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Rakennusalan ammattilaisten näkemykset rakennetun 

ympäristön esteettömyyden edistämisestä 

 

Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma 

Invalidiliitto teetti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana selvityksen rakennusalan ammattilaisten, 

virkamiesten sekä poliittisten päättäjien tietotasosta ja asenteista rakennetun ympäristön 

esteettömyyden edistämiseen liittyen. Selvitys oli jatkoa kansalaisten asenteita ja mielikuvia 

kartoittaneelle kyselylle. Selvityksen kohderyhmiä olivat poliittiset päättäjät ja virkamiehet 

valtakunnan tasolla, kuntien teknisten lautakuntien jäsenet, kuntien teknisen toimen virkamiehet, 

rakennusalan ammattilaiset (kiinteistönomistajat, urakoitsijat, suunnittelijat, arkkitehdit) sekä 

mielipidevaikuttajat järjestöissä. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy. Tässä tiivistelmässä 

tuloksia käsitellään yrityksissä ja kunnissa työskentelevien rakentamisen ammattilaisten sekä 

kiinteistönomistajien näkökulmasta. Kyselyyn vastasi yhteensä 675 ammattilaista ja vaikuttajaa, 

näistä 260 oli rakennusalan ammattilaista yrityksistä ja kunnista. 

Esteettömyyden edistämiseen suhtaudutaan myönteisesti 

Kaikissa vastaajaryhmissä suhtaudutaan hyvin myönteisesti rakennetun ympäristön 

esteettömyyden edistämiseen. Kuviosta 1 nähdään, että rakennusalan ammattilaisista jopa 93 % 

suhtautuu rakennetun ympäristön edistämiseen positiivisesti, kun vain 2 % suhtautuu siihen 

kielteisesti. Erittäin kielteisesti asiaan suhtautuvia on 0 %.  

 

Vastaajaryhmien välillä on pieniä eroja esteettömyyteen suhtautumisessa. Kiinteistönomistajista 17 

% kertoo suhtautuvansa esteettömyyden edistämiseen jokseenkin kielteisesti ja vain 25 % kertoo 

suhtautumisensa olevan erittäin myönteistä. Suunnittelijat ja arkkitehdit puolestaan erottuvat 

muista vastaajaryhmistä myönteisellä suhtautumisellaan, sillä ryhmässä 67 % kertoo suhtautuvansa 

rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseen erittäin myönteisesti.  
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Kuvio 1: Miten suhtaudut rakennetun ympäristön esteettömyyden 
edistämiseen? (Rakennusalan ammattilaiset, n=260) 

Erittäin myönteisesti

Jokseenkin myönteisesti

En myönteisesti enkä
kielteisesti

Jokseenkin kielteisesti

Erittäin kielteisesti

En osaa sanoa
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Usein esteettömyydestä puhuttaessa ajaudutaan keskustelemaan siitä, keitä rakennetun 

ympäristön esteettömyys lopulta hyödyttää. Näin ollen myös alkuvuonna 2016 kansalaisten parissa 

toteutettu esteettömyyskysely paljasti, että monet mieltävät esteettömyyden liikkumisen 

apuvälineitä käyttävien tai liikuntarajoitteisten henkilöiden asiana. Rakentamisen ammattilaisista 

kuitenkin 79 % näkee esteettömyyden palvelevan kaikkia ihmisiä iästä riippumatta, eli vastaajat 

näkivät sen muitakin kuin erityisryhmiä hyödyttävänä.  

Rakennusalan ammattilaiset tuntevat esteettömyyteen liittyvät 

kustannukset melko hyvin 

Selvityksestä kävi ilmi, että rakennusalan ammattilaiset tuntevat melko hyvin esteettömään 

asuinrakentamiseen liittyvät kustannukset. Ympäristöministeriön laskelmien mukaan Helsingin 

tämänhetkisten rakentamiskustannusten perusteella esteettömyydestä johtuvat kerrostalojen 

rakentamiskustannukset ovat 6-kerroksisessa talossa 31 - 63 €/as-m2, sisältäen alv. 24 %.1 

Selvityksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon helsinkiläisen kerrostalohuoneiston 

hinta nousee esteettömyyden vuoksi (kuvio 2). 

 

Rakennusalan ammattilaisista 36 % osasi arvioida esteettömyyden vaikutukset helsinkiläisen 

kerrostalohuoneiston hintaan oikein. Vastaajien joukossa oli melko paljon myös epätietoisia, peräti 

26 % ei osannut arvioida kustannustasoa. Rakennusalan ammattilaisista 16 % arvioi 

esteettömyyskustannusten alakanttiin. Hieman yläkanttiin arvioi 17 % ja moninkertaisesti 

yläkanttiin 5 % vastaajista. Kiinteistönomistajat tiesivät kustannukset parhaiten ja heistä yli puolet 

(55 %) haarukoi vastauksissaan oikean vaihtoehdon. 

  

                                                           
1
 Esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi, Ympäristöministeriön raportteja 27/2014 

16% 

36% 

17% 

5% 

26% 

Alle 30€ /as-m²  

Noin 30 - 65€ /as-m²  

Noin 65 - 150€ /as-m²  

Yli 150€ /as-m²  

En osaa arvioida

Kuvio 2: Ympäristöministeriö on selvityksessään laskenut, kuinka paljon esteettömyys 
lisää asuntorakentamisen kustannuksia. Osaatko arvioida kuinka paljon esteettömyys 
nostaa helsinkiläisen kerrostalohuoneiston hintaa asuinneliömetriltä? 
(Rakennusalan ammalaiset, n=260) 
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Esteettömyyden kustannuksiin liittyvät näkemykset vaihtelevat 

vastaajaryhmittäin 

Rakennusalan ammattilaisten näkemyksiä esteettömyyden kustannuksista kartoitettiin pyytämällä 

heitä ottamaan kantaa väittämään ”Esteettömyys ei merkittävästi lisää kustannuksia jos se 

huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa”. Kaksi kolmesta vastaajasta on väittämän kanssa samaa 

mieltä, kuten kuvio 3 osoittaa. 

 

Näkemys siitä, voidaanko hyvällä suunnittelulla merkittävästi pienentää esteettömyyden 

kustannuksia, vaihtelee vastaajaryhmittäin. Suunnittelijat ja arkkitehdit ovat pääsääntöisesti sitä 

mieltä, että hyvällä suunnittelulla lisäkustannukset voidaan välttää ja heistä jopa 85 % on väittämän 

kanssa samaa mieltä vain 14 %:n ollessa erimielisiä. Myös kaavoittajat ja rakennusvalvonnassa 

työskentelevät virkamiehet uskovat, että rakennuskustannukset eivät esteettömyydestä 

merkittävästi nouse, jos tavoitteet huomioidaan suunnitteluvaiheessa.  Sen sijaan 

kiinteistönomistajista 50 % ja teknisistä johtajista 36 % suhtautuu epäillen siihen, että 

rakennuskustannusten merkittävä nousu voidaan estää huomioimalla esteettömyys jo 

suunnitteluvaiheessa. 

Usein kansalaisten ja rakennusalan ammattilaistenkin huulilla ovat esteettömyyskeskustelussa 

nimenomaan asuntojen kylpyhuoneet ja niiden tarpeettoman suuri koko. Kyselyssä selvitettiin 

vastaajien suhtautumista väitteeseen ”Esteettömyysmääräykset johtavat tarpeettoman suuriin 

kylpyhuoneisiin” ja rakennusalan ammattilaisista hieman yli puolet (51 %) oli tätä mieltä. 

Kiinteistöomistajista (92 %) selvä enemmistö kokee esteettömyysmääräysten johtavan 

tarpeettoman suuriin kylpyhuoneisiin. 

19% 

47% 

10% 

20% 

3% 

5 Täysin samaa mieltä

4 Jokseenkin samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

2 Jokseenkin eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

En osaa sanoa

Kuvio 3: Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? Esteettömyys ei merkittävästi lisää 
rakennuskustannuksia jos se huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.  
(Rakennusalan ammattilaiset, n=260) 
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Vaikka enemmistö rakentamisen ammattilaista kokeekin kaikkien hyötyvän esteettömyydestä, 

voidaan esteettömyystarpeiden nähdä lisääntyvän tulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Tämä 

tiedostetaan laajasti niin päättäjien, virkamiesten kuin asiantuntijoidenkin parissa. Tutkimuksessa 

vastaajille esitettiin väittämä ”Satsaamalla esteettömyyteen nyt voidaan säästää tulevaisuudessa” 

(Kuvio 4). Valtaosa vastaajista (83 %) on väittämän kanssa samaa mieltä, vain 5 % vastaajista on 

jokseenkin eri mieltä ja 1 % täysin eri mieltä.  

 

 

 

Asiantuntijat haluavat selkeyttä esteettömyysmääräyksiin 

Kun vastaajia pyydettiin kertomaan, tulisiko rakentamisen esteettömyydelle asettaa aiempaa 

korkeammat tavoitteet, mielipiteet jakautuivat. Vastaajista 67 % olisi valmis asettamaan julkisten 

tilojen rakentamisen esteettömyydelle aiempaa korkeammat tavoitteet. Asuntorakentamisen 

osalta taas enemmistö rakennusalan ammattilaisista (53 %) ei kannata esteettömyysmääräysten 

kiristämistä.  

Penseää suhtautumista asuntorakentamisen esteettömyyden parantamiseen saattaa selittää 

vastaajaryhmän kokemus nykyisistä esteettömyysmääräyksistä. Noin kolmannes rakennusalan 

ammattilaisista olisi valmiita karsimaan esteettömyysmääräyksiä (kuvio 5). Myös tässä 

kysymyksessä eri vastaajaryhmien välillä oli eroja. Kunnissa työskentelevistä teknisen toimen 

virkamiehistä vain 24 % puoltaa esteettömyysmääräysten karsimista. Esteettömyysmääräyksien 

karsimista vastustavat perustelivat vastaustaan sillä, että eivät näe ongelmia nykyisissä 

määräyksissä ja kokevat, että esteettömyys ei nykyiselläänkään toteudu tavoiteltavalla tasolla. 

Esteettömyysmääräyksistä kiinni pitämistä perusteltiin myös sillä, että esteettömyys ei toteutuisi 

ilman määräyksiä vain vapaaehtoisuuteen perustuen.  

40% 

43% 

10% 

5% 

1% 

Kuvio 4: Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? Satsaamalla 
esteettömyyteen nyt voidaan säästää tulevaisuudessa 
(Rakennusalan ammattilaiset, n=260) 

5 Täysin samaa mieltä

4 Jokseenkin samaa mieltä

3 En samaa enkä eri mieltä

2 Jokseenkin eri mieltä

1 Täysin eri mieltä

En osaa sanoa
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Yrityksissä vaikuttavista rakennusalan ammattilaisista 62 % kannattaa nykyisten 

esteettömyysmääräysten karsimista ja kiinteistönomistajien parissa jopa 75 % vastaajista näkee, 

että esteettömyysmääräyksiä tulisi karsia. Esteettömyysmääräysten karsimistarpeita perusteltiin 

usein sillä, että määräysten koetaan olevan joustamattomia ja johtavan arkijärjen vastaisiin 

ratkaisuihin. Moni esteettömyysmääräysten karsimista kannattava vastaaja näki, ettei kaikessa 

rakentamisessa ole tarpeen huomioida esteettömyyttä, vaan ainoastaan osa asuntokannasta tulisi 

rakentaa esteettömäksi. Osa vastaajista koki, ettei esteettömyyttä pitäisi vaatia kaikilta uusilta 

asunnoilta ja kiinteistöiltä, vaan pikemminkin rappu- tai kerroskohtaisesti. 

 

Rakennusalan vastaajat nostivat selvityksessä aktiivisesti esille myös ongelmia 

esteettömyysmääräysten tulkinnanvaraisuuteen liittyen. Selvityksessä kysyttiinkin tarvetta 

selkeyttää nykyisiä esteettömyysmääräyksiä. Kuviosta 6 nähdään, että määräyksien tarkentamiselle 

on selvästi tarvetta. Yli puolet rakentamisen ammattilaisista (56 %) on sitä mieltä, että nykyiset 

esteettömyysmääräykset vaativat tarkentamista. Vastaajia pyydettiin kommentoimaan kantaansa 

avoimesti. Suurin osa kommenteista koski sitä, että sääntelyn pitäisi nykyistä paremmin huomioida 

kohteiden erilaisuus (uudis- korjaus- ja muutostyöt) ja lisätä joustavuutta. Moni koki myös, että 

nykyiset ohjeistukset, määräykset ja lakiteksti jättävät liikaa tulkinnan varaa, mikä mahdollistaa 

erilaiset käytännöt eri paikkakunnilla. He toivoivatkin, että määräyksiä ja ohjeistuksia 

yhdenmukaistettaisiin nykyisestä.  

 

 

 

 

31% 

53% 

16% 

Kuvio 5: Pitäisikö mielestäsi 
esteettömyysmääräyksiä 
karsia? 

56% 
23% 

21% 

Kuvio 6: Vaativatko nykyiset 
esteettömyysmääräykset mielestäsi 
tarkentamista / selkeyttämistä? 

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



  
 

Sivu 6 
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Vastaava esteettömyysasiantuntija 
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