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1. Taustaa 
 
Kolman Koto –hankkeessa kehitettiin uudenlaista mallia yhteisölliseen maaseutuasumiseen. Han-
ketta hallinnoi Joroisten kunta. Hanke valmisteli ja loi edellytykset yhteisöllisen asuinalueen muo-
dostumiselle Joroisten kunnan Kolman kylälle. 
 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa yhteisöllistä asuinympäristöä eli hanke sisältää käy-
tännön toimenpiteiden suunnittelun Kolman Kodon toteuttamiseksi. Tavoitteena oli luoda malli, 
jonka pohjalta muodostuva yhteisöllinen kylä on monistettavissa vastaavanlaiseen kylään tai 
asuinalueeseen Suomessa. Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteisöllisen osallistamisen kautta 
Kolman kyläyhdistyksen, - asukkaiden, potentiaalisten asukkaiden sekä yhteistyökumppanien 
kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin myös oppilaitosten tuottamia tutkimustuloksia. 
 
Hankkeen lopputuotoksena syntyi esiselvitys johon tämä selvitys, Rakennusliikkeiden kartoitus, 
osana kuuluu. Selvityksessä kerrotaan kuinka yhteisöllinen asuinalue voitaisiin toteuttaa rakennut-
tajan kokoaman ryhmän toimesta. Esitellään esille tulleita asioita keskusteluista rakennuttajien ja 
talotoimittajien kanssa, alueen alustava kustannusarvio sekä nostetaan esille ajatus siirrettävien 
talojen käytöstä maaseudulla. 
 
Tämän selvityksen laati projektipäällikkö Markku Levänen.  
 
 

2. Rakennuttajan tai konsultin kokoama ryhmä 
 

 
 
 
 
Yhteisöllisen asuinalueen syntymiseen ei aina vaadita asukkaiden aloittamaa rakentamisen proses-
sia. Rakennuttaja tai konsultti voi ilmoittaa tulevasta hankkeesta ja koota kiinnostuneita asukkaita 
mukaan suunnitteluprosessiin.[1] 
 
Rakennuttajakonsulttivetoisessa hankkeessa konsultti johtaa projektin ja järjestää urakkakilpailut 
ja hankinnat kiinteää talokohtaista korvausta vastaan.[2] 

 
Myös kunta voi olla aloitteen tekijänä ja ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneiden asukkaiden 
kokoajana. Luotti oli Pukkilan kunnan vetämä ryhmärakennuttamishanke vuonna 2013. Hankkeen 
tavoitteena oli rakennuttaa Pukkilan kunnassa, Torpin Aronmäen alueella vähintään kuusi pienta-
loa. Hankkeelle oli varattu kaikkiaan 11 tonttia.  Hankepäätös olisi tehty heti, kun vähintään 6 ra-
kennuttavaa perhettä olisi sitoutunut hankkeeseen määräaikaan mennessä.[3] 
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Kaupunki-innovaatiot ohjelmassa 2012 tutkittiin konsulttivetoisen ryhmärakennuttamistoiminta-
mallin elinkelpoisuutta ja tunnistettiin toimenpiteitä leviämisen vauhdittamiseksi.  Analyysin pää-
tuloksena on, että ryhmärakennuttaminen on elinkelpoinen ja edistettävä toimintamalli asuntora-
kentamisessa. Tällä hetkellä toimintamallin potentiaaliset asiakkaat – eli asukkaat – koostuvat pel-
kästään varakkaasta ja asuntorakentamisesta valistuneesta marginaalisesta ryhmästä, mikä on 
este mallin leviämiselle. Rahoitus tunnistettiin toimintamallin leviämisen keskeisimmäksi ratkais-
tavaksi ongelmaksi.[4] 
 
Asukasvetoinen ryhmärakennuttaminen on kuitenkin vaikea ja pitkä prosessi, minkä vuoksi mark-
kinoille ilmaantuneelle ryhmärakennuttamiseen erikoistuneelle rakennuttamiskonsulttipalvelulle 
näyttäisi olevan tilausta. Rakennuttajakonsulttiyritykset tarjoavat kuluttajille suunnittelemiaan 
ryhmärakennuttamisen palvelupaketteja. Ryhmärakennuttajakonsultit eivät harjoita asuntokaup-
paa, vaan tarjoavat yksittäisille asukkaille mahdollisuutta liittyä ryhmään, joka sitten ryhtyy raken-
nushankkeeseen. Toteutusmallissa konsultti toteuttaa ennalta suunniteltua rakennuttamishanket-
ta joko perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun tai kiinteistömuotoisessa kohteessa asuntokoh-
taisten konsulttisopimusten puitteissa.[5] 
 
Konsulttivetoinen ryhmärakennuttamishanke on tuleville asukkaille asukasvetoista rakennuttamis-
ta huomattavasti vaivattomampaa. Jo ennen ryhmärakennuttamismahdollisuudesta tiedottamista 
on konsultti tehnyt ainakin alustavan tonttivarauksen, valinnut arkkitehdin sekä mahdollisesti va-
linnut myös muut suunnittelijat ja neuvotellut urakoitsijoiden kanssa. Konsultti laatii tai laadituttaa 
luonnossuunnitelmat kohteesta jo ennen päätöstä varsinaisesta rakennuttamiseen ryhtymisestä. 
Esisuunnittelun hinnan konsultti veloittaa tulevilta asukkailta jälkikäteen palkkiossaan. Konsultti 
vastaa asukasryhmän kokoamisesta. Lähtiessään mukaan asukkaat sitoutuvat esisuunnitellun ra-
kennushankkeen eteenpäin viemiseen. Toteutussuunnitelmavaiheessa asukkaat pääsevät kuiten-
kin vaikuttamaan asuntoratkaisuihin ja yhteistiloihin sekä urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden 
valintaan. Esisuunnittelun valmiusaste sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kon-
sulttiyrityskohtaisesti. Vaikuttamismahdollisuudet ovat huomattavasti asukasvetoista ryhmära-
kennuttamista suppeammat, mutta toisaalta projektinjohto, sopimusjuridiikka ja urakoiden kilpai-
lutukset tapahtuvat ammattimaisesti. Todennäköistä on myös se, että konsulttivetoisten raken-
nuttamishankkeiden toteutusajat ovat keskimäärinasukasvetoisia hankkeita lyhyemmät.[5] 

 
Vaikka ryhmärakennuttamishanke olisi konsulttivetoinen, säilyy toteutuksen johtovastuu asukas-
ryhmällä. Useimmat ajankohtaisista ryhmärakennuttajakonsulttien mainostamista hankkeista ovat 
hyvin pitkälle suunniteltuja, eivätkä mukaan lähtevät asukkaat lopulta pääse vaikuttamaan asun-
toihinsa juurikaan tavanomaista enempää. Konsulttivetoista ryhmärakennuttamista onkin kritisoi-
tu sen näennäisistä vaikuttamismahdollisuuksista. Kritiikkiä on myös kohdistettu konsulttiyritysten 
tapaan markkinoida yhtiömuotoisten kohteiden perustajaosakkuutta kuluttajille. Ryhmärakennut-
tajakonsultit eivät tee asuntokauppaa, sillä rakennushankkeeseen ryhtyvinä toimivat mukaan läh-
tevät yksityishenkilöt. Rakennuttajakonsultilla ei ole näinollen velvollisuutta asettaa asuntokaup-
palain velvoittamia RS-vakuuksia, mikä esitetyn kritiikin mukaan heikentää kuluttajansuojaa.[5] 
 
Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa mietinnössään säädettäväksi ryhmärakennutta-
mislaki sekä muutettavaksi asuntokauppalakia ja lakia kuluttajariitalautakunnasta. Työryhmän 
mietinnön ja lakiehdotuksen tarkoituksena on yhtäältä helpottaa ryhmärakennuttamishankkeiden 
rahoitusta ja toisaalta turvata niihin osallistuvien yksityishenkilöiden ja talouksien asema. 
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Ryhmärakennuttamiseen on erikoistuneita palveluntarjoajia, joista esimerkkejä voi katsoa Ryhmä-
rakennuttajat ry:n kotisivuilta. 
 
Talotoimittajilla on tarjolla erilaisia konsepteja ryhmärakennuttamiseen, jossa asiakkaalla on rajat-
tu vaikutusmahdollisuus toteutuksessa.  
 

 

 

3. Kolman Koto asuinalueen haasteet rakennuttajan näkökulmasta 
 

Kolman Koto–hankkeessa oltiin yhteydessä useisiin rakennuttajiin, talotoimittajiin ja ryhmäraken-
nuttamiskonsultteihin. Keskusteluja käytiin puhelimitse, messujen yhteydessä ja tapaamisissa. 
Myös internetistä kartoitettiin ryhmärakennuttamisen palvelun tarjoajia. Heille esiteltiin Kolman 
Koto–hankkeen tarkoitus ja tavoitteet. Yhteydenottojen tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia 
kumppaneita ja saada heitä mukaan Kolman Koto-asuinalueen kehitystyöhön jo hankkeen alkuvai-
heesta lähtien. Hanke ei kuitenkaan lähtenyt sitoutumaan minkään tietyn kumppanin ratkaisuun. 
 
Lähtökohdiltaan tilanne oli haastava, koska mitään selvää kohderyhmää potentiaaliseksi asukas-
ryhmäksi ei oltu määritelty. Voitiin luoda vain oletus, että asukasryhmä todennäköisesti löytyy 
kunnan ulkopuolelta ja heillä voisi olla joku yhteinen kiinnostuksen aihe. Jokaisella keskustelu-
kumppanilla oli oma mielikuvansa yhteisöllisestä asuinalueesta. Yleisin käsitys oli, että alueelle 
etsitään yhteisestä ideologiasta kiinnostuneita asukkaita. 
 
Yleisesti hanke nähtiin hyvänä yrityksenä houkutella asukkaita maaseudulle. Positiivisena asiana 
nähtiin sijaintia Kolman koulun läheisyydessä ja hyvät tieyhteydet niin kirkonkylälle, Varkauteen ja 
Pieksämäelle. Maapohjaa pidettiin rakentamiselle helppona. 
 
Keskusteluissa nousi yleisemmin esille asuinalueen toteutumisen realistisuus tässä taloudellisessa 
tilanteessa. Mistä asukkaat saavat toimentulonsa? Mikä on lähialueiden työllisyystilanne? Paljonko 
työssäkäyntialueelta löytyy myynnissä olevia omakotitaloja? Löytyykö alueella jokin vetovoima-
tekijä, joka saisi asukkaat kiinnostumaan alueesta?  
 
Kolmalla sijaitsevien maatalousyritysten katsottiin tarjoavan uusille asukkaille lähinnä kausiluon-
teista työtä ja tulotason tällä alalla jäävän alhaiseksi uutta omistusasuntoa ajatellen. 
 
Nopean internet-yhteyden puuttumista sekä lentoliikenteen loppumista mahdollisten etätyönteki-
jöiden kannalta pidettiin puutteena. 
 
Kyläkoulun tulevaisuus nousi esille potentiaalisia lapsiperheitä ajatellen. Mitä jos perhe on saanut 
talon pystyyn ja sitten koulu lopetetaan vierestä? 
 
Maanomistus nousi esiin myös keskusteluissa. Kunta maapohjan omistajana koettiin uskottavam-
pana alueen toteutumisen suhteen. 
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Kolman Koto –alueen sijainti pohjavesialueella koettiin rajaavan toteuttamismahdollisuuksia niin 
lämmitys- kuin jätevesijärjestelmän suhteen. Samoin kysymys, kuinka ekologisena aluetta voidaan 
pitää jos maalämpömahdollisuus suljetaan pois tai jätevedet johdetaan umpisäiliöihin? 
 
Alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset toivat esille kysymyksen, mitä jos alueelta löytyy 
niitä lisää, kuinka paljon tutkimukset aiheuttavat lisäkustannuksia ja viivästyksiä alueen toteutta-
miselle. 
 
Konsultit painottivat, että virkamiestyönä tai hankkeena ei saada yhteisöllistä asuinaluetta ai-
kaiseksi, mikäli siihen ei saada mukaan tulevien asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita. 
 
Useasti nousi esille myös Kolman Koto –hankkeen tulevaisuus, mitä suunnitelmille tapahtuu hank-
keen päättyessä. 
 
 
 

4. Kolman Koto asuinalueen alustava kustannusarvio 
 

Kustannusarvio voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun rakennettavasta kohteesta tiedetään muutamia 
perusasioita kuten tontin laatu ja kustannukset, rakennuksen tyyppi ja rakennusala, perustamis- ja 
rakennustapa, energiaratkaisut, liittymämaksut sekä käsitys asukkaiden toiveista esimerkiksi yh-
teistilojen suhteen. 
 
Koska Kolman Koto –hankkeessa moni näistä kustannusarvion perustana olevista perusasioista on 
vain olettamuksia niin alustavan kustannusarvion pohjana on käytetty niin sanotun indeksitalon 
kustannuksia. 
 
Rakennustutkimus RTS Oy seuraa omakotirakentamisen kustannuksia sekä käytettyjä ratkaisuja. 
Näiden tietojen pohjalta he ovat muodostaneet indeksitalon, joka on kaikkien Suomessa vuoden 
aikana rakennettujen omakotitalojen keskiarvotalo mitoiltaan, ratkaisuiltaan, materiaaleiltaan ja 
kustannuksiltaan. Se on kuvitteellinen talo, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Indeksitalo ei si-
sällä tontin hintaa, mutta kaikki muut kustannukset on huomioitu. Indeksitalon perustana olevat 
tiedot kerätään omakotirakentajilta, urakoitsijoilta, materiaalivalmistajilta, viranomaisilta ja ra-
kennustarvikemyyjiltä.[14] 
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OMAKOTIRAKENNUTAMISEN KUSTANNUKSET 2013 TEETETTYNÄ 
 (bruttoala 197 m2, netto 170 m2) 

   Keskiarvoisen omakotitalon rakennuttamiskustannusjakauma 2013 on seuraavanlainen 

     

  

Materiaalit Työ Yhteensä 

I    HENKINEN RAKENTAMINEN, 18,5 % 
   

 

1. Rakennuttaminen 12 900 4 900 17 800 

 
2. Suunnittelu 0 14 700 14 700 

 
3. Työnjohto ja työmaahankinnat 13 000 14 700 27 700 

     II   MAA-, PERUSTUS, POHJA. JA PIHATYÖT, 16,1 % 
   

 

4. Maa-, pohja- ja piharakenteet 18 600 11 800 30 400 

 
5. Perustukset ja alapohja 14 900 7 300 22 200 

     III  ULKOSEINÄ- JA KATTORAKENTEET, 29,7 % 
   

 

6. Ulkoseinärakenteet ja pinnoitteet 20 700 13 500 34 200 

 
7. Väli- ja yläpohjarakenteet 12 900 6 400 19 300 

 
8. Vesikattorakenteet 8 700 5 600 14 300 

 
9. Ulko-ovet ja ikkunat 12 800 2 000 14 800 

 
10. Sisäseinät ja kattoverhous 5 600 8 500 14 100 

     IV   SISUSTUS, 17,5 % 
   

 

11. Hormit ja tulisijat 6 100 3 900 10 000 

 
12. Sisäseinä- ja kattopinnoitteet 5 200 6 100 11 300 

 
13. Lattian pintarakenteet ja pinnoitteet 6 700 3 900 10 600 

 
14. Kiintokalusteet 13 200 3 600 16 800 

 
15. Väliovet, portaat, listat 5 500 3 000 8 500 

     V    KODINTEKNIIKKA, 18,2 % 
   

 

16. Kodinkoneet, varusteet ja laitteet 6 500 500 7 000 

 
17. Lämmitys 9 700 6 800 16 500 

 
18. Vesi- ja viemärityöt 6 200 6 300 12 500 

 
19. Ilmanvaihto 6 600 2 100 8 700 

 
20. Sähkö, tele ja infotekniikka 8 800 5 800 14 600 

     1-20 Yhteensä 194 600 131 400 326 000 

 
Taulukko: Vuoden 2013 indeksitalo[14] 
 

Jos oletetaan, ettei Kolman Koto alueelle alkuvaiheessa rakenneta yhteistilaa vaan koulun tiloja 
käytetään yhteisön toimintaan, voidaan suunnitellun alueen alustavaksi kustannusarvioksi esittää 
indeksitalon arvoa käyttämällä noin 2,6 miljoonaa euroa. 
 
Saavutetaanko ryhmärakennuttamisella sitten kustannussäästöjä, siihen Kolman Koto -hankkeessa 
ei pystytä ottamaan kantaa. 



7 

 

5. Siirrettävät talot maaseudulle? 
 

Kouluverkkojen uudelleen tarkastelut ja kyläkoulun lakkauttamiset ovat ajankohtaisia monessa 
kunnassa. Epävarmuus työpaikkojen pysyvyydestä ja niiden keskittyminen kasvukeskuksiin sekä 
viimeaikainen uutisointi vanhojen omakotitalojen arvojen romahtamisesta syrjäseudulla eivät roh-
kaise uusien omakotitalojen rakentamiseen maaseudulle.[7] 
 
Suomen kiinteistövälittäjäliiton toimitusjohtaja Jaana Anttilakankaan mukaan syrjäseudun asun-
non ostamiseen ei välttämättä heru pankista lainaa yhtä helposti kuin kaupunkiseudulla. Esimerk-
kinä hän tuo esille nuoret kotiseudulle suuntaavat paluumuuttajat. Heillä voi olla vaikeuksia saada 
lainaa omakotitalon ostamiseen kotiseudultaan sillä asunnon vakuusarvo ei riitä pankille. Pankit 
pelkäävät luottotappioita, mikäli asunnon edelleenmyynti on vaikeaa.[6] 

 

Nämä asiat nousivat esille hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa hankkeesta kiinnostuneiden 
ihmisten, rakennuttajien ja talotoimittajien kanssa. 
 

Voisiko maaseudun uudisrakentamisen ratkaisuna olla siirrettävät talot, jotka voidaan ottaa mu-
kaan perheen elämäntilanteiden muuttuessa tai kylän tilanteen muuttuessa? 
Onko tulevaisuudessa siirrettävillä omakotitaloilla parempi vakuusarvo maaseudulla rahoittajien 
silmissä? Näitä asioita ei Kolman Koto –hankkeessa selvitetty, mutta tämä mahdollisuus haluttiin 
tuoda esille.  
 

Siirrettävä talo on rakennus, joka on suunniteltu suhteellisen helposti, ilman purkua siirrettäväksi 
rakennuspaikalta toiselle. Yleensä siirrettävät rakennukset on valmistettu yksittäisinä tai liitettävi-
nä tilaelementteinä.[8]  

 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on kaavoitettu ja rakennettu alueita erityisesti siirrettäville taloille. 
Näillä tyypillisesti hyvin tiheästi kaavoitetuilla alueilla on taloille valmiit, vuokrattavat paikat LVIS-
asennuksineen. Yleensä siirrettävätkin talot asennetaan samalle paikalle pitkäksi ajaksi, jopa pysy-
västi.[8] 

 

Hirsitalot 

Hirsirakentaminen on aina ollut luonteenomaista maaseudulla ja hirsitalo on tehty siirrettäväksi. 
Menneinä aikoina oli tavallista, että "pojan periessä puolet talosta" talo todella purettiin ja poika 
sai puolet hirsistä matkaansa. [9]  

 
Mahdollisuudet vanhan hirsitalon kokonaisena siirtoon on aina tutkittava tapauskohtaisesti, sillä 
siirron onnistuminen riippuu monista eri tekijöistä, kuten rakennuksen koosta, kunnosta, siirtorei-
tistä ja saatavilla olevasta siirtokalustosta. [9] 

 

Uusien hirsitalojen siirtäminen kokonaisena tai purettuna on teoriassa mahdollista, kunhan tämä 
otetaan huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.[10] 
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Konttitalot 
 
Suomessa tyypillisiä siirrettäviä rakennuksia ovat parakit, joita käytetään runsaasti esimerkiksi ra-
kennustyömailla tilapäisenä toimisto-, työ- ja sosiaalitiloina. Siirrettäviä taloja on myös käytetty 
tilapäiskouluina. Puolustusvoimat käyttää kenttäolosuhteissa toimisto- ja laitetiloina kontteja, jot-
ka on varustettu sisältä kulloisenkin käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.[8] 
 
 

 
  Duokoti esittelyssä Hyvinkään Asuntomessuilla 2013 
 

Hyvinkään asuntomessuille 2013 valmistunut Duokoti on rakennettu kahteen high-cube –
merikonttiin. Messujen jälkeen Duokoti nostetaan rekkojen kyytiin ja kuljetetaan Tuusulaan, jonne 
se on saanut rakennusluvan asunnoksi.[11]  
 
Duokodin huoneistoala on noin 50 neliötä. Yksilöllisesti muuntuva Duokoti tarvitsee vain sähköliit-
tymän ja käyttötarkoituksesta riippuen ei välttämättä sitäkään. Sen sisältä löytyvässä teknisessä 
tilassa on käyttövesisäiliö ja harmaavesisäiliö pumppuineen. Kylpyhuoneessa voi olla kompostoiva 
ekokäymälä. Konttikoti on myös varustettavissa kunnallistekniikan vaatimilla liittymillä, jolloin ve-
sisäiliöiltä vapautuvaa tilaa voidaan käyttää vaikka varastona tai hyödyntää neliöt asuintiloissa. 
Duokoti on varustettu kaikilla arjen mukavuuksilla astianpesukoneesta alkaen. Duokodissa on 
myös varaava injektoritakka ja lämmön talteenotto.[12] 

 

Kiinteine perustuksineen siirrettävä omakotitalo 
 
Vuosituhannen vaihteessa toimintansa aloittanut Teijo-Talot valmistaa erilaisia tehdasvalmiita 
rakennuksia. Valmistalokonsepti on kasvanut pienrakennusten tuottamisesta varsinaiseksi talo-
tehdasverkostoksi, joka pystyy rakentamaan isojakin taloja valmiiksi tehtaalla. Ratkaisuna on se, 
että tehtaalla valmiiksi tehty talo tuodaan useammassa osassa asiakkaan tontille, jossa osat vain 



9 

 

kytketään yhteen. Näin toteutettuna Teijo-talot voivat olla pinta-alaltaan jopa useiden satojen 
neliömetrien suuruisia. [13] 
 

 
         Kuva: Teijo-Talot Oy 
 
Rakennukset toimitetaan täysin valmiina tontille, jonne on tehty maarakennusohjeiden mukaan 
sorapatja salaojineen. Rakennuspaikalla rakennus kytketään teräsbetonilaatassa olevan asennus-
aukon kautta vesi-, viemäri- ja sähköverkkoihin. Yhdessä osassa toimitettavat talot ovat jo jopa 
saman päivän aikana muuttovalmiina ja käyttöönottotarkastettuina. Rakennus voidaan tarvittaes-
sa myöhemmin siirtää sellaisenaan, perustuksineen johonkin uuteen paikkaan.[13] 
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