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a s u m i s e n  tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
kartoitus on maankäytön, asumisen ja liikenteen ke-
hittämisverkoston (MAL-verkosto) toteuttama hanke, 
jossa päämääränä on kerätä yksiin kansiin viimeaikai-
sia asumisen hankkeita suomesta. tuloksena syntyi 
selvitysraportti, johon on koottu valittujen teemojen 
alle asumisen kehittämishankkeita. selvitysraportin 
lisäksi hankkeet on koottu tiivistelmäraporttiin, jossa 
on nostettu hankkeen erityispiirteet esille tarkaste-
lematta tarkemmin taustoja ja lähtökohtia. tämä sel-
vitysraportti tarjoaa hyvien hankkeiden esimerkkejä 
kunta-alalla toimiville sekä asumisen kehittämisestä 
kiinnostuneille tahoille.

asumisen kehittämishankkeissa on havaittavissa kova 
tarve lähiörakentamisen kehittämiseen, korjaus- ja 
täydennysrakentamiseen ja energiatehokkaaseen 
rakentamiseen. toisaalta asumiseen ja asuinalueiden 
kehittämiseen suhtaudutaan osallistuvammalla otteel-
la. asukkaita ei nähdä ainoastaan huoneistojen omis-

tajina tai käyttäjinä, vaan oman alueensa muokkaajina 
ja aktiivisina osallistujina. tällöin vahva vuorovaikutus 
nousee kehittämisen keskiöön.

Tämän raportin lähtökohta on havainnoida projekteja, 
joiden päämäärä on kehittää asumista. esiin on nostet-
tu hankkeita, joissa analysoidaan kehittämishankkeen 
toteutumista yleisellä tasolla aina lähtötilanteesta 
tulosten seurantavaiheeseen ja ylläpitovaiheeseen. 
Toisin sanoen, huomio on hankkeen toteutumisessa 
itsessään, ei niinkään teknisissä kehittämisvälineissä, 
kuten energiaratkaisuissa. toisaalta hankekartoitukses-
sa esitellään tiettyyn teemaan, kuten senioriasumisen 
kehittämiseen, löydettyjä ratkaisuja. 

kartoituksen tarkoituksena ei ole tuoda esille kaikkia 
asumisen hankkeita. Pyrkimyksenä on tuoda esille 
valittujen teemojen pohjalta mielenkiintoisia hank-
keita. asumisen hankeselvityksiä on lukematon määrä 
tarjolla erinäisissä tietopankeissa sekä kuntien omina 

1.  Johdanto
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hankkeina. ennen kuin raportti käy läpi valittuja tee-
moja, on syytä tarkastella saatavilla olevia asumisen 
hankkeiden tietopankkeja yleisesti läpi.

monessa hankkeessa asuminen ymmärretään laa-
jempana kokonaisuutena, kuin vain asunnon omis-
tamisena. asuinhankkeiden kehittämisessä monessa 
hankkeessa nostetaan esiin kaksivaiheinen toiminta: 
teknis-taloudellinen kehittäminen ja sosiaalinen ke-
hittäminen. jälkimmäisellä tarkoitetaan keskittymistä 
myös sosiaalisiin näkökulmiin asuinalueiden muokkaa-
misessa. 
 
selvityksen materiaali on koottu asumisen tietopan-
keista, yliopistojen tutkimushankeraporteista, kaupun-
kien tarjoamista tiedoista sekä sähköpostikyselyillä. 
sähköpostikyselyt lähetettiin suomen suurimpien 
kaupunkien asumisesta ja asuinalueiden suunnittelus-
ta vastaaville edustajille. Pyrkimyksenä oli kerätä hank-
keita MAL-verkoston kaupunkiseuduilta, mutta pää-

kaupunkiseutua ja pienempiä kaupunkeja ei haluttu 
rajata hankekartoituksesta pois. yhteistyötä kaupunki-
en edustajien sekä hankkeista vastaavien henkilöiden 
kanssa käytiin myös raportin viimeistelyvaiheessa oi-
kolukupyyntöjen muodossa. tällä tavoin varmistettiin 
ajantasainen tieto hankkeiden kulusta ja tämänhetki-
sestä tilanteesta. Osa kerätyistä hankkeista ei päätynyt 
lopulliseen raporttiin. hankkeita valittaessa ei pyritty 
luokittelemaan projekteja paremmuusjärjestyksessä, 
vaan valikointi tapahtui tämän raportin teemoihin so-
pivimmaksi koettujen hankkeiden perusteella. 
vuorovaikutuksen lisääntyminen päättäjien ja toimijoi-
den kesken, kokemusten vaihto ja toisilta oppiminen 
ovat tämän hankekartoituksen punainen lanka. Rapor-
tin esimerkkihankkeet ja tietopankit toimivat virikkee-
nä kuntarajojen ylittävään kokemusten vaihtoon. tässä 
raportissa esitettyjen hankkeiden lisäksi on toteutettu/
käynnissä mittava määrä asumisen kehittämishank-
keita ja tutkimustyötä. kansallisen tarkastelun lisäksi 
asumisen innovaatioita on tarjolla myös ulkomailla 

samojen teemojen ympärillä. luonnollinen jatkumo 
hyvien hankkeiden raportille olisikin kansainvälinen 
tarkastelu suomen tasolla tärkeiksi pidettyjen teemo-
jen kautta.

Raportissa esitettyjen hankkeiden taustatiedot on 
kerätty hankkeiden esittelymateriaaleista sekä hank-
keiden yhteyshenkilöiltä. kiitos kaikille aineistoja 
toimittaneille henkilöille sujuvasta yhteistyöstä ja nä-
kemästänne vaivasta.

Simo Turunen,
helmikuu 2012, Tampere
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a s u m i s e n  tutkimus- ja kehittämishankkeita on 
kerätty eri lähteisiin, mm. ARA:n (Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus), TEKES:n Kestävä yhdyskunta-ohjel-
ma (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) 
ja suomen asuntotietokeskuksen tietopankkeihin. 
Myös kaupungit esittelevät omia projektejaan, mm. 
täydennysrakentamisen osalta laajasti (esimerkiksi hel-
singin täydennysrakentaminen). kyseiset tietopankit 
sisältävät hankkeita niin kuntavetoisina, yritysvetoisina 
kuin myös opinnäytetöinä.

ARA – lähiökehittämisen tietopankki 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ylläpitää 
lähiökehittämisen tietopankkia, johon on koottu to-
teutuneita lähiöhankkeita.

suomen asuntotietokeskus 
tee parannus-ohjelman yhteydessä on kartoitettu 
korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvät tutkimuk-
set ja koottu yhteen ydintiedot eri tutkimuslaitosten 
tärkeimmistä hankkeista ja niiden tuloksista. hanketie-

tokannassa on tällä hetkellä tiedot noin 130 tutkimus-
hankkeesta sekä lähes 400 opinnäytetyöstä. Tutkimuk-
set on tehty tai käynnistetty 2000-luvulla. 

tekes – hankegalleria
teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen 
tekesin kestävä yhdyskunta-ohjelmalla on luotu uutta 
ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja energiate-
hokkaiden alueiden ja rakennusten suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa. 
Ohjelman kohderyhmiin kuuluvat rakennus- ja kiin-
teistöala, energia- ja ympäristöala sekä palvelualan 
toimijat. hankegalleria-nimisessä tietopankissa on yli 
200 projektia, jotka on jaoteltu tutkimus- ja yrityspro-
jekteihin.

Asumisen OSKE – Uudenmaan osaamiskeskus, 
hankkeet 
uudenmaan osaamiskeskuksen asumisen klusterioh-
jelman eli Livingbusiness-ohjelman painopisteet ovat 
kaupunkiasuminen ja asumisen hiilijalanjäljen pienen-

täminen. tavoitteena on edistää uuden liiketoiminnan 
syntymistä sekä vaikuttaa arkkitehtuuriltaan korkeata-
soisen ja vientikelpoisen suomalaisen asuinrakentami-
sen lisääntymiseen.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n 
projektit 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry on ke-
rännyt kaikki käynnissä tai valmistelussa olevat sekä 
päättyneet projektit, joissa Rakli on ollut mukana. 
Listalla on sekä RAKLIn omat hankkeet että muiden 
hankkeet, joissa RAKLI on mukana.

suomen kuntaliiton hyväkäs – hyvien 
käytäntöjen tietopankki
kuntaliiton hyvät käytännöt-tietopankki kunnat.net- 
sivustolla kertoo kunnissa kehitetyistä uusista toimin-
tamalleista, joita kunnat ja kunta-alan toimijat voivat 
soveltaa omassa toiminnassaan.

2.  Asumisen kehittämishankkeiden 
tietokantoja

http://www.ara.fi/default.asp?node=1711&lan=fi
http://rakennettuymparisto.info/kehityshankkeet/
http://www.hankegalleria.fi/
http://livingbusiness.fi/uusimaa/hankkeet
http://www.rakli.fi/linkit/kehitysjaprojektit/projektit/
http://www.rakli.fi/linkit/kehitysjaprojektit/projektit/
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/hyvakas/hyvakas-tietopankki/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/hyvakas/hyvakas-tietopankki/Sivut/default.aspx
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Tietopankkien hankkeita noin 490 kpl, joista asumiseen liittyviä hankkeita 
noin 270 kpl. Osa hankkeista on laskettu useiden teemojen alle. 
lukemat ovat suuntaa antavia.

Teemojen lukumäärät ja jakautuminen käytettyjen tietopankkien materiaaleista.

tähän raporttiin kerätyistä hankkeista yllä olevien tie-
tokantojen kautta on havaittavissa lukumääräisiä vaih-
teluita asumisen teemojen välillä. erityisryhmien ke-
hittämishankkeiden vähäisyys ja toisaalta energialäh-
töisten hankkeiden suuri määrä nousevat selvimmin 
esille tarkasteltaessa tietopankkien t&k-hankkeita. Osa 
hankkeista lukeutuu usean teeman alle, joten tarkaste-
lua voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavana. lisäksi 
Osallisuus/vuorovaikutus-teema voidaan ymmärtää 

asumisen suunnitteluvaiheessa toteutettuun osalli-
suuteen sekä asuinalueen ylläpidollisen osallisuuden 
kehittämiseen. Osa hankkeista lukeutuu usean teeman 
alle, joten tarkastelua voidaan pitää ainoastaan suun-
taa antavana. tässä raportissa keskitytään tietokanto-
jen materiaalien jaottelun perusteella osallisuuden, 
täydennysrakentamisen, asuinaluesuunnittelun sekä 
erityisryhmien tarkasteluun asumisen t&k-hankkeiden 
kartoituksessa. 

Osallisuus/vuorovaikutus/kumppanuus/yhteistyö

täydennysrakentaminen

energiaratkaisut

asuinalueiden suunnittelu

tekniset innovaatiot

erityisryhmät
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asumisen kehittämishankkeiden lukumäärä 
teemoittain käytetyistä lähteistä
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tä m ä n  s e lv i t y k s e n  tarkoituksena on luo-
da katsaus asumisen kehittämishankkeiden tuloksiin 
ja kokemuksiin. Tavoitteena on tuoda esille ratkaisuja, 
joilla on pyritty vastaamaan asumisen kehittämisen 
haasteisiin. asumisen kehittäminen on hyvin laaja 
kokonaisuus. haasteet liittyvät niin kaavoitukseen ja 
rakentamiseen kuin sosiaalisiin haasteisiin. tämä kar-
toitus tarkastelee kaupunkiasumista ja siihen liittyviä 
kehittämishankkeita (lähiöhankkeet, täydennysraken-
tamishankkeet, osallisuus, erityisryhmät) noin viiden 
viimeisen vuoden ajanjaksolta.

Kuten edellisessä luvussa tuotiin esille, asumisen 
kehittämisen tietopankkeja on tarjolla melko katta-
vasti. tämän raportin tarkoituksena ei ole luoda uutta 
tietopankkia, vaan koota tiiviiseen muotoon asumisen 
kehittämisen hyviä hankkeita helposti luettavaksi. Pää-
määränä on tarjota lukijalle valittujen teemojen sisältä 
hanke-esittelyjä, joissa tuodaan esille lähtötilanne, to-
teutus, ratkaisu ja hyöty laajemmassa merkityksessä.

Raportti rakentuu kolmen teeman ympärille: kau-
punginosa kehittämisen keskiössä, täydentävää raken-

tamista ja osallistavampaa suunnittelua sekä yhteisöl-
lisyys ja erityisryhmien huomioiminen rakentamisessa. 
teemojen alla esitellään asumisen ja asuinalueiden 
kehittämishankkeita eri kaupungeissa. teemalukujen 
viimeiset kappaleet käsittelevät aiheeseen liittyviä 
jo valmistuneita tutkimushankkeita. toteutuneiden 
hankkeiden sekä tutkimustiedon kokoaminen saman 
teeman alle on mielekästä, koska tällöin saman aiheen 
ympärillä voidaan tarkastella jo toteutettuja hankkeita 
sekä tutkimustietoa. tällä tavoin on mahdollista tun-
nistaa asumisen kehittämishaasteet ja toisaalta löytää 
uusia näkökulmia haasteisiin tutkimustiedon kautta.

Luvussa seitsemän esitellään meneillään olevia, 
vielä keskeneräisiä tutkimushankkeita. hankkeen 
sijoittuminen tietyn teeman alle ei tarkoita sitä, että 
hanke käsittelee vain teemaan liittyviä näkökulmia. 
Pyrkimyksenä on saattaa samaan lukuun samankal-
taisia hankkeita, jolloin vertailun tekeminen ja yhtäläi-
syyksien hakeminen on helpompaa.

3.  asumisen tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden teemat

esimerkkihankkeiden kohdentuminen kartalle.

Oulu

saarijärvi

jyväskylä

tampere

huittinen

Pori

turku

lahti
hämeenlinna

helsinki

Riihimäki

espoo

vantaa

kirkko-
nummi
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Teemojen rakenne raportissa, esimerkkinä yhteisöasuminen ja erityisryhmät -teema.

johdanto

hanke-esimerkki

tutkimushanke

T E E M A

johdanto

Seniorien yhteisöllinen
Loppukiri-talo, Helsinki

Senioriasumisen esimerkki,
Huittinen

Ikääntyvien asuminen,
Omitoimi ry, Saarijärvi

Kehitysvammaisten nuorten
asuminen, Käpytikka-talo, Helsinki

Askeleita kohti yhteisöasumista, 
MONIKKO-hankkeen esittely

YHTEISöLLISYYS JA 
ErITYISrYHMäT 

rAKENTAMISEN HuOMIOIMISESSA

luvussa neljä esitellään kehittämishankkeita lähtö-
kohtana asuinalueen kokonaisvaltainen kehittäminen. 
hankkeita yhdistävä tekijä on usean eri hankkeen 
yhtä aikainen toteuttaminen asuinalueen kehittämi-
seksi. hanke-esittelyissä painottuu lähiöiden kehittä-
minen. tutkimushankkeet tarkastelevat teemaa niin 
lähiökehittämisen ja asuinalueiden uusien mahdolli-
suuksien kautta, kuin myös mahdollisuuksilla kehittää 
olemassa olevia lähiöitä.

luvussa viisi esitellään osallisuuden ja vuorovaiku-
tuksen lisäämiseen tähtääviä hankkeita. luvussa kuusi 
tuodaan esiin yhteisöasumista ja erityisryhmille to-
teutettuja asumishankkeita (senioriasuminen, kehitys-
vammaisten asumishankkeet). luvussa seitsemän esi-
tellään lyhyesti meneillään olevia, vielä keskeneräisiä 
asumisen tutkimushankkeita. On mielekästä ulottaa 
tarkastelu keskeneräisiin hankkeisiin, jolloin nähdään 
kehittämisen suunnat myös jatkossa.
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tä s s ä  lu v u s s a  esitellään lähiöiden kehit-
tämishankkeita. esimerkkihankkeet käsittävät tietyn 
asuinalueen kokonaisvaltaisen kehittämisen lähtien 
täydennysrakentamisesta, asukkaiden osallisuuden li-
säämisestä ja elinvoiman sekä imagon parantamisesta. 
kuninkaankolmion projekti käsittelee kuntayhteistyötä 
asuinalueen kehittämisessä. hankkeiden toteuttami-
sessa mielenkiinto keskittyy kaupungin rooliin toteut-
tajana. On merkillepantavaa, kuinka sekä onnistuneim-
missa että epäonnistuneissa hankkeissa nimenomaan 
julkinen sektori on ollut aloitteellinen ja vetovastuussa 
uudistushankkeiden osalta.  (Vaattovaara, Korteinen & 
Ratvio 2009.)

myös teeman tutkimushankkeet käsittelevät asuin-
alueen kehittämistä. tutkimushankkeissa esitellään 
lähiöiden kehittämismahdollisuuksia innovatiivisella 
otteella sekä tuodaan esille vaihtoehtoja yhdyskunta-
rakennetta tiivistävään rakentamiseen. tässä luvussa 
esitellään myös kuuma-kuntien toteuttama tutkimus-

hanke, jonka tuloksena syntyi ”laatukortit” asuinaluei-
den kehittämisen avuksi. kaupunginosien tarkastelu 
asumishankkeissa nostaa esiin muutamia yhtäläisiä 
piirteitä hankkeiden välillä. usean tässä raportissa esi-
tellyn asuinalueen kehittämishankkeen lähtökohtana 
on osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen jo 
suunnitteluvaiheessa. hankkeet pyritään toteutta-
maan asukkaita kuuntelemalla. toinen yhteinen tekijä 
alueiden kehittämishankkeissa on elinvoiman, vetovoi-
maisuuden ja imagon lisääminen asuinalueilla. 

tässä raportissa esiin nostetuista hankkeista on 
havaittavissa myös erityispiirteitä. Riihimäen Pelto-
saari- projektissa sekä lahden lähiöhankkeessa koros-
tetaan kehittämishankkeiden yhtäaikaista yhteistyötä 
tietyllä alueella. espoon suvelan hankkeessa huo-
mioidaan maahanmuuttajat asukkaina asuinalueen 
kehittämisessä. Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen 
kuninkaankolmion hanke korostaa kuntayhteistyötä 
aluesuunnittelussa. 

4.  kaupunginosa kehittämisen keskiössä
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 Projektin nimi Sijainti Avainsanat

Kehittämishanke Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen,  Riihimäki Osallisuus, vuorovaikutus, asukkaiden vaikutuskanavat, sitouttaminen, 
 Peltosaari-projekti  kaupunginosan kehittäminen, vetovoimaisuus, hankkeiden yhtäaikaisuus

Kehittämishanke Kehittämiskonseptit ja Suvelan Espoo Alueen imago, asukasviihtyvyys, maahanmuuttajat asukkaina, täydennys-/ 
  Syke-klinikka, Suvela  korjausrakentaminen, osahankkeiden verkostoituminen ja vuorovaikutus

Kehittämishanke Kuninkaankolmion seudullinen Helsinki Kuntayhteistyö aluesuunnittelussa, uudet toimintatavat yli kuntarajojen
 kehittämisprojekti Espoo, Vantaa
 
Kehittämishanke Kaupungin aktiivinen rooli Lahti Lähiöiden täydennysrakentaminen, Ostareiden kehittäminen, elinvoimaa lähiöihin, 
 Ostari- ja Osterihankkeet Lahdessa  asukas osallisuus suunnittelussa, vuorovaikutus

Kehittämishanke Lähiöiden integroitu kehittäminen,  Pori Alueen viihtyvyys, asuntokannan monipuolistaminen, palveluiden toiminta-
 Kompakti kaupunki  mahdollisuuksien monipuolistaminen, paikallisten verkostojen aktivoiminen

Kehittämishanke Jyväskylän asumisvisio 2020 Jyväskylä Eri elämäntilanteisiin sopiva asuminen, innovatiivinen asuinrakentaminen, 
   suvaitseva kaupunki, arkiviihtyisä ja yhteisöllisyyttä tukeva kaupunki

Tutkimushanke Hurmaava lähiö – energiatehokas Helsinki Uusia innovaatioita lähiöiden houkuttelevuuden lisäämiseen, 
  lähiökorjaaminen, Kontula  lähiöiden kehittäminen rakentamalla, lähiöiden kasvaminen tiivistäen

Tutkimushanke Keskitehokas rakentaminen Tampereen Eheytyvää yhdyskuntarakennetta tavoitteleva rakentamismalli, tiivis ja 
  kaupunkiseutu monipuolinen asumismalli, vastaus ilmastonmuutokseen, elämäntapamuutokseen 
   ja asennemuutokseen

Tutkimushanke Kuuma laatuasumisen hanke, KUUMA- Kaava-alueen pientaloasumisen kehittäminen, asumisen suunnitteluperiaatteiden 
 KUUMA-kunnat kunnat selvittäminen mallien avulla, asumisen laatukorttien hyödyntäminen suunnittelussa 
  
      
Tutkimushanke Ideoita pientaloasumiseen,  Tampere Tyyppitalojen haasteet täydennysrakentamiselle, pientalot uusiin tarpeisiin, 
   tiiviin kaupunkirakenteen tyyppitalot

   

Kaupunginosa kehittämisen keskiössä -teeman hankkeet
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alueen kehittämishankkeessa tunnistettiin so-
siaaliset ja taloudelliset ongelmat. toteutettiin 
kolme hankekokonaisuutta (osallisuus, täyden-
nys- ja energiarakentaminen), jotka täydensivät 
toisiaan. asukkaiden sitouttaminen alueen 
kehittämiseen nähdään vahvana tekijänä hank-
keiden onnistumiselle. hankkeessa luotiin on-
nistumisen mittarit, joiden avulla kehittämisen 
onnistumista mitataan.

O i va l lu s :  Alueen kehittäminen koos-
tuu useista hankkeista, joilla pyritään toteut-

tamaan kokonaisvaltainen alueen kehittäminen. 
Projektin keskiössä on asukkaiden sitouttaminen 
alueen kehittämiseen, konkreettinen korjaus- ja li-
särakentaminen sekä energiatehokkuuden paranta-
minen. Projektin onnistumisen kannalta haasteena 
nähdään alueen kahden pääpainon, fyysisen raken-
tamisen sekä alueen sosiaalisen tilanteen yhteenso-
vittaminen ja parantaminen.

Kiteytetysti voidaan todeta, että projektilla hae-
taan kolmea asiaa: 1) fyysinen rakentaminen ja pe-
ruskorjaaminen, 2) asukkaat mukaan muutokseen, 
3) Eko- ja energiatehokkuus sekä ilmastonmuutok-
seen varautuminen. 

O P I T TA V A A :  Asukkaiden sitouttamisessa 
asuinalueen kehittämiseen projektissa on luotu  asu-
misklinikka sekä asukkaille suunnattu parlamentti. 
Näillä toimilla on pyritty vuorovaikutuksen lisäämi-
seen ja osallisuuden kasvuun. Asukkaiden näkökul-
masta kyse on asumismukavuuden paranemisesta ja 
asuntojen arvon noususta.

Peltosaaren alueella tunnistettiin sekä sosiaaliset 
että taloudelliset ongelmat. Taloudelliselta kannalta 
ratkaisua pyrittiin hakemaan VTT:n ja erityises-
ti EcoDrive-hankkeen pohjalta, jossa keskityttiin 
peruskorjaukseen sekä täydennysrakentamiseen. 
Lisätulojen, tiivistämisen ja alueen liittämisellä yhä 
tiiviimmin muuhun asutukseen nähtiin hyödyllise-
nä ratkaisuna. Sosiaalisen näkökulman kautta huol-
ta herätti väestöpohjan ja sisäisen rakenteen selvä 
keskittyminen. Peltosaari on jakautunut sisäisesti 
niin, että rakenteellinen työttömyys on keskittynyt 
alueen läntisellä reunalla sijaitseviin vuokrataloihin. 
So siaalisiin ongelmiin pyrittiin vastaamaan asukkai-
den sitouttamisella hankkeeseen. 

4.1  Alueen kokonaisvaltainen 
kehittäminen 
P E LTO S A A R I - P R O J E K T I ,  R I I H I M ä K I

n Konkreettinen tila, asumisklinikka, 
 käytössä asukkaita varten
n Asukkaiden vaikutuskanavat ja   
 sitouttaminen, asukasparlamentti
n Kaupunginosan kehittäminen, 
 vetovoimaisuuden lisääminen
n Kehittämishankkeiden yhtäaikainen  
 yhteistyö alueella
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n  y h t e y s t i e d Ot: 
Irene Väkevä-Harjula,
Peltosaari-projekti
puh. 050-572 6510
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

n  l i s ät i e tO j a :
• Miten kehittää lähiötä? – tapaustutkimus Riihimäen 
Peltosaaresta, metropolin laidalta, Suomen ympäristö, 2009. 
ARA, 2010. Lahti
• Riihimäen Peltosaari-lähiön ekotehokas uudistaminen 
(VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto), VTT Tiedotteita 
2526, Espoo 2010.
• Peltosaari-projektin sivut, Riihimäen kaupunki, 
tekninen keskus
• Peltosaari- projektin esittely, 2011, 
projektipäällikkö irene väkevä-harjula (ppt)
• Peltosaari Parlamentti, ARA:n tietopankissa
• Lähiön ekotehokas uudistaminen, Raija Niemi, 
Hämeen ELY-keskus, ppt-esitys 16.11.2011

Palkittu Innova 
passiivitalon 
korjauskonsepti 
kaupungin 
vuokrakerrostaloon.

suunnittelukilpailun 
voittanut Peltosaaren 
maankäyttö-
suunnitelma, 
Peltosaari-projekti.

Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen, 
Peltosaari-projekti, Riihimäki

Asumisklinikkapilotti on monistettavissa kaikille 
korjattaville asuinalueille. Lisäksi kumppaneiden ha-
keminen ja verkostoituminen projektissa on yksi hy-
vä käytäntö. Asumisklinikan erityisyytenä voidaan 
nähdä konkreettisen tilan käyttäminen toiminnassa 
ja toiminnallisuuden sekä osallisuuden kehittämi-
sessä. Asuinalueen kehittäminen kokonaisuutena, 
huomioiden niin ekotehokkuuden, rakentamisen 
kuin asukkaat tekevät hankkeesta esimerkkikohteen 

esikaupunkialueelle rakentamisesta. Osallisuutta 
kehitettiin sekä asumisklinikalla että asukkaille tar-
koitetulla parlamentilla. Tällä hetkellä Peltosaaren 
alueella on käynnissä Nuoret esiin- hanke. Hanke 
on suunnattu Peltosaaren 25–29-vuo tiaille nuorille 
aikuisille ja sen tavoitteena on vastata jo etukäteen 
vuonna 2013 voimaan tulevaan alle 30-vuotiaiden 
yhteiskuntatakuuseen.

http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RMK_Peltzi/Tutkimukset/Miten%20kehitt%C3%A4%C3%A4%20l%C3%A4hi%C3%B6t%C3%A4%20-%20tapaustutkimus%20Riihim%C3%A4en%20Peltosaaresta.pdf
http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RMK_Peltzi/Tutkimukset/Miten%20kehitt%C3%A4%C3%A4%20l%C3%A4hi%C3%B6t%C3%A4%20-%20tapaustutkimus%20Riihim%C3%A4en%20Peltosaaresta.pdf
http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RMK_Peltzi/Tutkimukset/Miten%20kehitt%C3%A4%C3%A4%20l%C3%A4hi%C3%B6t%C3%A4%20-%20tapaustutkimus%20Riihim%C3%A4en%20Peltosaaresta.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2526.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2526.pdf
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2526.pdf
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Tekninen-keskus/Peltosaari-projekti/
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Tekninen-keskus/Peltosaari-projekti/
http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RMK_Peltzi/Ajankohtaista/2011/Microsoft PowerPoint - internet06062011.pdf
http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RMK_Peltzi/Ajankohtaista/2011/Microsoft PowerPoint - internet06062011.pdf
http://www.ara.fi/default.asp?contentid=17262&lan=fi
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/HameenELY/Ajankohtaista/tapahtumat/Aineistot/Documents/16112011/RaijaNiemi.pdf
http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/HameenELY/Ajankohtaista/tapahtumat/Aineistot/Documents/16112011/RaijaNiemi.pdf
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suvelassa perusajatuksena on alueen fyysistä 
ja sosiaalista ympäristöä kehittämällä paran-
taa asukasviihtyvyyttä, edistää asukkaiden 
elämänlaatua ja -hallintaa, sekä nostaa alueen 
arvostusta asuinalueena. yksi kehittämishank-
keista oli Suvelan Syke-klinikka, jonka taustalla 
on Rakli:n toteuttaman klinikkamallin hyödyn-
täminen asuinalueen kehittämisessä. Rakli on 
käynnistänyt yhdessä espoon kaupungin ja 
Espoonkruunun kanssa Suvelan Syke-klinikan, 
jossa kehitetään ratkaisuja monikulttuurisen 
lähiöasuinympäristön imagon parantamiseen 
täydennysrakentamisen ja peruskorjauksen 
yhteydessä. tavoitteena on kaikkien osapuolten 
näkökulmien punnitseminen. klinikkatyöskente-
ly tapahtui erilaisia keskustelua aktivoivia ryhmä-
työmenetelmiä käyttäen.

n Klinikkatyöskentely
n Asukasviihtyvyys 
 (fyysinen/sosiaalinen)
n Maahanmuuttajat asukkaina
n Yhteistila Suvelan olkkari
n Osahankkeiden verkostoituminen 
 ja vuorovaikutus

O i va l l u s :  Kehittämishankkeen tar-
koituksena on luoda Suvelan alueelle suun-

nitelmallinen, pitkäkestoinen kehittämissuunnitel-
ma niin sosiaalisen kuin taloudellisen asuinalueen 
kehittämisen näkökulmasta. Suvelan alueesta on 
tarkoitus tehdä parempi asuinalue ja huomioida ke-
hittämishankkeissa sen ominaispiirteet, koska kyse 
on jo rakennetusta alueesta. Lisäksi tavoitteena on 
toteuttaa suunnitelmallisen vision lisäksi lyhyen ai-
kavälin hanketoteutuksia.

Suvelan kehittäminen toteutetaan usealla eri 
hankkeella. Esimerkki hankkeesta on Suvelan syke-
klinikka, jossa on hyödynnetty muiden projektien 
tuloksia mm. asukaskyselyjen osalta. Suvelan syke-
klinikalla tarkasteltiin lähiöympäristön imagon pa-

rantamista kiinteistöjen korjauksen ja täydennysra-
kentamisen yhteydessä. Hanke listasi kehittämistoi-
menpiteitä seuraavasti: 

1. Suvelalle ja Espoon keskukselle uusi 
kokonaisvisio ja -strategia
2. Suvela ja Espoon keskus yhdistetään asteittain
3. Suvelan ja Espoon keskuksen 
kehittäminen organisoidaan
4. Suvelalle uusi sydän, joka voi olla yhteinen tila
5. Omistus- ja hallintamuotoja kehitetään 
6. Pysäköintiin kehitetään kokonaiskonsepti 
ja uusia ratkaisuja
7. Suvelaa hoidetaan ja kehitetään jatkuvasti.

4.2  Kehittämiskonseptit ja 
suvelan syke-klinikka
S U V E L A ,  E S P O O
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O P I T TAVA A :  Suvelan kehittämistä tarkasteltiin 
monista eri näkökulmista. Pohdinnassa olivat esi-
merkiksi alueen taloudelliset mahdollisuudet, erilai-
set kiinteistön omistamisen mallit ja palvelutarjonta.  
Tarkastelujen pohjalta ideoitiin alueen kehittämisen 
konsepteja ja annettiin suosituksia jatkokehittämi-
sen tueksi. 

Klinikkatyöskentelyn tavoitteena oli määritellä 
reunaehdot ja tavoitteet Suvelan alueen peruskor-
jaukselle ja täydennysrakentamiselle sekä tuottaa 
vaihtoehtoja ja suosituksia hankkeen eteenpäin vie-
miseksi. Klinikkatyöskentelyllä haluttiin saada esiin 
osallistuvien tahojen erilaiset intressit ja ideat alueen 
kehittämisen suhteen, innostaa heitä mukaan kehit-
tämistyöhön ja muodostaa yhteinen näkemys Suve-
lan tulevaisuudesta. On havaittu, että asukkaat ovat 
hyvä kehittämisen voimavara, jos heidät saadaan 
innostumaan toiminnasta. 

Hankkeen kokemusten mukaan asukkaat viih-
tyvät hyvin Suvelassa. Alueen imagon on kuitenkin 

todettu olevan huono. Kehittämällä Suvelaa voidaan 
parantaa alueen arvostusta. Yhteisöllisyyden kan-
nalta yhteisillä asukastiloilla on ollut suuri merkitys. 
”Suvelan olkkari”-yhteistilan asema pitäisikin saada 
vakiinnutettua. 

Alueella on tehty monenlaisia avustuksilla ra-
hoitettuja projekteja, jotka ovat tähdänneet sen so-
siaalisten kehittämiseen. Näiden avulla ei kuiten-
kaan ole saatu aikaiseksi pitkäkestoisia vaikutuksia, 
koska jatkuvuutta toisiaan seuranneiden hankkei-
den välillä ei ole pystytty luomaan. Projektien suun-
nittelussa tulisikin jatkossa paremmin huomioida se, 
miten niiden tulokset jäisivät elämään alueella myös 
hankkeen päätyttyä.

Suvelan alueella on toteutettu kokeilu, jossa 
maahanmuuttajia ja nuoria opastetaan asumisen 
pulmissa Espoonkruunun Suvelasta tätä varten luo-
vuttamassa asunnossa.

n  y h t e y s t i e d Ot:
Kai Fogelholm, projektipäällikkö
puh. 09-8162 4017
etunimi.sukunimi@espoo.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Rakennustieto-lehti: Suvela- Espoon 
lähiökehittämisen edelläkävijä
• Suvelan Syke- klinikan loppuraportti
• Miten Suvelassa viihdytään? - nuorten ajatuksia 
suvelasta asuinpaikkana - raportti
• MOVE –monimuotoinen, vetovoimainen lähiö, 
Suvela kohdealueena, Lähiö-ohjelma (ARA)

kehittämiskonseptit ja 
Suvelan Syke-klinikka, Suvela, Espoo

http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/64Yl9fAcu.html
http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/64Yl9fAcu.html
http://www.4v.fi/files/4183/suvelan_raportti.pdf
http://www.4v.fi/files/4183/suvelan_raportti.pdf
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=24277&lan=fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=24277&lan=fi
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hankkeen erityisyys liittyy kuntapalvelujen 
toteuttamiseen, täydennysrakentamisen suun-
nitteluun ja asuinalueen toimivuuden tarkas-
teluun yli kuntarajojen. virkamiesyhteistyöllä 
toteutettu yhteistyön malli, jossa huomioidaan 
myös asukasosallisuus.

n Kuntayhteistyö aluesuunnittelussa
n uudet toimintatavat yli kuntarajojen
n Kuntien välinen virkamies- ja 
 viestintäyhteistyö

4.3 kuninkaankolmion seudullinen 
kehittämisprojekti 
E S P O O,  H E L S I N K I ,  VA N TA A

O i va l lu s :  Projektin taustalla on Pää-
kaupunkiseudun neuvottelukunnan kaupun-

kiseutusuunnitelma (15.5.2007), jossa on määritelty 
Kuninkaankolmion maankäytön kehittämisvyöhyke 
yhtenä seudullisena Helsingin, Espoon ja Vantaan 
yhteistyökohteena ja pilottialueena. Marraskuus-
sa 2008 käynnistyneen projektin tarkoituksena on 
helpottaa asumista, liikkumista ja palveluiden saa-
tavuutta kolmen kunnan raja-alueella. Projekti ei 
rahoita eikä tee päätöksiä.

Kuninkaankolmion alueella on nähty haasteena 
kuntien reuna-alueelle sijoittuminen. Valtion maan-
tien (Kehä II jatke) toteutusaikataulun epävarmuus 
tuottaa haasteita kuntien maankäytön suunnittelul-
le. Kuntayhteistyö mahdollistaa alueen yhteisten ke-

hittämishaasteiden ja -reunaehtojen tunnistamisen 
sekä yhteisten tavoitteiden asettamisen.

Kuninkaankolmion pilottialueella tarkastel-
laan ja suunnitellaan palvelut kuntarajat ylittäen. 
Tavoitteena on sopia kolmen kaupungin yhteisestä 
toimintamallista, jossa perheet voivat esimerkiksi 
valita sopivimman koulun tai päiväkodin pilotti-
alueelta – asuinkaupungistaan riippumatta. 

Projektissa etsitään myös keinoja rahoittaa ja ra-
kentaa palvelurakennuksia (esimerkiksi päiväkoti) 
kuntien yhteisenä hankkeena. Tällainen kuntarajat 
ylittävä palvelujen tuottaminen ja rakentaminen 
vaatii uudenlaista lähestymistapaa myös maankäy-
tön suunnitteluun ja joukkoliikenteen kehittämi-
seen. 
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja,
puh. (09) 310 25808
etunimi.sukunimi@hel.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Kuninkaankolmion kotisivut
• Helsingin kaupunginosien kotisivut

O P I T TAVA A :  Virkamiesyhteistyö: Kuninkaan-
kolmion seudullista aluekehittämisprojektia oh-
jaa kolmen kaupungin apulaiskaupunginjohtajista 
muodostuva ryhmä. He kokoontuvat muutaman 
kerran vuodessa linjaamaan yhteistyön suuntavii-
voja ja kehittämiskohteiden valmistelun etenemistä. 
Käytännön suunnitteluyhteistyöstä vastaa kehittä-
misryhmä. Projektin viestinnästä vastaa kaupunkien 
tiedottajista koostuva ryhmä. Palveluiden suunnitte-
lussa toimii päivähoitoon, koulutoimeen ja terveys-
palveluihin keskittyviä yhteistyöryhmiä.

Kuninkaankolmion projekti tapaa alueen asu-
kasyhdistyksien edustajia, ja osallistuu alueen tapah-
tumiin. Keskeinen yhteistyökumppani aluefooru-

mien järjestämisessä on ollut Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry. Kuninkaankolmion internetsivut 
on luotu tiedonvälityksen kanavaksi asukkaille.

Kuntayhteistyö takaa asuinalueen kehittämisen 
yli kuntarajojen, jolloin hallinnolliset rajat eivät es-
tä positiivista kehittymistä. Virkamiesyhteistyö voi 
pitää alueen vireänä ja nostaa uusia ideoita alueen 
kehittämiselle. Seudullinen yhteistyö kehittää asuin-
alueita laajemmasta näkökulmasta.

Kunnallisten palveluiden järjestämisessä yli 
kuntarajojen ei ole saavutettu tavoitetta, huolimatta 
hyvästä virkamiestason yhteistyöstä. Haasteena on 
ylläpitää vuorovaikutus asukkaisiin. 

kuninkaankolmion seudullinen 
kehittämisprojekti, Espoo, Helsinki, Vantaa

http://www.kuninkaankolmio.fi/
http://kaupunginosat.net/portal/
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na oli käynnistää Riihelän, Metsäkankaan 

ja Tonttilan ostareiden kiinteistöjen uudistaminen 
niin, että yrittäjät voisivat jatkaa toimintaansa kiin-
teistössä tai sen läheisyydessä samalla kun vanho-
ja tiloja uudistetaan. Tämän lisäksi tavoitteena oli 
myös ympäristön kohentaminen sekä lähiöiden täy-
dennysrakentamisen edistäminen. Toteutettiin mm. 
asiantuntijayhteistyötä, opintomatkoja, ohjausryh-
mätapaamisia, valokuvakampanja ja lähiökatselmus.

Hankkeen keskiössä oli menetelmäkehitys, jonka 
punaisena lankana kulki ajatus lähiökehittämisen eri 
osapuolten saaminen yhteisen leirinuotion äärelle. 

Osteri-hankkeen avulla pyrittiin sitouttamaan 
asukkaita ja lisäämään vuorovaikutusta suunnitteli-
joiden ja asukkaiden välillä. Tämä toteutettiin mm. 
kohdekävelyillä, Facebook-aktvioinnilla, Tuunaa 
taajama-pelillä ja vierailuilla muutamissa kohde-
alueen asunnoissa.

Ostoskeskusomistuksen hajanaisuuden ja osta-
riyhtiöiden kehittämissuunnitelmien puuttumisen 
vuoksi päätettiin lähteä liikkeelle siten, että kaupun-
ki teetti konsultilla alustavia suunnitelmia ostoskes-
kusten uudistamiseksi. Samalla kartoitettiin mah-
dollisuuksia asuinalueiden täydennysrakentamista 
varten. 

lähtökohtana lahdessa oli lähiöiden kehittä-
minen, palvelujen parantaminen, ostareiden 
”päivittäminen” ja täydennysrakentaminen. 
kehittämistoimenpiteiden saavuttamiseksi 
panostettiin vahvasti asukkaiden ja muiden 
toimijoiden osallistumiseen yhteiseen hank-
keeseen. asuinalueiden ja ostareiden kehittä-
minen toteutui monen hankkeen yhteistyönä. 
yleiskaavoituksen ja lähiöhankkeen yhtä-
aikainen tarkastelu tuotti myös hankkeesta 
eräänlaisen ”laboratorion” muiden alueiden 
suunnittelun pohjaksi lahden alueella.

n Lähiöiden täydennysrakentaminen
n Ostareiden monikantainen    
 kehittäminen
n Asukasosallisuus
n Taloudellinen yhtälö

4.4  kaupungin aktiivinen rooli 
O S TA R I -  J A  O S T E R I H A N K K E E T  L A H d E S S A
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O P I T TAVA A :  Ostari-hankkeen työryhmässä 
tultiin siihen tulokseen, että kiinteistöjen todellinen 
kehittäminen ja uudistuminen edellyttävät toden-
näköisesti sitä, että koko yhtiön omistus on oltava 
yksissä käsissä. Lisäksi tämän tahon on omattava 
riittävät resurssit ja osaaminen pystyäkseen toimi-
maan kiinteistökehittäjänä. Pienet, pääosin huono-
kuntoiset ostarikiinteistöt eivät näyttäneet herättä-
vän enempää suurempien omistajatahojen kuin ul-
kopuolisten kiinteistösijoittajienkaan kiinnostusta, 
joten ratkaisua päätettiin lähteä etsimään rakennus-
liikkeiden suunnalta.

Lahden Ostari-lähiöohjelman keskeinen menes-
tystekijä oli se, että kaupunki omaksui uudenlaisen 
aktiivisen roolin erilaisten yhteistyöverkostojen sol-
mijana. Lähiöohjelma ei enää ollut irrallinen mää-
räaikainen projekti, vaan sen tavoitteet ja toiminta 
kytkeytyivät kiinteästi kaupungin keskeisten strate-
gisten tavoitteiden toteuttamiseen erityisesti täyden-
nyskaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
sen kautta.  

Ostari-hankkeen ja kaupungin aktiivisen toi-
minnan sekä eri tahojen onnistuneen verkottamisen 
ansiosta Riihelän, Metsäkankaan ja Tonttilan sekä 
niiden ostareiden uudistaminen on edennyt hyvää 
vauhtia. Ratkaisevaa on ollut monipuolinen ja uu-
denlainen yhteistyö lähiöiden asukkaiden kanssa. 

Täydennysrakentamisen suhteen ratkaiseva 
merkitys näyttää olevan niin sanotulla taloudellisel-
la yhtälöllä. Täydennysrakentaminen on taloyhtiön, 
kaupungin ja rakennusliikkeen yhteistyöhanke, jos-
sa jokaisen osapuolen tavoitteet, erityisesti taloudel-
liset on täytyttävä, jotta rakentaminen toteutuu. 

Ostari-lähiöprojekti vei ostoskeskusten kehittä-
misen niin konkreettiselle tasolle, että vuoden 2011 
Lahden kaavoitusohjelman mukaisesti on laadittu 
Riihelän ja Metsäkankaan ostoskeskuksiin lähiö-
projektin suunnitelmien mukaisia asemakaavan 
muutoksia. Lähiöprojekti on myös herättänyt kiin-
teistönomistajien ja rakennusliikkeiden halun ja 
yhteistyön täydennysrakentamisen toteuttamiseksi. 
Ilman konkreettista toimintaa yleiskaavan tavoitteet 
jäisivät toteutumatta. 

n  y h t e y s t i e d Ot:
Ari Juhanila, asuntoasiainpäällikkö 
puh. 050 559 4061
etunimi.sukunimi@lahti.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Ostareista lähiöiden helmiksi, Lahtelaisten lähiöohjelmien 
loppuraportti
• Tuunaa taajama esittely– LTY ja ARA
• Lahti Living Lab

Kaupungin aktiivinen rooli, 
Ostari- ja Osterihankkeet lahdessa

http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/DF76198A937E4EFEC2257981002D241E/$file/LAHIOHANKK_RAP_Korj_VEDOS.pdf
http://www.lahti.fi/www/images.nsf/files/DF76198A937E4EFEC2257981002D241E/$file/LAHIOHANKK_RAP_Korj_VEDOS.pdf
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=25212&lan=fi,%20http://www.ara.fi/default.asp?contentid=17389&lan=fi
http://www.lahtilivinglab.fi/tietoja/
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l l u s :  Hankkeen toimenpiteillä 
on pyritty alueiden viihtyisyyden paranta-

miseen, asuntokannan monipuolistamiseen, palve-
luiden toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen ja 
paikallisten verkostojen aktivoimiseen. Hankkeen 
punaisena lankana on ollut kantakaupungin yleis-
kaavan 2025 pääteeman, kompaktin elinvoimaisen 
kaupungin toteuttaminen. Hanke on pyrkinyt toi-
mimaan välittäjäverkostona asukkaiden ja viran-
omaisten välillä.

Hankkeen toimenpiteiden määrittely ja suunnit-
telu tehdään yhteistyössä alueiden asukkaiden, yri-
tysten ja yhdistysten kanssa. Eri toimijoiden välille 
on haluttu luoda uudenlaisia paikallisia verkostoja, 
joista tulevaisuudessa voisi muodostua omien ym-
päristöjensä kehittäjiä. Hankkeessa on pyritty ke-
hittämään uusia malleja ongelmien ratkaisemiseksi 
ja alueiden palveluiden toimintamahdollisuuksien 
turvaamiseksi.

n Integroitu kaupunginosien    
 kehittäminen, lähiövyöhykkeiden   
 kehittäminen
n Asuntokannan monipuolistaminen,  
 hybridiasumisen mahdollisuus
n Palveluiden toimintamahdollisuuksien  
 monipuolistaminen
n Paikallisten verkostojen aktivoiminen

Hankkeessa käsitellään Porin kerrostaloalueita 
osana yhteistä elinympäristöä, joilla on oma 
erityinen piirteensä. tiukan aluerajauksen sijaan 
tarkastellaan alueita osana toiminnallista koko-
naisuutta ja parannetaan niiden integroitumista 
ympäristöönsä. kaikki hankkeen toimenpiteet 
tähtäävät toimivan asuinympäristön kehittä-
miseen, jossa eri alueet liittyvät toisiinsa sekä 
fyysisesti että sosiaalisesti.

4.5  lähiöiden integroitu 
kehittäminen
KO M PA K T I  K AU P U N K I ,  P O R I



21

n  y h t e y s t i e d Ot:
Paavo Immonen, projektilakimies
Porin kaupunki / hallintokeskus
puh. 02 621 1246

Olavi Mäkelä, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Porin kaupunki / hallintokeskus
puh. 02 621 1601
etunimi.sukunimi@pori.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Lähiöprojektin loppuraportti: Porin kaupungin lähiöiden 
avaaminen ympäröivään kaupunkiin - kompakti kaupunki

O P I T TAVA A :  Hankkeessa on pyritty kohenta-
maan lähiöalueiden ympäristön laatua konkreetti-
silla positiivisilla muutoksilla (esim. kukkaistutus-
ten maisemapellot) ja strategisilla tavoitteilla (esim. 
uudet täydennysrakentamisen suunnitelmat). Useita 
ympäristön laadun ja toimintamahdollisuuksien pa-
rantamiskohteita ehdittiin toteuttaa jo hankkeen ai-
kana. Alueen rakennuskannan kunnolla on todettu 
olevan merkittävä vaikutus ihmisten viihtyvyyteen. 
Hankkeen aikana on asuntokannan kehittämisek-
si järjestetty infotilaisuus hissien rakentamisesta ja 
rohkaistu taloyhtiöitä ketjutettujen julkisivukorjaus-
ten toteuttamiseen. ARA:n vapautuspäätöksen saa-
neita entisiä aravavuokrataloja on kehitetty eteen-
päin eri tavoin.

Hanke on synnyttänyt kokonaisvaltaisen alueen 
kehittämisaallon, jossa kehittämistoimet liittyvät 
ympäristöön (esim. Jokikeskuksen toteuttaminen, 

jokiympäristön vetovoiman lisääminen), liikku-
miseen (liikenneratkaisut), viheralueiden kehittä-
miseen (puutarhapalstat, kevätsiivoukset), täyden-
nysrakentamiseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistä-
miseen, palveluiden kehittämiseen (hybridiPori), 
asuntokannan korjaamiseen, asuntokannan kehit-
tämiseen (aravarajoituksista vapautuksen saaneiden 
vuokratalojen kehittäminen), lähidemokratian ke-
hittymiseen (uusien vaikuttamistapojen kehittämi-
nen; paikalliset parlamentit, juhlaseminaarit yms, 
vuosittaiset yleisötilaisuudet, ”nuorten porilaisten 
marssi”) ja asuinympäristön turvallisuuteen (yöpar-
tio).

Hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa 
yhteistyötä toteutettiin vastaavia hankkeita toteutta-
neiden tahojen kanssa, kuten Lahden Ostari-hank-
keen toteuttajien kanssa. 

Lähiöiden integroitu kehittäminen,
Kompakti kaupunki, Pori

mailto:etunimi.sukunimi@pori.fi
http://www2.pori.fi/kompaktikaupunki/linkit/loppuraportti111214.pdf
http://www2.pori.fi/kompaktikaupunki/linkit/loppuraportti111214.pdf
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä

O i va l l u s :  Jyväskylässä käynnistet-
tiin vuonna 2006 asumisvision laadinta. 

Sy säyksen asumisvision käynnistämiselle antoi 
kaupungin yhdyskuntarakentamisen toteuttamis-
ohjelma KymppiR:n laatiminen. Ohjelman jatko-
kysymyksenä tuli esille, millaista asuinrakentamista 
tuleville asuinalueille suunnataan ja miten asumista 
voitaisiin näillä alueilla kehittää. Muita keskeisiä 
asumisvision käynnistymiseen vaikuttaneita tekijöi-
tä olivat keskustelu asumistoiveiden ja rakennettavi-
en asuntojen ristiriidasta, koerakentamisen alhainen 
määrä ja uusien vaihtoehtoisten suunnittelu- ja tuo-
tantotapojen etsiminen. Asumisvisioluonnos 2020 
on selvitys, johon perustuu asumisen kehittämisen 
suuntaviivat. Uusi tuleva Jyväskylän asumisvisio 
tähtää yhteisen strategian luomiseen, joka hyväksy-
tään poliittisessa päätöksenteossa alueen yhteiseksi 
asumisen kehittämisen tavoitteeksi.

Tämä raportti nostaa esiin Jyväskylässä toteu-
tettuja ja käynnissä olevia asumisen rakentamis-
hankkeita, joiden taustalla heijastuvat asumisvi sion 
tavoitteet. Lyhyet hankeselostukset käsittelevät täy-
dennysrakentamista, senioriasumista, palveluasu-
mista, monipuolista asuinaluetta, osallistumista 
suunnitteluun sekä puurakentamista. Jyväskylän 
Kangas-hanke on käsittelyssä tarkemmin luvussa 

5.4. Jyväskylän asumisvision raportti on luettavissa 
kokonaisuudessaan tämän hanke-esittelyn lähteissä 
olevassa linkissä.

O P I T TAVA A :
huhtasuon keskusta
Huhtasuon alueella on käynnissä kehittämishanke, 
jossa edistetään täydennysrakentamisella Huhtakes-
kuksen muodostumista koko alueen eläväksi kes-
kukseksi. Alue on ollut mukana valtakunnallisessa 
lähiökeskustojen kehittämishankkeessa. Tavoitteena 
on saada alueelle uutta asuinrakentamista, joka pai-
nottuu erityisesti seniori- ja palveluasumiseen. Ase-
makaavan toteuttaminen on käynnistymässä. 

kortepohjan keskusta
Kortepohjan keskustan kehittämisen tavoitteena on 
alueen palvelujen turvaaminen täydennysrakenta-
misella sekä luoda alueelle laadukas keskustaidenti-
teetti. Kohteeseen toteutetaan seniori- ja palveluasu-
miskortteli. Kaava on laadittu kumppanuuskaavana 
työyhteenliittymän kanssa (rakennuttajia, palvelun-
tuottajia jne.). Kortepohjan seniorikortteliin laadi-
taan palvelusopimus toteuttajien kesken. Sopimuk-
sella varmistetaan alueelle tulevat yhteiset palvelut. 
Korttelin rakentaminen on käynnissä. 

n Tulevaisuuden asuminen kaupungissa
n Asumisen kirjo: eri elämäntilanteisiin  
 sopivaa asumista
n Asumisen luovuus: innovatiivista   
 asuinrakentamista
n Asumisen rikkaus: suvaitseva,   
 arkiviihtyisä ja yhteisöllisyyttä tukeva  
 kaupunki

4.6  Jyväskylän asumisvisio 2020

asumisvisio on julkilausuttu tavoitetila asumi-
sesta sekä sen erityispiirteistä ja kehityssuunnis-
ta Jyväskylässä vuodelle 2020. Visio on yhteinen 
tahtotila, joka ohjaa kaupungin toimialoja ja 
muita kaupungissa olevia toimijoita samaan 
suuntaan. asumisvisiossa määritellään asumi-
sen strategisia linjauksia sekä toimenpiteitä ja 
toimintamalleja asumisen kehittämiseksi jyväs-
kylässä vuosille 2007-2012.
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Leila Strömberg, asemakaava-arkkitehti
p. 014 266 5055
eunimi.sukunimi@jkl.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Jyväskylän asumisvisio - Asumisen strategiset linjaukset ja 
kehittämisen toimintaohjelma vuosille 2007 - 2012 
• Kohti yhteistä ymmärrystä – kuntalaisten 
kansalaisraatikokeilut jyväskylässä - raportti
• Jyväskylän Asuntomessut 2014 
• Säilyke, Säilytettävien pientaloalueiden selvitysraportti, • 
Jyväskylän kaupunki 2010
• Jyväskylän kaavoitus, yleiskaava

jokivarsi
Jokivarren asuinalue koostuu kolmesta erityyppi-
sestä laadukkaasta osa-alueesta: Äijälänsalmen ran-
nan rivitaloista, noppamaisista kaupunkivilloista ja 
5-kerroksisesta käärmetalosta, johon on sijoitettu 
palveluasumista. Alueen keskellä on suojeltu vanha 
koulurakennus. Hanke on suunniteltu kumppanuus-
kaavana. Erityisesti kerrostalon piha-alueen esteet-
tömään suunnitteluun on panostettu. Käärmetalo ja 
osa kaupunkivilloista on jo toteutettu.

jyväskylän yleiskaavan kansalaisraati
Parhaillaan laadittavana olevan Jyväskylän yleiskaa-
van luonnosvaiheessa toteutettiin uudentyyppinen 
osallistumismenettely ns. kansalaiskaarti. Raati ko-
koontui kevään 2012 aikana useita kertoja ja siitä 
saatiin erittäin myönteistä palautetta. 

kuokkalan keskustan puukortteli
Kuokkalan keskustaan suunnitellaan puukerrosta-
lokorttelia. Hankkeen toteuttajia ovat Lakea Oy ja 
Stora Enso. Puukuokka on kehittämishanke, jossa 
CLT-tekniikan mahdollistaminen rakenteellisten 
ratkaisujen lisäksi tavoitteena on korkealaatuinen 
asuntosuunnittelu. Kaavamuutos on ehdotusvai-
heessa. 

ainola
Kuokkalassa Jyväsjärven rannalla sijaitsevan Aino-
lan kesäteatterialueen ympäristö täydennysrakenne-
taan alueen suojeluarvoja kunnioittaen. Hankkeen 
tavoitteena on mahdollistaa asumisen, liiketoimin-
nan ja palveluiden kehittäminen. Alueelle syntyy 
esteetöntä asumista vanhuksille ja rantaan paviljon-
kimainen avantouintikeskus. Hankkeen toteutus on 
käynnistymässä. 

ekotaajamahanke säynätsalossa
Säynätsalon koulurannan asuinalueen kaavoitus 
kytkeytyi Keski-Suomessa toteutettavaan ekotaa-
jamahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli mal-
lintaa asukaslähtöisen ja energiatehokkaan asuin-
alueen suunnittelu ja toteutus sekä levittää malli 
muuallakin sovellettavaksi. Tiiviin pientalorakenta-
misen lisäksi alueelle on suunniteltu 4-kerroksinen 
asuinkerrostalo, johon voidaan toteuttaa vanhusten 
palveluasumista. Kaavamuutos on ehdotusvaiheessa. 

Aijälänrannan asuntomessut 2014
Äijälänrannan asuntomessualue sijaitsee Jyväsjärven 
itärannalla, noin 5 kilometrin päässä keskustasta. 
Kyseessä on kestävän kehityksen mukainen täyden-
nysrakentamiskohde. Messualueelle rakentuu 37 
omakotitaloa sekä yksi Jyväsjärven rantaan tuleva 
13-kerroksinen tornitalo. Monipuolisten pientalojen 
ja arkkitehtonisesti korkealaatuisen tornitalon suun-
nittelu on rakennuslupavaiheessa. 

Palokunnanmäki
Palokunnanmäki on kolmen toteuttajan (NCC, Jy-
väskylän Vuokra-asunnot ja Lemminkäinen) tiivis 
kerrostalopainotteinen asuinkorttelikokonaisuus 
keskustan tuntumassa vanhan paloaseman tontil-
la. Tämä 380-460 asukkaan ja eri hallintomuotojen 
kokonaisuus muodostuu yhdestä tontista ja sen kes-
kelle jäävästä suuresta korttelipihasta. Pysäköinti on 
maan alla kahdessa kerroksessa.  

Vuonna 2013 käynnistyy uusi asumisvisiotyö ar-
vioinnin pohjalta. Jyväskylän kaupunki toteutti en-
simmäisenä Suomessa kuntavetoisesti kaksi erityyp-
pistä kuntalaisten kansalaisraatia tammi-helmikuun 
2012 aikana. Ensimmäiset kansalaisraadit käsitteli-
vät Jyväskylän kaupungin täydennysrakentamisen 
periaatteita sekä kaupungin uutta asiakaspalvelu-
mallia.

Jyväskylän asumisvisio 2020

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/12113_jyvaskylan_asumisvisio_2020.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/12113_jyvaskylan_asumisvisio_2020.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/53906_Kuntalaisten_kansalaisraatiraportti_2012.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/53906_Kuntalaisten_kansalaisraatiraportti_2012.pdf
http://www.asuntomessut.fi/jyvaskyla-2014
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/sailyke/sailykeraportti_2010.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/sailyke/sailykeraportti_2010.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/741
http://www.asuntomessut.fi/jyv%C3%A4skyl%C3%A4-2014/messualue


24

t i i v i s t e l m ä

ava i n s a n at

O i va l l u s :  Energiankulutuksen vä-
hentämisen näkökulmasta keskitehokkaan 

asuinrakentamiseen kehittämisen erityisenä tavoit-
teena on luoda edellytyksiä yhdyskuntarakenteen 
tiivistämiselle. Energian säästön lisäksi tiivis raken-
ne tuottaa kaupunkimaiseen asumiseen luontevasti 
kuuluvaa yhteisöllisyyttä ja kohtaamisen tilanteita. 
Tästä näkökulmasta tiiviys ei ole jotakin negatii-
vista, jota pitäisi välttää. Päinvastoin, tiivistämisen 
avulla luodaan edellytyksiä kaupunkimaisen elä-
mäntavan toteuttamiseen hyvien palvelujen sekä 
julkisten- ja kevyen liikenteen yhteyksien äärellä. 
Samalla luodaan mahdollisuuksia vastata moni-
muotoistuvien elämäntapojen, erilaistuvien perhe-
muotojen sekä esimerkiksi työnteon ja vapaa-ajan 
vieton tavoissa tapahtuneiden muutosten asettamiin 
haasteisiin. 

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuu-
rin laitos on toteuttanut Tampereen kaupunkiseu-
dun kuntayhtymän toimeksiannosta keskitehokasta 
asuinrakentamisesta koskevan hankkeen. Hanke 

alkoi keväällä 2011 ja päättyi tammikuussa 2012. 
Hankkeen tuloksena syntyi keskitehokkaan asuin-
rakentamisen ideasuunnitelmat viiteen pirkanmaa-
laiseen kuntaan. Syksyn 2011 aikana 45 asuntosuun-
nittelun ammattikurssin opiskelijaa osallistuivat 
hankkeeseen. Valmiit suunnitelmat esittävät lukui-
sia vaihtoehtoisia ja innovatiivisia ratkaisuja kunkin 
suunnittelualueen jatkokehittämisen pohjaksi. Paik-
kaan sitoutuneiden ratkaisuehdotusten lisäksi suun-
nitelmiin sisältyy runsaasti yleispäteviä keskitehok-
kaan asuinrakentamisen ideoita ja ratkaisumalleja.

Lisäksi hankkeessa laadittiin keskitehokkaan 
asuinrakentamisen taustaa ja tavoitteita käsittelevä 
selvitys. Selvityksessä on pyritty luomaan sekä sel-
keitä määrällisiä että hienovaraisempia laadullisia 
reunaehtoja tulevaisuuden tiivistyvän Tampereen 
seudun asuinrakentamisen ohjaukselle.  Selvitystyö 
on toteutettu Jukka Aaltosen tekemänä diplomityö-
nä. Aaltonen esittää työssään kaikkiaan 12 käytän-
nön konseptia, jotka tukevat keskitehokkaan asumi-
sen kokonaisvaltaisen käytettävyyden toteutumista.  

keskitehokkuuden kehittämistarpeen lähtökoh-
tana on eheytyvää yhdyskuntarakennetta tavoit-
televa tampereen kaupunkiseudun rakennesuun-
nitelma 2030, joka pyrkii keskittämään seudun 
kasvun tiiviisti joukkoliikennevyöhykkeille, kuten 
raitiotie- ja bussiliikenteen laatukäytäville sekä 
rautateiden asemanseuduille. tiivistämisen työ-
kaluksi ja asuntotuotannon monipuolistamiseksi 
tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen oh-
jelma 2030 esittää keskitehokkaaksi luonnehdittua 
rakennustapaa eli asumiskonsepteja ja talotyyppe-
jä, jotka ovat pienimittakaavaisia tai mittakaavoja 
yhdisteleviä, mutta maankäytön tehokkuudeltaan 
kaupunkiseudun tarpeisiin riittäviä. keskitehok-
kaan rakentamisen tavoitteena on holistinen 
kaupunkiasumisen malli, jossa asumisen reviiri 
hahmotetaan asunnon tasoa laajempana tilojen ja 
toimintojen moniulotteisena kudelmana.

n Eheytyvän yhdyskunta-
 rakentamisen malli
n Tiivis, monipuolinen asumismalli
n Keskitehokkuus vastauksena   
 ilmastonmuutokseen, elämän tapa -  
 muutokseen ja asennemuutokseen
n Tiiviin rakentamisen koealueet

4.7  tutkimushankkeet
K E S K I T E H O K A S  R A K E N TA M I N E N , 
TA M P E R E E N  K AU P U N K I S E U T U
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O P I T TAVA A:  Keskeisenä keinona asukaslähtöi-
selle toteuttamiselle hankkeen selvityksessä esitetään 
pientalomaiseen rakentamistapaan kuuluvien laatu-
tekijöiden hyödyntämisen keskitehokkaassa asuin-
rakentamisessa. Aaltosen tekemässä diplomityössä 
korostetaan erityisesti asumisen yksityisyyden tur-
vaamisen, itseilmaisun mahdollistamisen ja muun-
tojoustavuuden merkitystä. Pientalomaisia piirteitä 
sisältävä ja tilallisilta ominaisuuksiltaan avara asun-
to kompensoi korttelirakenteen tiiviyttä ja luo viih-
tyisän asumisen lähipiirin. Tiivis rakentamistapa 

vuorostaan luo edellytyksiä sosiaalisesti rikkaaseen 
ja toiminnallista monipuoliseen kaupunkielämään. 

Konseptien käyttöönoton kannalta keskeistä on 
nivoa rakennussuunnittelu ja asemakaavoitus toi-
siinsa nykyistä joustavammalla tavalla. Tavoitteena 
on tällöin arkkitehtisuunnittelusta lähtevien ideoi-
den ja uusien talotyyppien mahdollistuminen yleis-
luontoisen kaavan puitteissa sekä kaavoittajan että 
rakennusvalvonnan osallistuessa aktiivisesti laadun-
varmistukseen.

n  y h t e y s t i e d Ot:
tampereen teknillinen yliopisto tty
Markku Hedman, professori
puh. 040 702 4884,
etunimi.sukunimi@tut.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan 
rakentamisen malleista -julkaisu, Hedman, M. Arkkitehtuurin 
laitos, TTY. 2012.
• Tutkielma tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen 
mahdollisuuksista. Aaltonen, J. diplomityö, Arkkitehtuuri, 
TTY. 2011

Keskitehokas rakentaminen, 
tampereen kaupunkiseutu

Esimerkki Oriveden suunnittelualueesta, Rapujen Tanssi, Aku-Ville Jäntti.

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20863
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20863
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20863
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20940
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20940
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20940
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ava i n s a n at

tau s ta

hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin asumisen 
ja asuntoalueiden kehittämishaasteisiin: 
1) haja-asutuksen leviämisen hillintä taajama-
pientaloasutuksen vetovoimaisuutta paranta-
malla
2) rakentamisen laatutason nostaminen
3) kuntien ja valtion aiesopimuksessa tavoitel-
lun asuntotuotannon tämänhetkisen vajeen 
kiinni kurominen. Hankkeen tärkein tulos on 
sarja ”laatukortteja”.  viimeistellyissä laatukor-
teissa kuvataan keskeisimmät tekijät, joista 
yhdyskuntarakennetta eheyttävä laadukas 
pientaloasuminen rakentuu.

n Kaava-alueen pientaloasumisen   
 kehittäminen
n Asumisen suunnitteluperiaatteiden  
 selvittäminen mallien avulla
n Asumisen laatukorttien    
 hyödyntäminen suunnittelussa

O i va l lu s :  KUUMA-hankkeeseen teh-
tiin aihealueeseen liittyvää perustutkimusta 

pääosin keväällä ja kesällä 2011. Perustutkimuk-
sessa perehdyttiin laadun ja ekotehokkuuden tutki-
mukseen kirjallisuuden ja seminaariosallistumisen 
muodossa. Tutkimusmateriaalista koottiin oleel-
lisimpia teemoja tiivistetysti lähtökohtaraporttiin. 
Taustatietotutkimuksesta saatua tietoa on käytetty 
pohjana esimerkkialueiden arvioinnin laadun kri-
teerien määrittelyssä ja mallikorttiteemojen valin-
nassa.

KUUMA-alueiden esimerkkikohteiden (pien-
taloalueiden) arviointiin kehitettiin yksinkertainen 
arviointityökalu. Arviointiin on otettu mukaan niitä 
tekijöitä, joiden on katsottu vaikuttavan merkittä-
vimmin ekotehokkuuteen ja yhdyskuntarakenteen 
eheytymiseen sekä elinympäristön laadun kokemi-
seen ja joita on mahdollista arvioida edes jossain 

määrin luotettavasti kaavamateriaalin ja muun jul-
kisesti saatavilla olevan aineiston perusteella. 

Tavoitteena oli pystyä tunnistamaan alueiden vä-
lisiä eroja niiden ekotehokkuuden osatekijöissä. Ar-
viointityökalun pohjana on toiminut Eriksson arkki-
tehtien Tekes-rahoitteisen tutkimus- ja kehityshank-
keen tuloksena kehitetty ekotehokkuustyökalu, jota 
on Kuuma-laatuasumisen hanketta varten muokat-
tu niin, että se on mahdollisimman yksinkertainen, 
mutta kuitenkin suuntaa antava. Hankkeen selvitys-
vaiheessa järjestettiin seminaareja, opintomatka, to-
teutettiin asukaskyselyjä ja panostettiin viestintään.

K U U M A - L A AT UA S U M I S E N  H A N K E , 
k u u m a - k u n n at
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n  y h t e y s t i e d Ot
Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti, 
Järvenpää, KUUMA-kunnat, 040-315 2455 
etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi, 

Johanna Viita, yhteistyöjohtaja, 
KUUMA-seutu, 040-7530 630, 
etunimi.sukunimi@kuuma.f

Arja Sippola, varatoimitusjohtaja, 
Eriksson Arkkitehdit Oy, 0500 447
Satu Lavinen, projektiarkkitehti, viestintä, 
Eriksson Arkkitehdit Oy, 0108 354 236, 050 4086 490  
etunimi.sukunimi(at)eriarc.fi

n  l i s ät i e tOa :
• kuuma-laatuasuminen.net ja kuuma-laatuasuminen.net/
aineistoa
• Kuumakuntien asukaskyselyn tuloksia, Marketta Kyttä & 
Mikko Johansson, Mapita.
• Yhdyskuntarakennetta eheyttävän laadukkaan 
pientaloasumisen loppuraportti, KUUMAseutu ja Eriksson 
Arkkitehdit Oy (marraskuu 2012)

O P I T TAVA A : Hankkeen tärkein tulos on sarja 
”laatukortteja”.  Viimeistellyissä laatukorteissa kuva-
taan keskeisimmät tekijät, joista yhdyskuntaraken-
netta eheyttävä laadukas pientaloasuminen raken-
tuu. Kortteja voidaan käyttää suunnittelun apuväli-
neenä sekä suunnitelmien tai alueiden arvioinnissa. 

Ne ovat esitteen kaltaisia 2-8 sivun laajuisia oppaita. 
Yleiskortit (19 korttia) jakaantuvat neljään osaan 
jotka valottavat ekotehokkuutta, aluetason ominai-
suuksia, lähiympäristön toteutuksen laatua sekä laa-
dun ohjaamista hallinnon eri tasoilla.

Kuuma-laatuasumisen hanke, 
kuuma-kunnat

http://www.kuuma-laatuasuminen.net/home
http://www.kuuma-laatuasuminen.net/aineistoa
http://www.kuuma-laatuasuminen.net/aineistoa
http://www.eriarc.fi/laatuasuminen/asukaskyselyn_tulokset_20120304.pdf
http://www.eriarc.fi/laatuasuminen/asukaskyselyn_tulokset_20120304.pdf
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_print_20121123.pdf
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_print_20121123.pdf
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_print_20121123.pdf
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t i i v i s t e l m ä

ava i n s a n at

O i va l lu s :  Kyseinen tutkimus on osa 
laajempaa lähiökehittämisen projektia, 

(Entelkor-hanke). Projekti on valmistunut vuonna 
2012 ja loppuraportissa käsitellään lähiön kehittä-
mishankkeita eri näkökulmista ja lähtökohdista. 
Entelkor (Energiatehokas lähiökorjaaminen) oli 
TTY:n Arkkitehtuurin ja Rakennustekniikan laitos-
ten yhteinen tutkimushanke. Tähän selvitykseen on 
nostettu tutkimus ”Lähiön emergenssi, case Kontu-
la”. Tutkimuksessa on hyvin innovatiivinen ja rajoja 
kokeileva ote. 

Tutkimus linjautuu perustelemaan hajanaisen 
kaupunkirakenteen tiivistämistä rohkaisemalla 

muutosvoimaisimpia alueita kasvamaan houkuttele-
viksi keskuksiksi, jotka vetävät puoleensa tiiviimpää 
asumista. Helsingin metropolialuetta eri mittakaa-
voissa tarkastellen tutkimuksen pyrkimyksenä on 
osoittaa, kuinka alueen odotettavissa oleva kasvu 
tulee kanavoida muodostamaan tiiviimpi kaupun-
ki. Tässä tarkastelussa esikaupungeilla on erityinen 
rooli alueina, joiden infrastruktuuri ja maankäyttö 
sallisivat paljon tiiviimmän rakentamisen, ja joiden 
energiatehokkuus, ekologisuus ja toimivuus paranisi 
täydentämällä.  Työ on osa tutkimushanketta, joka 
pyrkii löytämään ja esittämään energiatehokkaita 
ratkaisuja Suomen lähiöiden tulevaisuudelle.

työssä tutkitaan helsingin metropolialueella 
sijaitsevan lähiön energiatehokasta, ekolo-
gisesti kestävää täydentämistä. tutkimuksen 
lähtökohtana on emergenssinä tunnettu ilmiö. 
kaupungin toimintojen kompleksisessa verkos-
sa saavutettavuus vaikuttaa olevan voimakkain 
yksittäinen tekijä kasvavassa ja muuttuvassa 
kaupungissa. tutkimus linjautuu perustelemaan 
hajanaisen kaupunkirakenteen tiivistämistä 
rohkaisemalla muutosvoimaisimpia alueita 
kasvamaan houkutteleviksi keskuksiksi, jotka 
vetävät puoleensa tiiviimpää asumista. tulokse-
na esitellään kolme innovatiivista täydennysra-
kentamismallia.

n uusia innovaatioita lähiöiden   
 houkuttelevuuden lisäämiseen
n Energiatehokas, ekologisesti kestävä  
 täydennysrakentaminen
n Lähiöiden kasvaminen tiivistäen

H U R M A AVA  L ä H I ö 
–  E N E R g I AT E H O K A S  L ä H I ö KO R J A A M I N E N , 
h e l s i n k i
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O P I T TAVA A :  Analyysiin tuloksena esitetään 
kokoelma täydennysrakennusmalleja, joiden jou-
kosta kolmea ratkaisua tutkitaan syvemmin. Mallit 
ovat ehdotuksia, jotka on tarkoitettu herättämään 
keskustelua ja ajatuksia Kontulan tyyppisten kasva-
vien esikaupunkien täydentämisestä. Tutkimuksessa 
pyritään löytämään lähiön potentiaalin tilanteessa, 
jossa kasvaminen tiivistäen ymmärretään ainoaksi 
vaihtoehdoksi, joka todella tuottaa energiatehokas-
ta, kestävää, joustavaa ja elinvoimaista ympäristöä. 
Esityksissä vältetään valmiiden ratkaisuiden esittä-
mistä, ja pyritään sen sijaan nostamaan esiin erilai-
sia arkkitehtuureja, teknologioita ja visioita ennak-

koluulottomaan täydennysrakentamiseen. Tulokset 
ovat tyypiltään, kokoluokaltaan ja käyttöprofiililtaan 
hyvin erilaisia. Tutkija pyrkii tarjoamaan sekä talou-
dellisesta näkökulmasta helposti toteutettavia ideoi-
ta, että vaihtoehtoja, joiden toivotaan innostavan 
näkemään kasvavat lähiöt suurten investointien ja 
edistyksellisten rakennushankkeiden kohteina.

Entelkor-hankkeessa on esitteillä muitakin tutki-
muksia lähiöiden kehittämiselle, mm. energiatehok-
kuusluvun ja lämmönkulutuksen laskenta, parveke-
lasituksen energiataloudelliset vaikutukset, kierrätys 
arkkitehtuurissa – betonielementtien ja muiden 
rakennusosien uudelleenkäyttö uudisrakentami-

sessa sekä lähiöiden energiatehokkaassa korjaus- ja 
täydennysrakentamisessa, tulevaisuuden kaupungin 
ekosysteemi – skenaarioita lähiökehittämisen tueksi, 
muunneltava lähiöasunto – lähiökorjaamista asun-
non ja asukkaan näkökulmasta, lähiöiden todellinen 
kunto, kerrospihatalo – rakennus pukeutuu energia-
tehokkaaksi, osittaisen purkamisen ja elementtien 
kierrättämisen edellytykset Suomessa, aurinkoläm-
pö ja korjausrakentaminen, korjaustoimien vaiku-
tukset lähiökerrostalon energiakulutukseen, kierrä-
tysmateriaalien käyttö rakentamisessa.
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h i lO :  Malli perustuu ostoskeskuksen mittavaan 
laajentamiseen. Alueen vetovoimaisuutta pyritään 
lisäämään maamerkinomaisella hybridirakennuk-
sella, joka käsittää asuntoja, liiketilaa, toimistoja, 
lähiruokatuotantoa, viihde- ja liikuntatiloja, sekä 
epäkaupallisia yhteistoimintoja. Energiatehokkuus 
huomioidaan rakennuksen massoittelussa mikroil-
maston ja auringonvalon mukaan, sekä resurssien 
järjestämisestä metabolismin kannalta mahdolli-
simman hyödyllisesti. Hybridirakennus voisi käyt-
täjäkunnaltaan soveltua perheasuntojen ja yksiöiden 
lisäksi erityisen hyvin esimerkiksi palveluasumiseen, 
sillä kaikki tarvittavat palvelut ovat periaatteessa 
vain hissimatkan päässä. 

Mallissa Kontula pysyy muilta osin muuttumat-
tomana ja historiallinen ominaisluonne säilytetään. 
Ostoskeskuksen alle voidaan myös kaivaa mitta-
vasti paikoitusta, jolloin saadaan vapautettua koko 
alueel ta paikoituskenttiä esimerkiksi viherkäyttöön. 
Toteuttamiseen vaaditaan suuria investointeja, 
mutta hankkeen eteenpäinvieminen on verrattain 
ongelmatonta, koska asunto-osakeyhtiöiden sijaan 
muutosvaatimukset kohdistuvat enimmäkseen yri-
tyksiin. Saavutettavuudeltaan ostoskeskus sijaitsee 

kohdassa, johon puolen tunnin julkisilla kulkuväli-
neillä kuljetun matkan päässä asuu 87 000 ihmistä.

PA R A :  Minimiasumista ja paikallisia tarpeita tu-
kevien palveluiden syntymisen mahdollistava malli, 
jossa yhtä täydennysyksikköä varioimalla pystytään 
vastaamaan mitä erilaisimpiin tarpeisiin ja ongel-
miin. Mallin pyrkimyksenä on elävöittää aluetta 
ja nuorentaa väestön ikäjakaumaa, sekä tuomaan 
alueel le uudentyyppistä liiketoimintaa. Olemassa 
olevia rakennuksia ja infrastruktuuria hyödynne-
tään alustana. Täydennysyksikkö koostuu yhdestä 
moduulista, jota voi varioida loputtomaksi määräksi 
erilaisia yhdistelmiä. Tuloksena on hyvin vaihtelevia 
asuntoja ja kokonaisuuksia.

Kohderyhmänä ovat ennen kaikkea nuoret 
asukkaat, jotka hakevat kiinnostavia, vaihtoehtoi-
sia asumistyylejä. Täydennysmalli vastaa erityisesti 
valtavaan vuokrayksiköiden ja kaksioiden ylikysyn-
tään. Minimikoti kerrostalon katolla 15 min päässä 
Helsingin keskustasta voisi olla hyvinkin haluttava 
asumismuoto. Itseorganisoituva moduulimalli vas-
taa kaikkein akuuteimmin asuntopulaan erittäin 
edullisin keinoin. Malli vaatisi toteutuakseen sel-

hilo Para Para
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Pekka Tynkkynen, 
puh.040 7082869 
pekka@pekkatynkkynen.com

Harri Hagan, TTY Arkkitehtuuri
hankkeen vastuullinen johtaja
Elina Alatalo, p. 044 2569936
etunimi.sukunimi@tut.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Hurmaava Lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen 
-hankkeen loppujulkaisu. TTY, Arkkitehtuurin laitos, kevät 
2012, YM:n ja ARA:n Lähiö-ohjelmavuosille 2008–2011
• ENTELKOR-projektin esittely, TTY

keän ja yksinkertaisen rakentamissäännöstön, sekä 
ytimekkään brändäyksen. Mallin vaikea puoli on 
sen vaatima ”yleisönhyväksyntä” hyvin yksityiskoh-
taisissakin piirteissä, ja se on mahdollisesti hieman 
konfliktialtis. Toisaalta sen valoisa puoli on, että se 
myös tarjoaa kaikkein välittömimmin hyötyä taval-
liselle jo olemassa olevalle asumiselle. 

m i tO :  Mallissa tutkitaan uudenlaista täydennys-
rakennustyypistöä, jonka pyrkimyksenä on suojata 
olemassa olevia rakennuksia ja yhtenäistää haja-
naista kaupunkirakennetta, sekä tuottaa energiaa 
yli oman tarpeensa. Alueen harvaan rakennettuja 
tontteja täydentäen on mahdollista saavuttaa vä-
hintäänkin alkuperäinen 1970-luvun asukastiheys 
elinympäristön parantuessa. Ympäristöön mukau-
tuva rakennustyyppi tarjoaa monipuolista asumis-
ta esim. perheille. Katutasojen avonainen rakenne 
elävöittää aluetta ja tarjoaa liiketiloja pienyrittäjille 
ja erilaisille epäkaupallisille yhteistoiminnoille. Ra-
kennusten ydinosa on rakenteeltaan perinteinen 
kerrostalo, mutta se suojataan lasisella ulkokuorella, 
joka jättää alleen puolilämpimän terassivyöhykkeen 
ja vastaanottaa auringonsäteilyn energian suurella 
osalla pintaansa, joka on päällystetty ohutkalvoau-

rinkokennolla. Näin tuotettu energia voidaan syöt-
tää esimerkiksi asuntojen käyttösähköksi (10m2 
aurinkokennoa riittää yhden asunnon tarpeisin). 
Kuoren alle jäävä puolilämmin terassivyöyhyke ot-
taa vastaan hukkalämmön sisemmistä osista, jolloin 
koko rakennus ei menetä lämpöenergiaa ulkoilmaan 
juuri lainkaan.

Puolilämpimät tilat mahdollistavat runsaan lä-
hiruoan tuotannon ja laajat talvipuutarhat. Raken-
nusten viherkatot ja vihreä sisäpiha yhdessä terassi-
vyöhykkeiden kanssa luovat tilanteen, jossa raken-
nuksen tieltä raivattu biomassa korvautuu täysin 
uusilla viherrakenteilla. Tämä on kolmesta mallista 
kaikkein riskialttein ja todennäköisesti hankalin vie-
dä eteenpäin. Toisaalta tarjoaa harkiten toteutettuna 
selkeitä hyötyjä niin monessa asiassa koskien koko 
aluetta, että mikäli erittäin rohkea täydentäminen 
tulisi kyseeseen, voitaisiin kallistua tämän mallin 
kaltaiseen ratkaisuun. Malli edustaa hieman saman-
kaltaista lähestymistapaa aluesuunnitteluun, kun 
alkuperäinen 1960-luvun suunnitelmakin, mutta 
monimuotoisuudessaan ja paikkaan mukautuvuu-
dessaan se ratkaisisi asumisen paljon viehättäväm-
mällä tavalla.

hurmaava lähiö – energiatehokas 
lähiökorjaaminen, Helsinki

mito

mailto:pekka@pekkatynkkynen.com
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=25784&lan=fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=25784&lan=fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=25784&lan=fi
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/arkkitehtuuri/tutkimus/projektit/entelkor/index.htm
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O i va l l u s :  Selvityksen on tarkoitus 
toimia käsikirjana kaikille pientalorakenta-

misen kanssa tekemisissä oleville: niin rakentajille, 
kaavoittajille, suunnittelijoille kuin talotehtaiden 
edustajille. Tavoitteena on nostaa esiin uusia näkö-
kulmia sekä muistuttaa kestävän suunnittelun tär-
keydestä. 

Tiiviillä ja kaupunkimaisella pientaloasumisel-
la on monessa Euroopan maassa pitkät perinteet. 
Suomessa se on mahdollisesti läpimurron partaalla. 
Yleistyminen riippuu hyvin pitkälle kuntien asun-
topolitiikasta.

Tiivis ja kaupunkimainen pientaloasuminen, 
niin vanhan kaupunkirakenteen tiivistäjänä kuin 
uusina aluekokonaisuuksina, yhdistää monessa 
mielessä kerros- ja pientaloasumisen parhaat puo-
let. Se tarjoaa kerrostaloasumiselle tyypillisen tiiviin 
kaupunkirakenteen ilmasto-, ympäristö- ja joukko-

liikennepoliittisine etuineen, mutta myös pientalo-
asumiseen kiinteästi liittyvät omat pihat ja itsenäi-
syyden.

Hankkeen kokonaistavoitteena oli selvittää tyyp-
pitalotuotannon nykytilaa Suomessa, siihen liitty-
viä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia sekä 
kehittää tältä pohjalta uusia ratkaisumalleja raken-
tamiseen. Suunnittelulle asetettuja yleisiä tavoittei-
ta olivat esimerkiksi energiankulutuksen vähen-
täminen sekä kaupunkirakenteiden tiivistämiseen 
ja talotypologian monipuolistamiseen soveltuvien 
tyyppitalojen kehittäminen. Lisäksi suunnitelmissa 
perehdyttiin asumisen megatrendien tyyppitalo-
tuotannolle aiheuttamiin kehittämistarpeisiin. Täl-
laisia trendejä ovat esimerkiksi monimuotoistuvat 
elämäntavat ja –tyylit, perhemuotojen ja perhekoon 
muutokset sekä muutokset työnteon ja vapaa-ajan 
vieton tavoissa.

n Tyyppitalojen haasteet    
 täydennysrakentamiselle
n Pientalot uusiin tarpeisiin
n Tiiviin kaupunkirakenteen tyyppitalot

tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin 
laitos on toteuttanut tampereen kaupungin 
toimeksiannosta tampereen kaupungin eri-
tyispiirteiden pohjalta kehitettyä tyyppitaloa, 
tampere-pientaloa koskevan hankkeen. hanke 
alkoi 1.11.2011 ja päättyi 31.5.2012. Hankkeen 
tuloksena syntyivät tampere-pientalon uusia 
ratkaisumalleja koskevat suunnitelmat.  lisäksi 
hankkeessa laadittiin tyyppitalojen taustaa ja 
tulevaisuuden tavoitteita käsittelevä selvitys.

I d E O I TA  P I E N TA LOA S U M I S E E N , 
TA M P E R E - P I E N TA LO H A N K E
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O P I T TAVA A :  Suunnitelmat laadittiin kevään 
2012 asuntosuunnittelun jatkokurssilla opiskelijatöi-
nä. Kurssin suoritti kaikkiaan 12 opiskelijaa. Tyyp-
pitalojen taustaa ja tulevaisuuden tavoitteita käsit-
televän selvityksen laati arkkitehtiylioppilas Kaisu 
Kammonen diplomityönään.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus vapaasti kehittää 
tämän päivän tamperelaiseen pientalorakentami-
seen soveltuvia tyyppitalojen konsepteja. Julkaisussa 
esiteltävät suunnitelmat ovat luonteeltaan ja lähes-
tymistavaltaan hyvin erilaisia. Osassa päähuomio 
on ollut tuotantotekniikassa, joissain toisissa taas on 

korostettu asumisen kokemuksellisia piirteitä, yhtei-
söllisyyttä tai esimerkiksi muuntojoustavuutta. Yh-
teistä kaikille on kestävän rakentamisen toteuttami-
seen liittyvä säästeliäisyys ja yksinkertaisuus. Nämä 
tyyppitalot on tarkoitettu tavallisille ihmisille. Ne 
eivät kuitenkaan ole ilmeeltään tai tilallisilta ominai-
suuksiltaan tavanomaisia. Päinvastoin, suunnitelmi-
en tavoitteena on luoda mahdollisuuksia tyyppita-
lotuotannon kehittymiseen ja monipuolistumiseen 
tulevaisuudessa.

Jatkokurssin opettajina toimivat professori 
Markku Hedman ja arkkitehti Laura Vara. 

n  y h t e y s t i e d Ot:
tampereen teknillinen yliopisto tty
Markku Hedman, professori
puh. 040 702 4884,
etunimi.sukunimi@tut.fi

n  l i s ät i e tOa :
• TAMPERE-PIENTALO. Esimerkkejä tyyppitalon uusista 
ratkaisumalleista Tampereelle – julkaisu, TTY, Arkkitehtuurin 
laitos, 2011.
• Tyyppitalosta talopakettiin. Selvitys teollisen 
pientalotuotannon tilasta Suomessa, tulevaisuuden 
mahdollisuuksista ja kehitystarpeista. Kammonen, K. 
diplomityö, Arkkitehtuuri, TTY, 4.4.2012.

Ideoita pientaloasumiseen, 
tampere-pientalohanke

CLT-Konsepti 25+51N10, 
moduulirakenne, Sakari Miettunen.

Talo Hyyryläinen, jaettavissa kolmeksi erilliseksi asunnoksi, 
henna latva-mäenpää.

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21163
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Tä S S ä  K A P PA L E E S S A  mielenkiinto keskittyy 
osallistumisen ja täydennysrakentamisen kehittämi-
seen asuinalueiden suunnittelussa. esimerkkihankkeet 
koostuvat teemaa eri tavalla lähestyvillä näkökulmilla. 
Osallisuus nähdään yhtäältä ns. 4P-mallina, jolloin 
osallisina suunnitteluun koetaan julkinen sektori, yksi-
tyinen sektori, asukas ja tuleva asukas. Toisaalta osallis-
tumisen kehittäminen voidaan nähdä myös tiiviimmin 
julkisen ja yksityisen sektorin välisen vuorovaikutuksen 
parantamisena. 4P-malli esiintyy hankkeissa päämää-
ränä, ja sitä on toteutettu eri toimenpiteillä. Yhteistyö-
tahoina voidaan lisäksi nähdä toteuttajien (rakennutta-
jat) välinen yhteistyö (kumppanuus). Majamaa (2008) 
kuvaa 4P-mallia viereisessä kuvassa.

tämän teeman sisällä käsitellään myös osallisuutta 
laajemmassa mielessä kuin suunnitteluvaiheen osal-
listumisessa. Osallistumisen kehittäminen voidaan 
nähdä työvälineenä alueen kehittämiselle. tällaisia 
esimerkkejä ovat esimerkiksi foorumit, heikkojen sig-

naalien havainnointi, Living Lab-hankkeet ja erilaiset 
tekniset välineet asukkaiden mielipiteiden selvittämi-
selle (esim. pehmogis). Eräissä hankkeissa tavoite on 
asetettu julkisen ja yksityisen välisen kumppanuuden 
parantamiseen, jolloin osallisuutta tarkastellaan enem-
män yhteistyön kehittämisenä kuin asukkaan mielipi-
teen kuulemisena. hankkeiden perusteella on myös 
todettavissa, että haasteena voi olla myös asukkaiden 
aktiivisuus yhteistyössä, vaikka kanavat osallisuudelle 
on luotu.

tämän teeman tutkimushankkeena esitellään 
 URBA-hanketta sekä HOT-R-kaupunkiuudistushanket-
ta. URBA käsittelee ratkaisuja täydennysrakentamiseen 
ja asumisen kehittämiseen. HOT-R-kaupunkiuudistus-
hanke käsittelee täydennysrakentamisen toteuttamis-
ta sekä yhteistyön kehittämistä. lisäksi tarkastellaan 
täydennysrakentamisen suunnitelmia suomen kau-
pungeissa.

5. täydentävää rakentamista 
ja osallistavampaa suunnittelua

käyttäjäintegraation rakentuminen: 
PPP vs. 4P-malli (Anttiroiko 2010, 39; Majamaa 2008, 54).

julkinen yksityinen

Ihmiset
(käyttäjät)
nykyiset 
asukkaat

Kumppanuus

Ihmiset
(käyttäjät)

tulevat 
asukkaat

Focus
julkinen yksityinen

Kumppanuus

ihmiset
(käyttäjät)

nykyiset ja tulevat 
asukkaat

Focus

Formaali, reaktiivinen vaikutus

Informaali, reaktiivinen vaikutus

Formaali, proaktiivinen vaikutus

PPP-pohjainen 
kehitysprosessi

4P-pohjainen 
kehitysprosessi



35

 Projektin nimi Sijainti Avainsanat

Kehittämishanke Asukaslähtöinen asumisen Espoo Asukkaat kuluttajista suunnittelijoiksi, sujuva alueen suunnittelu 
  kehittäminen, Nupurinkartano  yhteisessä ymmärryksessä, heikot signaalit, asukasfoorumit, lasten osallistaminen

Kehittämishanke Asuinalueen jatkuvan Helsinki Asuinalueiden innovaatiohankkeiden toteuttaminen, ”neloskierre” 
  kehittämisen malli,  (yritysten, julkisen sektorin, tutkimuslaitosten ja asukkaiden yhteistyö)
  Living Lab Maunula    

Kehittämishanke Vuorovaikutteinen täydennys- Tampere Kaupunginosan täydennysrakentaminen, 
 rakentaminen keskustassa,  vuorovaikutteinen suunnittelu, 4p-mallin hyödyntäminen 
 tammela-projekti  
   
Kehittämishanke Asukkaat suunnittelijoina,  Helsinki, Tarinat, kommentoinnit, klubit, Pehmogis suunnittelun välineenä,
 esimerkkejä Helsingistä, Jyväskylä, vuorovaikutus suunnittelussa, matalan kynnyksen vaikuttaminen 
 jyväskylästä ja tampereelta tampere  

Kehittämishanke Sosiaalisesti kestävän Kirkkonummi Maankäytön suunnittelua 3d-mallin avulla, sosiaalisesti kestävän    
  suunnittelun   asuinalueen suunnittelu, pienkylät yhdyskuntarakenteen verkostoina    
 MOdEL 2020-hanke  esikaupunkialueella, elämänkiertoalueella, ankkuroituminen alueelle

Kehittämishanke Vetoa ja voimaa Helsinki Vuorovaikutuksen lisääminen päättäjien ja asukkaiden välillä, aluefoorumit,  
 Mellunkylään-hanke  alueellinen viestintä, yhteisötoiminta
   
Kehittämishanke/ Kokonaisvaltainen Suomi Täydennysrakentamisen toteuttamisen ja yhteistyön kehittäminen, osapuolten 
tutkimushanke kaupunkiuudistus, HOT-R  intressit ja niiden hyödyntäminen täydennysrakentamisen strategioissa, yhteistyö
 Alaotsikko:   kaupungin ja rakennuttajan välillä, WEB- pohjainen työkalu
 HOT-R-esimerkkejä  täydennysrakentamisen suunnitteluun
 täydennys rakentamisesta   
 keinoista  suomessa  alaotsikkoon: täydennysrakentamisen malleja suomesta
   
Tutkimushanke Urbaanin asumisen Pk-seutu, Suomi Asumisen uudet konseptit, urbaanin asumisen mallit 
 tulevaisuuden konseptit 
 – URBA-hanke  

Täydentävää rakentamista ja osallistavampaa suunnittelua - teeman hankkeet ja tutkimukset
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l l u s :  Hankkeen tavoitteena oli 
toteuttaa kumppanuuslähtöinen lähestymis-

tapa asuinalueen suunnitteluun. Mallina käytettiin 
4P-mallia (Public – Private – People – Partnership), 
jolloin asukkaat nostetaan ”kuluttajan” asemasta 
oman alueensa suunnittelijaksi. 

Mielenkiintoisimpana osallistumiskeinona tule-
vien asukkaiden mieltymysten tutkimiseen käytet-
tiin kaksivaiheista Signals-verkkotyökalua julkisen 
ja yksityisen yhteistyönä Oppiva kaupunkisuun-
nittelu ja asumisen arki-tutkimushankkeen tuella. 
Muita keinoja olivat mm. avoin verkkofoorumi sekä 
lasten arkkitehtuurikoulun tuottama ideointi ja sen 
tulosten tulkitseminen. 

Signals-työkalu on kehitetty heikkojen signaa-
lien tunnistamiseen. Ainoa kysymys vaiheessa yksi 
oli ”mikä tekisi Nupurista hyvän asuinpaikan”. Vai-
heessa kaksi vastaajat arvottivat saatuja vastauksia. 
Näin saatiin tieto sekä annettujen mielipiteiden koe-
tusta tärkeydestä että hajonnasta. Linkki kyselyyn 
lähetettiin sähköpostitse ympäröiville asukkaille 
asukasyhdistysten kautta ja se julkaistiin Espoon 
kaupungin etusivulla sekä yksityisen kehittäjän 
verkkosivuilla.

Nupurinkartanossa konkreettinen tulos oli se, 
etteivät ympäröivien alueiden asukkaat valittaneet 
kaavasta ja että kaavoittaja koki saavansa osallistu-
mismetodien avulla tarpeellista tietoa.

nupurinkartanon alueen suunnittelussa käy-
tettiin 4P- mallia. Asukkailta pyrittiin saamaan 
”heikkoja signaaleja” asuinalueensa kehittämi-
seen, joita voitiin hyödyntää jatkossa. Heikot 
signaalit käsittävät asukkaiden asuinalueen 
kommentoinnin hyvin yleisellä tasolla (ei kaa-
vaselvityksiin vastaamista). näin voitiin saada 
innovatiivisia ideoita alueen kehittämiselle. 
4P- mallin avulla kaavavalitukset ovat vähäisiä ja 
aluetta kehitetään yhteisymmärryksessä.

n Signals- työkalu
n Kaikenikäiset asukkaat 
 kuluttajista suunnittelijoiksi
n Sujuva alueen suunnittelu 
 yhteisessä ymmärryksessä
n Heikot signaalit, asukasfoorumit, 
 lasten osallistaminen

5.1  Asukaslähtöinen asumisen 
kehittäminen 
N U P U R I N K A R TA N O,  E S P O O
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Liisa Ikonen, Aluearkkitehti, 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Asemakaavayksikkö, 
p. 09 816 24149
etunimi.sukunimi@espoo.fi

n  l i s ät i e tOa :
• ”Kyllä kansa tietää” – tulevien asukkaiden osallistaminen 
asuinalueiden suunnitteluun. Kuronen, C.M. Teoksessa: 
Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin. Lammi, M. & Timonen L. 
(toim.). Kuluttajatutkimuskeskus. Tampere 2008
• Kumppanuudella kestävää kehitystä taloudellisesti, 
Kuntatekniikka- lehti 2/12, s.12-14
• Huomisen aluerakentaminen. Joustavat kortteliratkaisut ja 
vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, diplomityö, Melama 
Saara, Aalto-yliopisto,  2007. Arkkitehtuuriosasto, 
• Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen: suunnitteleeko 
asumista yhteiskunta, rakentaja vai asukas? M. Kuronen, M. 
YIT 2009  
• Kuronen, M. (2009). The role of partnerships in sustainable 
urban residential development. Aalto University, School 
of Engineering, Real estate Business. Aalto University 
publication series, doctoral dissertations, 63/2011
• Nupurinkartanon kaavaselostus,  Espoon kaupunki, 
kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö.

O P I T TAVA A :  4P-malli tarjoaa mahdollisuuden 
kuunnella eri osapuolia ja tarjota hankkeen osapuo-
lille sopivia ratkaisuja. Nupurinkartanon alueella 
huolenaiheena oli päivähoitopaikkojen turvaaminen 
alueen lapsille. Kaupungin budjettivaroin toteutta-
man päiväkodin rakentamiseen kuluu aikaa, mutta 
asukkaiden selkeän tarpeen täyttäminen on myös 
yksityisen rakennuttajan etu. Asukkaiden omistet-
tavaksi voidaan rakentaa päiväkoti, jossa yksityiset 
palveluntarjoajat tarjoavat Espoolle ostopalvelupäi-
väkotia tiloissa, jotka asukkaat yhdessä omistavat. 
Asukkaiden rooliksi jää hallinnoida omistamista. 
Tämänkaltainen ratkaisu antaa asukkaille paljon 
mahdollisuuksia käyttää infrastruktuuria omiin tar-
koituksiinsa. 

Histassa 4P-malli on ollut esillä myös laajamit-
taisena ratkaisuna järjestää palvelut sekä niiden ta-
loudelliset reunaehdot erityismaankäyttösopimuk-
silla. Maankäyttösopimus on yksityisen maanomis-
tajan ja kunnan välillä solmittava sopimus, jossa 

sovitaan mm. kunnallistekniikan toteuttamisesta ja 
maksamisesta asemakaava-alueelle. Tulevien asuk-
kaiden ympäristötietoisuus puolestaan rohkaisi 
yksityisen tahon kehittämään alueelle alueellista 
kallio lämpöjärjestelmää, joka ilmastovaikutuksil-
taan on vaihtoehtoisia malleja parempi.

4P-kumppanuus ei aiheuttanut asuinalueen ke-
hittämiselle kustannuksia. Uutta ajattelutapaa ja ai-
toa kumppanuutta se kuitenkin vaatii. Kumppanuus 
on sekä hyötyjen että riskien jakamista ja muiden 
toimijoiden intressien ymmärtämistä. 

Asuinalueen suunnitteluratkaisuissa on aina ky-
symys kompromisseista eikä kokonaista aluetta voi-
da suunnitella yksittäisten vastaajien mieltymysten 
pohjalta. Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu 
mahdollistaa rakentavan keskustelun ja hyvän tie-
donjakamisen jo hankkeen alkuvaiheessa.  Signals- 
työkalu tarjosi tähän mahdollisuuden toisin kuin 
yksisuuntainen kirjallisen mielipiteen jättäminen.

5.1  Asukaslähtöinen asumisen 
kehittäminen 
N U P U R I N K A R TA N O,  E S P O O

Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen, 
Nupurinkartano, Espoo

http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5230/03_kylla_kansa_tietaa_kuronen.pdf
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5230/03_kylla_kansa_tietaa_kuronen.pdf
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5230/03_kylla_kansa_tietaa_kuronen.pdf
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5230/03_kylla_kansa_tietaa_kuronen.pdf
http://lehti.kuntatekniikka.fi/sites/default/files/KT0212-PDF-WWW-LQ-v3.pdf
http://lehti.kuntatekniikka.fi/sites/default/files/KT0212-PDF-WWW-LQ-v3.pdf
http://opus.tkk.fi/dokumentit/diplomityot/saara_melama_diplomityo.pdf
http://opus.tkk.fi/dokumentit/diplomityot/saara_melama_diplomityo.pdf
http://opus.tkk.fi/dokumentit/diplomityot/saara_melama_diplomityo.pdf
http://www.metsaennakointi.fi/dokumentit/Kuronen.pdf
http://www.metsaennakointi.fi/dokumentit/Kuronen.pdf
http://www.metsaennakointi.fi/dokumentit/Kuronen.pdf
file:///D:\Kati-J\Hankkeet\Asumisen%20ulottuvuudet\Kartoitus%20(Simo)\ib.tkk.fi\Diss\2011\isbn9789526042206\isbn9789526042206.pdf
file:///D:\Kati-J\Hankkeet\Asumisen%20ulottuvuudet\Kartoitus%20(Simo)\ib.tkk.fi\Diss\2011\isbn9789526042206\isbn9789526042206.pdf
file:///D:\Kati-J\Hankkeet\Asumisen%20ulottuvuudet\Kartoitus%20(Simo)\ib.tkk.fi\Diss\2011\isbn9789526042206\isbn9789526042206.pdf
file:///D:\Kati-J\Hankkeet\Asumisen%20ulottuvuudet\Kartoitus%20(Simo)\ib.tkk.fi\Diss\2011\isbn9789526042206\isbn9789526042206.pdf
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=717-hecmccikgd&l=FI
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=717-hecmccikgd&l=FI
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l lu s :  Living Lab ajattelun perus-
tana on tukea käyttäjälähtöisten menetel-

mien käyttöä innovaatiotyössä ja kehittämisessä. 
Living Lab kehitysympäristöllä tarkoitetaan käyt-
täjälähtöistä (user-driven) avoimen innovaation 
ekosysteemiä, jonka avulla tuottajat voivat kehittää 
yhdessä käyttäjien kanssa tuotteita, palveluita ja toi-
mintamalleja aidoissa käyttäjätilanteissa. Tutkimus 
tukee kehittämistoimintaa läheisessä vuorovaiku-
tuksessa kehittäjien kanssa. Menetelmät ja tulokset 
vaihtelevat kohteiden mukaan. Maunulan kaltaiseen 
asumiseen kohdistuvassa Living Lab toimintamallis-
sa asukkaat ja alueen muut toimijat kuten taloyhtiöt 
ja yritykset osallistuvat ideoiden kehittämiseen ja 
testaamiseen. Julkisyhteisöt ja tutkimus tukevat 
ideoi den työstämistä kehittämistyön rinnalla siten, 
että kaikki osapuolet hyötyvät.

O P I T TAVA A :  Maunulassa Living Lab-toimin-
nan tavoitteena on edistää vanhojen asuinalueiden 
toimivuutta parantavien innovaatioiden kehittämis-
tä ja testaamista Maunulan alueella. Näin Maunula 
toimii suurena tosielämän laboratoriona asukkai-
den elämää helpottaville ideoille ja toimintamal-
leille. Lähtökohtina ovat, että 1) hyötyjä synnyttävä 
prosessi on ymmärrettävä, avoin ja läpinäkyvä ja 2) 
kaikki mukana olevat osapuolet hyötyvät riittävästi, 
jotta kiinnostus olla mukana säilyy. Maunula Living 
Lab -toimintamallin ytimenä toimivat Maunulan 
kehittynyt ja moniulotteinen kommunikaatiora-
kenne (Maunulan kotisivut, Maunulan Sanomat, 
Maunulan Aluefoorumi, Maunulan kesäseminaarit, 
Maunulan Mediapaja), jonka avulla on mahdollis-
ta mobilisoida alueen toimijat mukaan asuinaluetta 
ja asukkaita palveleviin kehittämishankkeisiin sekä 
välittää luontevasti hankkeista nousevia käyttäjäko-
kemuksia ja jatkokehittelyn ideoita. 

Maunula Living Lab on toimintamalli, jonka 
pohjalta syntyy asuinalueen innovaatiohankkei-
ta. Osapuolina ovat yksityinen ja julkinen sek-
tori, tutkimuslaitokset sekä asukkaat. Toiminta-
mallia on käytetty mm. täydennysrakentamisen 
sparrausklubi- hankkeessa ja elämänkaarikort-
teli- hankkeessa. toimintamallin perimmäinen 
idea on tarjota metodiikkaa, jolla voitaisiin 
päästä läheiseen vuorovaikutukseen tuottajien 
ja käyttäjien eli alueen asukkaiden  ja yrittäjien 
kanssa ja löytää kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
ratkaisuja.  maunulassa korostuu alueen jatkuva 
kehittäminen, joka ei rajoitu projektiaikataului-
hin ja -rahoihin. Tästä syystä Maunula Living Lab 
on toimintamalli hankeryhmän sijaan.

n Jatkuvan kehittämisen toimintamalli
n Asuinalue innovaatioympäristönä
n Monipuolinen osallistuminen

5.2 Asuinalueen jatkuvan 
kehittämisen malli
M AU N U L A  L I V I N g  L A B,  H E L S I N K I 
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Paavo Kaipainen, arkkitehti (Maunula-Seura)
puh. 050 401 4049
etunimi.sukunimi@suomi24.fi
Eino Rantala, puh. 0400 410 835
etunimisukunimi@ekosto.fi

kaupunkisuunnitteluvirasto (maunulan kehittäminen)
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, 
puh. 09 310 37436
Sari Ruotsalainen, aluearkkitehti, 
puh. 09 310 37373
etunimi.sukunimi@hel.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Maunulan kotisivut sisältäen lisää Living Lab -hankkeita
• Sato Oy:n raportti Elämänkaarikorttelista
• Asuinalueen parannusopas -tutkimus
• Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubi
• Living Lab -esittely – aluekeskusohjelma, innovaatio ja 
osaaminen -verkosto

Esimerkkejä Maunula Living Labissa 
testatuista tai kehitetyistä hankkeista
ja aluekohtaisista innovaatioista:
• Kotikatu-hanke 1998-2000: asuinalueen kotisivut
• Maunulan edullinen laajakaistayhteys, kehitystyö, 
Oy Mikrolog Ltd (vrt. Nettimaunula-hanke 2001-
2003)
• Maunulan keskustan suunnittelusivusto ja -pro-
sessi (2002-)
• Stop Töhryille -toimintamalli (1998), YKS-rikos-
turvallisuustoimintamalli (2002-)
• Suursuon vanhusten kuntopolku (kunniamaininta 
yleiskaava 2002:n ideakilpailussa, otettiin käyttöön 
2004)
• MAP I ja MAP II -hankkeet alueellisen putki-
remonttimallin kehittämiseksi (2007–2009)
• Maunulan energiatehokkuus (MET-hanke 2009–
2010)
• Maunulan täydennysrakentamisen sparrausklubi 
(2010–2011), 

• Sustainable Living Lab Maunula -hanke
(2010-2011), Sito Oy
• ASLA-hanke, Aalto-yliopisto, 
Maunulan Ryhmäkorjaushanke(2009–2013) 
• Asukaslähtöinen arviointi lähiöiden perus-
korjauksessa, Maunulan ASLA-malli, 
loppuraportti, Aalto -yliopisto
• Leppoisa lähiömme -hanke (2009-2011); 
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteet, Helsingin
yliopiston tutkimusblogi
• Maunulan-demokratiahanke, Helsingin kaupun-
gin demokratiapilotti
• Maunulan Aluefoorumi, Tero Santaoja, 2009. 
ppt-esitys, 
• Esikaupunkien renessanssi, Maunula, 
maunula.net

Asuinalueen jatkuvan kehittämisen malli,
Maunula Living Lab, Helsinki 

http://maunula.net/kehittminen-mainmenu-55/maunula-living-lab-mainmenu-947
http://maunula.net/images/stories/Aluefoorumit/af71_saton_seniorikoti_081027.pdf
http://bes.aalto.fi/en/publications-002/reports/asuinalueen_parannusopas.pdf
http://maunula.net/images/stories/Sparrausklubi/Klubi_6/sp6_prosessi ja intressien hallinta.pdf
http://www.javaro.fi/ll_rinki/LL_rinki_esittely_TEM_091216.pdf
http://www.javaro.fi/ll_rinki/LL_rinki_esittely_TEM_091216.pdf
http://kaupunginosat.net/maunula/images/stories/Asla/asla-hanke_loppuraportti.pdf
http://kaupunginosat.net/maunula/images/stories/Asla/asla-hanke_loppuraportti.pdf
http://kaupunginosat.net/maunula/images/stories/Asla/asla-hanke_loppuraportti.pdf
http://maunula.net/images/stories/Aluefoorumit/a73_tero_santaoja.pdf
http://maunula.net/images/stories/Aluefoorumit/a73_tero_santaoja.pdf
http://maunula.net/uutisia-mainmenu-63/2428-esikaupunkien-renessanssi-koittaa
http://maunula.net/uutisia-mainmenu-63/2428-esikaupunkien-renessanssi-koittaa
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O P I T TAVA A :  Hankkeen aikana kehitet-
tävän korttelikehitystyön ”osallistumispaja” 

ja ”pyöreän pöydän malli” mahdollistavat kuntalais-
ten ja muiden osallisten mahdollisuutta vaikuttaa 
aluekehityshankkeisiin aivan hankkeiden alusta läh-
tien. Prosessin tarkoitus on sitouttaa osalliset alue-
kehityshankkeen tavoitteisiin, ja samalla huomatta-
vasti vähentää perinteiseen kaupunkisuunnitteluun 
ja kaavoitukseen liittyvää pahoinvointia, mikä pur-
kautuu valittamalla. Korttelikehittämisen ja osallis-
tumispajan tarkoitus on tehdä kaupunkisuunnitte-
lun prosessista läpinäkyvämpää ja tuoda päätöksen-
teko kansalaisten keskuuteen. Saavuttamalla kun-
talaisten luottamus ja sitoutuminen hankkeeseen, 
voidaan päätöksentekoa helpottaa ja nopeuttaa sekä 
minimoida hankekohtaiset valituskierteet. Asukkai-
den ymmärrystä ja hyväksymistä elinympäristönsä 

muutoksista edesauttavat pienoismallit ja muu fyysi-
nen ja virtuaalinen havainnemateriaali sekä jatkuva 
vuorovaikutus. Tarkoituksena ei siis ole kysyä asuk-
kaiden mielipiteitä valmiista suunnittelupäätöksistä 
vaan suunnitella ratkaisua yhdessä.

Hankkeen erityisyys on osallistumiseen panos-
taminen ja ”pyöreän pöydänmallin” hyödyntäminen 
asuinalueiden suunnittelussa. Kyseinen malli mah-
dollistaa kuntalaisten ja muiden osallisten osallistu-
misen suunnittelun alkuvaiheeseen. Projektissa py-
ritään siihen, että kuntalaisten mielipiteet eivät olisi 
niinkään valituksia, vaan suunnittelukäytäntö muu-
tettaisiin yhteistyömalliksi kuntalaisten, yksityisen ja 
kaupungin kesken.

Tammela-projektin taustalla nähdään ”Vancou-
ver-malli”. Vancouver paransi kaupungin keskustan 
asumista asukkaiden ja kaupungin yhteisellä suun-

Projektin tavoitteena on muuttaa syvällisesti 
kaupunkisuunnitteluprosessin eri osapuolten 
osallistumisen toiminta- ja työtapoja. Omilla 
tonteillaan sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden 
päätöksenteko, rahoitusmallit ja yhteistoiminta 
täydennysrakentamisprosesseissa on kehitys-
työn keskiössä. hankkeen toteutustapa on pyö-
reän pöydän kumppanuusmalli 4P-malli eli nk. 
Public-Private-People-Partnership-malli, jolla 
voidaan toteuttaa pilottiprojekti kaikkia toimi-
joita alusta asti kuunnellen. hankkeen erityis-
piirteenä voidaan nähdä täydennysrakentamis-
hankkeelle toteutettu konkreettinen tila, jossa 
järjestetään tilaisuuksia ja jaetaan informaatiota 
hankkeesta.

n ”Keskustan” kaupunginosan   
 täydennysrakentaminen
n Vuorovaikutteinen suunnittelu, 
 asunto-osakeyhtiöiden osallistaminen
n 4P-mallin hyödyntäminen
n Osallistumispiste ja näyttelytila   
 vuorovaikutuksen lisäämiseksi

5.3  vuorovaikutteinen 
täydennysrakentaminen 
keskustassa 
TA M M E L A - P R O J E K T I ,  TA M P E R E
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nittelutyöllä, jonka tuloksena syntyi elävä, tiivis 
kaupunki. Vancouverin mallissa julkisen toimijan 
rooli on ensisijaisesti koota yksittäisten intressit yh-
tenäiseksi visioksi, ”kehittämispaperiksi”, ja edes-
auttaa yksittäisten osahankkeiden toteutumista ko-
konaisvision pohjalta.

O i va l lu s :  Tammelan täydennysrakentami-
nen mahdollistaa uudet yhteistyö- ja toimintamallit 
osallistoimintaan, alueratkaisuun ja kumppanuus-
kaavoitukseen. Tavoitteena on asukasrakenteen ja 
asuntotuotannon monipuolistaminen sekä asunto-
tyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason 
kohottamiseksi. Myös kustannustason pitäminen 
maltillisena on tärkeää, jotta mahdollisimman mo-
nilla olisi resursseja asuntojen hankintaan läheltä 

palveluja ja työpaikkoja. Parhaimmillaan Tamme-
lasta voisi kehittyä uusi urbaani kaupunkiraken-
tamisen esimerkki – ekologinen kaupunginosa ja 
innovaatioalusta, jossa kokeiltaisiin erilaisia tapoja 
ja malleja rakennusten peruskorjaamisessa ja kau-
punkirakenteen täydentämisessä.

Tammelan täydennysrakentamisen yhteisel-
lä visioinnilla on tarkoitus koota yhteen useissa 
yksityisten asunto-osakeyhtiöiden omistuksessa 
olevat samankaltaiset naapurihankkeet yhteen mi-
kä mahdollistaisi suuremmat hankekoot ja siten 
hankkeiden paremmat toteutumisen edellytyk-
set. 4P-yhteistyössä tutkitaan rakennusliikkeiden 
hankkeistamisen näköalat ja tuotto-odotukset sekä 
mahdolliset investointimotiivit kaupunkiympäris-
tön korkean laadun tavoittelemiseksi.

Tammelan kehittämishanke on käynnistynyt 

vuoden 2011 alussa. Vuoden 2011 aikana on luo-
tu ja testattu uusia toimintamalleja, joiden mukaan 
Tammelan kehityshanketta on lähdetty viemään 
eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa. Hankkeen ta-
voitteena on ollut koota yhteinen kehittämispaperi 
eli strateginen yleissuunnitelma, joka tulee olemaan 
pohjana Tammelan yleissuunnitelman jatkotyönä 
tehtävälle korttelikehittämiselle, mikä mahdollis-
taisi ensimmäiset asemakaavojen muutoshankkeet 
alueella vuoden 2013 alusta lähtien.
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tammelan täydennysrakennuspaikat (punaisella). 
Nykytilainen Tammela, ilmakuva.

n  y h t e y s t i e d Ot:
keskustahanke@tampere.fi
tammela-projekti
Tiina Leppänen, arkkitehti
p. 040 801 6765
Tero Tenhunen, hankejohtaja
p. 050 540 2860
Tarja Kaasalainen, projektisihteeri
p. 040 801 6590

n  l i s ät i e tOa :
• Tammela-projekti, esittely
• Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma, 
alustava luonnos 11.6.2012; Tampereen kaupunki.
• Tammela-projekti kaupunginhallituksen 
suunnittelujaostossa 18.6.2012. 
• Tammelan täydennysprojektin edullisuusraportti; VTT, 
2012

vuorovaikutteinen täydennysrakentaminen 
keskustassa, Tammela-projekti, Tampere

mailto:keskustahanke@tampere.fi
http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/kaupunkiymparisto/keskustahanke/tammelanpilottiprojekti.html
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/68hicmqcO/tammelantaydennyssuunnitelma.pdf
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/68hicmqcO/tammelantaydennyssuunnitelma.pdf
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SUJA&pvm=18%2e6%2e2012%2012%3a00%3a00
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=SUJA&pvm=18%2e6%2e2012%2012%3a00%3a00
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/6CLLGGQsG/tammelantaydennysrakentamisenedullisuus2012.pdf
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/6CLLGGQsG/tammelantaydennysrakentamisenedullisuus2012.pdf
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä

n Tarinat, kommentoinnit, klubit 
 PehmoGis suunnittelussa
n Vuorovaikutus suunnittelussa
n Matalan kynnyksen vaikuttaminen
n Sparraus jatkuvana toimintana

5.4  asukkaat suunnittelijoina
H E L S I N K I ,  J Y Vä S K Y L ä ,  TA M P E R E

esitellään kolmen kaupungin erilaisia menetel-
miä, joiden taustalla on asukkaiden ”valjastami-
nen” suunnittelijan rooliin ja tällä tavoin lisätä 
vuorovaikutusta suunnittelijoiden, päättäjien 
ja asukkaiden kesken. esimerkkimenetelmät 
ovat jyväskylän osallistava kaupunkisuunnitte-
luprojekti, Helsingin sparrausklubi ja arjen pal-
veluiden käyttöä kartoittava Pehmogis-kysely 
tampereella.

O i va l lu s :  Kaupungin Kangas-nimellä 
toteutettu laajamittainen osallistuvan kau-

punkisuunnittelun ideointijakso Jyväskylässä ja 
mediavälitteinen fokusryhmä Kuninkaantammen 
sparrausklubi Helsingissä ovat esimerkkejä toimin-
tamalleista, joissa asukkailta ja yhteisöiltä kerättiin 
näkemyksiä poikkeuksellisesti jo aivan suunnittelu-
prosessin alkuvaiheessa, ennen kuin viivaakaan oli 
piirretty. PehmoGis- menetelmällä toteutettu kart-
tapohjainen asukaskysely on myös tapa kerätä asuk-
kaiden asumismieltymyksiä.

O P I T TAVA A :  Jyväskylän kaupunki osti vuon-
na 2010 entisen Kankaan paperitehtaan alueen. Osa 
tehdasrakennuksista säilyy, osa puretaan. Sijainti on 
keskeinen ja alueelle rakentuu seuraavien vuosien 
aikana Jyväskylän kaupunkikeskustan jatke - mut-
ta minkälainen? Kaupungin Kangas oli kaupungin 
hallinnoiman CLIQ-hankkeen tuottama osallistavan 
kaupunkisuunnittelun pilottiprojekti. Ennen alueen 
osayleiskaavatasoisen arkkitehtuurikilpailuohjelman 

laadintaa kaupunki ja HUB-Jyväskylä kutsuivat yk-
sittäisiä kansalaisia ja yhteisöjä tuottamaan ideoita 
siitä, mitä hyvä kaupunki tarkoittaisi Kankaan tule-
vaisuudessa. Kaupungin puolella ideointiprojektin 
tuloksia hyödyntää etenkin kaavoituksesta vastaava 
Kaupunkirakennepalvelut.

Osallistumista leimasi sekä into että epäily siitä, 
onko tällaisella avoimella ideoinnilla kuitenkaan 
vaikutusta itse suunnitteluprosessiin. Vaikuttavuut-
ta lopputulokseen ei vielä voida arvioida, mutta 
ideat huomioitiin arkkitehtuurikilpailun ohjelman 
laadinnassa ja kilpailutöiden arvioinnissa. Ideoin-
nissa haluttiin tarjota matalan kynnyksen osallistu-
mismahdollisuuksia, kuten avoin ideointifoorumi 
ja tarinamenetelmät. Lisäksi järjestettiin työpajoja 
eri menetelmillä, otettiin vastaan ideatuotoksia, ke-
rättiin näkemyksiä avoimella verkkofoorumilla ja 
jalkauduttiin ostoskeskukseen. Prosessiin osallistui 
tavalla tai toisella noin 600 ihmistä, joista noin 150 
työpajoihin. 

Helsingin Kuninkaantammen kaavoitus alkoi 
vuoden 2008 alussa. Suunnittelussa sovellettiin 
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n  y h t e y s t i e d Ot 
Helsinki
kuninkaankolmion projekti: 
Kimmo Kuisma, p. 09 310 25808
Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, 
p. 09 310 2505

Jyväskylän Kangas
Erkki Jaala, projektipäällikkö, p. 0142667578
Anna Sandelin, hankejohtaja p. 0142665051
Tanja Oksa, projektipäällikkö p. 0142667693
Pirjo Heinänen, suunnitteluarkkitehti p. 0142665033
etunimi.sukunimi@jkl.fi

PehmoGis:
Marketta Kyttä, erikoistutkija, Aalto-yliopisto
Kaisa Schmidt-Thomé, Aalto-yliopisto
p. (09) 470 24098, 050 512 4583
etunimi.sukunimi@aalto.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Jyväskylän Kangas, blogi, Jyväskylän kaupunki
• Jyväskylän Kangas ja sparrausklubi KUUMA-hankkeen 
raportissa
• Sparrausklubi
• Pehmogis-kysely Tampere (netissä), 
• Urbaani arki, Tampereen Pehmogis- kyselyn tuloksia 
vuodelta 2011

 uudenlaista lähestymistapaa. Kaupunkisuunnittelu-
virasto ja Helsingin Sanomien asuntosivut kokosivat 
”sparrausklubin” tuomaan työhön kaupunkilaisten 
ideoita ja arkikokemusta. Julkiseen hakuilmoituk-
seen vastasi satakunta kiinnostunutta. Heistä valit-
tiin kahdeksan eri puolilla Helsingin seutua asuvaa, 
eri-ikäisiä ja eri asioista kiinnostunutta klubilaista.  
Klubi kokoontui useita kertoja käsittelemään eri tee-
moja. Tämä onkin klubin merkittävin ero tavan-
omaisiin työpajoihin verrattuna: ihmiset tapaavat 
toistuvasti. Myös Porvoon Skaftkärrin hankkeessa 
on kokeiltu sparrausklubia. Klubeissa kuten muussa-
kin asukasvuorovaikutuksessa kannattaa pyrkiä saa-
maan jäseniä, jotka tulevat eri puolilta kuntaa, ovat 
eri-ikäisiä sekä kiinnostuneet eri asioita. Nämä kaksi 
hyvin poikkeavaa menetelmää jakavat yhteisenä 
piirteenä sen, että osallistuminen mahdollistettiin jo 
agendan luomisvaiheessa. Näin osallistu minen muo-
dostui lähtökohtaisesti positiiviseksi ideoinniksi ja 
dialogiksi luonnosten kritisoinnin  sijaan.

Tampereen pehmoGIS-kysely on osa Urbaani 
Arki-tutkimushanketta. Urbaani Arki-hankkeessa 

tutkitaan asukkaiden arkiliikkumista ja arjen palve-
lujen käyttöä paikkalähtöisesti tunnistaen samalla 
elinympäristön käytön suhteen erilaisia asukaspro-
fiileja. Arjen sujumisen kannalta on tärkeää, missä 
asukkaalle keskeiset arkiverkon paikat sijaitsevat ja 
miten niiden välillä liikutaan.  

Tampereen pehmoGIS-kysely liittyy Tampereen 
kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen 
tähtäävään työhön (EHYT). Kyselyn avulla Tampe-
reen kaupunki pyrkii keräämään asukkailta ja muilta 
toimijoilta näkemyksiä ja kokemuksia kaupunkiym-
päristöstä. Kyselyn tavoitteena on koota tietoa asuk-
kaille tärkeistä ja kehittämistä vaativista kohteista 
suunnittelijoiden työn tueksi. Aalto-yliopiston Yh-
dyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-
kuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteis-
työkumppanina tutkimuksessa on mm. Tampereen 
kaupunki.

Asukkaat suunnittelijoina, 
Helsinki, Jyväskylä, Tampere

http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_BETA_lowres_20121106.pdf
http://www.eriarc.fi/kuuma-loppuseminaari/KUUMA-laatuasuminen_loppuraportti_BETA_lowres_20121106.pdf
http://www.hel.fi/wps/portal/Talousjasuunnittelukeskus/Artikkeli?urile=hki:path:/taske/fi/Aluerakentaminen/Esittely5&current=true
https://pehmo.tkk.fi/quest/questions/
http://www.tampere.fi/material/attachments/u/5zVBRroNZ/pehmogis300511.pdf
http://www.tampere.fi/material/attachments/u/5zVBRroNZ/pehmogis300511.pdf
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l lu s:  Model 2020-työkalua testat-
tiin 500 hehtaarin alueella Kirkkonummella. 

Pilottialue on mallinnettu maastotietokannan, kaa-
voituksen sekä maastokäyntien perusteella hankit-
tujen lähtötietojen pohjalta Pöyry Finland Oy:n toi-
mesta. Virtuaalimalli sisältää paikkatietona alueen 
luontoarvot ja maaperätiedot, melualueet sekä ole-
massa olevat rakennukset, tiet ja kadut, infrastruk-
tuurin sekä puuston.

Sosiaalisesti kestävän asuinalueen asiantuntija-
näkökulmia avasivat professorit Mari Vaattovaara 
ja Matti Kortteinen. Heidän mielestään Sundsberg-
Sarvvikin alueen tuleva pientalorakentaminen oli-
si syytä jakaa pienten, sisäisesti tiiviiden ja kylä-
mäisten yhdyskuntien verkostoksi, joista kullakin 
on oma arkkitehtoninen ja sosioekonominen pro-
fiilinsa. 

Tutkimusaineistosta tunnistetuista asumisen 
tarpeista, elämäntyyleistä ja – tilanteista johdettiin 

asukaskohderyhmiä. Alueen suunnittelu varten 
aineistosta johdettiin viisi mahdollista asuinalue-
profiilia, eli viisi erilaista ”kylää”. Nämä toisistaan 
erottuvat, paikallisesti tunnistettavat kyläkokonai-
suudet mahdollistavat pienimuotoiset kyläkeskuk-
set paikallispalveluineen ja kohtaamispaikkoineen. 
Yhdessä erilaiset kylät synnyttävät monimuotoisen 
Sundsberg-Sarvvikin kaupunginosan, jolla on mah-
dollisuudet kehittyä Kirkkonummen näkyväksi si-
sääntuloportiksi.

Model2020-hankkeessa visioitiin myös joukko-
liikenteen ratkaisuja alueelle sekä hahmoteltiin nii-
hin tukeutuvan maankäytön reunaehtoja Sito Oy:n 
toimesta. Pyrkimys entistä kestävämpään ja ekote-
hokkaampaan aluerakenteeseen korostaa liikenne-
järjestelmän ja maankäytön suunnittelun ja päätök-
senteon yhteistyön tärkeyttä.

n Maankäytön suunnittelu 
 3D-mallin avulla
n Sosiaalisesti kestävän asuinalueen   
 suunnittelu
n Pienkylät yhdyskuntarakenteen   
 verkostoina esikaupunkialueella
n Elämänkierto alueella,    
 ankkuroituminen alueelle

asumisen tarpeita ja niiden suhdetta uuden 
asuinalueen sosiaaliseen kestävyyteen on tut-
kittu aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella 
osana Tekesin rahoittamaa Model2020-tutki-
mushanketta. tutkimuksessa on haastateltu 
yli kolmeakymmentä itäisen kirkkonummen 
ja läntisen espoon alueelta asuntoa etsivää tai 
jo sellaisen löytänyttä asukasta ja kotitaloutta. 
maankäytön suunnittelun tueksi on 
MOdEL2020-hankkeessa laadittu virtuaalimalli. 
virtuaalimalli palvelee alueen kehittämisen 
ideointia jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien ja 
edistää asiakaspalautteen saamista, koska sen 
avulla asukkaat ymmärtävät paremmin suunni-
telmia.

5.5  sosiaalisesti kestävän 
suunnittelun Model2020-hanke 
K I R K KO N U M M I
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Model2020-hanke
heikki hirvonen
EKE-Rakennus Oy
p. 040 549 7853
etunimi.sukunimi@eke.fi 

Virtuaalimalli
Arto Ruotsalainen
Pöyry Finland Oy
p. 010 33 26562
etunimi.sukunimi@poyry.com

n  l i s ät i e tOa :
• MOdEL 2020-hanke, Tekesin projektiesittely
• MOdEL 2020 hanke- esittely,  EKE Oy
• Model 2020-maankäytön kehittämishanke, YIT Rakennus 
Oy, Tekesin yritysprojektit
• Kaupunkiluontoa kaikille – ekologinen ja kokemuksellinen 
tieto suunnittelussa-tutkimus, Helsingin kaupungin 
tietokeskus, tutkimuksia 6/2009.

O P I T TAVA A :  Model2020-virtuaalimalli on 
siihen jo nyt sisältyvien suunnittelun lähtötietojen 
avulla kehitettävissä melko pienellä työllä palvele-
maan yleiskaavatason suunnittelua. Yleiskaavassa 
asukkaille tärkeitä tekijöitä ovat liikenneyhteydet 
ja reittilinjaukset, maiseman ja luonnon virkistys-
arvojen tunnistaminen, eri kyläkokonaisuuksien 
sijoittuminen ja rajautuminen sekä muun muassa 
melun minimointi ja tärkeiden pitkien näkymien 
säilyminen.

Virtuaalimalli helpotti myös liikennejärjestel-
män visiointia, jolloin kyettiin tarkastelemaan jouk-
koliikenteen ratkaisuvaihtoehtoja havainnollisesti. 
3D-tietomalli pystytään tekemään olemassa olevilla 
tietoteknisillä välineillä, eikä uutta teknologiaa tar-
vita. Hankkeessa visuaalisuus ei ollut keskeisintä, 
joskin visuaalinen havainnollisuus on konkreettista 
juuri päättäjille ja asukkaille.

Virtuaalimallin merkittävimpinä hyötyinä ja 
mahdollisuuksina on suunnitelmien vertaileminen 

ennen päätöksentekoa. Samalla saadaan teknistä 
dataa vaikutuksista. Kansalaisvaikuttamiseen mallin 
nähdään tarjoavan paljon mahdollisuuksia.

Työkalun toimivuuden kannalta olennaista on, 
että mallia voidaan tarkastella verkkoselainpohjai-
sesti millä tahansa laitteella ilman, että mallin sisäl-
tämä suuri tietomäärä tekee mallissa liikkumisen 
hankalaksi tai hitaaksi. 

Tulevaisuudessa tietomalli korvaa perinteisen 
kaavakartan: ympäristö voidaan rakentaa virtuaali-
sesti ennen kuin se toteutetaan. Hankkeessa nähtiin, 
että tietomallin avulla on mahdollista helpottaa ja 
nopeuttaa maankäytön suunnitteluprosessia, koska 
mallin avulla tieto on osallisille läpinäkyvämpää ja 
havainnollisempaa. Lisäksi virtuaalimalli tuo säästö-
jä ja kustannustehokkuutta toteutukseen.

Asuinalueprofiileista luodut kyläehdotukset ovat 
mielenkiintoinen lähestymistapa sosiaaliseen asuin-
aluekehittämiseen ja alueen yhteisöllisyyden lisää-
miseen. 

sosiaalisesti kestävän suunnittelun 
Model2020-hanke, Kirkkonummi

http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Projektit?id=10181246
http://www.eke.fi/?x43=131814
http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Projektit?id=10180221
http://www.tekes.fi/ohjelmat/Yhdyskunta/Projektit?id=10180221
http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/09_12_16_Tutkimuksia_6_Backlund.pdf
http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/09_12_16_Tutkimuksia_6_Backlund.pdf
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l l u s  Työkaluina ovat yhteistoi-
mintaryhmä ja aluefoorumit. Yhteistoimin-

taryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa 
käsittelemään alueen ajankohtaisia asioita ja koor-
dinoimaan toimintaa. Aluefoorumeissa käsitellään 
asukkaiden ja yrittäjien toivomia aiheita yhdessä 
päättäjien kanssa. Vuosittain järjestetään kahdeksan 
aluefoorumia.

Hanke parantaa alueellista viestintää Mellunky-
län alueportaali-nettisivuston, Mellunkylä-lehtien, 
kaupunginosaradion lähetysten, sosiaalisen medi-
an ja sähköpostiverkostojen avulla. Alueportaalia 
(www.mellunkyla.fi) päivitetään viikoittain, ja por-
taalin keskustelupalstalle jokainen voi jättää mie-
lipiteensä. Mellunkylä-lehti ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Myös sen sivuilla keskustellaan ja otetaan 
kantaa.

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään-hanke pyrkii 
turvaamaan asukas- ja kulttuuritilojen toiminta-

edellytykset. Hanke avasi kesäkuussa 2009 Kontulan 
ostoskeskuksessa uuden asukastilan Wanhan Postin, 
jonka yhteydessä toimii sosiaaliviraston matalan 
kynnyksen toimintakeskus Kontulan Symppis, kult-
tuurikeskuksen nettitupa Kontupiste ja FC Konnun 
veikkauspiste.

Hanke pyrkii jatkuvaan kehittymiseen ja uusien 
toimintamuotojen löytämiseen, esimerkkeinä de-
mokratiakasvatustapahtuma ja aatteiden ilta. Hanke 
järjestää tai on mukana järjestämässä ilmaisia koko 
perheen tapahtumia Mellunkylässä. Niiden määrä 
on jatkuvasti kasvussa. Yrittäjyyttä kannustetaan 
markkinoimalla Mellunkylän yrityksiä kaupunkilai-
sille ja Mellunkylää hyvänä paikkana yritystoimin-
nalle sekä järjestämällä yrittäjille seminaareja ja ta-
paamisia. Hanke on järjestänyt poliittisten puoluei-
den yhteisiä vaalitapahtumia ja kampanjoinut ää-
nestämisen puolesta kaikissa vaaleissa.

n Säännöllinen vuorovaikutus 
 päättäjien ja asukkaiden välillä
n Aluefoorumit
n Asukastila, yhteisötoiminta

hankkeen oivallus on ollut yhteisöjen kytkemi-
nen kaikkien tunnistamien ongelmien ratkaise-
miseen. hankkeen aktiivit toimivat usein välittä-
jinä neuvotteluissa kaupungin hallintokuntien 
ja yksittäisten toimijoiden välillä. yhteistyö 
alueen yrittäjien kanssa on poikkeuksellisen 
aktiivista. kehityksen tekeminen näkyväksi on 
synnyttänyt alueella myönteisen kierteen, joka 
helpottaa uusien toimintamuotojen keksimistä. 

5.6 Vetoa ja voimaa 
mellunkylään-hanke 
h e l s i n k i
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y h t e y s t i e d Ot
vetoa ja voimaa mellunkylään 
Eeva-Liisa Broman, projektipäällikkö,
puh. 09 310 43934, gsm. 050 572 0838
www.mellunkyla.fi

l i s ät i e tOa
• Vetoa ja voimaa Mellunkylään, kohti lähidemokratiaa. 
Ajatushautomo demoksen raportti 21.9.2011
• Vetoa ja Voimaa Mellunkylään – hanke, Lähiö-ohjelma 
2008-2011. ARA.
• Vetoa ja Voimaa Mellunkylään, lähidemokratian kokeilu 
2009-2012. Mellunkylän alueportaali.  
• Lähiö 2072- projektin blogi, Vetoa ja voimaa Mellunkylään, 
aalto yliopisto 
• demokratiapilotti, Helsingin kaupunki/ Forum Virium  
Helsinki, forumvirium.fi

O P I T TAVA   Hanke on toteutettu ilman lainsää-
dännöllisiä uudistuksia tai vallan uusjakoja. Jaettu 
kuva alueen toivotusta tulevaisuudesta on paranta-
nut keskusteluyhteyttä kaupungin virkakoneistoon 
ja vienyt uudistuksia eteenpäin.  Hanke on voimis-
tanut tekemisen ja vaikuttamisen kulttuuria, joka 
kiinnittää asukkaat ympäristöönsä ja siten parantaa 
heidän hyvinvointiaan. Näkyvät ja koetut paran-
nukset – esimerkiksi turvallisuuden parantaminen 
alueellisella yhteistyöllä Kontulan ostoskeskuksessa, 
uudet asukastilat, uudet tapahtumat luovat uskoa 
siihen, että tulevaisuus on ihmisten tekemä. Vetoa 
ja Voimaa Mellunkylään ei kuitenkaan ole millään 
tavoin valmis. Sen seuraava koetus on muokata 
toimintatapoja vastaamaan myös nuorempien kan-
salaisten sekä maahanmuuttajien tapoja osallistua 
sekä laajentaa kuvaa demokratian kannalta merkit-
tävästä toiminnasta. Tärkeä toiminnallinen tavoite, 
äänestysvilkkauden nostaminen, ei ole onnistunut 
toivotulla tavalla.

Mellunkylä toimii pilottihankkeena Lähiö 2072 
– Asukaslähtöinen yhteistoimintamalli lähiöiden ke-
hittämiseen-projektissa. ”Lähiö 2072 – Matka kau-
punginosan radikaaliin kehittämiseen”-yhteishank-
keessa luodaan yhteistoimintamalli, jonka avulla 
lähiöitä kehitetään vastaamaan paremmin asukkai-
den ja kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin. 
Samalla kehitetään uusia palvelu- ja liiketoiminta-
konsepteja, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. 
Aalto-yliopiston Living Places ja Build Environment 
Services -tutkimusryhmien sekä Vahanen-yhtiöiden 
ja Helsingin Energian Tekes-rahoitteinen yhteishan-
ke toteutetaan vuosina 2012–2014. Yhteistyökump-
paneina ovat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA, Helsingin Diakonissalaitos, Suo-
men Kuntaliitto, Suomen Asuntotietokeskus, Vetoa 
ja Voimaa Mellunkylään ja Wiktio Oy.

Vetoa ja voimaa Mellunkylään-hanke, 
helsinki

http://issuu.com/larinha/docs/demossuomitaitto?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/larinha/docs/demossuomitaitto?mode=window&viewMode=singlePage
http://www.ara.fi/default.asp?contentid=11674&lan=fi
http://www.ara.fi/default.asp?contentid=11674&lan=fi
http://www.mellunkyla.fi/vetoa_ja_voimaa.html
http://www.mellunkyla.fi/vetoa_ja_voimaa.html
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/?tag=vetoa-ja-voimaa-mellunkylaan
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/?tag=vetoa-ja-voimaa-mellunkylaan
http://pilotti.forumvirium.fi/
http://pilotti.forumvirium.fi/
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t i i v i s t e l m ä

ava i n s a n at

O i va l lu s :  Hankkeen tavoitteena on ol-
lut tapaustutkimukseen pohjautumalla tuottaa 

täydennysrakentamisen edistämiseen sovellettavia 
malleja. Keski-Euroopassa ja Britanniassa puhutaan 
laajempaa ja kokonaisvaltaista kehittämistä tarkoit-
tavasta kaupunkiuudistuksesta, joka on täydennys-
rakentamista monialaisempi käsite. Tällöin ajaudu-
taan väistämättä tekemisiin useiden näkökulmien 
kanssa. HOT-R-hankkeessa käytetään molempia 
käsitteitä, ja täydennysrakentaminen esitetään yh-
tenä kaupunkiuudistuksessa käytettävistä keinoista. 
Hankkeen näkökulmana on ollut laajojen aluekoko-
naisuuksien ohjelmallinen uudistaminen ja täyden-
täminen.

Hanke on suoritettu Tekesin, Helsingin ja Jyväs-
kylän kaupunkien, Metsäteollisuus ry:n, Puuinfo  
oy:n, WSP Finland Oy:n ja Arkkitehtuuritoimisto  
B&M Oy:n tuella. Loppuraportissa hanke jaetaan 

kolmeen tutkimusosioon: 1) Miksi kaupunkien tu-
lisi uudistua ja mikä siinä on niin vaikeaa? 2) Mitä 
on kaupunkiuudistus ja miten se toimii? 3) Miten 
kaupunkiuudistus voisi toimia Suomessa? 

Ensimmäisessä tutkimusosiossa käytiin läpi vii-
me vuosina esillä olleita täydennysrakentamiseen 
liitettyjä hyötyjä, valtion ja kaupunkien täydennys-
rakentamisen edistämiseksi tuottamia ohjelmia sekä 
toteutusta hankaloittavia haasteita. Toisessa osiossa 
syvennyttiin Euroopassa käsitteenä täydennysra-
kentamista yleisempään kaupunkiuudistukseen. 
Viimeisessä tutkimusosiossa luonnosteltiin kaupun-
kiuudistuksen erilaisia mahdollisuuksia Suomessa 
tutkittaviksi valittuihin esimerkkialueisiin pohjau-
tuen. Lisäksi hankkeessa on luotu infosivusto sekä 
web-työkalu täydennysrakentamisen suunnittelulle.

houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysraken-
taminen (HOT-R) on Aalto-yliopiston vuosina 
2010–2012 toteuttama kehittämishanke. Hank-
keen tavoitteena on ollut tapaustutkimukseen 
pohjautumalla tuottaa täydennysrakentamisen 
edistämiseen sovellettavia malleja. lisäksi hank-
keessa on luotu infosivusto sekä web-työkalu 
täydennysrakentamisen suunnittelulle.

 

n Osapuolten intressit ja niiden
 hyödyntäminen täydennys-
 rakentamisen strategioissa
n Yhteistyö kaupungin ja rakennuttajan  
 välillä täydennysrakentamishankkeissa
n Web-pohjainen työkalu täydennys-
 rakentamisen suunnitteluun

5.7  tutkimushankkeet
H OT - R - H O U K U T T E L E VA  J A  O H J E L M A L L I N E N 
TäY d E N N Y S R A K E N TA M I N E N  H A N K E ,
U S E I TA  K AU P U N K E J A
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O P I T TAVA A :  Hankkeessa päädyttiin Suomen val-
tion ja kaupunkien maankäytön ohjelmien läpikäynnin 
osalta siihen, että täydennysrakentamisen hyödyt tiedos-
tetaan laajasti, ja maankäytön suunnittelussa pyritään 
usein olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eheyttävään 
rakentamiseen. Toteutus on kuitenkin perinteistä aluera-
kentamista kompleksisempaa, ja työkalut laajamittaisen 
täydennysrakentamisen edistämiseen ovat osittain vielä 
suunnitteluasteella. Britanniassa ja Hollannissa täyden-
nysrakentaminen nähdään osana laajamittaista kaupun-
kiuudistusta, joka on järjestetty alueellisten hankkeiden 
ympärille. Nämä ovat usein saaneet suuria määriä julkista 
tukea, jota on käytetty etenkin hankkeiden organisointiin 
ja koordinointiin. Tämä lienee suurimpia haasteita myös 
Suomessa: laajan ja monialaisen uudistushankkeen to-
teuttaminen edellyttää avoimia prosesseja, johon osallis-
tuu aiempaa kirjavampi joukko erilaisia toimijoita. 

Tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää 
menetelmiä uudistushankkeiden käynnistymisen hel-
pottamiseksi. Tähän liittyen hankkeessa toteutettiin Uu-
distuva Kaupunki nettipohjainen työkalu, jonka avulla 
kaikkia suunnitteluun vaikuttavia reunaehtoja ja tavoit-

teita voidaan tarkastella ja muokata samanaikaisesti suo-
raan interaktiivisella suunnitelmakartalla. Työkalussa on 
myös laaja kattaus kansainvälisistä esimerkkiprojekteista. 
Hankkeessa kehitettyä prototyyppiä on mahdollista käyt-
tää sekä suunnittelu- että vuorovaikutustyökaluna. Suun-
nittelija voi luoda sen avulla ensimmäisen ehdotuksen 
hankkeen sisällöstä sekä kiinnittää suunnitelmakartalle 
erilaisia selventäviä liitteitä ja muita perusteluita suunni-
telmaratkaisuille. Tämän jälkeen kuka tahansa voi tutus-
tua suunnitelman sisältöön, säädellä erilaisia muuttujia 
tietyissä rajoissa sekä tuottaa kokonaan uusia variaatioita 
suunnitelmasta samoilla (tai muokatuilla) reunaehdoilla.

Kaupunkiuudistuksessa tärkeintä on visio alueen ke-
hittämiseksi. Tarkastelemalla taloudellisia seikkoja sa-
manaikaisesti vision ja kehittämisehdotusten laatimisen 
kanssa voidaan varmistaa uudistusvision toteutuminen. 
Jos kannattavuustarkastelut tehdään erillään muusta 
suunnitelmasta, päädytään helposti joko/tai -tilanteeseen, 
jossa koko suunnitelma saatetaan todeta mahdottomaksi 
toteuttaa. Työkalun avulla voidaan vision toteuttamista 
tarkastella ketterämmin ja muokata kehittämisehdotuksia 
toimivamman kokonaisuuden. 

t i i v i s t e l m ä :  HOT-R-hankkeen raportissa 
esitellään täydennysrakentamisen tämänhetkis-
tä tilaa osassa suomen kaupunkeja. esimerkit on 
kerätty pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampe-
reelta, Oulusta, Jyväskylästä sekä Riihimäeltä. 

h e l s i n k i .  Helsingissä ensimmäisen katsauk-
sen järjestelmälliseen täydennysrakentamiseen 
loi Tero Santaojan kaupunkisuunnitteluvirastolle 
tekemä työ ”Täydennysrakentaminen kaupun-
gin ja asuinympäristön kehittämisessä” (2004). 
Täydennysrakentamisen edistäminen sai vauhtia 
Santaojan työn jälkeen aloitetusta Esikaupun-
kien renessanssi-projektista, jonka osana on tä-
hän mennessä kartoitettu täydennysrakentamisen 
yleissuunnitelman lähtökohtia (2006), esikaupun-
kien kehittämisen toimintatapoja (2008) sekä tehty 
yleissuunnitelman runko, jota käytetään maankäy-
tön kehittämisen painopisteiden määrittelemises-
sä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010). 
Tämän lisäksi projektissa on laadittu alueelliset 

http://www.uudistuvakaupunki.fi/
http://www.uudistuvakaupunki.fi/
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kehittämissuunnitelmat Mellunkylän sekä Kannel-
mäki–Lassila–Pohjois-Haagan alueille. 

Uusia alueellisia kehittämissuunnitelmia on 
käynnistetty Oulunkylän, Laajasalon sekä Keski-
Vuosaaren alueille. (Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto, 2012) Helsingin maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelma (2008) sisältää täydennysrakenta-
misen yhtenä toimenpiteenä. Sen osuus ohjelmassa 
tavoitellusta 4,5 miljoonasta kerrosneliöstä on 1,6 
miljoonaa kerrosneliötä, eli 35 % kaikesta vuosina 
2008–2017 tavoitellusta uudesta asuinrakentamises-
ta. (Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukes-
kus, Kehittämisosasto, 2011) 

Helsingillä on myös kaupungin Talous- ja suun-
nittelukeskuksessa oma täydennysrakentamispro-
jekti, joka koordinoi täydennysrakentamiseen liit-
tyviä kysymyksiä. Olemassa oleviin kaupunginosiin 
liittyy myös lähiöprojekti, jossa pyritään eri hallin-
tokuntien rajat ylittävällä yhteistyöllä kehittämään 
esikaupunkien toimintamahdollisuuksia ja imagoa 
sekä tiivistämään ja monipuolistamaan kaupunkira-
kennetta. (Helsingin kaupunki, 2010)

Toteutunutta täydennysrakentamista Helsingis-
sä on esimerkiksi Myllypurossa, jossa metroaseman 
lähellä on korvattu vanha ostoskeskus uudella sekä 
rakennettu asukastalo ja mediateekki, terveysasema 
sekä asuntoja 1000 asukkaalle. (Helsingin kaupunki, 

2011) Myös Maunulassa sekä Länsi-Herttoniemen 
alueella on toteutettu täydennysrakentamista viime 
vuosina.

va n ta a .  Vantaan yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämistä tutkittiin Tomi Henrikssonin Pro gradu-
työssä Maankäytön kehityskuva osana Vantaan 
kaupunkisuunnittelua (2003), joka on toiminut 
pohjana kaupungin tekemille jatkoselvityksille. 
Vantaan yleiskaavaa varten julkaistu selvitys ”Yh-
dyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla” (2006) 
esittää perusteet Vantaan uudelle yleiskaavalle, joka 
nojaa lähes kokonaan olemassa olevien alueiden täy-
dentämiseen ja tiivistämiseen. Vantaalla on vuonna 
2012 valmistunut esimerkiksi Louhelan ja Martin-
laakson ostoskeskusten kehittämishankkeet, joissa 
molemmissa vanha ostoskeskus purettiin ja tilalle 
rakennettiin kokonaan uusi ostoskeskus sekä asuin-
kerrostalo. 

E S P O O.  Espoossa on lähdetty liikkeelle keskitty-
mällä erityisesti Suvelan alueeseen, jonka uudista-
misesta on tarkoitus kehittää malli vastaavien aluei-
den kehittämiseen Espoossa (Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus, 2012). Suvelan lähiökehittämis-
hanke perustuu verkostomaiseen toimintatapaan, 
ja alueen kehittämistä lähestytään monialaisesti eri 

osioita integroimalla. Täydennysrakentaminen on 
yksi kehittämisosio monien muiden osioiden lo-
massa. (WSP, Espoon kaupunki, 2011) Suvela-visio 
muistuttaa Keski-Euroopan kaupunkiuudistushank-
keita sekä monialaisuutensa että toimintatapansa 
puolesta.

O u lu.  Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulun-
salon ja Yli-Iin kuntien yhdistyessä muodostuvaa 
uutta Oulua varten tehdään yleiskaavaa, jonka poh-
jaksi on laadittu Oulun keskeisen kaupunkialueen 
täydennysrakentamisselvitys (2011). Oulussa näh-
dään suurimman täydennysrakentamisen potenti-
aalin sijaitsevan joukkoliikenteen ydinvyöhykkeellä 
sekä keskustavyöhykkeellä. Koko kaupungin alueella 
potentiaalia lasketaan olevan jopa 70 000 asukkaalle.

R I I H I M ä K I .  Riihimäen Peltosaari on Suomen 
tunnetuimpia lähiöuudistusalueita, jota on tutkittu 
laajasti. Helsingin yliopiston maantieteen ja sosio-
logian laitokset toteuttivat yhdessä Peltosaari-tut-
kimusprojektin, jonka tavoitteena oli tutkia aluet-
ta  eurooppalaisista kaupunkiuudistushankkeista 
tutulla kokonaisvaltaisella otteella. (Vaattovaara, 
Kortteinen & Ratvio (toim), 2010) Peltosaaressa on 
myös toteutettu VTT:n EcoDrive-projekti, jonka ta-
voitteena oli alueen energia- ja ekotehokkuutta se-
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Antti Ahlava, Aalto-korkeakoulusäätiö
p. 050 324 1179

Helsinki:
Mari Siivola, projektinjohtaja, 
Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus
Rikhard Manninen, toimistopäällikkö, 
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
etunimi.sukunimi@hel.fi

n  l i s ät i e tOa :
• uudistuvakaupunki.fi 
• Uudistuva kaupunki -sovellus
• Uudistuva kaupunki. HOT-R -tutkimushankkeen 
loppuraportti. Aalto-yliopisto 2012

kä asumisviihtyisyyttä ja asuntojen arvoa nostavien 
uudistamisen mallien löytäminen (Riihimäen Pel-
tosaari – Lähiön ekotehokas uudistaminen, 2010). 
Alueen uudistamisen kaupunkirakenteellisten ja 
arkkitehtonisten kysymysten ratkaisemiseksi järjes-
tettiin myös suunnittelukilpailu vuonna 2010.

TA M P E R E .  Ehyt – Yhdyskuntarakenteen eheyt-
täminen Tampereella-selvitystyö (2011) kartoittaa 
Tampereen kaupunkirakenteen täydentämistä, ja 
siinä esitetään kartalle asti viedyt alustavat ehdotuk-
set täydennettävistä alueista sekä käyttötarkoituksen 
muutosalueista. Työ sisältää myös määrälliset tavoit-
teet kullekin alueelle, ja yhteensä siinä esitetään ny-
kyisiä korttelialueita täydentävää rakentamista 745 
700 k-m² ja käyttötarkoituksen muutosalueilla 1 738 
100 k-m². Näille alueille lasketaan mahtuvan 54 400 
asukasta. 

Tampereen kaupunkiseudun vuoteen 2030 ulot-
tuvassa rakennesuunnitelmassa seudun kasvun asu-
kastavoitteeksi asetetaan yhteensä 90 000 asukasta, 
joista 33 000 pyritään asuttamaan nykyistä raken-
netta täydentämällä. (Tampereen kaupunkiseutu, 
Pöyry, 2010)

T U R K U.  Turun Asunto- ja maankäyttöohjelmas-
sa vuosille 2009–2013 tavoitellaan kaupunkiraken-

teen tiivistämistä ja eheyttämistä sekä liikenteen tar-
peen ja energian kulutuksen vähentämistä (Turun 
kaupunki, 2009, s. 20). Strategiassa ei kuitenkaan 
esitetä määrällisiä tavoitteita juuri täydennysraken-
tamiselle. Täydennysrakentaminen nähdään erityi-
sesti keskustan kehittämisen keinona, ja Turussa 
toteutetussa Turun elävä keskusta -hankkeessa kar-
toitettiinkin ullakkoasuntojen toteuttamisen mah-
dollisuuksia keskustan alueella sekä täydennysra-
kentamisen kustannusvaikutuksia. (Panschin, 2009), 
(Tamminen, 2008)

n  HOT-r raportin esimerkkejä 
täydennysrakentamisen keinoista Suomessa 
Lähde: Hartiala, K. (toim.) (2012). Uudistuva kau-
punki. Loppuraportti HOT-R-tutkimushankkeesta. 
Aalto-yliopisto 2012, s. 29–31.

HOT-R – Houkutteleva ja ohjelmallinen 
täydennysrakentaminen hanke

http://www.uudistuvakaupunki.fi/
http://www.uudistuvakaupunki.fi/
http://www.uudistuvakaupunki.fi/wordpress/wp-content/uploads/120924-uudistuva-kaupunki-screen.pdf
http://www.uudistuvakaupunki.fi/wordpress/wp-content/uploads/120924-uudistuva-kaupunki-screen.pdf


54

t i i v i s t e l m ä

ava i n s a n at

O i va l lu s :  Asumisen konseptien lisäksi hank-
keessa tuotettiin kaksi kirjamuotoista julkaisua ja 
lisäksi muita tekstejä ja opinnäytetöitä. Lisäksi Ku-
luttajatutkimuskeskus julkaisi tuloksia omissa sar-
joissaan.

O P I T TAVA A :  URBA-hankkeessa oli kyse ai-
nutlaatuisesta koko sektorin yhteisen oppimispro-
sessin käynnistämisestä ja tukemisesta. Hankkeessa 
vuosina 2007–2010 tehty urbaanin asuntorakenta-
misen monialainen tutkimus antoi hyvän pohjan 
tulevalle tutkimus- ja kehitystyölle.

Olennainen osa URBA-hanketta oli sen toi-
miminen vuorovaikutteisena foorumina alan eri 
toimijoiden välillä. Hankkeeseen sisältyi runsaasti 
työryhmissä ja työseminaareissa yhteisesti tehtyä 
koko ongelmakentän hahmottamista ja uusien rat-

kaisumallien ideointia. Konseptien kehittämiseen 
osallistui noin sata alan keskeistä toimijaa, tutkijoi-
den ohella mm. asuntosuunnittelijoita, viranomaisia 
ja rakennuttajia.

Työryhmiä ja niissä tapahtunutta verkostoitu-
mista ja tiedon jakamista sekä ongelmien ja ratkai-
sujen muotoilua voidaan pitää vuonna 2010 päät-
tyneen URBA:n kehittämisvaiheen pääasiallisina 
tuloksina. Tutkimushankkeen työryhmät ja -semi-
naarit sekä lisäsivät ymmärrystä keskeisistä kehittä-
mishaasteista että tuottivat lukuisia ideoita uusista 
toimintamalleista ja käytännöistä. Yhtenä konkreet-
tisena esimerkkinä voi mainita mm. ryhmärakenta-
misen nettiportaalin kehittämistyön käynnistymi-
sen URBA-hankkeen aikana, yhteistyössä Asumisen 
osaamiskeskuksen kanssa.

URBA-hankkeen keskeiseksi tehtäväksi tuli tut-
kia tulevia asumisen avainryhmiä sekä pääkau-
punkiseudun olosuhteisiin soveltuvia urbaanin 
asumisen malleja. hankkeen tuloksena toteu-
tettiin seitsemän erilaista asumisen konseptia; 
ryhmärakennuttaminen, omaehtoisesti jousta-
va asunto, townhouse, palveluilla vahvistettu 
asuminen, hybriditalo, kerrostalon kehittämi-
nen ja kotiutumisasunto sekä hallintamuodot 
ja rahoitusinstrumentit.

n Asumisen uudet konseptit, 
 urbaanin asumisen mallit
n Asiantuntijat ja avainryhmät 
 yhteen saattava projekti
n Nykyisten toimintamallien    
 kyseenalaistaminen
n Townhouse

U R B A A N I N  A S U M I S E N  T U L E VA I S U U d E N 

KO N S E P T I T  –  U R B A - H A N K E
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Kaupunkipientalo Työryhmä tarkasteli townhouse-talotyypin käyttökelpoisuutta ja toteuttamisen   
 haasteita pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa.

Ryhmärakennuttaminen Tavoitteena hankekohtainen yksilöllisyys ja sitä kautta asuntokannan muuntelu.   
 Haasteena organisoituminen ja asiantuntemuksen saaminen 
 kertarakennuttamisen prosessiin.

Omaehtoisesti joustava Rakennusten ns. typologinen joustavuus tähtää asuntorakenteen pitkäikäisyyteen,   
rakentaminen tilojen monenlaisen käytön mahdollisuuteen asukkaiden näkökulmasta sekä 
 mahdollisuuteen yhdistellä, eriyttää, muunnella ja täydentää tiloja ajan kuluessa.

Kerrostalon kehittäminen Enemmän valinnanvaraa, muuntojoustoa ja hallinnan mahdollisuuksia.
ja kotouttamisasunto Kerrostalo houkuttelevaksi vaihtoehdoksi pientalolle.

James – asumisen ja Palvelujen yhdistäminen asumiseen erilaisin järjestelyin, palvelujen paikallinen 
palvelujen yhdistäminen tuottaminen ja saavutettavuus. Myös henkilökohtaisen palvelun 
 mahdollisuus (”james-portieeri”).

Hybriditalo eli Sekoittuneen kaupunkirakenteen luominen yhdistämällä palvelut ja 
kauppa-asuintalo asuminen samoihin rakennuksiin.

Hallintamuodot ja Ryhmä pyrki työllään tukemaan muiden ryhmien työskentelyä. 
rahoitusinstrumentit
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Townhouse-tontteja kaavoitetaan etenkin Helsingin kau-
pungin uusille asuinalueille. Townhouse-konsepti mielle-
tään uudeksi pientaloasumisen muodoksi, jonka toteut-
tamisessa käytetään myös asukaslähtöistä suunnittelua. 
Townhouse-asunnot ovat yleensä kapeita ja syvärunkoisia. 
Tilat voidaan suunnitella monikäyttöisiksi, ja talojen poh-
jakerroksiin voidaan rakentaa esimerkiksi liike- tai työti-
loja. Townhouse-talomalli antaa hyvät edellytykset myös 
vaiheittain rakentamiselle. Townhouse- eli kaupunkipien-
talot rakennetaan tontinluovutuskilpailun voittaneen, Fis-
karin Brygä-nimisen ehdotuksen mukaan. Niihin tulee esi-
merkiksi suuret kattoterassit ja monipuolisia parvekkeita. 
Kunkin tontin rakennusoikeus on 175 kerrosneliömetriä. 
Kalasataman kaupunkipientalotontteja saivat hakea vain 
luonnolliset henkilöt, eli esimerkiksi rakennusliikkeet ja 
rakennuttajakonsultit oli rajattu tontinluovutuskilpailun 
ulkopuolelle. (http://www.uuttahelsinkia.fi/uutiset/4022)

Suurin Helsingin townhouse- keskittymä tulee Suur-
metsän Alppikylään. Kantakaupunkimaisille alueille 

pientaloja rakennetaan esimerkiksi Jätkäsaareen, Kala-
satamaan, Kruunuvuorenrantaan ja Koivusaareen. Ka-
lasataman Sörnäistenniemen alueelle on kaavoitettu 37 
townhouse-tonttia. Kaupunkipientalot toteutetaan omatoi-
misena ryhmärakennuttamisena, eli tulevat asukkaat päät-
tävät itse rakentamiseen liittyvistä hankinnoista ja vievät 
rakennushanketta eteenpäin ryhmänä. Toteutuvat riskit ja 
kustannukset jakaantuvat ryhmän kesken.  

lisätiedot:
johtava kiinteistölakimies Martti Tallila, 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, 
puh. (09) 310 36449
pientaloasiamies Riku Koponen, Helsingin kaupungin 
kiinteistövirasto, puh. (09) 310 31800

TO W N H O U S E  E L I  K AU P U N K I P I E N TA LO - KO N S E P T I  H E L S I N g I N  TA PA A N
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Markku Norvasuo, Aalto-yliopisto/YTK, 
etunimi.sukunimi@aalto.fi

n  l i s ät i e tOa :
• URBA-hanke, johdanto, Aalto-yliopiston esittely 
• Kytketty kaupunkipientalo eli townhouse, URBA-hanke, 
aalto yliopisto
• Tulevaisuuden kaupunkimainen lähiöasuminen –URBA-
hanke-esittely, Lähiö-seminaarin alustus, Markku Norvasuo,  
Aalto-yliopisto 7.4.2011 
• Ryhmärakennuttaminen, URBA-hanke, Aalto-yliopisto
• Omaehtoisesti joustava rakentaminen, URBA-hanke, Aalto 
yliopisto
• Palveluilla tuettu asuminen, James-konsepti, URBA-hanke, 
aalto-yliopisto
• Hybriditalo, URBA-hanke, Aalto-yliopisto 
• Helsingin kaupunki; URBA Kerrostalojen kehittäminen ja 
Kotiutumisasunto. Ifa Kytösaho, 6.5.2009 (ppt) 
• Lehtonen, H. Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen 
kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä. Aalto yliopisto, 
Espoo 2010.

Tontinluovutuskilpailun voittanut Fiskarin Brygä-ehdotus, Katja Maununaho.

Urbaanin asumisen tulevaisuuden 
konseptit – URBA-hanke

http://www.urba.fi/hanke/johdanto
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/kaupunkitalo
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/kaupunkitalo
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=24748&lan=FI
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=24748&lan=FI
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=24748&lan=FI
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/ryhmarakentaminen
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/omaehtoisesti-joustava
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/omaehtoisesti-joustava
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/james
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/james
http://www.urba.fi/aineistot/konseptit/hybriditalo
http://urba.fi/sites/default/files/tyoseminaarit/URBA_kerrostalot_ja_kotiutumisas_2009-05-06.pdf
http://urba.fi/sites/default/files/tyoseminaarit/URBA_kerrostalot_ja_kotiutumisas_2009-05-06.pdf
http://www.urba.fi/sites/default/files/pdf-artikkelit/YTKB9902_Lehtonen_1_0.pdf
http://www.urba.fi/sites/default/files/pdf-artikkelit/YTKB9902_Lehtonen_1_0.pdf
http://www.urba.fi/sites/default/files/pdf-artikkelit/YTKB9902_Lehtonen_1_0.pdf
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tä s s ä  lu v u s s a  on toteutettu erityisryhmille 
suunnattuja asumishankkeita. kuten johdantoluvussa 
tuotiin esille, erityisryhmille suunnattuja asumishank-
keita on dokumentoitu tietopankkeihin melko vähän. 
tähän raporttiin on nostettu esimerkeiksi senioriasu-
misen hankkeita sekä asukasvetoisesti että kuntave-
toisesti. lisäksi nostetaan esille palveluasumisen mah-
dollisuuksia senioriasumisessa. helsingissä toimiva 
käpytikka- talo toimii esimerkkinä kehitysvammaisten 
asumisesta, jossa on toteutettu käyttäjälähtöistä suun-
nittelua ja asukas huomioidaan aktiivisena toimijana.

MONIKKO-hanke, Moninaisten yhteisöllisten asuin- 
ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit -tutkimus-
hanke käsittelee teeman mukaisesti yhteisöasumista 
laajasti. tutkimushankkeessa käsitellään yhteisöasu-
mista sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. 
lisäksi hankkeessa esitellään kuuden suomalaisen 
pilottikunnan yhteisöasumiseen liittyvät osaraportit 
yhteisöasumisen mahdollisuuksista (Helamaa & Pylvä-
nen, 2012).

6.  Yhteisöllisyys ja erityisryhmät 
rakentamisen huomioimisessa
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  Projektin nimi Sijainti Avainsanat

Kehittämishanke Asukaslähtöinen senioriasuminen, Helsinki Senioriasuminen, ryhmärakennuttaminen, myötäsuunnittelu,
  yhteisölliset loppukiri- ja  senioripalvelut asukkaiden toteuttamina 
 kotisatama-talot  
   
Kehittämishanke Käyttäjälähtöinen asumis- ja Huittinen Senioriasuminen, palvelut kattava asuinalue, uudisrakentaminen
  palveluympäristö  

Kehittämishanke Senioriasumista asumisoikeus- Saarijärvi Ikääntyvien asuinyhteisö, puukerrostalo yhteisörakentamisen 
 asunnoissa, Omatoimitalo  menetelmänä, asukkaat mukana suunnittelussa, asumisoikeusasunnot

Kehittämishanke Kehitysvammaisten nuorten Helsinki Kehitysvammaisten asuminen, käyttäjälähtöinen suunnittelu,  
 yhteisöllinen Käpytikka-talo  asukas aktiivinen toimija, asumisvalmentaja

Tutkimushanke Askeleita kohti yhteisöasumista  Pilottikohteet:  Yhteisöasumisen muodot, asumisen vaatimusten muutokset
 – MONIKKO-hanke Loimaa, Mikkeli, 
  Mänttä-Vilppula, 
  Närpiö, Tampere, 
  turku 
 

Yhteisöllisyys ja erityisryhmät rakentamisen huomioimisessa -teeman hankkeet ja tutkimukset
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l lu s :  Loppukiri on punatiilinen, 
2-portainen kerrostalo, jossa on 58 huoneis-

toa ja noin 400 neliötä yhteistiloja. Talo on asukkai-
den itsensä rahoittama. Loppukirissä asuu 69 asu-
kasta, iältään 55–91 vuotta.

Loppukirissä yhdistyvät yhteisöllisyys ja yksi-
tyisyys: jokaisella on oma koti, jonne muut tulevat 
vain kutsusta. Siellä on myös avaria yhteistiloja, 
joissa tavataan talon muita ihmisiä ja kokoonnutaan 
yhteisiin tilaisuuksiin.Asukkaat ovat jakaantuneet 
6 työryhmään, jotka vuoroviikoin valmistavat päi-
vällisen asukkaille, pitävät yhteiset tilat siisteinä ja 
tarkistavat illalla, että kaikki on kunnossa talossa.

Asukkaat arvioivat aikoinaan haluamansa asun-
tokoot ja niiden jakauman. Asuntosuunnittelu ete-

ni myötäsuunnitteluna. Arkkitehti laati jokaisesta 
asuntotyypistä kahdesta neljään pohjavaihtoehtoa. 
Mieleisestään vaihtoehdosta asunnon varaaja ja 
projektiarkkitehti hioivat suunnitelman yksityiskoh-
tineen tulevan asukkaan tarpeiden ja mieltymysten 
mukaiseksi. Prosessin tuloksena syntyi ennakkoluu-
lottomia ja yksilöllisiä asuntoja. Asuntojen myötä-
suunnittelu tapahtui ennen urakkalaskentaa ja se 
koitui siten taloudellisesti osakkaiden eduksi. Myö-
hemmin mukaan tulleiden, eri syistä vapautuvien 
asuntojen ostajat joutuivat teettämään muutostyöt 
perinteisen ja huomattavasti kalliimman asukas-
muutosjärjestelmän tapaan. 

Asuntoyhtiömuotoinen asuinkerrostalohanke, 
jonka toteutuksesta ovat vastanneet rakennuk-
sen senioriasukkaat. tulevat asukkaat vaikutti-
vat hankkeen suunnitteluun jo alkuvaiheessa, 
ja pääsivät näin muokkaamaan asuinympäris-
töstään omanlaisensa. myös asumisen palvelut 
suunnitellaan asukaslähtöisesti ja pyritään vah-
vistamaan yhteisöllisyyttä.

n Senioriasuminen
n ryhmärakennuttaminen
n Asukkaiden myötäsuunnittelu
n Senioripalvelut asukkaiden    
 toteuttamina

6.1  Asukaslähtöinen 
senioriasuminen 
Y H T E I S ö L L I S E T  LO P P U K I R I -  J A 
KOT I S ATA M A - TA LOT,  H E L S I N K I
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O P I T TAVA A :  Yhteisöllinen ja omatoimisuu-
teen perustuva senioritalo Loppukiri valmistui 
Arabianranta-kadun ja Birger Kaipiasen kadun 
kulmaan huhtikuussa 2006. Talossa on 58 omistus-
asuntoa ja runsaasti yhteistiloja. Loppukiri on yksi 
suurten ikäluokkien vastaus ja voimannäyte seniori-
iän asumiseen ja elämänmuotoon. Loppukiriläisten 
tavoitteena on pysyä aktiivisina ja vireinä mahdolli-
simman pitkään ja säilyttää itsemääräämisoikeuten-
sa myös ikääntyneinä. Talo on asuntoyhtiömuotoi-
nen asuinkerrostalo, mutta sen tilat ja toimintatavat 
poikkeavat totutusta. Loppukiri ei ole perinteinen 
senioritalo tai palvelutalo. Talossa pääsee kyllä naut-
timaan monenlaisista palveluista, mutta tavanomai-
sesta poiketen asukkaat tuottavat niitä itse. Osa pal-
veluista hankitaan yhdessä järjestäen ja sopien. Pää-
määrän on tuottaa senioriasujille viihtyisää, omiin 
tarpeisiin suunniteltuja asuinyhteisöjä, mahdollistaa 
vaikuttaminen suunnittelun alkuvaiheessa rakennet-
taviin asuntoihin ja yhteistilojen mahdollistaminen 
asuinyhteisöihin.

Hanketta on leimannut niin suunnitteluvaihees-
sa kuin rakentamisenkin aikana asukkaiden osal-
lisuus ja kiinteä yhteistyö sopimuskumppaneiden 
kanssa. Loppukiriin kaavailtiin runsaasti yhteisiä ti-
loja ja yhdistyksen kokoama työryhmä alkoi kartoit-
taa tilatarpeita. Tarvekartoituksen pohjalta laadittiin 

huonetilaohjelma. Suunnittelijan ja rakennuttajan 
kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja eriasteisia suun-
nitelmia esiteltiin yhdistyksen kuukausikokouksissa. 
Tulevien asukkaiden esittämiä mielipiteitä suunni-
telmista myös kuultiin. Suunnittelun edetessä kehi-
tettiin samanaikaisesti koko ajan tulevaa toimintaa. 
Työryhmissä ja kokouksissa pohdittiin tilojen moni-
puolista käyttöä. Ryhmät tutustuivat myös jo toteu-
tettuihin senioritaloihin kartoittaen niissä toimivak-
si havaittuja ratkaisuja. 

Loppukiri-talon palveluista esimerkkinä voidaan 
pitää ravitsemus- ja siivouspalveluiden järjestämistä, 
jotka hoidetaan asukkaiden muodostamien työryh-
mien kautta.

Loppukirin saaman suosion vuoksi Aktiiviset 
seniorit ry on lähtenyt seuraavan kohteen suunnit-
teluun. Helsingin Kalasatamaan on tarkoitus val-
mistua Aktiiviset Seniorit ry:n jäsenille tarkoitettu 
Kotisatama-talo. Talon suunnittelusta vastaa arkki-
tehti Kirsti Sivén, joka suunnitteli myös Loppuki-
rin. Talon toimintaperiaatteet ovat samanlaisia kuin 
Loppukirissä. Talon rakennuttaa Helsingin kau-
pungin asuntotuotantotoimisto Att. Myös Kotisata-
man asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman kotinsa 
suunnitteluun. Rakentaminen on suunniteltu alka-
vaksi lokakuussa 2013 ja talon arvioidaan valmistu-
van elokuussa 2015.

n  Y H T E Y S T I E d OT,
aktiiviset seniorit ry 
Terttu Fält 044 5477710 , 
Britta Ljungdell 045 8577675
www.aktiivisetseniorit.fi 
aktiiviset.seniorit@arabianranta.com

n  l i s ät i e tOa :
• Raportti Loppukiri-hankkeesta
• Taloyhtiön info Loppukiristä
• Kotisatama-esite
• Kokemuksia loppukiristä, Sirkka Minkkinen

Asukaslähtöinen senioriasuminen,
yhteisölliset loppukiri- ja 
Kotisatama-talot, Helsinki

file:///D:\Kati-J\Hankkeet\Asumisen%20ulottuvuudet\Kartoitus%20(Simo)\www.aktiivisetseniorit.fi
mailto:aktiiviset.seniorit@arabianranta.com
http://www.rakennustieto.fi/lehdet/ry/index/lehti/5iqi9O7on.html
http://www.arabianranta.fi/taloyhtion_sivu/viewgroup/62/
http://aktiivisetseniorit-fi.directo.fi/@Bin/213409/kotisatama_esite_web.pdf
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CF0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.vanhustyonkeskusliitto.fi%2Fdocument.php%2F1%2F1158%2FiAreena_Minkkinen%2F8d2152122a0ecfffd57e9983db8129b4%2F0&ei=UuCkUKP9IueE4AT8voHYCQ&usg=AFQjCNHN5yPSgFye4b
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ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä O i va l lu s :  Maaseutumaisissa kaupun-
geissa on vahva trendi siihen, että väki muut-

taa reuna-alueilta keskustaan parempien palvelujen 
ääreen. Tämä kehitys havahdutti Huittisten kaupun-
gin miettimään uudenlaisia senioriasumisen muo-
toja ja niiden yhteyteen liitettäviä palveluja.

Meijeriin ei tehdä pelkästään asuntoja, vaan 
sinne tarvitaan myös palveluja, joita kunta itse tai 

yritykset voivat tarjota. Meijerin ympärille on puo-
lestaan kaavoitettu asuinalue, jonne rakennetaan 
kerros- ja rivitaloja. Hankkeen tavoitteena on, ettei 
meijerin alueesta tule pelkkä vanhuskortteli, vaan 
yhteisöllinen keskus, jonne saadaan muuttamaan 
myös nuorta väkeä. Alueen palvelut suunnataan 
kaikille siellä asuville perheille.

Huittisten kaupungissa on työn alla suunnittelu, 
jossa tavoitteellaan tulevaisuuden käyttäjä-
lähtöistä asumis- ja palveluympäristömallia. 
tavoitteena on ikääntyvien ihmisten palvelui-
den kohentaminen, kysyntään vastaaminen ja 
kustannusten optimointi. hanke sisältää myös 
oman kotipalvelutuotannon kehittämisen: uu-
den toimintamallin käyttöönoton, teknologian 
hyödyntämisen ja yhteistyön kehittämisen yksi-
tyisten palveluntuottajien kanssa.

n Senioriasuminen
n Palvelut kattava asuinalue
n Käyttötarkoituksen muutos
n Yhteisöllinen keskus, jossa    
 senioriasuminen osa kokonaisuutta

6.2  Käyttäjälähtöinen 
asumis- ja palveluympäristö 
h u i t t i n e n
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Eila Törmä, elinkeinojohtaja, Huittisten kaupunki  
puh. 044 560 4203, 
etunimi.sukunimi@huittinen.fi
www.huittinen.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Vanha meijerialue syttyy uuteen yhteisölliseen elämään 
(tekesin projektit)

O P I T TAVA A :  Huittisten asumis- ja palveluym-
päristökonsepti-kehityshankkeen suunnittelu alkoi 
vuonna 2010. Tekes rahoitti suunnittelutyötä vuo-
den 2011 loppuun asti ja nyt työ jatkuu kaupungin 
omilla rahoilla.

Alueen kaavoitus on valmis ja se on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa. Kyseessä on noin 35 miljoo-
nan euron hanke, josta itse meijerin kunnostaminen 
nielee 5–6 miljoonaa euroa. 

Meijerialueen suunnittelutyötä on tehty tiiviisti 
työpajoissa kaupungin ylintä johtoa myöden. Mikäli 
Huittisten hanke etenee suunnitellusti ja lopullisia 

päätöksiä saadaan vuoden 2013 alussa, on Törmän 
arvion mukaan meijerialueen ensimmäiset asunnot 
valmiina noin 1,5 vuoden päästä. Valmistuessaan 
asuinalue tulee vetämään 500–700 asukasta. 

Tekesin asiantuntijat ovat sparranneet ja tuoneet 
esiin hyviä käytännön esimerkkejä muualta Suomes-
ta. Tekesin kautta Huittisten kaupunki on löytänyt 
myös eri asiantuntijoita keskustelukumppaneiksi. 
Hankintojen kilpailuttamisessa Tekes on tarjonnut 
konkreettista opastusta ja neuvontaa.

Käyttäjälähtöinen asumis- ja palveluympäristö, 
huittinen

http://www.huittinen.fi/
http://www.tekes.fi/fi/community/Asiakkaiden_tuloksia/403/Asiakkaiden_tuloksia/647?name=Vanha+meijerialue+syttyy+uuteen+elamaan
http://www.tekes.fi/fi/community/Asiakkaiden_tuloksia/403/Asiakkaiden_tuloksia/647?name=Vanha+meijerialue+syttyy+uuteen+elamaan


64

ava i n s a n at

t i i v i s t e l m ä

Ikääntyvien asuinyhteisöprojekti, jossa haetaan 
yhteisöllisestä asumisoikeusasuntoratkaisusta 
vastauksia yhteisöllisyyteen, mielekkääseen 
asumiseen ja palvelujen kehittämiseen. 

O i va l l u s :  Helmikuussa 2009 Saari-
järvellä perustettiin vanhusneuvoston aloit-

teesta Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys. 
Jäseniä yhdistyksessä on nyt noin 60. Yhdistys on 
saanut Saarijärven kaupungilta tonttivarauksen Si-
vulanpellon alueelta. Sinne rakennetaan noin 35 
asunnon nelikerroksinen puukerrostalo tarpeellisi-
ne yhteistoimintatiloineen. Talon ja sitä hallitsevan 
yhteisön nimi on Omatoimi.

Omatoimi ei ole vanhainkoti, hoivakoti eikä pal-
velutalo. Se on tarkoitettu yli 55-vuotiaille toiminta-
kykyisille ihmisille. Talossa jokaisella taloudella on 
oma asunto. Lisäksi siihen tulee yhteisiä tiloja har-
rastetoimintaa ja mm. ruokailua varten. Tärkeintä 
asumisessa on asukkaiden yhteistoiminta. Se luo yh-
teenkuuluvuutta ja aktiivista osallistumista. Se taas 
edistää asukkaiden fyysistä ja henkistä kuntoisuutta 
sekä vähentää yksinäisyyttä.

Omatoimi ry. pitää lähtökohtina 
seuraavia periaatteita:
• Jokaisella asukkaalla/pariskunnalla on oma
 asunto. 
• Lisäksi talossa on tarvittavat yhteistoimintatilat. 
• Tulevat asukkaat osallistuvat talon yhteistoimin-
nan, asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluun. 
• Asukkaat tekevät yhdessä sovitut työt kuten sisä-
puolisen siivoustyön ja yhteiset ateriat sovittuina 
päivinä. Työvuoroja ei tule kovin usein. Mahdolli-
suus myös ostaa palveluja. 
• Yhteistoiminta luo yhteenkuuluvuutta, lisää 
 aktiivisuutta, osallistumista ja harrastustoimintaa. 
• Tavoitteena on luoda turvallisempi vanhuus ja 
 ehkäistä yksinäisyyttä. 
• Laitoshoidon ja muunkin yhteiskunnan tuen 
 tarve vähenee. 
• Yhteisöllisyyskoulutus järjestetään esimerkiksi 
kansalaisopiston kurssina.

n Ikääntyvien asuinyhteisö 
 lähelle palveluita
n Puukerrostalo yhteisörakentamisen  
 menetelmänä
n Asukkaat mukana suunnittelussa
n Asumisoikeusasunnot

6.3 Senioriasumista 
asumisoikeusasunnoissa 
O M ATO I M I TA LO,  S A A R I J ä R V I
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O P I T TAVA A :  Asunnot toteutetaan asumis-
oikeusasuntoina. Asumisoikeusmaksu, joka oikeut-
taa asunnon hallintaan, on 15 prosenttia asunnon 
hinnasta. Loppuosa rahoitetaan ARAn korkotue-
tulla lainalla. Omatoimelle haetaan myös Raha-au-
tomaattiyhdistyksen investointiavustusta. Asukkaat 
hallitsevat taloa kuten asunto-osakeyhtiöissä. Lisä-
nä on yhteistoiminta, jonka laadusta ja laajuudesta 
asukkaat itse päättävät.

Omatoimen talo rakennetaan puukerrostalona. 
Jäsenistö hyväksyi ratkaisun yksimielisesti. Aalto 
yliopiston tekninen korkeakoulu ja Oulun yliopis-
ton arkkitehtiosasto tukevat hanketta yhtenä puu-
kerrostalojen kehittämisprojektina. Toteutukseen 
on luvassa apua myös Puuinfo Oy:ltä.

Asemakaavan luonnoksesta ja talon luonnos-
suunnitelmista järjestettiin arkkitehtiopiskelijoille 
kutsukilpailu, jonka voitti Pekka Pekkala Aalto yli-
opistosta. Asemakaava sai lainvoiman kesällä 2011. 
Sen jälkeen käynnistyi varsinainen suunnittelu, jos-
sa asukkailla on keskeinen rooli. Tavoitteena on saa-
da suunnitelmat valmiiksi syksyllä 2012. Urakoit-
sijat valitaan kilpailulla.  Samalla kehitetään puu-
kerrostalohankkeisiin sopivaa kilpailumenetelmää. 
Hankkeen tulisi olla valmis vuoden 2013 loppuun 
mennessä.

Omatoimi-yhteisö on tarkoitettu saarijärveläis-
ten lisäksi koko seutukunnan ikääntyville, paluu-
muuttajille sekä muille halukkaille.

n  y h t e y s t i e d Ot
saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys
Eero Hämäläinen, hallituksen  pj.
p. 0400 687025
saarijärven Omatoimi ry:
Eero Hiironen, hallituksen pj.
p. 400644050
hankeneuvonantaja
Reijo Pesonen
p. 040 7015168

n  l i s ät i e tOa :
Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys, Omatoimi ry

Senioriasumista asumisoikeusasunnoissa, 
Omatoimitalo, Saarijärvi

http://www.omatoimi.fi/
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Käpytikka-yhdistys on helsinkiläinen, kehitys-
vammaisten nuorten vanhempien vuonna 2003 
perustama yhdistys, joka toteutti perheen nuo-
rille kehitysvammaisille heidän itsenäistymistä, 
turvallista elämää ja integraation jatkumista tu-
kevan asuinyhteisön. yksi yhdistyksen tärkeim-
mistä arvoista on yhteisöllisyys.

Käpytikka-talo valmistui vuonna 2009 Hel-
singin Arabianrantaan. Talo on edelläkävijä 
käyttäjälähtöisyydessä. käyttäjälähtöisessä 
asuntorakentamisessa käyttäjä ei ole pelkästään 
suunnittelun kohde vaan aktiivinen toimija. 
käyttäjälähtöinen suunnittelu pohjautuu loppu-
käyttäjän toiveisiin, haluihin ja tarpeisiin, jotka 
tunnistetaan, määritellään ja konseptoidaan 
suunnitteluprojektin aikana.

uudenlaisten käyttäjäyhteisöjen ja moni-
alaisen yhteyskehittelyn avulla on mahdollista 
kehittää uusia asumisen innovaatioita, tehostaa 
prosessin kustannustehokkuutta sekä parantaa 
lopputuotteen laatua ja lopulta – saavuttaa ny-
kyistä parempaa asumista.

O i va l l u s :  Käpytikka-talo valmistui 
vuonna 2009 Helsingin Arabianrantaan. 

Käpytikka-talo on rakennettu yhdessä kahden raja-
naapurikerrostalon kanssa siten, että varsinaisen ra-
kentamisen toteutti sama rakennusliike. Käpytikka-
talo on rahoitettu ARA:n korkotukilainalla (65 %), 
ja lisäksi ARA:n 35 % investointiavustuksella. Asuk-
kaat ovat vuokrasuhteessa Käpytikka-yhdistykseen 
ja talon yleiset tilat on vuokrattu kalustettuina so-
siaaliviraston kautta palveluntuottajalle. 

Käpytikka-talon suunnittelua suuntasi ja ohjasi 
hankkeen alkuvaiheessa tehty nuorten elämän tar-
peisiin ja unelmiin pohjautunut Käpytikka-konsepti. 

Konseptissa oli mukana Taideteollinen korkeakoulu, 
jossa viisi ulkomaalaista muotoiluopiskelijaa toteutti 
tiiviin projektin kevään 2004 aikana. Lopputulokse-
na oli talon kuviteltua elämää kuvaavaa Käpytikka-
konsepti, jonka aineksista talon suunnittelijat tekivät 
lopullisen Käpytikka-talon. 

Asukkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi asuk-
kaille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin asumis- 
ja muuttovalmennusta lähes kahden vuoden aikana. 
Kaikki taloon muuttavat nuoret tuntevat hyvin toi-
sensa ja näin yhteisöllisyys on varmistunut jo ennen 
taloon muuttamista.

n Kehitysvammaisten asuminen
n Käyttäjälähtöinen suunnittelu
n Käpytikka- konseptin luominen
n Asumisvalmentaja

6.4  Kehitysvammaisten nuorten 
yhteisöllinen käpytikka-talo 
h e l s i n k i

t i i v i s t e l m ä
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Muotoilijankatu 18 A, 00560 Helsinki, 
kapytikka@aspa.fi
Yhdistyksen puheenjohtaja, Leena Koivu. 

n  l i s ät i e tOa :
• www.kapytikka.fi
• Käpytikka-talo. Kehitysvammaisten nuorten urbaani 
asumisyhteisö. ARA:n  raportteja 2/2009. O P I T TAVA A:  Käpytikka- hankkeen opit asumi-

sen kehittämiselle:
• Osallistuminen kaikkeen kohdetta koskevaan 
päätöksentekoon lähtien kaavoituksesta ja päätyen 
ympäristön ”rakentamiseen” turvalliseksi
• Prosessin osapuolten sitouttaminen: Toiveiden 
esittäminen vaatimuksien sijasta päättäjille
• Asukkaiden valmennus: Asumis- ja muuttokou-
lutus paketin luominen tuleville asukkaille
• Uudet käytännöt: Vakiintuneiden käytäntöjen ky-
seenalaistaminen ja uusien innovatiivisten käytäntö-
jen luominen
• Kiinteä yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa
• Suuruuden ekonomia pientä kohdetta 
rakennettaessa
• Avoin ja läpinäkyvä taloudenhoito
• Suorahankinnat: Sisustuksen ja muiden kaluston 
ja laitteiden suorahankinnat valmistajilta tai maa-
hantuojilta mahdollistivat huomattavat säästöt han-
kinnoissa.

Käpytikka-talon toimintamallissa lähdettiin liik-
keelle olemassa olevasta yhteisöstä ja sen tarpeista. 
Yhteisön ymmärtämiseen panostettiin ja sen pohjal-
ta syntyi Käpytikka-konsepti.

Käpytikka-hanke toi esille uudenlaisen asumisen 
kehittäjän, ns. asumisvalmentajan roolin. Asumis-
palveluissa on pitempään käytetty termiä asumisval-
mentaja, jota voisi käyttää laajemminkin asumisessa. 
Esimerkiksi asuinalueen palveluja voitaisiin kehittää 
yhdessä alueen asumisvalmentajan kanssa; asumis-
valmentajan tehtävää tulisikin kehittää edelleen 
niin, että yksityisten ja julkisten palvelujen rajapinta 
asumiseen muodostuisi nykyistä selkeämmäksi.

6.4  Kehitysvammaisten nuorten 
yhteisöllinen käpytikka-talo 
h e l s i n k i

kehitysvammaisten nuorten 
yhteisöllinen Käpytikka-talo, Helsinki

http://www.kapytikka.fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=23193&lan=fi
http://www.ara.fi/download.asp?contentid=23193&lan=fi
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O i va l l u s :  Tutkimusselvityksessä on 
haastatteluiden, havainnoinnin ja taustatie-

don perusteella luotu viisi eri mallia yhteisöasumi-
selle: 1) Pihapiiri (yhteinen piha), 2) tori (joustavat 
yhteistilat), 3) kylä (laajoja yhteisöalueita, korttelis-
toyhteisöt), 4) basaari (yhtäläisyyksiä palveluasumi-
seen), 5) keko (yhteisöllinen asuinkerrostalo). Yh-
teisömallien lisätietoja hankkeen selvitysraportissa.

O P I T TAVA A :  Hankkeessa toteutettiin tutki-
musselvityksen lisäksi kuudelle pilottikunnalle yh-
teisöasumisen suunnitelmat. Ideasuunnitelmien 
tarkoituksena on konkretisoida ja visualisoida yh-
teisöllisen asumisen potentiaalia Suomessa ja erityi-
sesti hankkeen pilottikunnissa. 

Case 1)  kO h ta a m i s i a  j a 
K U LT T U U R I A ,  LO I M A A
Tavoitteena on luoda alueelle yhteisöllisyyttä ja yrit-
täjyyttä tukevaa vetovoimaista asunto- ja rakennus-
kantaa, joka houkuttelee alueelle uusia asukkaita, 
sekä tukee monipuolista pienyrittäjyyttä ja harras-
tetoimintaa. 

Sannamari Lankia 

Case 2)  a s u m i s ta  i h m i s t e n 
I L M O I L L A ,  M I K K E L I 
Asumista ihmisten ilmoilla- pilottihanke hahmotte-
lee kolme erilaista vaihtoehtoa Mikkelin Pankaran-
nan alueen kehitykseen. Suunnitelmissa nykyinen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä muuntuu 
tulevaisuuden asuinalueeksi, joka tarjoaa uusia yh-
teisöllisiä vaihtoehtoja asumiseen Mikkelin seudul-
la. Erityisenä kohderyhmänä suunnittelussa on huo-
mioitu vanhukset.

Timo Savilepo 

mOnikkO-hanke jakautuu kahteen osaan: tut-
kimusselvitykseen ja pilottikohteiden esittelyi-
hin. tutkimusselvityksessä esitellään hankkeita 
suomesta ja ulkomailta. lisäksi hankkeeseen 
osallistui kuusi pilottikuntaa (Loimaa, Mikkeli, 
Mänttä-Vilppula, Närpiö, Tampere ja Turku), jois-
sa toteutettiin ideasuunnitelmat yhteisöllisen 
asumisen potentiaalille. tutkimushankkeessa 
esitellään viisi yhteisöasumisen muotoa. Pilotti-
kohteet tarjoavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja 
kunnille yhteisöasumisen kehittämiseen.

n Yhteisöasumisen mallit
n ratkaisuja yhteisöasumiselle,   
 pilottikunnat Suomesta

6.5  Tutkimushankkeet
A S K E L E I TA  KO H T I  Y H T E I S ö A S U M I S TA 
–  m O n i k kO - h a n k e
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Tampereen teknillinen yliopisto, 
Rakennetun ympäristön tiedekunta
Markku Hedman, professori, 
Anna Helamaa, tutkija,
Riikka Pylvänen, tutkija
etunimi.sukunimi@tut.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Helamaa & Pylvänen: Askeleita kohti yhteisöasumista. 
MONIKKO-hankkeen loppuraportti, 2012.

Case 3)  V U O S I R E N K A I d E N  J U H L A A , 
M ä N T Tä - V I L P P U L A
Suunnitelma tukee eri -ikäisten ja eri elämänvai-
heessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovai-
kutusta lisäävät tilat ja toiminnat kokoavat erityisesti 
alueen ikääntyvät yhteen. 

Hanna Sivula

Case 4)  h y v i n v O i n t i a 
Y H T E I S ö L L I S Y Y d E S Tä ,  N ä R P I ö
Suunnitelmassa Närpiön terveyskeskusalueesta on 
muovautunut hyvinvoinnin keskus, jossa yhdistyvät 
ikäihmisten asuminen sekä monipuoliset terveys- ja 
vapaa-ajanpalvelut. Keskuksen tarkoituksena on toi-
mia eri-ikäisten närpiöläisten kohtaamispaikkana, 
jossa kyläyhteisö tuodaan osaksi vanhusten päivit-
täistä elämää.

Inkeri Siikaniemi

Case 5)  A S U K A S L ä H Tö I S Y Y d E S Tä 
Y H T E I S ö L L I S Y Y T E E N ,  TA M P E R E
Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista en-
simmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen 
suunnitteluprosessin hahmottamiseen asukkaan 
näkökulmasta. Toinen osuus painottuu yhteisöllisen 
asumisen suunnitteluun neljän asuintypologialtaan, 
yhteisöllisyydeltään ja muunneltavuudeltaan erilai-
sen konseptin avulla.

Ilona Järvi

Case 6)  K E R R O S T E N  K E S K E N ,  T U R K U 
Suunnittelutyön tavoitteena no vahvistaa alueen jo 
käynnissä olevaa myönteistä kehitystä, ja tukea mo-
nipuolisen asukasrakenteen säilymistä. 

Tapio Kangasaho

askeleita kohti yhteisöasumista 
– mOnikkO-hanke

mailto:etunimi.sukunimi@tut.fi
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/21272
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tä s s ä  lu v u s s a  esitellyt tutkimushankkeet 
ovat vielä kesken, joten tarkempia johtopäätöksiä ei 
ole mahdollista vielä esitellä. (KLIKK-hanke, ELOISA- 
hanke, ELäVä-hanke, Lähiö2072-hanke). Kyseisten tut-
kimushankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet ovat mie-
lenkiintoisia. On perusteltua esitellä lyhyesti kyseisiä 
hankkeita tässä raportissa, koska meneillään olevien 
tutkimushankkeiden päämäärät ovat usein samat kuin 
usealla tässä raportissa esitellyllä hankkeella. voidaan 
siis todeta, että tutkimustyö pyrkii edelleen kehittä-
mään tärkeiksi koettuja teemoja.

tähän raporttiin nostetut tutkimushankkeet ovat 
vain pintaraapaisu hankkeista, jotka käsittelevät asu-
mista. tarkoituksena ei ole esitellä merkittävimpiä 
hankkeita, vaan nostaa esiin raportin teemoja mukai-
levia tutkimuksia. yhteisenä tekijänä tähän raporttiin 
nostetuista tutkimushankkeista voidaan pitää pyrki-
mystä kehittää asuinalueita kokonaisuutena, asumisen 
mukavuutta ja hakea ratkaisuja asumismieltymyksien 
muutoksiin.  On mielekästä tuoda raportin viimeisessä 
hanke-esittelyluvussa esille innovatiivinen ja tulevaan 
katsova ote asuinalueiden kehittämiseen. 

7. käynnissä olevia asumisen tutkimushankkeita
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Käynnissä olevia asumisen tutkimus- & kehittämishankkeet

  Projektin nimi Sijainti Avainsanat

Tutkimushanke KLIKK-hanke, lähiöiden liiketoiminta- Turku, Suomi Korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen, 
 lähtöinen korjauskonsepti  täydennysrakentamiseen, puurakenteiden käyttö täydennysrakentamisessa, 
   ”All inclusive”-palvelukonsepti

Tutkimushanke Elävä esikaupunki, ELOISA-hanke Suomi Alueen elinkaarikestävyys, tilojen monikäyttöisyys

Tutkimushanke Lähiö 2072, Lähiöistä tulevaisuuden Mellunkylä, Suomi Lähiökehittämisen yhteistoimintamalli, uudet ideat korjausrakentamiseen 
 asumisbrändejä  

Tutkimushanke Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt, Suomi Lähiöiden kehityskonseptit, lähiöiden uudelleenmäärittämisen mahdollisuudet,   
 elävä-hanke  palvelujen uudelleenmäärittäminen 
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hankkeen keskeisenä päätavoitteena on ke-
hittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonais-
taloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti 
lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentami-
seen ja lisäkerrosten rakentamiseen. konseptin 
teknisissä ratkaisuissa on tarkoitus hyödyntää 
keväällä 2011 voimaantulleiden uusien palo-
määräysten antamaa mahdollisuutta käyttää 
korjauksissa puurakenteita. konsepti luo mah-
dollisuudet siirtyä suoritus- ja kustannusperus-
teisesta toiminnasta uudenlaiseen palvelu- ja 
käyttäjälähtöiseen liiketoimintaan, jossa ”all 
inclusive” periaatteella kohdekohtaisesti voidaan 
kehitetyn, toimittajia integroivan toimintamallin 
ja hankkeessa kehitettävien pelisääntöjen puit-
teissa räätälöidä kohdekohtaisesti ratkaisut ja 
toteuttaa ne verkostoliiketoiminnan pohjalta.

n Korjauskonsepti lähiökerrostalojen  
 korjaamiseen, laajentamiseen ja 
 täydennysrakentamiseen
n ”All inclusive”-palvelukonsepti   
 rakennuttajille ja asuntoyhtiöille
n Kevennetyn kaavoituksen malli

O i va l lu s :  Hankeen tavoitteena on ra-
kentaa liiketoimintalähtöisesti toimijaverkos-

to. Tavoitteena on kehittää mukana oleville yrityk-
sille eri tuotteiden ja toimitusten yhteensopivuuden 
varmistavia ratkaisumalleja ja liittymäpintojen de-
taljiratkaisuja. Siten hankkeessa tapahtuva ”all in-
clusive” – mallin edellyttämä eri osapuolten yhdessä 
tekemisen malli luo edellytykset ja mahdollisuudet 
uudenlaisille tuote- tai toimintamalli-innovaatioille.

Hankkeen koordinaattorina toimii Oulun yli-
opisto. Projekti toteutetaan aikavälillä 1.1.2012–
30.6.2014.

Turku osallistuu hankkeeseen. Turku on esittänyt 
osaprojekteiksi kolmea eri kohdetta eri mittakaavai-
sin painotuksin maankäytön suunnittelusta raken-
nussuunnitteluun: 1) Runosmäki: koko lähiön yleis-
suunnitelma (täydennysrakentaminen, maankäyttö, 
joukkoliikenne, matalien hissittömien rakennusten 
korottaminen ja hissin lisäys) 2) Ilpoinen: lähiön 
keskuksen (ostoskeskus ja lähiympäristö) kehittämi-
nen ja täydennysrakentaminen 3) Varissuo: Ylioppi-
laskyläsäätiön kahden taloyhtiön peruskorjaus.

O P I T TAVA A :  Luotava toimintamalli hyödyn-
tää integroituja tilaus- ja toimitusketjuja, keskittyen 
erityisesti suunnitteluvaiheissa eri sidosryhmien ja 
toimijoiden analysointiin sekä heidän vaatimustensa 
luokitteluun ja priorisointiin, auttaen näin huomioi-
maan mahdollisimman tarkasti erilaisten osapuolten 
ristiriitaisetkin vaatimukset sekä projektien tuotan-
toon ja toimitukseen vaikuttavat oleelliset seikat.

Hankkeessa myös kehitetään, yhteistyössä muka-
na olevien kaupunkien kanssa, kevennetyn kaavoi-
tuksen malli lähiöiden korjaus- ja täydennysraken-
tamista varten ja samalla kehitetään käytänteitä ym-
päristövaikutusten arvioinnin työkalujen käyttöön.

Toimintamallin avulla kyetään tuottamaan ko-
konaistaloudellisesti edullisia ja elinkaaren näkökul-
masta optimaalisia korjausrakentamisenratkaisuja. 
Lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamisen avulla voi-
daan vahvistaa alueiden väestöpohjaa ja siten turvata 
palvelujen säilymistä.

Malli tarjoaa loppukäyttäjän (asukkaan) kannalta 
oikein kohdentuvia erilaisia ”all inclusive”-konseptin 
mukaisia ratkaisuja, jossa paitsi ratkaistaan tekni-

K L I K K - H A N K E,  L ä H I ö I d E N  L I I K E TO I M I N TA -
L ä H Tö I N E N  KO R J AU S KO N S E P T I
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Jouni Koiso-Kanttila, professori, Oulun yliopisto, 
p. 0400 68 33 16, 
Anu Soikkeli, dosentti, Oulun yliopisto, 
p. 040 865 5314, 
etunimi.sukunimi@oulu.fi

n  l i s ät i e tOa
• KLIKK-hanke-esittely, Oulun yliopisto

set korjaustarpeet ja päivitetään teknologian tasoa, 
myös asukkaalle näkyvällä ja koettavalla tavalla tar-
jotaan havaittavasti parannettua mukavuutta sekä 
asuntokohtaisesti että alueen viihtyisyyden parane-
misena.

Kokonaisvaltaisen kehittämisen ollessa tavoittee-
na, tulee kiinnittää asiakastyytyväisyyden rinnalla 
huomiota myös muiden organisaatioiden toimitus-

ketjuun ja niiden johtamiseen. Näin ollen toimija-
verkoston ja projektien keskeisten toimijoiden sekä 
sidosryhmien tulisi työskennellä yhdessä ja määrit-
tää projektia koskevat asiat jo ennen sen alkua. Stan-
dardisoitujen toimintatapojen myötä kustannukset 
pienenevät, laatu paranee sekä hajonta pienenee 
suunnitelmallisuuden ja hallittavuuden avulla.

KLIKK-hanke, lähiöiden 
liiketoiminta lähtöinen korjauskonsepti

http://www.oulu.fi/tuotantotalous/node/10057
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t i i v i s t e l m ä

ava i n s a n at

O i va l lu s : Hanke sisältää kolme aihe-
aluetta, jotka tarkastelevat esikaupunkeja 

alueellisen toimijuuden ja kaupunkitilan käytön, 
asuinalueiden elinkaarikestävyyden ja joustavan 
käyttäjälähtöisen tilatarjonnan näkökulmista. Lisäk-
si hankkeen aikana toteutetaan vuorovaikutteinen 
kehittämisprosessi. 

Hankkeen tulokset syntyvät sekä osallistuvan ke-
hittämisen että syventävän tutkimuksen välityksellä. 
Erityisesti tarkastellaan alueen elinkaarikestävyyden 
mittareita, asuntojen ja muiden tilojen joustavia 
suunnitteluperiaatteita, tilakonseptien hyväksyttä-
vyyttä, tilojen hallinta- ja organisoitumismalleja, 
palvelujen sijoittumistapoja ja jo toteutettujen esi-
merkkihankkeiden kuvauksia. Tulokset julkaistaan 
raportteina ja verkkosivuilla. 

Hankkeen rahoittajina ovat Tekes, Espoon, Van-
taan ja Helsingin kaupungit, ympäristöministeriö ja 
yritykset.

Lisätietoja: Hanke kuuluu Tekesin Tila-ohjel-
maan, ja siihen sisältyvät Aalto-yliopiston, Kulut-
tajatutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston Tulevai-
suuden tutkimuskeskuksen tutkimusosuudet. Yh-
dyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 
koordinoi hanketta. Projekti toteutetaan aikavälillä 
2011–2013.

O P I T TAVA A :  Hankkeen tärkeänä tavoitteena 
on saattaa eri toimijat vuoropuheluun keskenään. 
Tuloksia voidaan hyödyntää etsittäessä suunnittelun 
keinoja asuinalueiden elinvoiman ylläpitämisessä, 
uusien asunto- ja tilakonseptien sekä mm. erilaisten 
hajautettujen palvelumallien kehittämisessä. Alueen 
ja tilojen monikäyttöisyys sekä käyttäjien aktiivinen 
rooli luo uusia mahdollisuuksia sekä yrityksille että 
kunnille.

elävä esikaupunki-hankkeessa tutkitaan kei-
noja lisätä asuinalueiden elinkaarikestävyyttä 
ja tilojen monikäyttöisyyttä eli ”tilallista pää-
omaa”. Tavoitteena on säilyttää rakennuskan-
nan arvo ja tuottavuus muutoksissa. Sen sijaan, 
että kaupunkiympäristön monikäyttöisyys 
liitettäisiin ensisijaisesti kaupallisiin ja julkisiin 
palveluihin, lähtökohdaksi otetaan asunto-
kannan joustokyky ja sen kautta vaikutukset 
myös palvelujen tilankäyttöön. tavoitteena on 
toimijoiden, kuten kolmannen sektorin omaeh-
toisuuden lisääminen, jolloin myös tarve keski-
tettyyn hallinnointiin vähenisi.

n Alueen elinkaarikestävyys,
 kyky sopeutua muuttuviin tarpeisiin ja  
 säilyä hyvänä asuinympäristönä
n Tilojen monikäyttöisyys, joka edistää  
 rakennuskannan käyttöarvoa ja   
 tuottavana säilymistä

E L äVä  E S I K AU P U N K I ,  E LO I S A - H A N K E
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Aalto-yliopisto, 
ytk yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutusryhmä
Markku Norvasuo, TkT, p. 050 512 4593
Raine Mäntysalo, porfessori, p. 050 512 4525
etunimi.sukunimi@aalto.fi

Kuluttajatutkimuskeskus,
Hannu Kytö, erikoistutkija
etunimi.sukunimi@kuluttajatutkimuskeskus.fi

Turun yliopisto, 
tulevaisuuden tutkimuskeskus:
Sirkka Heinonen, dosentti, p. 09 698 0056
Juho Ruotsalainen, tutkija
etunimi.sukunimi@utu.fi

n  l i s ät i e tOa :
• Elävä Esikaupunki, ELOISA, hanke-esittely, Aalto-yliopisto

Elävä esikaupunki, ELOISA-hanke

mailto:etunimi.sukunimi@aalto.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kuluttajatutkimuskeskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@utu.fi
http://eloisa.urba.fi/hanke/lyhyesti
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O P I T TAVA A :  Yhteishankkeen kehit-
täminen perustuu jatkuvaan asukkaiden, 

yritystoiminnan ja julkisen sektorin moniääniseen 
vuorovaikutukseen. Yhteishankkeessa hyödynne-
tään aiemmin tehtyä laajamittaista tutkimus- ja 
kehitystyötä lähiöiden, asumisen ja korjausraken-
tamisen palveluiden hyväksi: erilliset tulokset yh-
distetään ja uudelleen tulkitaan yhteissuunnittelun 
menetelmin palveluliiketoiminnaksi.

Tekes-hanke jatkaa Suburb 2072-projektin työ-
tä, sen aikana syntyneitä ideoita pyritään edelleen 

kehittämään ja toteuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan. Koko hankkeen tavoitteena on valmistau-
tua tällä ja ensi vuosikymmenellä tuleviin putkire-
montteihin ja muihin suuriin korjaushankkeisiin 
siten, että korjaushankkeet tukisivat hyvää elämää 
ja energiatehokkuutta lähiössä. Hankkeessa etsitään 
uusia yhteistyömuotoja ja myös taloudellisesti kan-
nattavia keinoja korjaushankkeiden toteuttamiseksi 
lähiöissä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on linkittää 
kiinteistö- ja rakennusala mellunkyläläisen lähide-
mokratian kanssa yhteen.

Miten 1970-luvulla rakennetuista lähiöistä 
tulisi asumisen  brändejä? ”Lähiö 2072 – Mat-
ka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen” 
 -yhteishankkeessa luodaan yhteistoimintamalli, 
jonka avulla lähiöitä kehitetään vastaamaan 
paremmin asukkaiden ja kestävän kehityksen 
asettamiin vaatimuksiin. samalla kehitetään 
uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja, jotka 
tukevat tavoitteiden saavuttamista.

n Lähiökehittämisen yhteistoimintamalli
n uudet ideat korjausrakentamiseen
n Lähiöistä brändi

L ä H I ö  2072 –  L ä H I ö I S Tä  T U L E VA I S U U d E N 

A S U M I S B R ä N d E J ä
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O i va l lu s :  Lähiökehittämisen yhteistoiminta-
mallia kehitetään, testataan ja sovelletaan Suomen 
suurimmassa kaupunginosassa, Helsingin Mellun-
kylässä, mutta malli on skaalattavissa erilaisiin lä-
hiöihin Suomessa. Mellunkylä sopii pilottialueeksi 
hyvin, koska siellä on jo vuosia työskennelty lähi-
demokratian edistämiseksi. Nyt yhteystyö laajenne-
taan koskemaan myös kiinteistö- ja rakennusalaa.

Hankkeen pilottina oli alkuvuonna 2012 
toteutettu Suburb 2072-projekti, joka on osa 
Aal to-yliopiston designpääkaupunkivuoden 
Living+ohjelmaa. Projektissa kansainvälinen opis-
kelijaryhmä jalkautui kahdeksi kuukaudeksi Mel-
lunkylään. Paikallisten kanssa tehdyn yhteistyön 
tuloksena Mellunkylälle hahmottui tulevaisuuden-
kuva, jonka mukaan lähiö on hyvän elämän moni-
muotoinen keidas, jossa asukkaat, yritykset ja kau-
punki puhaltavat yhteen hiileen.

Paikallisyhteistyö jatkuu Vetoa ja Voimaa Mel-
lunkylään-yhteistoimintaryhmän kanssa. Larri 
Helminen, KontuKeskus Ry ja Eeva-Liisa Broman, 
Helsingin sosiaalivirasto ovat virallisesti Lähiö 2072 
-yhteishankkeen johtoryhmän jäseniä edustamassa 
mellunkyläläisiä. Projektin kumppanit: Aalto-yli-
opisto, ARA, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin 
Energia, Suomen Asuntotietokeskus, Suomen Kun-
taliitto, Vahanen Yhtiöt, Vetoa ja Voimaa Mellun-
kylään, Wiktio Oy. Tämän projektin puitteissa on 
käynnissä kaksi maisterilopputyötä liittyen Kontu-
laan.

Hankkeen koordinaattorina toimii Aalto-yli-
opisto ja projekti toteutetaan aikavälillä 1.1.2012–
30.6.2014.

n  y h t e y s t i e d Ot
aalto-yliopisto
Sari dhima, LivingPlaces-tutkimusryhmän johtaja, 
p. 050 5697101
Katja Soini, projektipäällikkö, 
p. 050 3744830
Tero Heikkinen, projektitutkija
p. 050 3817375
etunimi.sukunimi@aalto.fi

n  l i s ät i e tO j a :
• Lähiö 2072-hanke-esittely, Aalto-yliopisto
• Lähio 2072, blogi, Aalto-yliopisto 
• Lähiö 2072-esittely, Tekes projektit

Lähiö 2072 – Lähiöistä tulevaisuuden 
asumisbrändejä

http://living.aalto.fi/fi/
mailto:etunimi.sukunimi@aalto.fi
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/?page_id=3
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/
http://www.tekes.fi/ohjelmat/Tila/Projektit?id=10621506
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O P I T TAVA A :  Hankkeessa toiminnallis-
ten konseptien ja aluekonseptien yhteisvai-

kutusten arviointi on rajattu tilan ja kuljettamisen 
tarpeeseen. Tilan tarve arvioidaan pelkistämällä 
aluekonseptit toimintojen määrän ja niiden vaa-
timaan tilan tarpeeseen. Aluekonseptin toimin-
nallisen verkon tiheyden avulla arvioidaan mm. 
henkilöliikenteen tarve, joka on teoreettinen mini-
mi, minkä aluekonsepti mahdollistaa. Esimerkiksi 
verkkokauppa voi toimia periaatteella, jossa parin 
korttelin välein sijoitettuihin, muutaman neliön ko-
koisiin vastaanottopisteisiin voidaan toimittaa mitä 
tahansa ostoksia. Tämä voi eliminoida yksityisau-
tolla tapahtuvan asiointiliikenteen tarpeen, mutta 

kasvattaa samalla varastorakennusten tilantarvetta 
ja tavarankuljetuksia.

Palvelujen loppukäyttäjiä on sidottu innovoin-
tiin ja kehitystyöhön asukastilaisuuksissa järjestet-
tyjen esittelyjen ja haastattelujen avulla.  Hankkees-
sa toteutetut tulevaisuuden konseptien kuvaukset 
ovat toimineet inspiroivana materiaalina, sillä ne 
synnyttävät asiakastilaisuuksissa positiivisen ja tu-
levaisuuteen suuntautuneen keskusteluilmapiirin ja 
perustelevat mahdollisen rakenteen uudistamisen 
tarpeen. Sellaisten tulevaisuuden toimintamallien 
arviointi on haastavaa, joista ei ole käytännön koke-
musta. Konkreettisia, nopeita kokeiluja tulisi toteut-
taa aiem paa enemmän.

tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt (elävä)-
tutkimushankkeen tavoitteena on luoda elin-
voimaisen lähiön kehityskonsepti, joka huomioi 
asukkaiden, kiinteistöjen omistajien, rakennus-
liikkeiden, palveluiden tarjoajien sekä kaupan 
alan toimijoiden arvonäkökulmat. tutkimus-
hanke luo uusia yhteistyömahdollisuuksia eri 
sidosryhmien, kuten kaupunkisuunnittelijoiden, 
palveluntuottajien ja rakennusliikkeiden välille.

n Lähiöiden kehityskonseptit
 (aluekonsepti, toiminnallinen konsepti)
n Lähiöiden uudelleenmäärittämisen  
 mahdollisuudet
n Palvelujen uudelleenmäärittäminen

T U L E VA I S U U d E N  E L I N V O I M A I S E T  L ä H I öT, 

e l ävä - h a n k e
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n  y h t e y s t i e d Ot:
Aalto-yliopisto
Jukka Heinonen, tutkija
050 5771831
etunimi.sukunimi@aalto.fi 

Tampereen teknillinen yliopisto
Tuomo Joensuu, tutkija
etunimi.sukunimi@tut.fi

n  l i s ät i e tO j a :
• Tulevaisuuden innovatiiviset konseptit esittely
• Elävä-hankkeen kuvaus (Tekesin Tila-ohjelma) 
• LähiöTrio/ Elävä hankekuvaus (dropbox)

O i va l lu s :  Kehityshanke vastaa tulevaisuuden 
asumisen sekä alan toimintalogiikan kehittämisen 
haasteisiin. Hankkeessa laaditaan tulevaisuuden 
elinvoimaisten lähiöiden kehitysstrategioita sekä 
arvioidaan niitä ympäristö- ja arvovaikutusten nä-
kökulmista. Tavoitteena on innovoida uusia pal-
velu- ja liiketoimintamalleja lähiöiden elinvoiman 
tuke miseksi, missä huomioidaan mm. erilaisia alue-
imagoon ja joukkoliikenneyhteyksiin liittyviä teki-
jöitä, jotka tuovat asukkaalle lisäarvoa.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan lähiöiden ke-
hittämistä sekä aluekonseptien että toiminnallisten 
konseptien kautta. Aluekonsepti tarkoittaa konteks-
tiin sovellettavaa toimintojen kokoonpanoa sekä nii-
den yhteistoimintaperiaatetta kohdealueella, ja vas-

taavasti toiminnallinen konsepti yksittäisen toimijan 
toimintamallia toimialan sisällä.

Kehityskonseptien laadinnassa suhtaudutaan 
innovatiivisesti myös moniin lähiöasumisen uudel-
leenmäärittelyn mahdollisuuksiin. Miten esimerkik-
si paikoituksen tarve vähenee, jos käyttöön otetaan 
yhteisomistuksessa olevia liikennevälineitä - mihin 
voidaan hyödyntää vapautuvaa tilaa? Miten lähiössä 
toteutuu ja tilallistuu hajautettu lähiruoan tuotan-
to tai paikallisteollisuuteen liittyvä alihankintaver-
kosto? Tietotyöläisten etätyöskentely ja joustavan 
ryhmätyöskentelyn tilatarve on tuttu, mutta vähän 
innovoitu. Mitä käytännössä voisi olla aktiivinen ja 
innovatiivinen lähityötila?

Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt, 
elävä-hanke

https://www.dropbox.com/s/ptbcm2d3j6n1m7v/Workshop%20palveluinnovaatioesittelyFINAL.pdf
http://www.tekes.fi/ohjelmat/Tila/Projektit?id=10473758
https://www.dropbox.com/s/qbv1q4zcvjvbqyr/Tekes_Tila_hankekuvauspohja_L%C3%A4hi%C3%B6Trio_LUONNOS_TJ.pdf
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8. Loppusanat

M A L - V E R KO S TO N  tuottama asumisen tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden selvitys kokosi yhteen 
viimeaikaisia hankkeita suomesta. esiin nousi hank-
keita niin lähiökehittämisen, osallisuuden lisäämisen, 
täydennysrakentamisen kuin erityisryhmien asumisen 
näkökulmasta. kehittämishankkeita nousi esille niin 
suurimpien kaupunkien lähiöiden uudistamisesta kuin 
pienemmistä, erityiskohteitaan miettivistä kaupun-
geista (Huittinen, Kirkkonummi, Saarijärvi). Näiden läh-
tökohtien myötä selvitykseen koottiin teemat, joiden 
alla hankkeita käsitellään pyrkimyksenä saattaa yhteen 
samansuuntaiset kehittämis- ja tutkimushankkeet. 

kaupunginosien kehittämisessä huomio on kiinnit-
tynyt lähiöiden kehittämiseen. ARA:lla on ollut vahva 
rooli lähiökehittämisessä lähiöohjelmien kautta. läh-
tökohtana lähiöhankkeilla on yleisesti ollut usean han-

kekokonaisuuden yhtäaikainen toteuttaminen, jossa 
perehdytään niin täydennysrakentamiseen, korjausra-
kentamiseen kuin asukkaiden sitouttamiseen. lähiöi-
den kehittämisessä kaupungin vahva rooli yhteistyön 
kehittäjänä on ollut ratkaisevaa. lisäksi asumisen so-
siaalisen kehittämisen huomioiminen suunnittelussa 
on koettu tärkeäksi. 

asukkaiden sitouttaminen kehittämiseen on toteutet-
tu eri keinoin, päämäärän ollessa sama. 4P-mallin hyö-
dyntäminen on nostettu esille. välineitä ja menetelmiä 
yhteistyön kehittämiselle on olemassa, haasteena 
nähdään niiden kautta haettavien tavoitteiden toteu-
tuminen. asukkaan osallistuvampi ote suunnitteluun 
ja kumppanuuden hyödyntäminen voivat luoda uusia 
lähestymistapoja asuinalueiden kehittämiseen. erityis-
ryhmien asumisen toteuttamisessa huomio kiinnittyy 
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hankkeen toteuttajatahoon. erityisryhmien asuminen 
on esimerkkien valossa usein toteutettu yhteisöasu-
misen periaattein ja rakennuttaminen toteutettu 
ryhmärakennuttamisella. tällöin asunnot vastaavat 
enemmän erityisryhmien tarpeita. 

hankkeiden kartoitusta tehtäessä eteen on noussut 
selvä viesti useasta eri lähteestä ja taholta: tarve ko-
konaisvaltaiselle asuinalueiden kehittämiselle on ole-
massa. jyväskylän kaupungin tekemän asumisvision 
pääperiaatteet ovat monelta osin helposti yleistettä-
vissä muihin kaupunkeihin; painopisteinä nähdään 
eri elämäntilanteisiin sopiva asuminen, innovatiivinen 
asuntorakentaminen ja suvaitseva, arkiviihtyisä ja yh-
teisöllisyyttä tukeva kaupunki. uudessa asuinalueiden 
kehittämisohjelmassa 2013–2015 asuntopolitiikassa 

edistetään muun ohella monimuotoisia asuinalueita, 
edistetään asuinalueiden elinvoimaa sekä ehkäistään 
segregaatiota. Ohjelmassa painotetaan osallisuuden 
merkitystä asuinalueiden kehittämisessä. nämä peri-
aatteet näkyvät niin tämän raportin asuinalueiden to-
teutetuissa ja käynnissä olevissa kehittämishankkeissa 
kuin yliopistojen asumisen kehittämisen kohdistuvissa 
tutkimushankkeissa.

”Koti ei ole vain asunto, asuminen on elämistä ja elämyksiä.” 
SRV:n asiakastutkimuspäällikkö Eija Hasu, 2012.
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n  Y H T E I S T Yö S S ä
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