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Kuluttajien mielestä hyvin rakennettu piha lisää kiistat-
ta asumisviihtyvyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa. Kaik-
kea ei enää välttämättä tehdä itse, sillä moni on kiinnos-
tunut ulkopuolisesta suunnittelu- ja rakennusavusta.
Luonnonkivimateriaaleja valittaessa kotimaisuus on hin-
nan ohella merkittävin kriteeri.

Alan haasteita ovat etenkin kuluttajien epärealisti-
nen hintakäsitys sekä oikeiden tiedottamiskanavien
löytäminen.

Nämä asiat todettiin Kiviteollisuusliitto ry:n, Rakennus-
tuoteteollisuus RTT ry:n ja Viheraluerakentajat ry:n
piha- ja ympäristörakentamista koskeneissa tutkimuk-
sissa. Tietoa kerättiin sekä kuluttajilta että ammattilai-
silta. Kuluttajatutkimukseen vastasi 400 kuluttajaa, jot-
ka ovat jo rakentaneet tai ovat aikeissa rakentaa pienta-
lon tai remontoida entistä kotiaan. Ympäristörakenta-
misen ammattilaisten tutkimukseen vastasi 176 henki-
löä luonnonkivi- ja betonituotteita valmistavista yrityk-
sistä sekä viheralueita suunnittelevista ja rakentavista
yrityksistä ja yhteisöistä. Tutkimukset toteutti Innolink
Research Oy.

KASVUODOTUKSET ALALLA VAHVAT
Nykyään pihaa ei enää nähdä omakotiasumisen liittyvä-
nä välttämättömänä pahana, vaan osana viihtyisää mil-
jöötä. Kuluttajatutkimuksen vastaajista 98 prosenttia
on sitä mieltä, että hyvin rakennettu piha lisää asumis-
viihtyisyyttä ja 99 prosentin mielestä piha lisää kiinteis-
tön arvoa.

Tutkimuksen kuluttajavastaajista 67 prosenttia on ai-
keissa kunnostaa tai rakentaa pihansa seuraavan kah-
den vuoden aikana.

Kaikki pihantekijät eivät enää usko perinteiseen suo-
malaiseen itseisarvoon eli itse tekemiseen. Vajaa kol-
mannes on aikeissa käyttää suunnitteluapua ja runsas
kolmannes aikoo käyttää ulkopuolista rakennuspalvelua
pihan tekemisessä. Erityisesti apua kaivataan pohja- ja
maansiirtotöissä sekä kiveystöissä. Tavallisimmat syyt
ulkopuolisen avun käyttämisen ovat koneiden tarve
sekä oman osaamisen puuttuminen.

Myös ammattilaiset uskovat vahvasti alan tuotteiden
ja yritystoiminnan tuntuvaan kasvuun. Ammattilaisvas-
taajista luonnonkiven käytön kasvuun uskoo 94 %, beto-
nikivien käytön 91 % ja viherrakentamisen kasvua enna-
koi 94 % vastaajista.

KOTIMAISTA LUONNONKIVEÄ
ARVOSTETAAN
Vastaajat arvostavat luonnonkivien kotimaisuutta. Yh-
teensä 45 prosenttia antoi luonnonkiven kotimaisuudel-
le asteikon korkeimmat arvosanat. Kotimaisuutta piti
merkityksettömänä vain viisi prosenttia vastaajista.
Luonnonkiveyksen näki kiinteistön arvoa nostavaksi te-
kijäksi 95 prosenttia vastaajista ja betonikivetyksen
puolestaan 87 prosenttia.

Luonnonkivituotteita pihaansa aikoo hankkia 35 pro-
senttia vastaajista. Tavallisimmin hankinta-aikeissa
ovat luonnonkiviset pihalaatat tai pihakivet. Myös reu-
na- ja muurikivet kiinnostavat. Betonikivituotteiden
hankinta on suunnitelmissa 43 prosentilla vastaajista,
tavallisimmin pihalle halutaan betonisia kivilaattoja, pi-

hakiviä tai muurikiviä. Luonnonkiveä ja betonituotteita
voi käyttää rinnakkain.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ympäristöbetoni-
tuotteiden tuoteryhmäpäällikkö Seppo Petrow kertoo,
että betonipäällysteiden käyttö yksityispihoissa kasvaa
tasaisesti.

– Kasvu on ollut myös suhdanteista riippumatonta,
mutta siitä huolimatta olemme kivipohjaisten pihapääl-
lysteiden käytössä vielä kaukana Keski-Euroopan tasos-
ta. Suomessa tuotteita käytetään puoli neliömetriä asu-
kasta kohti vuodessa, kun Keski-Euroopan maissa vas-
taava luku on 1-2 neliötä asukasta kohti, Petrow toteaa.

Kuluttajien hankintapäätöksiin vaikuttavat tuottei-
den kestävyys, tuotteiden ulkonäkö sekä tuotteiden
hinnat.

TIETOA KULUTTAJILLE LUVASSA LISÄÄ
Tavallisimmin tietoa pihan rakentamisesta haetaan
piha- ja puutarhalehdistä (53 %). 49 prosenttia vastaa-
jista on saanut tietoa ystäviltä tai tuttavilta ja 38 pro-
senttia rautakaupasta tai puutarhamyymälästä. Mielui-
ten tietoa haluttaisiin saada Internetistä ja yritysten ko-
tisivuilta sekä alan lehdistä.

Vastaajista 38 prosenttia arvioi alalla olevan eniten
puutteita tiedonsaannissa tuotteista ja palveluista. In-
ternetistä tietoa hakee 42 prosenttia joko yritysten koti-
sivuilta, keskustelupalstoilta tai muualta Internetistä.
Lisää helposti saatavaa tietoa kuluttajille on luvassa.

– Viheraluerakentajat ry avaa tulevan talven aikana
uudet kuluttajille suunnatut Internet-sivut osoitteessa:
www.viheraluerakentajat.fi, joille kokoamme perustie-
toa pihan suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta,
kertoo Viheraluerakentajat ry:n toiminnanjohtaja Seppo
Närhi.

KÄSITYS KUSTANNUKSISTA
EI VASTAA TODELLISUUTTA
Pihaa arvostetaan, mutta käsitykset kustannustasosta
eivät  vastaa todellisuutta. 69 prosenttia pitää kohtuul-
lisena pihasuunnittelun hintana alle 500 euroa. 29 pro-
senttia vastaajista on valmiita maksamaan pihasuunnit-
telusta 500-1000 euroa.

Runsas kolmannes vastaajista on valmis maksa-
maan varsinaisesta pihan rakentamisesta tuotteineen
2000-5000 euroa. Sen sijaan kolmasosa vastaajista
katsoo, että laatuisa piha pitäisi syntyä tuhannella eu-
rolla. Etenkin tässä suhteessa alalla on tiedottamisen
tarvetta.

AMMATTILAISET USKOVAT KOTIMAISIIN
KIVITUOTTEISIIN
Alan yrityksille ja yhteisöille suunnatussa tutkimukses-
sa kartoitettiin ympäristörakentamisen tilaa ja haastei-
ta tällä hetkellä. Ammattilaiset näkevät kotimaisen kivi-
tuotteen vahvuuksina kestävyyden, laadun, ulkonäön,
toimitusvarmuuden, toimitusaikataulujen pitävyyden
sekä tiedon saatavuuden. Kotimaisuuden kääntöpuole-
na nähdään korkea hinta, mutta 28 prosentin mielestä
kotimainen luonnonkivi on kokonaistaloudellisesti edul-
lisempi kuin tuontivaihtoehdot. Vertailtaessa kotimais-
ta ja ulkomaista kivituotetta ammattilaiset pitävät suo-
malaista vaihtoehtoa ylivoimaisesti parempana.

Ammattilaisten mielestä ala kaipaa lisää innovaati-
oita ja uudistumista. Käyttäjäystävällisiä tuoteratkaisu-
ja pitäisi alalla kehittää, vaikka tuotekehitys onkin
haastavaa.

Ammattilaiset kokevat luonnonkivi-, maisemabetoni-
ja viherrakennusyritykset joustaviksi ja luotettaviksi
alansa osaajiksi.

TARVETTA TIEDOLLE SEKÄ HOIDOLLE
JA HUOLLOLLE
Yritysvastaajista yli puolet arvioi, että markkinoilla olisi
kysyntää erityisesti neuvonnalle ja konsultaatiolle. 35
prosenttia puolestaan uskoo tarvetta olevan hoito- ja
huoltosopimuksille. 34 prosenttia pitää puhdistuspalve-
luita kysyttynä palveluna. Sen sijaan kuluttajat eivät
vielä innostuneet juuri lainkaan esimerkiksi pihanhoito-
palveluista.

– Tässä astuu vielä esiin suomalaisen halu tehdä
itse. Esimerkiksi Englannissa tavalliset perheet ostavat
pihanhoitopalveluita. Uskon, että Suomessakin verovä-
hennysoikeus tulee vaikuttamaan piharakennuspalve-
luiden käytön lisääntymiseen, Jauhiainen arvioi.

Seppo Närhi arvioi, että pihahoitopalvelut tulevat
yleistymään kasvukeskuksissa lähivuosina. Noin kol-
mannes kuluttajista haluaa kokonaispalvelua. Monet
viherrakennusyritykset tarjoavatkin jo rakennus- ja
hoitopalvelujen lisäksi myös suunnittelupalvelua.

Kiviasentamisen haasteena ammattilaiset näkevät
asennustyön työntekijöiden osaamisen (78 %). Myös
asennuksen suunnittelu, asentaminen ja asennustyön
valvonta saivat useita mainintoja kehittämiskohteina.
Kaikille haasteille antaa oman lisänsä suomalaisen ke-
säsesongin lyhyys.

Närhi pitää ammattitaitoisen työvoiman puutetta
eniten alan yritystoimintaa jarruttavana tekijänä.

– Tähän jäsenkyselyssäkin todettuun tilanteeseen
kulminoituvat tällä hetkellä viherrakentamisen haas-
teet. Alan nopean kasvun myötä varsinkin keväällä voi
olla vaikea saada heti esimerkiksi kiviasennuspalveluja.
Uusia yrityksiä on kuitenkin viime vuosina tullut alalle
runsaasti, Närhi kertoo.

Ammattilaisilta kysyttiin myös kaikkien aikojen hie-
noimpia kivirakennuskohteita Suomessa ja maailmalla.
Useita ääniä ulkomailla saivat Egyptin pyramidit, Kiinan
muuri ja Taj Mahal. Kotimaan kärkeä edustavat edus-
kuntatalo ja Kotkan Sapokan vesipuisto.

LISÄTIETOJA:
Rakennustuoteteollisuus RTT ry Betonikeskus,
Seppo Petrow, gsm 0500 422 652.

PIHARAKENTAMINEN KIINNOSTAA
ERITTÄIN PALJON
– PIHAAN HALUTAAN ETENKIN
   KOTIMAISTA KIVEÄ
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