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Asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitasen puheenvuoro  
Täydennysrakentamisen seminaarissa 28.5.2014 
Järjestäjänä Asuinalueiden kehittämisohjelma ja MAL -verkosto 
 
 
Täydennysrakentaminen on monin paikoin arkea  

Pitkään on ollut vallalla yhteisymmärrys, että olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen on 

järkevää ja taloudellisesti kannattavaa. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja 

täydennysrakentaminen ovat maankäytön suunnittelun keskeisiä keinoja kehittää kestävyyttä, 

taloudellisuutta ja kilpailukykyä  nykyisissä yhdyskunnissamme, erityisesti kaupunkiseuduilla. 

Voidaan sanoa, että eheyttäminen on myönteinen reaktio meillä pitkään jatkuneelle 

hajanaiselle ja väljälle yhdyskuntien rakentamistavalle. Nyt asetetaan suuria odotuksia sekä 

eheyttämiselle että täydennysrakentamiselle.  

 

Kaupungit ovat avainasemassa maankäytön päätöksissä. Suurimmissa kaupungeissa 

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen on jo otettu maankäytön, liikenteen ja 

asumisen suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi. Niissä sekä yleiskaavan valmistelussa että 

asemakaavoituksessa maankäytön suunnittelu perustuu suurelta osin 

täydennysrakentamiseen. Useissa kaupungeissa juuri nyt suunnittelun kohteena ovat mm. 

teollisuudelta ja satamatoiminnoilta vapautuneet alueet, tai tilankäyttöään tehostavat useiden 

eri toimintojen alueet, kuten yliopistojen kampusalueet tai kaupallisten toimintojen alueet. Useat 

kaupungit pyrkivät myös lähiöiden uudistamisessa tehostamaan niiden maankäyttöä. Ovathan 

monet asuinalueemme varsin väljästi rakennettuja. Toisaalta lisärakentaminen osaltaan myös 

turvaa monin paikoin palvelujen pysyvyyttä nykytilanteessa, kun asuntoalueella asuvien määrä 

on huomattavasti pienentynyt siitä, mitä se oli alueen valmistumisen jälkeen. 

Täydennysrakentaminen luo edellytyksiä myös viisaan liikkumistavan valinnoille, kun kasvavan 

väestöpohjan myötä mahdollisuudet paranevat joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräily-

yhteyksien kehittämiseen.   

 

Maankäytöltään tehokkaan yhdyskuntarakenteen edut ovat kiistattomia ja olevien yhdyskuntien 

täydentämisellä syntyy selkeitä säästöjä niin kunnallistekniikassa kuin palveluiden 

tuottamisessa sekä liiketarpeen vähentämisessä ja kestävän liikkumisen kehittämisessä. Näillä 

seikoilla on keskeinen merkitys myös ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Vaikka 

ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet ovat viime aikoina ehkä jääneet keskusteluissa hieman 

taka-alalle, ei niiden merkitys kuitenkaan ole vähentynyt, päinvastoin. Myös Suomi on vahvasti 

mm. EU:n kautta mukana, kun määritellään kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteita ja 

toimenpiteitä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.  

 

Kaavoituksessa  täydennysrakentamisen merkitys on tiedostettu ja tiivistämiseen perustuvia 

kaavoitushankkeita on runsaasti vireillä  sekä taajamien keskusta-alueilla että 
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kaupunkiseutujen rakenteessa hyvin sijaitsevilla alueilla.  Useissa kaupungeissa  

täydennysrakentamista tarkastellaan tavoitteellisesti uudisrakennettavien alueiden tarkastelun 

rinnalla.  

 

Helsingissä tavoitteeksi on asetettu, että lähes 40 % uudesta asuntorakentamisesta toteutuisi 

täydennysrakentamisen avulla. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa tavoite saattaa olla vieläkin 

suurempi. Vantaan uusi yleiskaava nojaa valtaosaltaan olemassa olevien alueiden 

täydentämiseen ja tiivistämiseen. Tampereella on tehty kartoitus kaupunkirakenteen 

täydentämisestä ja seudun kasvusta pyritään lähes kolmannes sijoittamaan nykyistä rakennetta 

täydentämällä.  

 

Hajaantuvan kaupunkirakenteen aiheuttamat ongelmat tiedostetaan siis monin paikoin.  

 

 

Hallituksen rakennepoliittinen päätös vahvistaa täydennysrakentamista 

 Hallituksen viime vuoden lopulla tekemä rakennepoliittinen päätös on varmasti myös kuntien 

kannalta oikean suuntainen. Kunnille asetettu velvoite edistää kaavoitusta tiivistämällä jo 

rakennettuja alueita on monin paikoin jo toteutumassa.  

 

Ympäristöministeriölle asetettiin velvoite kehittää lakiin kannustimet täydennysrakentamiselle. 

Ympäristöministeriötä myös velvoitetaan kehittämään täydennysrakentamiseen liittyvää 

sääntelyä ja maankäytön ohjausta siihen suuntaan, että lisärakentamisen hyötyjen ja haittojen 

kohdentuminen on oikeudenmukaista.  

 

Hallituksen rakennepoliittisessa päätöksessä täydennysrakentamisen nähdään olevan myös 

ratkaisu yritysten ja asukkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä kansantalouden muutoksiin. 

Edellytyksenä on, että lainsäädäntö tukee kiinteistönomistajien ja muiden osapuolten 

keskinäistä sopimista.   

 

Rakennepoliittinen ohjelma vahvistaa maankäytön suunnittelun ohjauksessa vallalla olevaa 

linjausta. Rakennepoliittisen ohjelman päätöksessä korostuvat täydennysrakentamisesta 

saatavat taloudelliset hyödyt. Täydennysrakentaminenhan ei vaadi yhtä suuria 

kunnallistekniikan investointeja kuin uusien alueiden toteuttaminen. Täydennysrakentamisen 

avulla olemassa olevan infran, liikenneyhteyksien ja palvelujen käyttö parhaimmillaan 

tehostuvat.  

 

Mielestäni etenkin joukkoliikenteen solmukohdiksi kehitettävien alueiden, kuten  raideliikenteen 

asemanseutujen maankäytön tehokkuuden lisääminen kaavamuutoksilla on erittäin perusteltua. 

Samalla on tietenkin  tehtävä realistisia suunnitelmia ja konkreettisia toimenpiteitä 
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joukkoliikenteen palvelutason kehittämiselleen sekä kävely- ja pyöräily-ympäristöjen 

turvallisuuden,  viihtyisyyden ja sujuvuuden parantamiseen. 

 

Tässä kohdassa on hyvä kuitenkin  muistuttaa, että yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tai 

täydennysrakentaminen ei sinällään välttämättä johda parempaan  ympäristöön, asuin- tai 

työympäristön laadun kohenemiseen ellei samanaikaisesti  kiinnitetä kaavoitusprosessissa 

vahvasti huomiota elinympäristön laadun kehittämiseen. Täydennysrakentamisen onnistumisen 

edellytyksenä on, että asemakaavoituksella kyetään samanaikaisesti parantamaan olemassa 

olevan ympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä. Tärkeätä on, että alueen nykyiset asukkaat ja 

muut toimijat kokevat myös hyötyvänsä täydentävästä rakentamisesta. Kun saavutetaan win-

win –tilanteita, täydennysrakentamisen hyväksyttävyys ja siten toteuttaminen tulevat 

huomattavasti realistisemmaksi.  

 

 

Miten rakennepoliittiseen päätökseen ministeriössä vastataan 

Vuoden alussa valmistuneessa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa 

täydennysrakentaminen nousi vahvasti esille muuttuneen toimintaympäristön näkökulmasta. 

Lakihan on pitkälti syntynyt aikana, jolloin pääosa rakentamisesta sijoittui uusille alueille ja lain 

menettelyt ovat sen mukaisia. Lakia on pitkään sovellettu myös kaavoitettaessa 

täydennysrakentamiskohteita. Olemassa olevia alueita uudelleen kaavoitettaessa  maan- tai 

kiinteistönomistajien ja muiden osapuolten joukko saattaa olla moninkertainen uusien alueiden 

kaavoituksen verrattuna. Tämä on osoittautunut  haasteeksi vuorovaikutteisille 

kaavoitusprosesseille, mutta on monia hyviä esimerkkejä onnistuneista täydennysrakentamisen 

kaavoitusprosesseista. Tällaisissa tilanteissa testataan vuorovaikutteisen ja osallistavan 

kaavoituksen perimmäiset pyrkimykset, kun on sovitettava yhteen monia  erilaisia intressejä. 

 

Täydennysrakentamiseen tähtäävässä kaavoituksessa on erittäin tärkeätä huolehtia 

maanomistajien ja kiinteistönomistajien tasapuolisesta kohtelusta samalla kun rakentamisen 

vaikutukset selvitetään riittävän laajasti. Tähän myös rakennepoliittisen ohjelman vaatimus 

hyötyjen ja haittojen oikeudenmukaisesta kohdentumisesta viittaa.    

 

Ympäristöministeriössä on käynnistymässä selvitys, jossa kartoitetaan 

täydennysrakentamiskohteiden vuorovaikutteisten suunnittelu- ja neuvotteluprosessien 

kitkatekijöitä ja ratkaisuja. Tämän selvityksen ja muiden aiheeseen liittyvien projektien 

perusteella arvioidaan, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja onko lain muutokselle tarvetta. 

Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi monet asuinalueiden kehittämisohjelman meneillään olevat 

hankkeet, joiden avulla saadaan täydennysrakentamiseen liittyvää tietoa useilta eri 

kaupunkiseuduilta. Kun näistä käydään keskustelua täällä tänään, toivonkin että tulee esiin 
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myös  konkreettisia ajatuksia ja ehdotuksia siitä, millaisia hallinnollisia toimenpiteitä ja 

mahdollisia säännösmuutoksia tarvitaan.        

 

Täydennysrakentamisessa eräin paikoin on ollut käytössä myös poikkeamismenettely. Myös 

tämän menettelyn soveltuvuutta täydennysrakentamiseen selvitetään parhaillaan. 

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annettua lakia (1257 / 2010) 

jatkettiin 1.1.2014 viidellä vuodella eli vuoden 2018 loppuun saakka. Lain alueellista 

soveltamisalaa laajennettiin koskemaan kymmentä asukasluvultaan suurinta kuntaa. Näille 

kunnille on siirretty poikkeamispäätösten ratkaisutoimivalta ELY- keskuksilta rantarakentamista 

lukuun ottamatta. Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 

tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä 

lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti 

kasvukeskuksissa.  

 

Ympäristöministeriön tarkoituksena on kehittää yhteistyössä kaupunkien kanssa keinovalikko 

täydennysrakentamisen edistämiseksi. Tarkoitus on, että kaavoituksen ja lupamenettelyjen 

parhaat käytännöt välitetään valtakunnalliseen käyttöön ja jos on tarvetta, myös lakia 

tarkennetaan elinympäristön laatua parantavan täydennysrakentamisen edistämiseksi. 

 


