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Rakennustietosäätiö RTS 
Malminkatu 16 A 
PL 1004 
00101 Helsinki 
 
Asia:  TURVALLINEN ASUMINEN RTS 15:6  

Turvallinen asuminen, RT-, SIT- ja KH-ohje-ehdotus 20.4.2015 
 
 

Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 

TURVALLISTA ASUMISTA TUKEVIA TOIMIA TARVITAAN 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien val-
takunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoi-
min toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlas-
kettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteis-
tön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 va-
paa-ajan asunnon omistajien etua. 

 
Omakotiliiton mielestä Turvallinen asuminen -ohjeessa käsitellään monipuolisesti ja kattavasti 
asuinympäristön ja asumisen turvallisuusasioita. Ohje soveltuu - paitsi asumisen turvallisuuden 
kanssa toimivien eri tahojen käyttöön – hyvin myös eri asumismuodoissa olevien asukkaiden 
omaehtoiseen turvallisuuden parantamiseen. 

 
Omakotiliitto korostaa sitä, että ihmisten tulee saada valita oma asumismuotonsa sekä saada 
asua halutessaan kotonaan mahdollisimman pitkään tutuissa ja turvallisissa oloissa. Asunnon 
esteettömyys ja muunneltavuus edistää tätä tavoitetta. Hyvin suuri merkitys turvallisen asumi-
sen edistämiseen on kolmannen sektorin tuottamilla ikäihmisten asumispalveluilla, kuten Oma-
kotiliiton omakotitalkkaripalveluilla, jotka tukevat erityisesti iäkkäiden ihmisten kotona-asumista. 
 
Kuten ohje-ehdotuksessakin todetaan, asuminen on inhimillisen elämän keskeisin toiminto. 
Turvallinen asuinympäristö ja erityisesti sen puuttuminen heijastuu vahvasti ihmisten asumi-
seen. Esimerkiksi kivimurskaamon tai muun vastaavan ympäristöön vaikuttavan tuotannon si-
joittamisella olemassa olevan omakotitaloasutuksen viereen tai läheisyyteen on suuri vaikutus 
asuinalueen luonteeseen asumisturvallisuutta heikentävästi erityisesti lisääntyvien liikennemää-
rien ja meluhaittojen kautta. Niiden kautta koko alueen luonne muuttuu. Kaavoituksella on suuri 
merkitys asuinalueen, asuinympäristön ja asumisen turvallisuuteen, ja siksi kaavoituksessa pi-
tää ottaa huomioon alueen historia, nykytila ja tulevaisuus – ympäristö ja asukkaat. 

 
Ohje-ehdotuksessa on tuotu esiin hyviä linkkejä turvallisen asumisen kannalta. Luettelo on var-
sin monipuolinen. Luetteloa kannattaa täydentää Suomen Omakotiliiton julkaisemalla Omakoti-
talon Huoltokirjalla (www.omakotiliitto.fi), joka on hyvä apuväline ja muistilista omakotitalon 
säännöllisille ja vähemmän säännöllisille huolto- ja korjaustoimenpiteille. Myös muita tarkistus-
listoja kannattaa hyödyntää, kuten Pientaloasukkaan tarkistuslista (www.toukotalkoot.fi). 
 
Sähköisen tiedonkulun turvaaminen asumismuodosta riippumatta on lähtökohta turvallisessa 
asumisessa. Nyt se uhkaa kuitenkin jäädä vain tavoitteeksi. Siksi tarvitaan myös viranomaisten 

http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.toukotalkoot.fi/


 
2 (2) 

 

Postiosoite Puhelin  Internet 

Suomen Omakotiliitto ry Vaihde (09) 680 3710  www.omakotiliitto.fi 

Asemapäällikönkatu 12 B Sähköposti: etunimi.sukunimi@omakotiliitto.fi  www.facebook.com/Omakotiliitto 

00520 HELSINKI   https://twitter.com/omakotiliitto 

 

ja eri operaattorien yhteistyötä, jotta tiedonkulku voidaan turvata asumismuodosta ja –paikasta 
riippumatta kohtuullisin kustannuksin. 
 
Ohje-esitystä voidaan tarvittaessa täydentää seuraavilla kohdilla pientaloasumisen osalta: 
paloturvallisuus/palotarkastukset; vesi- ja jätevesihuollon riskienhallinta, tulvariskit; lumenpois-
to, jäänpoisto, hiekoitus, liukkaudentorjunta; omatoiminen jätekuljetus; sähköturvallisuus (säh-
kökeskus, liesi, uuni, pistorasiat, lamput), myrskyvahingot; turvallinen kaasunkäyttö; tietoturva-
riskit; ympäristömeluriskit. 

 
 

Omakotiliitto hyväksyy ehdotuksen julkaistavaksi. 
 
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 
 


