
Täydennysrakentaminen 
kaupunkisuunnittelun haasteena

JULMA-hankkeen tuloksia ja pohdintoja  
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Asunto on ihmisen 
käyttöliittymä 
yhteiskuntaan
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Täydennysrakentaminen ei 
ole pelkästään ”tekninen” 

ongelma. 
Teknisiä ongelmia voidaan ratkoa, normeja 

muuttaa ja prosesseja  parantaa. Uusia 
käytäntöjä kehitetään tällä hetkellä 
monessa paikassa, monien tahojen 

yhteistyönä.

Se on strategista 
adaptiivisuutta
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Miten niin? 

Täydennysrakentaminen 
on sosiaalinen, 
poliittinen ja 
taloudellinen kysymys



Täydennysrakentaminen kaupunkisuunnittelun haasteena -
osatutkimuksen kuvaus

Tutkimuksessa haettiin 
• Täydennysrakentamisen ominaispiirteitä ja prosessien yhteisiä nimittäjiä
• täydennysrakentamisen keskeisten toimijoiden motivaattoreita
• niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti heikentävät toimijoiden halukkuutta lähteä 

täydennysrakentamaan 
• pullonkauloja, jotka muuten estävät tai hidastavat täydennysrakentamista 
• tutkimuksessa pyrittiin löytämään muitakin kuin ”teknisiä” esteitä ja ongelmia
• Tutkimusmenetelmät ja käytetyt aineistot: 12 asiantuntijahaastattelua, työpajat, 

seminaarit, täydennysrakentamista koskeva viimeaikainen kirjallisuus
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Täydennysrakentamisen kipupisteitä

• Paljon odotuksia - ristiriitaisiakin
• Täydennysrakentaminen seudullisesta näkökulmasta
• Toimijat kaipaavat informaatiota ja opastusta
• Asukkaiden pelot ja odotukset
• Täydennysrakentaminen, asuntopolitiikka ja arvot
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Täydennysrakentaminen ja odotukset

Täydennysrakentamiseen kohdistuu paljon ristiriitaisiakin odotuksia: 

• sen pitäisi tuottaa voittoa rakennuttajille ja rakentajille
• sen tulisi olla laadukasta, parantaa kaupunkikuvaa
• sen tulisi olla asukkaiden näkökulmasta hyväksyttävää  

• toisaalta täydennysrakentamalla tulisi tuottaa myös suuri määrä kohtuuhintaisia 
(vuokra-)asuntoja. 

• kuka rakennuttaa, mitä, minne, millä rahalla?
• nykyisen ”asuntoregiimin” (julkiset ja yksityiset toimijat) rajoitukset, mm. toimijoiden 

puute erityisesti pääkaupunkiseudulla
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Seudullista näkökulmaa kaivataan

• muutto kaupunkiseuduilla jatkuu ja seudut kasvavat joka tapauksessa – joko sisään- tai 
ulospäin. 

• ihmisillä oikeus valita asuinpaikkansa 
• täydennysrakentaminen on yksi keskeinen keino vähentää kaupunkirakenteen 

hajautumista.  

• asuntotuotantoon tarvitaan sekä suurta määrällistä että laadullista panostamista
• täydennysrakentaminen on kaikkien suurimpien kaupunkien strateginen tavoite –

toteutusohjelmia ja eri toimijoiden sitoutumista tarvittaisiin. (On myös hyviä 
esimerkkejä, mm. Espoo)

• täydennysrakentamista ei ole tarkasteltu paljon kaupunkiseudun näkökulmasta – usein 
näkökulma on kunnan sisäinen. 
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se on  Fiksua kasvua

seudullista 
Resurssivastuullisuutta 
kaivataan 



Seudullista näkökulmaa kaivataan
• vuokra-asuntotuotanto on kaupunkiseutujen kuuma peruna (ja kohtuuhintainen 

asuminen ylipäänsä). 
• kuntien välinen kilpailu kaupunkiseuduilla (ns. seudullinen osaoptimointi) 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 (Mäntysalo & Kosonen 2016) 

• kaupunkiseutujen sisäinen segregaatio: ulkomaalaiset ja pienituloiset keskittyvät 
keskuskuntiin.

• täydennysrakentamisella voidaan ehkäistä ja (ehkä) hallita asuinalueiden segragaatiota
– keinoja ja olisi tutkittava enemmän, kehitettävä ”porkkanoita” ja mekanismeja sekä 
poistettava esteitä.
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Toimijat kaipaavat informaatiota ja opastusta

• täydennysrakentaminen (lisärakentaminen) on pitkä, monimutkainen ja monivaiheinen 
prosessi erityisesti kertarakennuttajille – joskus myös ammattimaisille toimijoille

• apua prosessinhallinnassa; ohjeistusta, neuvontaa ja ennakointia kaivataan muun 
muassa vaihtoehtojen haarukointiin, kaavamuutoksiin, suunnittelun reunaehtoihin, 
rakennuslupaan, toteutukseen, maankäyttökorvauksen ja veroseuraamusten arviointiin 
jne.

• kaupungeilla on jo olemassa ja tekeillä erilaisia infosivuja ja neuvontapalveluita, mutta 
koordinointia, tiedon kokoamista yhteen paikkaan, helppoa löydettävyyttä ja 
käytettävyyttä on toivottu lisää

• ”täydennysrakentamisen käyttöliittymä” – digiajan pelastus kiinteistönomistajille, 
asunto-osakeyhtiöille ja rakennuttajille?
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Asukkaiden pelot ja toiveet otettava vakavasti
• asukkaat kokevat täydennysrakentamisen usein negatiivisena – monesta eri syystä: 

muutokset lähiympäristössä, mahdolliset hyödyt eivät konkretisoidu samassa 
aikataulussa; tunne, ettei voi vaikuttaa tai ei saa ajoissa tietoa

• myös ennakkoluulot esim. vuokra-asukkaita ja maahanmuuttajia kohtaan; pelot, 
turvallisuuden tunteen heikkeneminen.

• osallisuutta tulisi parantaa, mutta miten…?
• täydennysrakentamista tulisi aiempaa enemmän tarkastella alueellisina projekteina ja 

kytkeä osaksi asuinalueiden kokonaisvaltaista elävöittämistä, joissa osallistuminen 
tärkeässä roolissa – hyviä esimerkkejä esim. Vantaalta ja Hgistä. 

• tällöin voidaan tarkastella ja ratkaista infra, palvelutuotanto, liikkuminen, viheralueet, 
suojelu, pysäköinti, viihtyisyys ja turvallisuus jne. laajempina kokonaisuuksina

• asuinalueiden segregaation ehkäisyyn liittyvät kysymykset tulevat nousemaan entistä 
tärkeämmiksi, ja niihin on kytkettävä hallinnolliset sektorit ylittävä ajattelu.  
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se on sitä kunnan sisäistä 
Resurssivastuullisuutta



Täydennysrakentaminen ja asumisen “syvät arvot”
• harjoitettu 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 ovat ristiriidassa näiden arvojen & 
instituutioiden kanssa: mm. tiivistäminen, ympäristön muutokset, joihin ei koeta
pystyvän vaikuttamaan, vuokra-asuminen, kohtuuhintaisuus, normien purkaminen, 
pysäköintikysymykset jne…

• asukkaiden arvot ja arvostukset ovat muuttumassa ja heterogenisoitumassa.
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Asuntopolitiikka ja kriisit

• Suomessa asuntopolitiikkaa on tehty niukasti ja reaktiivisesti 
• Kriisivaiheet: 1) kansalaissota ja itsenäistyminen, 2) jälleenrakennuskausi, 3) suuri 

muutto kaupunkeihin.
• Lääkkeeksi kaikkiin aiempiin kriiseihin – eri syistä - on tarjottu omakoti- ja 

omistusasumista. (mm. Juntto, Ruonavaara, Saarikangas, Hankonen)
• Vuokra-asumisen toisarvoistaminen ja siihen liittyvät asuntopolitiikan rakenteet 
• Onko nyt käsillä ”neljäs kriisi”; oireina kaupungistuminen, maahanmuutto, 

rakennemuutokset ja syvä taloustaantuma?
• Mistä löydämme lääkkeet tämän kriisin ratkaisuun? 
• Mitä ovat yhteiskunnalliset seuraukset, jos asunto-ongelmia kaupunkiseuduilla ei 

ratkaista? 



Kiitos!
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