhat kaavavalitukset. Valitusoikeus on 
nykyisin hyvin laaja ja mahdollistaa valituk-
sen tekemisen myös viivästystarkoituksessa.  
Määrällisesti valituksia ei suinkaan tehtail-
la. Valituksen kohteeksi joutuu vuosittain 
noin 10 prosenttia kuntien hyväksymistä 
asemakaavoista. 

– Kysymys ei olekaan määrästä, vaan min-
kälaisista kohteista valituksia tehdään. Usein 
ne kohdistuvat yhteiskunnallisesti merkittä-
viin rakennushankkeisiin. Siis sellaisiin, joi-
den jarruttamisella on suoraa tai epäsuoraa 
vaikutusta tuhansiin ihmisiin ja jopa koko 
kansantalouteen, Kärkkäinen sanoo.

Yksi esimerkki sellaisesta on Kalasatama 
Helsingissä. Tiivisti rakennetulle alueelle 
tulee vuoteen 2030 mennessä kodit 20 000 
asukkaalle ja työpaikkoja sinne kaavaillaan 
jopa 80 000 ihmiselle.

Kaavoitus kohtuuhintaisten 
asuntojen tulppana

T

Rakennusteollisuuden 

keinot kaavoituksen 

nopeuttamiseksi

– Yhden muualla Helsingissä asuvan hen-
kilön tekemän kaavavalituksen vuoksi alueen 
rakentaminen pysähtyi vuodeksi. Tästä aiheu-
tui runsaasti harmia alueella jo asuville sekä 
suuria taloudellisia menetyksiä ja se sai ra-
hoittajia perääntymään. Valitus tuli hylätyksi. 
Voi kysyä, ovatko tällaiset tapaukset yhteis-
kunnan kokonaisedun kannalta kohtuullisia.

Tavoitteena on prosessin nopeuttaminen
Rakennusteollisuus ei Kärkkäisen mukaan 
aja kansalaisoikeuksiin kuuluvan valitusoikeu-
den poistamista kaavoista ja rakennusluvista. 
Tavoitteena on valitusten vähentäminen ja pro-
sessin nopeuttaminen. Keinoina ovat esimer-
kiksi valitusoikeuden rajaaminen koskemaan 

vain niitä, joiden oikeuteen ja etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa, sekä valitusoikeuden 
antaminen vain niille, jotka ovat jättäneet 
muis tutuksen kaavan kuulemisvaiheessa.

Kohtuullinen hallintomaksu
RT on myös ehdottanut, että kaavavalituksis-
sa otettaisiin käyttöön kohtuullinen hallinto-
maksu, mikä nostaisi kynnystä tehdä tar-
peettomia valituksia. Maksu palautettaisiin, 
jos valitus hyväksytään. 

– Asiallisten valitusten käsittelylle jää 
näin enemmän viranomaisresursseja, mikä 
parantaa oikeusturvaa ja jouduttaa proses-
sia, Kärkkäinen sanoo.
Teksti: Pasi Salmela
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Tero Kiviniemi ottaa vastaan YIT:n pää-
konttorin aulassa. Kädenpuristus on jä-
mäkkä kuten entisellä rakennustyömiehellä 
kuuluukin. Tarpeen tullen varatoimitus-
johtaja voisi hypätä takaisin kirvesmiehen 
hommiin. Vuodet rakennuksilla eri tehtä-
vissä ovat saaneet Kiviniemen miettimään 
rakentamisen laatua monista näkökulmista.

– Rakentamisessa laatu on hankala ja 
monisyinen kysymys, johon vaikuttaa 
hyvin moni asia. Usein laatukeskustelussa 
keskitytään teknisiin asioihin. Puhutaan 
listoista, kaakeleista ja seinämateriaaleista. 
Lisäksi hyvä laatu tarkoittaa eri ihmisille 
eri asioita. Rakennusinsinöörille se voi olla 
sitä, että normit täyttyvät. Asiakas taas 
on sitä mieltä, että lopputulos ei vastaa 
odotuksia ja mielikuvia.

Hyvä laatu rakentamisessa on monen 
asian summa alkaen suunnittelusta jat-
kuen käytettävien ratkaisujen valintaan, 
erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen 
ja miten mahdolliset virheet korjataan.

Miten laadun kaikkiin osa-alueisiin 
voidaan vaikuttaa?

– Ala kaipaa keskustelua arvoista, koska 
ne ovat kaiken päätöksenteon ja käyttäyty-

misen perusta. Meillä voi olla vaikka kuin-
ka hienot ja tarkat laatumittarit, prosessit 
ja laatujärjestelmät, tai hyvässä kunnossa 
olevat ohjeistukset ja toimintatavat, mutta 
niistä ei yksin ole hyötyä, sillä 60 prosent-
tia laadukkaasta työstä perustuu yrityskult-
tuuriin ja asenteisiin.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?
– YIT:llä se tarkoittaa välittämistä, 

ammattiylpeyttä ja lupausten pitämistä. 
On tärkeää, että ihmiset kaikilla orga-
nisaation tasoilla ovat ylpeitä työstään ja 
tuntevat olevansa tärkeitä, välittävät asiak-
kaista, työkavereista, yhtiöstä, omistajista 
ja yhteiskunnasta. Jokainen paikka on yhtä 
tärkeä, tehtävät vaan vaihtelevat. Jos yksi 
lenkki pettää niin laatu kärsii.

Nuoret muuttavat kulttuuria
Tero Kiviniemen mukaan alan työkulttuuri 
on muuttumassa nuorempien sukupolvien 
astuessa remmiin. Keskustelu arvoista käy 
hyvin luontevasti kaikilla tasoilla.

– Olemme käyneet yrityksessä run-
saasti arvoihin ja yrityskulttuuriin liitty-
viä keskusteluja. Nuoremmat kaipaavat 
selkeästi aikaisempaa osallistavampaa ja 

keskustelevampaa tapaa toimia. He halua-
vat olla mukana päätöksenteossa.

Mitä tällainen kulttuurin muutos tar-
koittaa yrityksille?

– Organisaatiot joutuvat sopeutumaan sii-
hen, muuten hukka perii. Ja muutos tapah-
tuu vain, mikäli ihmiset ovat valmiita siihen. 
Menestyvien yritysten taustalla ovat aina 
ihmiset, jotka sitoutuvat yrityksen arvoihin.

Johdon esimerkillä ja johtajuudella on 
ratkaiseva merkitys arvojen ja yrityskult-
tuurin muutoksessa. Miten tämä on otettu 
huomioon YIT:ssä? 

– Olemme määritelleet arvot ja niihin 
perustuvat johtamisen periaatteet, joista 
kulttuuri muodostuu. Arvojamme ovat 
välittäminen, askeleen edellä oleminen, 
yhteistyö ja tuloksellisuus. Erinomaista joh-
tajuutta ohjaavat muun muassa periaatteet, 
joiden mukaan olet tavoitettavissa, kuunte-
let ja kysyt, annat ja otat vastaan palautetta. 
Kun toimimme yrityksemme arvojen mu-
kaisesti, rakentamisen laatukin paranee 
varmasti. 

Taloustilanne on se mikä on. Miten se 
vaikuttaa rakentamisen laatuun?

– Johtajuutta tarvitaan erityisesti kriitti-
sissä tilanteissa. Tiukassakin paikassa 
laatu pitää olla etusijalla. Toki se vaatii 
rohkeutta ja tinkimätöntä asennetta. Ha-
vaittuihin virheisiin ja puutteisiin täytyy 
puuttua heti. 

KAIKESTA NÄKEE, että nyt puhutaan YIT:n varatoimitusjohtajan 
ja Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtajan Tero Kiviniemen 

sydäntä lähellä olevasta asiasta. Nimittäin rakentamisen laadusta.

YIT:n oma ammat-
tityöntekijöiden koulutusoh-
jelma keskittyy turvallisuuden, 
työhyvinvoinnin ja tuottavuu-
den lisäksi vahvasti laadun 
kehittämiseen. Keinoja ovat 
mm. yhteistyön ja ennakko-
suunnittelun parantaminen 
sekä parhaiden käytäntöjen 
jakaminen. Tavoitteena on 
panostaa laadun kehittämi-
seen jokaisessa portaassa 
sekä edistää YIT:n arvojen 
mukaista toimintaa.

www.yit.fi

Keskustelu arvoista parantaa

Rakentamisen laatua voidaan verrata työturvallisuuden kehitykseen. Työtapaturmien määrä saatiin laskuun kun alalle luotiin tinkimätön 
turvallisuuden kulttuuri. Laatuun voidaan vaikuttaa samalla tavalla. Johtajuudella ja tinkimättömällä suhtautumisella.

– Näemme rakentamisen 
laadun kokonaisuutena. 
Se sisältää asiakkaiden 
näkökulmien syvällisen 
ymmärtämisen, Tero 
Kiviniemi sanoo.

rakentamisen laatua
YIT 
Erikoisjoukot 
– laadun tekijät

YIT on rakennusalan edelläkävijä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja 
Slovakiassa. Luomme parempaa elinympäristöä. Visiomme on olla askeleen edellä 
– asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen.
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E-palvelu

upapisteen pilotointi aloitettiin 
maaliskuussa 2013. Reilun 40 000 
asukkaan Järvenpää oli ensimmäi-
nen kunta, jossa palvelu otettiin 

tuolloin käyttöön ja laitettiin saman tien 
tuotantoympäristöön. Järvenpään jälkeen 
muita pilottikuntia tuli nopeasti lisää.

– Olemme Solitan, ympäristöministeriön ja 
muiden pilottikuntien kanssa yhdessä suun-
nitelleet ja kehittäneet palvelua ja kehitystyö 
jatkuu edelleen, kertoo hankkeessa alusta 
lähtien mukana ollut Järvenpään kaupungin 
rakennusvalvonnan johtava rakennustarkas-
taja Jouni Vastamäki.

Sähköinen asiointi etenee vauhdilla. Jo yli 
50:ssä kunnassa voi hakea lupia sähköisesti. 
Järvenpää on vielä ainoa kunta Suomessa, 

jossa kaikki rakentamiseen liittyvät lupa-asiat 
käsitellään sataprosenttisesti sähköisesti.

– Pääsemme sataan prosenttiin ohjaamal-
la kaikki lupahakemukset Lupapisteeseen. 
Tarvittaessa työntekijämme auttavat tässä 
prosessissa. Lupapisteen kautta voi hakea 
myös kunnallistekniikan lupia kuten kaivuu- 
ja sijoituslupia, Vastamäki valottaa.

Sähköinen maailma kiehtoo
Järvenpäässä sekä kunta että käyttäjät ovat 
olleet varsin tyytyväisiä helppokäyttöiseen 
ja kattavaan asiointipalveluun. Alun perin 
pilottiin lähdettiin mukaan, koska palvelu 
mahdollistaa lupa-asioihin liittyvien töiden 
tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. 

Matkan varrella sähköinen maailma on 
osoittautunut muutenkin kiehtovaksi ja hyö-
dylliseksi.

– Asianosaiset saavat helposti listauksen, 
mitä hakemuksia on vireillä, missä vaihees-
sa ne ovat ja miten hakemuksen käsittely 
edistyy, mikä mahdollistaa oman työkuor-
man jakamisen. Lisäksi kaikki materiaali on 
tallessa sähköisessä muodossa, mikä myös 

vähentää hurjasti paperin määrää. Asiakir-
jojen helppo saatavuus on niin meidän kuin 
myös asiakkaidemme etu, Vastamäki listaa. 

Parempi kommunikointi 
Asiakkaat puolestaan pysyvät ajan tasalla 
siitä, missä vaiheessa luvan käsittely on, 
mikä vähentää merkittävästi puhelinsoit-
toja. Lisäksi palvelu mahdollistaa kommu-
nikoinnin asiakkaan kanssa.

Pitkällä aikavälillä Vastamäkeä kiehtoo 
ajatus kuntien välisten muurien murtamises-
ta: sähköinen asiointialusta voisi mahdollis-
taa kuntien välisen työkuorman jakamisen 
siten, että yksi kunta voisi käsitellä vastaavien 
työnjohtajien hakemukset sekä esimerkiksi 
maalämpökaivoihin tai maneeseihin liittyvät 
luvat.

– On monia asioita, joita voitaisiin käsitellä 
kuntarajojen ulkopuolella. Osa kunnista voisi 
käsitellä joitakin tiettyjä lupa-asioita, joista 
heillä on asiantuntemusta ja resursseja. Säh-
köinen järjestelmä yhdenmukaistaa palvelut 
ja sulkee kunnat sisäänsä, Vastamäki toteaa.
Teksti: Jaana Rantalainen

www.rakennustieto.fi
OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa  
tarjoamalla puolueetonta hyödyllistä ja helposti  
käytettävää tietoa talonrakentamiseen, infra- 
alalle, talotekniikkaan sekä kiinteistönpitoon  
suunnittelusta ylläpitoon.

Sähköä ilmassa Järvenpäässä

Järvenpään kaupungilla on pelkästään 
positiivisia kokemuksia sähköisestä 
rakennuslupien asiointipalvelusta.  

L

■ Lupapiste.fi  on valtakunnal-
linen sähköinen asiointipalvelu, 
jossa voi hakea rakentamiseen 
liittyviä lupia ja hoitaa niihin liit-
tyvä asiointi sähköisesti. Tällä 
hetkellä yli 30 kuntaa käyttää 
hakemuspalvelua ja liki 60 kun-
taa on avaamassa sen. Palvelu 
on avoin kaikille, niin yksityis-
henkilöille, yrityksille kuin julki-
sille organisaatioille.

Lupapiste.fi

Sähköinen asiointi etenee vauhdilla. Jo yli
50:ssä kunnassa voi hakea lupia sähköisesti.

K
uv

a:
 S

of
ia

 K
ar

ls
so

n

Rakennustarkastusyhdistys ry (RTY) työskentelee rakennusvalvontaan kuuluvien eri 
alojen ja työmuotojen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä jäsentensä ammatillisen kehityksen edistämiseksi.

Jouni Vastamäki uskoo 
sähköisen palvelun 
jatkossa nopeuttavan 
lupien käsittelyä.
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Mallikas Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on insinöörien, arkkitehtien 
ja muiden vaativissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan ammattilaisten yhdysside ja tiedonvaihtofoorumi. 

elsingin kaupungilla on ollut 
suuri vaikutus siihen, että Au-
rinkolahden asuinalue ylipäätään 
syntyi. Silloisen Helsingin apu-

laiskaupunginjohtajan Pekka Korpisen 
johtama Vuosaaren projektien johtoryhmä 
perustettiin vuonna 1994. Tavoitteena oli 
useiden kehittämiskohteiden avulla Vuo-
saaren kehittäminen entistä laadukkaam-
maksi kaupunginosaksi.

Yksi alueen sisällä olevista kehit-
tämiskohteista oli Aurinkolahti, joka koet-
tiin vetovoimaiseksi paikaksi sen ainutlaa-
tuisen merenranta-alueen vuoksi. Vuonna 
1996 tehdyn Aurinkolahti-sopimuksen 
tavoitteena oli toteuttaa sinne korkeata-
soinen vapaarahoitteinen asuinalue. 

Aurinkolahden asemakaavasta järjes-
tettiin arkkitehtikilpailu vuonna 1996, 
jonka voitti Gullichsen-Kairamo-Vormala 
Arkkitehdit Ky:n ehdotus ”Maihinnousu”. 

– Oleellista oli, että kaupunki sitoutui 
tekemään asemakaavan kilpailun voitta-
jan suunnitelmien pohjalta ja toteutta maan 
kuntatekniikkaa samalla, kun asuin taloja 
alettiin rakentaa. Näin on myös tapah-
tunut, muun muassa uimaranta ja kanava 
on toteutettu, kertoo vuosina 1994–1999 

Vuosaaren projektinjohtajana toiminut 
Antti Mäkinen, joka edusti tuolloin Hel-
singin kaupunginkansliaa. 

Toteutus onnistunutta 
Aurinkolahdella on maine onnistuneena alu-
eena, jossa muun muassa kaavoitus, suunnit-
telutoiminta ja kuntatekniikka on toteutettu 
erinomaisesti. Toimiva, turvallinen ja laa-
dukas kuntatekniikka ei syntynyt sattumalta 
vaan se on pitkäjänteisen ja vahvan suunnitte-
lun tulos, joka on vaatinut lukuisien suunnit-
telijoiden ja toteuttajien työpanoksen.

Kun Aurinkolahtea alettiin rakentaa 
vuonna 1999, alue oli muutamaa säilytet-
tävää huvilaa lukuun ottamatta pääosin 
pelkkää metsää ja rantaa. Se asetti vaa-
timuksia myös kuntatekniikalle: julkiset 
alueet kuten kadut, puistot, ranta ja käve-
lyreitit piti aluksi toteuttaa liki neitseel-
liselle maalle. Samoin maan alla olevat 
vesijohdot, viemäriverkostot, sähköverkot 
ja telekaapelit piti rakentaa alusta alkaen. 

– Oleellista on, että nämä työt suunnitel-
tiin hyvin. Esimerkiksi ranta vaati hirmuisen 
määrän suunnittelua, jotta siitä saatiin laa-
dukas ja toimiva. Ranta-alue palkittiinkin 
vuoden 2006 Kuntatekniikan saavutuksena, 

Helsingin Vuosaaressa 
sijaitseva Aurinkolahti 

on malliesimerkki asuin-
alueesta, jossa hyvä 

suunnittelu ja toteutus 
ovat tuottaneet 

onnistuneen lop-
putuloksen.

Aurinkolahden 
vetovoima säilyy

KIVISTÖN ASUNTOMESSUALUEESTA 5D-MALLI
Ensi kesänä Vantaan Kivistössä järjestet-
tävien asuntomessujen alueelta on tehty 
5D-malli. Vantaan maastomuotoihin keilat-
tuun 3D-malliin liitettiin kalenteri.  Näin 
saatiin 4D-malli. Siihen liitettiin asuntomes-
sualueen rakennusten arkkitehtisuunnitelmat. 
Tulokseksi saatiin 5D-malli.

– Mallissa katuverkostoa, viheralueita ja 

rakennuksia voidaan tarkastella oikeissa suh-
teissa, ja alueella sekä alueen rakennuksissa 
voi vapaasti vaeltaa virtuaalisesti. Asuntomes-
sualuetta voi siis tarkastella realistisesti eri 
kellonaikoina ja vuodenaikoina, lupa-arkkitehti 
Sampo Sälevaara Vantaan kaupungilta sanoo. 

Malli avataan kokonaisuudessaan ylei-
sön nähtäväksi kevään aikana.

Tarkoituksena on tulevaisuudessa liittää 
malliin kaikki Vantaan uusien rakennusten ark-
kitehti-,  rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat. 

– Mallia voidaan hyödyntää rakennusvalvon-
nassa kaupunkikuvallisen tarkastelun lisäksi 
monilla eri tavoilla. Kaikkia hyötyjä ei varmasti 
ole vielä edes keksitty, Sälevaara sanoo.
Teksti: Pasi Salmela

muistaa Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastossa hankkeen projektipäällikkönä toi-
minut Hannu Asikainen.

– Hiekkarantavyöhykkeiden, kanavan ja 
sen vesiputouksien, siltojen ja viereisen puis-
ton suunnittelu oli haastavaa ja vaati tavat-
toman määrän pohtimista ja vertailua, kos-
ka ne olivat suunnittelukohteina niin poik-
keuksellisia, eivät mitään standarditavaraa. 
Suunnittelutyö vaati jopa vesiputouksien pie-
noismallin tekemistä ja kanavan virtauksien 
mallintamista, Asikainen jatkaa.

Aluetta on rakennettu pala palalta aina 
tähän vuoteen saakka, jolloin viimeinen 
talo valmistuu. Nyt Aurinkolahdessa asuu 
liki 3 500 ihmistä ja sinne on rakennettu 
noin 170 000 kerrosneliötä. 

Pitkäjänteisyyttä vaaditaan
Mäkisen mielestä toimivan ja laadukkaan 
kuntatekniikan ja ylipäätään toimivan ko-
konaisuuden aikaansaaminen vaatii sen, 
että töiden teettäjät ja suunnittelijat ovat 
osaavia ja tietävät, mitä tahtovat.

– Prosessit ovat pitkiä, Aurinkolahtikin 
on vasta nyt valmis liki 20 vuoden jälkeen. 
Monet ihmiset ovat ehtineet jo vaihtua mat-
kan varrella. Päättäjiltä ja tilaajilta vaadi-
taankin pitkäjänteisyyttä, uskoa ja kunnian-
himoa, että tällainen onnistunut lopputulos 
saadaan aikaiseksi. Täytyy olla riittävän 
hyvä perusidea, jotta se kantaa. Aurinkolah-
dessa on ollut sellainen, Mäkinen kiittelee.

Aurinkolahden kohdalla lähdettiin liik-
keelle oikeilla tavoitteilla, jotka kestävät 
aikaa. Alue koetaan hyväksi ja mielen-
kiintoiseksi. Nappisuoritus siis.
Teksti: Jaana Rantalainen

Antti Mäkinen toimi projektinjohta-
jana kun Aurinkolahtea rakennettiin.

Aurinkolahden toimiva, turvallinen ja laadu-
kas kuntatekniikka syntyi pitkäjänteisen ja 
vahvan suunnittelun tuloksena.
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