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Aihe:  KOMMENTTIPYYNTÖ: RAKENNUSTERVEYSOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 
 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maam-
me lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Asumisen kustannukset ovat omakotitaloissa asuvilla suurimmat, neljännes-viidennes perheen käytettävissä 
olevista tulosta. Pientaloissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuo-
dessa vuosina 2009–2013. Kulujen ennustetaan kasvavan edelleen 3,5 prosenttia vuodessa vuosittain 2019 
mennessä (Pellervon taloustutkimus PTT, 2015). Asumismenojen kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaam-
pana kuin nettotulojen kasvun vuosina 2015–2019. Korotukset asumismenoissa ovat tuntuvimpia omakotitalossa 
asuvilla yksinäisillä eläkeläisillä. Öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvan yksinelävän eläkeläisen asumisme-
nojen arvioidaan kohoavan suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin 47,1 %:sta (v. 2015) 50,5 %:iin (v. 2019). 
 
Lähes puolet suomalaisista asuu pientaloissa, rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta ja 
omakotitalot vastaavat noin kolmannesta rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta sekä hiilidioksidipäästöistä. 
Tuoreen Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan pientalovaltaisilla asuinalueilla on pienimmät kasvihuonekaasu-
päästöt, pienin hiilijalanjälki suuremmista liikkumistarpeista huolimatta. Aktiviinen omakotiasukas seuraa 
asumiskustannuksiaan ja kulutustottumuksiaan, kuten energian-, veden- ja luonnonvarojen kulutusta, ja 
erityisesti pitää huolta viihtyvyydestä omassa pihassa, puutarhassa ja lähiympäristössä. Kulutustottu-
muksiin ja asumiseen voidaan ylipäätään vaikuttaa oikealla tiedolla ja tekemisellä. Omakotiliitto tarjoaa vaikutta-
vuudeltaan merkittävän kanavan pientalo- ja vapaa-ajanasukkaiden tavoittamiseksi ja erityisesti laajentaa neu-
vontapalvelujen saatavuutta eri väestöryhmille vuonna 2015. 
 
 
KOMMENTIT RAKENNUSTERVEYSOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAAN  
LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN 
 

1. Hallituksen kärkihankkeiden tavoitteena on saada aikaan muutos nykyiseen tilanteeseen. Mihin konk-
reettiseen muutokseen rakennusterveysohjelmassa pitäisi pyrkiä? 

Rakennusterveysohjelman tavoitteen mukaisesti tulee pyrkiä siihen, että päädytään mahdollisimman oi-
keisiin, oikea-aikaisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin sekä vähennetään tarpeettomia kustannuksia. Myös lä-
hes nollaenergiarakentamisen tulee johtaa turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen. Rakennuster-
veysohjelman avulla on aikaansaatava asumisterveyttä edistäviä, oikeita ja kustannustehokkaita ratkai-
suja erityisesti pientalojen korjausrakentamiseen, jossa usein rakennusterveysongelmat ovat haastavia 
ja korjausratkaisut kalliita. 

 

2. Mitä tietoaukkoja rakennusterveysohjelmassa tulisi täyttää (mikä tieto vielä puuttuu, joka voidaan ohjel-
man puitteissa selvittää)?  
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Kansalaisille tulee tuottaa rakennusterveyteen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta vastaavan-
laista aineistoa kuin kosteus- ja hometalkoot on tuottanut. Kuluttajille (myös pientaloasukkaille) tarvitaan 
puolueetonta asiantuntijaneuvontaa rakentamisesta, korjaamisesta ja talon huollosta oikein. Myös uusien 
energiamuotojen, kuten tuulivoimarakentamisen, terveysvaikutukset on riittävässä määrin selvitettävä ja 
huomioitava ennen rakentamisen aloittamista. 

 
3. Mitä epäkohtia rakennusterveysohjelmassa tulisi ratkaista (väliinputoajat, eri toimijoiden välinen yhteis-

työ, toimintatavat, säädökset jne.)? 

Rakennusterveysohjelman avulla tulee parantaa erityisesti väliinputoajien asemaa. Tämä koskee varsin-
kin pienkiinteistönomistajia, jotka usein jäävät taloudelliseen ja tiedolliseen loukkuun asumisterveyson-
gelmien kohdatessa ja tarpeelliset korjaukset jäävät usein tekemättä. Rakennusterveysohjelman on puu-
tuttava kannusteiden, avustusten ja neuvonnan avulla erityisesti väliinputoajien asemaan. 

Kuluttajien kannalta on oleellista lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, selkeyttää toimintatapoja ja kar-
sia tarpeettomia säädöksiä. 

4. Rakennusterveysohjelmassa tullaan tekemään laajaa verkostoyhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. 
Ketkä pitäisi ottaa erityisesti mukaan yhteistyöhön? 

Asumisen ja rakentamisen alan eri toimijat tulee ottaa mukaan laajaan verkostoyhteistyöhön. Suomessa 
on yli 1,1 miljoonaa pientaloa, joissa asuu 2,7 miljoonaa perheenjäsentä. Lisäksi maassamme on yli 
500.000 vapaa-ajan asuntoa. Suomen Omakotiliitto ry ainoana pientaloasukkaita ja vapaa-ajan asukkaita 
edustavana valtakunnallisena edunvalvonta- ja palvelujärjestönä maassamme erityisesti tulee ottaa mu-
kaan yhteistyöhön. 

Omakotiliitto on halukas osallistumaan rakennusterveysohjelman ohjausryhmätyöskentelyyn ja tuomaan 
oman panoksensa myös hanketoteutuksiin. 

 
5. Miltä osin rakennusterveyteen liittyviä toimintatapoja tulisi parantaa? 

Rakentamisen ja korjausrakentamisen laatua on parannettava. Tämä koskee rakentamisen koko ketjua. 
Rakennusten pitää olla sellaisessa kunnossa, että ne tukevat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Myös 
asumisessa ja talon huollossa asumisen elinkaarimallin mukaan on noudatettava asumisterveyttä tukevia 
käytäntöjä.  
 

6. Mihin rakennusterveysohjelman viestinnässä tulisi keskittyä ja kenelle viestintää tulisi suunnata? 

Viestinnässä tulee keskittyä siihen, että kansalaiset saavat tietoa eri tekijöiden mahdollisista riskeistä oi-
keassa suhteessa riskien toteutumiseen. Kansalaisten on saatava ennaltaehkäisevän tiedon lisäksi eri-
tyisesti tietoa, joka ohjaa kansalaisia neuvomaan mitä tehdä jo ’tilanne päällä -olevien’ rakennusterveys-
ongelmien ratkaisemiseksi ja mistä voi saada taloudellista apua. 

7. Mitä toiveita sinulla on rakennusterveysohjelmalta ylipäätään? 

Rakennusterveysongelmista on saatava riittävästi tietoa sekä puolueetonta ja intressivapaata asiantunti-
janeuvontaa lisää pienkiinteistönomistajille sekä kannusteita rakennusterveysongelmien korjaamiseksi. 
Rakennusterveysohjelman tulee johtaa siihen, että rakennusterveyteen liittyvistä korjauksista syntyvät 
kokonaiskustannukset jäävät kiinteistönomistajille mahdollisimman pieniksi. 
 

Suomen Omakotiliitto ry 
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