
Kaupunkirakenteen 
täydennysrakentaminen –  
hyötyjä asukkaille ja muille  
osallisille, kommenttipuheenvuoro 

  
 
 Seminaari 28.5.2014    
 Timo Saarinen, ympäristöministeriö 



   Kaupunkirakenteen täydennys- ja 
lisärakentamisen hyödyt  
ymmärretään 
– miten täydentävän rakentamisen   
hyväksyttävyyttä voidaan lisätä 



Rakennetun ympäristön kokeminen myönteiseen 
suuntaan kehittyvänä – haasteita: 

• Vajaakäyttöiset ja tyhjenevät alueet, toimintojen siirtyminen 
• Asuntoalueen asukasmäärän/=palvelujen käyttäjien huomattava 

väheneminen ”ellei mitään tehdä”, suunnittelu vuorovaikutteisesti 
• Lähipalvelujen turvaaminen alueella: kauppa, koulu, päiväkoti, 

joukkoliikenne, kävely- ja pyöräily-yhteydet, puistot, leikkipaikat, pelikentät ja 

muut lähiliikunta- ja ulkoilupaikat 

• Liikunta- ja kulttuuriharrastuksille ja yhteisölliselle toiminnalle 
     tiloja ja paikkoja, asukastilat 



Kulkutapajakauma eri pituisilla matkoilla Lahdessa 

Linja-
auto 

Auto 

Pyöräily 

Kävely 
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TTY, Verne: Kävelystä elinvoimaa / raportti 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTY, Verne: Vaihdetta isommalle, pyöräilyn potentiaalin 

hyödyntäminen, 2014 
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Elävät Kaupunki-

keskustat ry:  

 

CITY BOOK ´14 

Keskustan 

Kehittämisen 

käsikirja 



På svenska | In English 

 

 

Liikuntakaavoitus.fi 
Liikunnan olosuhteisiin vaikutetaan kaavoituksella. Kaavoitus on eri näkökulmien yhteensovittamista maankäytön suunnittelussa. Terveys- ja arkiliikunnan näkökulma on tärkeä saada mukaan, mutta se ei nykyisin aina toteudu. Kaavoituksen osapuolilla ei aina ole riittävästi tietoa suotuisista liikuntaolosuhteista. 

Tämä sivusto esittelee liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista. Sivustolle on koottu taustatietoja, suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Kaavoituksessa on tarpeen kehittää asumisen, liikenteen, palveluiden ja työpaikka-alueiden ohella myös arkiliikunnan, kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntapaikkojen sekä ulkoilun olosuhteita. 

Kun elinympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan, voivat kaiken ikäiset innostua liikkumaan omin voimin lähiympäristössään ja harrastaa liikuntaa myös yhdessä. Kaikki liikunta auttaa ylläpitämään terveyttä ja mielen vireyttä. Lyhyillä etäisyyksillä omin voimin liikkuminen on monesti myös helpompi ja nopeampi tapa siirtyä paikasta toiseen.  
 

                            
 

                            

•   

                                                                                     

 
Meillä ja muualla 
•Arkiliikunnan olosuhdeseminaarissa keskusteltiin pyöräilyn edistämisestä 

•Liikuttavampaa suunnittelua New Yorkissa 

lisää 

- 

 

Liikuntakaavoitus.fi  
Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ympäristöministeriö, Oulun yliopisto/Arkkitehtuurin osasto 

 
 
 

http://www.liikuntakaavoitus.fi/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/svenska/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/english/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/content/arkiliikunnan-olosuhdeseminaarissa-keskusteltiin-py%C3%B6r%C3%A4ilyn-edist%C3%A4misest%C3%A4
http://www.liikuntakaavoitus.fi/content/liikuttavampaa-suunnittelua-new-yorkissa
http://www.liikuntakaavoitus.fi/blog
http://www.liikuntakaavoitus.fi/blog
http://www.liikuntakaavoitus.fi/yleista/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/kaytannossa/


   

 www.turvallinenkaupunki.fi  -sivuston TURVALLISUUSTEEMAT: 
 

 Sosiaalisesti turvallinen elinympäristö         Rikoksia ja ilkivaltaa ehkäisevä elinympäristö 

 

 

 

 

 

                                                         Liikenneturvallinen elinympäristö 

 

 

 

Tapaturmia ehkäisevä elinympäristö 

                                                                                                         Elinympäristön laatu 

 

 

 

http://www.turvallinenkaupunki.fi/


Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi  

Valtioneuvoston periaatepäätös 2013 
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Väestörakenteen muutos ja asumisen ratkaisut 
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80+ väestö

65-79 -vuotiaat

55-64 -vuotiaat

 55-64 v = ennakointi / varautuminen, 
 muutto esteettömään asuntoon  

65-79 v = asunnon korjaus esteettömäksi / 

muutto esteettömään asuntoon,  

lähi-, tuki- ja kotipalvelut 

 

80+  v = lähi- , tuki- ja kotipalvelut, 

palveluasuminen 

 

2,2 milj. 
henkeä 
v. 2030 
 

dia: Erja Väyrynen, YM  
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   Tarvitaan miljoona esteetöntä asuntoa 2030   
asuntojen 
määrä 

Erja Väyrynen dia: Erja Väyrynen, YM  
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asuntojen 
määrä 

3 300 000 
 
 
2 800 000 
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   Miljoona esteetöntä asuntoa 2030 Esteettömien asuntojen osuus 2030 

 dia: Erja Väyrynen, YM  
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