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SELVITYS ESTEETTÖMYYSVAATIMUSTEN VAIKUTUKSISTA 
KERROSTALORAKENTAMISEEN  

1
TILAAJA  

Työn tilaaja on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä rakennusvalvon-
taviraston, asuntotuotantotoimiston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuk-
sen sekä ympäristöministeriön kanssa.  

2
TAUSTAA  

 Kerrostalojen kehittämisprojekti 

Asuntorakentaminen on nyt ja tulevaisuudessa Helsingissä kerrostalovaltaista ra-
kentamista. Kerrostalorakentamista onkin tarkoitus kehittää siten, että se tarjoaa 
erilaisia yksilöllisiä asumisratkaisuja ja on kilpailukykyinen vaihtoehto myös niille, 
jotka voivat valita asumistapansa. Kerrostaloasuntokannan päällimmäisiä ongelmia 
ovat kalliit myyntihinnat, todellisten vaihtoehtojen puute ja asunnon suhteellisen 
pieni keskikoko. Kehittämistarpeet kerrostalorakentamisessa ovat taloudellisia, tek-
nisiä, toiminnallisia, ekologisia, esteettisiä, sosiaalisia sekä asuntopoliittisia ja ra-
kentamisprosessiin liittyviä.  

Helsingin kerrostalorakentamisen kehittämiseksi koottiin vuonna 2005 laaja-alainen 
työryhmä, jonka tehtävänä on ollut analysoida kerrostalosuunnittelun ja -
rakentamisen nykytilannetta, yksilöidä kehittämistarpeita ja kehittämismenetelmiä 
sekä käynnistää konkreettisia kehittämishankkeita. Tavoitteena on, että kerrostalo-
jen kehittämisprojektin tuloksia on käytettävissä jo heti ensimmäisten tontinvaraus-
ten yhteydessä, kun Helsingin uusien laajojen projektialueiden rakentaminen käyn-
nistyy Jätkäsaaresta ja Sörnäistenrannasta vuonna 2009. Asuinrakennusten suun-
nittelu alkaa näillä alueilla vuonna 2008.   

Vuonna 2005 voimaan tulleet Suomen rakentamismääräyskokoelman esteettömyyt-
tä käsittelevät osat (F1 Esteetön rakennus ja G1 Asuntosuunnittelu) sekä niiden tul-
kinnat ovat nousseet useaan otteeseen esiin kehittämisprojektin aikana. Tämän 
selvityksen tavoitteena onkin vertailla esteettömyyssäädöksiä kansainvälisesti sekä 
niiden tulkintoja Suomessa. Lisäksi on tavoitteena kartoittaa eri näkökulmista sää-
dösten aiheuttamia vaikutuksia kerrostalorakentamiseen. Esimerkiksi määräysten ja 
niiden tulkintojen kustannusvaikutusten selvittäminen lisää samalla yleistä kustan-
nustietoisuutta.  
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KONSULTTITYÖN TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA RAJAUS  

Konsultin tehtävänä on laatia kirjallinen selvitystyö. Selvitys on ensisijaisesti suun-
nattu kerrostalorakentamista ohjaaville ja valmisteleville tahoille. Selvityksessä tu-
lee:  

- vertailla kerrostalorakentamisen esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä, tulkin-
toja ja toimintatapoja kansainvälisesti. Vertailukaupunkeina käytetään Pohjois-
maiden pääkaupunkeja (Helsinki, Tukholma, Oslo, Kööpenhamina ja Reykjavik). 

- vertailla kerrostalorakentamisen esteettömyyssäädösten tulkintoja Suomessa 10 
suurimman kaupungin kesken (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, 
Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Pori).

- vertailla esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä sekä tulkintoja kerrostalo- ja 
pientalorakentamisen välillä.

- esitellä havainnollistavalla kuvamateriaalilla, piirustuksilla ja kaavioilla esimerk-
kejä eri tulkintojen ratkaisumalleista.  

- esittää eri näkökulmista esteettömyyssäädösten vaikutuksia talo- ja asuntotyyp-
peihin sekä lähiympäristöön kerrostalorakentamisessa. Ainakin seuraavat näkö-
kulmat tulisi ottaa huomioon: 

• kustannukset, niiden kohdistuminen sekä mahdolliset kustannus-
säästöt esteettömyyssäädösten tulkintoja yhdenmukaistamalla 

• muuntojoustavuus  
• käytettävyys 
• tilalliset ominaisuudet, tilahierarkia 
• tekniset ominaisuudet (mm. ääneneristys) 
• monimuotoisuus ja yksilöllisyys 
•  kaupunkikuva ja alueelliset erityispiirteet 
•  kustannustehokkuus matalassa kerrostalorakentamisessa 

Selvitystyön pohjoismaisten ja suomalaisten kaupunkien välistä vertailua varten 
konsultti saa käyttöönsä tilaajan laatiman luettelon yhteyshenkilöistä, jotka ovat ta-
voitettavissa puhelimella tai sähköpostilla.  

Työsuorituksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla laaja-alaista kokemusta asunto- ja 
asuinympäristöjen suunnittelusta (sekä ennen että jälkeen 2005 muuttuneiden 
RakMK osien F1 ja G1). Lisäksi konsultilla tai hänen työryhmällään tulee olla koke-
musta selvitystöiden laadinnasta ja raporttien taitosta. Työn vastuuhenkilön tulee ol-
la arkkitehti. 
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TYÖN TULOSTUS 

Tavoitteena on tiivis kirjallinen raportti, jota on kuvitettu havainnollistavalla kuvama-
teriaalilla; valokuvilla, piirustuksilla, kaavioilla ja taulukoilla.   
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Vertailtaessa esteettömyyteen liittyvää kansainvälistä lainsäädäntöä ja toiminta-
kulttuuria, voidaan esitystapana käyttää esim. taulukkomuotoa ja selostusta. Vertail-
taessa esteettömyyden tulkintoja Suomessa noudatetaan esittelyssä RakMK osan 
G1 alaotsikoita. Kunkin alaotsikon yhteydessä kerrataan myös kyseinen määräys ja 
ohje. Eri kaupunkien mahdolliset tulkintaerot kootaan esim. taulukkomuotoon. 

Konsultin tulee tehdä selvityksen taitto noudattaen kaupunkisuunnitteluviraston vi-
suaalisen ilmeen ohjetta (nähtävissä 
http://www.hel.fi/static/ksv/www/hilma/ksv_ilme_ohje_kirjat_esitteet_14012008.pdf).
Selvitys julkaistaan kaupunkisuunnitteluviraston julkaisusarjassa sekä painettuna 
että verkkojulkaisuna. Selvitystyön materiaalin on lisäksi oltava käytettävissä ker-
rostalorakentamista koskevassa näyttelyssä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
tulevassa näyttelytilassa Laiturissa sekä aiheeseen liittyvillä internet-sivuilla. Kon-
sultti hankkii käyttämälleen kuvamateriaalille copyright-oikeudet. Kaupunkisuunnit-
teluviraston yhteyshenkilö taittoon ja julkaisuun liittyvissä kysymyksissä on Juha-
pekka Väre. 

5
TYÖN AIKATAULU JA OHJAUS  

Ohjaavaan työryhmään tilaajan puolelta kuuluvat asemakaava-arkkitehti Annukka 
Lindroos, projektipällikkö Riitta Jalkanen ja arkkitehti Selina Anttinen Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirastosta, yliarkkitehti Juha Veijalainen rakennusvalvontavirastos-
ta, rakennuttaja-arkkitehti Ifa Kytösaho asuntotuotantotoimistosta, tonttiasiamies 
Maria Mannisto kiinteistövirastosta, asuntoinsinööri Seppo Kauhanen talous- ja 
suunnittelukeskuksesta sekä ympäristöministeriön edustajana yliarkkitehti Aila Kor-
pivaara. Asiantuntijoina tullaan tarvittaessa käyttämään Kynnys ry:n sekä Näkö-
vammaisten keskusliitto ry:n edustajia.  

Työryhmä kokoontuu työn kuluessa yhteensä neljä/viisi kertaa. Tarvittaessa voi-
daan järjestää pienempiä suunnittelupalavereja. Työhön varattu aika on kolme kuu-
kautta. Työn tulee olla valmis 13.6.2008 mennessä.  

Työn vastuuhenkilöinä toimivat arkkitehdit Annukka Lindroos, Riitta Jalkanen ja Se-
lina Anttinen. 

6
LÄHDEAINEISTO  

 Ensisijainen lähdeaineisto: 
- RakMK, osat G1 ja F1 

Täydentävä lähdeaineisto: 
- Eri kaupunkien tulkintaohjeet sekä yhteyshenkilöt 
- Helsingin rakennusvalvonnan G1:n sovellusohje 
- Asuntotuotannon laatukustannukset 1994-2005, VTT 
- Esteetön rakennus ja ympäristö, Turvallinen toimia ja liikkua, Suunnitteluopas, 

Rakennustietosäätiö 2007 
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