
Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 
kaupunkiseuduilla

Avauksia JULMA-hankkeen tuloksista 
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JULMA -tutkimushanke
Keskeinen tutkimuskysymys: 
• Miten maankäytön suunnittelun ja asumisen ratkaisut vaikuttavat julkiseen talouteen,  ja miten julkisen

talouden ja muun muassa palvelutuotannon, ratkaisut vaikuttavat maankäyttöön ja asumiseen?
• Keskeinen problematiikka: hallinnon siiloutuminen ja sektoroituminen; ajattelutapojen ja 

aikaperspektiivien erot. Näistä seuraa mm. 

• Osaoptimointia kuntien sisällä ja välillä, 
• Kustannusten kasvua
• Ulkoisvaikutusten siirtelyä sektorilta toiselle tai tulevaisuuteen
• Päällekkäisyyksiä mm. hallinnossa, ohjauskeinoissa ja normeissa
• Toimimattomia ratkaisuja
• Kansalaisten näkökulmasta hölmöläismäisiä ja elämän laatua heikentäviä ratkaisuja
• Hallinnon legitimiteetin eli hyväksyttävyyden väheneminen

• JULMA-hanke koostuu kuudesta erillisestä osatutkimuksesta

Tekijät: 
• Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, YTK-tutkimusryhmä
• Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu
• Valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto (MAL-verkosto)
• Kumppanina Uudenmaan liitto
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JULMA-osahankkeet
• Yhdyskuntarakenteen ohjaaminen ja kaupunkiseutujen kehittäminen (Vesa Kanninen) 
• MAL-aiesopimusmenettely ja sen kehittäminen. Miten lisätä MAL -aiesopimusten 

tuloksellisuutta ja sitovuutta sopimusosapuolten kesken sekä turvata MAL -
aiesopimusten ja muun sopimusperusteisen kaupunkipolitiikan kytkentä MRL:n
mukaiseen maankäytön suunnitteluun (Kati-Jasmin Kosonen & Raine Mäntysalo) 

• Julkisen talouden tuloksellisuus ja yhdyskuntarakenteen kestävyys: 
päätösrationaliteettien yhdistämisen mahdollisuudesta yhdyskuntakehittämisessä 
(Jarmo Vakkuri, Ilari Karppi, Iina Sankala) 

• Elinkeinoelämän kilpailunäkökulman huomioiminen kunnan maankäyttöpolitiikassa
(Hanna Mattila, Raine Mäntysalo) 

• Täydennysrakentaminen kaupunkisuunnittelun haasteena (Sari Puustinen) 
• Alueellinen segregaatio ja väestörakenteen muutokset (Jukka Hirvonen, Sari 

Puustinen) 

TUTKIMUSHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 3.12. 2015 YM, Pankkisali
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Miten täydennysrakentaminen liittyy kestävään
julkiseen talouteen?

• Täydennysrakentamisen keskeinen motiivi kunnille - verrattuna uusien alueiden
rakentamiseen - ovat sen tuomat taloudelliset säästöt infrastruktuurin ja palvelujen
rakentamisessa ja tuottamisessa

• Täydennysrakentaminen edesauttaa myös palvelujen ja infran ylläpitoa ja kehittämistä
olemassa olevilla alueilla.

• Palvelujen kustannustehokkuus paranee. 
• Täydennysrakentaminen edistää kansallisvarallisuuden ylläpitoa mm. tarjoamalla

asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistönomistajille mahdollisuuden rahoittaa olemassa
olevien kiinteistöjen kunnossapitoa.

• Täydennysrakentaminen on “täsmärakentamista”, jolla voidaan vaikuttaa
olemassaolevien alueiden elinvoimaisuuteen, sosiaaliseen rakenteeseen ja 
hyvinvointiin. Nämä kaikki tukevat myös julkista taloutta.

• Erityisesti pääkaupunkiseudulla täydennysrakentamisella tuetaan koko seudun ja maan
kilpailukykyä tarjoamalla asuntoja työvoimalle.
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Täydennysrakentamisen määrittelyt ja ominaispiirteet
• JULMA-tutkimuksessa keskitytty asuntorakentamiseen
• Täydennysrakentamista voidaan tarkastella eri mittakaavaisena kysymyksinä ja sitä 

voidaan ohjata kaikilla kaavatasoilla.  
• Kaupunkiseutunäkökulma: Maakuntakaavalla ilmaistaan seudullista tahtotilaa, mm. UM  2. 

vaihemaakuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutuvat alueet tiivistysrasterilla)

• Täydennysrakentamisen määrittelyjä on monia
• Usein se määritellään rakentamisena, joka tukeutuu olemassa olevaan fyysiseen 

kaupunkirakenteeseen ja palveluinfraan. 
• Tässä esityksessä puhun pääasiassa kaupunkirakenteen täydentämisestä yleisellä 

tasolla, en yksittäisistä projekteista tai prosesseista.
• Täydennysrakentamisella on monia ominaispiirteitä, jotka erottavat sen ”perinteisestä” 

aluerakentamisesta. Muun muassa toimijajoukko on usein laajempi. Vaikuttaa myös 
siltä, että  maankäytön suunnittelujärjestelmä ja rakentamisen lainsäädäntö, 
määräykset ja normit on suunnattu enemmän ”perinteiseen” rakentamiseen. Tämä 
aiheuttaa monia pullonkauloja täydennysrakentamiseeen. (Ks. JULMA:n tulokset)
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Täydennysrakentaminen kaupunkiseudun näkökulmasta

• Kaupunkiseudut kasvavat joka tapauksessa – joko sisään- tai ulospäin. 
Täydennysrakentaminen on yksi keino vähentää kaupunkirakenteen hajautumista.

• Täydennysrakentamista ei ole tarkasteltu paljon kaupunkiseudun näkökulmasta –
usein näkökulma on kunnan sisäinen.

• Täydennysrakentaminen on lähes kaikkien kaupunkien strateginen tavoite –
toteutusohjelmat usein puuttuvat.

• Vuokra-asuntotuotanto on kaupunkiseutujen kuuma peruna (ja kohtuuhintainen 
asuminen ylipäänsä). 

• Kuntien välinen kilpailu kaupunkiseuduilla voi vaikuttaa asuntotuotannon 
hallintajakaumaan - muitakin syitä toki on, mm. asuntotuotannon ja -markkinoiden 
logiikka.

• Viimeisillä MAL-aiesopimuksilla pyritty vaikuttamaan mm. vuokra-asuntotuotannon 
tasaisempaan jakautumiseen kaupunkiseutujen kuntien kesken, mutta tähän on 
liittynyt myös ongelmia (Kosonen & Mäntysalo 2015)

• Täydennysrakentamisella voidaan ehkäistä ja (ehkä) hallita segragaatiota – keinoja ja 
olisi tutkittava enemmän sekä kehitettävä ”porkkanoita” ja mekanismeja sekä 
poistettava esteitä.
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Täydennysrakentaminen asuinalueiden elävöittäjänä 
• Täydennysrakentaminen tulisi aiempaa enemmän kytkeä osaksi asuinalueiden 

kokonaisvaltaista elävöittämistä – hyviä esimerkkejä esim. Vantaalta. 
• Tällöin voitaisiin tarkastella ja ratkaista infra, palvelutuotanto, liikkuminen, viheralueet, 

suojelu, pysäköinti, viihtyisyys ja turvallisuus jne. laajempina kokonaisuuksina
• Asukkaat tulisi ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
• Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa väestörakenteeseen ja ennaltaehkäistä 

segregaatiota. Jo segregoituneen alueen ”tasapainottaminen” voi olla myös 
mahdollista, mutta usein vaikeampaa.

• On havaittu, että on helpompaa sijoittaa vuokra-asuntoja omistusasumisvaltaiselle 
alueelle kuin päinvastoin.

• Tarvetta instrumenteille, jolla saataisiin omistusasuntoja tietyille alueille (10 v. välimalli, 
HITAS…) 

• ARA-rahoitteiset ASO-asunnot yksi mahdollisuus parantaa vuokra-asuntopainotteisen 
alueen tulotasoa.

• ARA-rahoituksen tarkastelu täydennysrakentamisen näkökulmasta (mm. infra-
avustukset) 
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Vieraskielisten osuuden muutos kaupungeissa

Vieraskielisten osuus on 10 vuodessa kasvanut kaikissa isoissa kaupungeissa selvästi, 
eniten pääkaupunkiseudulla. 



Etnisen segregaation muutos 10 vuodessa

• Yleistä trendiä mihinkään suuntaan ei 
ole havaittavissa – kaupunkien 
sisäinen segregaatio ei siis juuri ole 
lisääntynyt, vaikka ulkomaalaisten 
määrä on kasvanut.

• Pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa ja 
Lappeenrannassa ei juuri muutosta.

• Oulussa, Turussa ja Vaasassa 
segregaatio vähän jyrkentynyt.

• Segregaatio lieventynyt Lahdessa ja 
Jyväskylässä vähän sekä Porissa ja 
Joensuussa selvemmin.

• Käytetty mittari: erilaisuusindeksi. Se 
on segregaation jyrkkyyttä kuvaava 
tunnusluku, joka lasketaan kahden 
väestöryhmän välille koko kaupungin
tasolla (esimerkiksi vieraskieliset –
kantaväestö)

• Joitakin yksittäisiä kieliryhmiä 
kuvaavat segregaatioluvut ovat 
huomattavasti korkeampia.

7 kaupungin kohdalla oli tehty kuntaliitoksia. Niissä 
luvut on laskettu vuoden 2004 kuntarajojen mukaan.



Vieraskieliset keskuskaupungeissa ja ympäryskunnissa

• Vieraskieliset keskittyvät voimakkaasti seutujen keskuskaupunkeihin. 
• Ympäryskunnissa osuus oli huomattavasti pienempi (esim. Helsingin ja Turun seuduilla 

alle kolmasosa).



Pienituloisten osuus keskuskaupungeissa ja ympäryskunnissa

• Kaupungeista alimman tulokvintiilin
osuus oli suurin Joensuussa (26 %) ja 
Turussa (27 %) sekä seuraavaksi  suurin 
Jyväskylässä, Tampereella ja 
Lahdessa (24–25 %).

• Myös muissa kaupungeissa (paitsi 

pääkaupunkiseudulla) osuus oli 21–22 
prosenttia eli hieman koko maata 
suurempi.

• Pääkaupunkiseudulla pieni-
tuloisimman kvintiilin osuus oli 
pienempi, Helsingissä kuitenkin 
selvästi suurempi (19 %) kuin Espoossa 
(13 %) ja Vantaalla (14 %).

• Pienituloisten osuus oli aina 
pienempi ympäryskunnissa kuin 
keskuskaupungeissa. Ero oli kaikkein 
suurin Turun seudulla (13 prosentti-

yksikköä) ja seuraavaksi suurin 
Tampereen ja Vaasan seuduilla (8–9 

prosenttiyksikköä).
Tulokvintiilit on muodostettu koko maan tasolla 
asuntokuntien ekvivalenteista käytettävissä olevista 
rahatuloista asuntokunnan henkilölukua painottaen.



Voidaanko täydennysrakentamisella vaikuttaa kaupunkiseutujen 
segregaatioon?

• Muutto kaupunkiseuduille jatkuu 
• Ihmisillä oikeus valita asuinpaikkansa 
• Täydennysrakentaminen ei ole ihmelääke, eikä sillä (yksin) ratkaista sosiaalisia 

ongelmia.
• Sen avulla voidaan kuitenkin vaikuttaa asuinalueiden elävyyteen, julkisiin ja kaupallisiin 

palveluihin sekä tietyssä määrin segregaatioon (ei paljon tutkimustietoa)
• Täydennysrakentamista voitaisiin pohtia myös kaupunkiseudun ja seudullisen 

segregaation näkökulmasta. Foorumi?

• Asuntojen rakentamisen aloituksia koko maassa tänä vuonna 27 000 (Rakennuslehti 
10/2015).

• Vuonna 2015 pelkästään turvapaikanhakijoita  30 000 – 35 000 (lähde: sisäministeriö). 
Näistä osa poistuu maasta, osa saa perheensä Suomeen.

• Lisäksi muu maahanmuutto ja maan sisäinen muuttoliike.
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Täydennysrakentaminen ja asumisen “syvät arvot”
• Harjoituttu asuntopolitiikka nojaa instituutioihin, joiden taustalla vaikuttavat vanhat ja

“syvät”, asumiseen liittyvät arvot. Nämä periytyvät jopa parin sadan vuoden takaa. 
(Puustinen 2010, 2015)

• Asumisen syviä arvoja ovat omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden korostus, 
luonnon arvostus, usko lainsäädäntöön ja normeihin sekä tasa-arvon korostaminen.

• Näihin liittyviä insituutioita ovat mm. omistusasumisen arvostus ja taloudellinen
kannattavuus (vs. vuokra-asuminen), privaattisuuden korostaminen, yksityisautoilun
arvostaminen, väljän rakentamisen ja luonnon arvostus; maankäytön suunnittelun, 
rakentamisen ja asumisen säätely, lainsäädäntö ja normitus (“normiseula”), luottamus
asiantuntijoihin ja viranomaisiin sekä asuntotuotannon ja asumisen standardointi.  

• Täydennysrakentamisessa on elementtejä, jotka sotivat näitä arvoja & instituutioita
vastaan: mm. tiivistäminen, vuokra-asuminen, kohtuuhintaisuus, normien purkaminen, 
pysäköintikysymykset jne…

• Asukkaiden arvot ja arvostukset ovat muuttumassa ja heterogenisoitumassa.
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