
Täydentämällä tiivistä ja toimivaa kaupunkirakennetta –  

Täydennysrakentamisen ratkaisut ja etenemispolut  

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 

 

 

TYÖPAJA: SUUNNITTELUESIMERKKEJÄ JA RATKAISUMALLEJA 

IV Viherympäristöryhmä 
 

Alustukset: 
 Kaukovainion kestävä tulevaisuus (KAKETSU) -hanke: Green Factor -työkalun kehittäminen vanhoille, 

täydennysrakennettaville alueille - Case Kaukovainio, 

Pirjo Siipola, yliopettaja, Oulun amk  

 Viherrakenne ja täydennysrakentaminen – Jyväskylän esimerkkejä yleiskaavasta asemakaavoitukseen, Mervi 

Vallinkoski, maisema-arkkitehti, Jyväskylän kaupunki 
 

Osallistujat: 
Maija Faehnle (pj.), SYKE/ Helsingin yliopisto 

Pirjo Siipola, Oulun ammattikorkeakoulu 

Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki 

Satu Lavinen, Tengbom Eriksson Architects 

Simo Haanpää, Aalto yliopisto 

Anna Strandell, SYKE 

Sari Ruotsalainen, Helsingin kaupunki 

Hanna Dhalmann (sihteeri), ARA 
 

Keskustelu 

Viherkerroin 

Keskusteltiin viherkerroin (Green factor) työkalusta. Eri kaupungeissa kehitetään menetelmää 

samanaikaisesti, mutta kertoimet eivät ole verrannollisia. Yhden kaupungin mallia ei voida sellaisenaan 

soveltaa toiseen kaupunkiin, koska kertoimissa käytetyt viherelementtien painotukset (arvot) perustuvat 

kaupunkien viheralueiden käytölle ja laadulle asettamiin tavoitteisiin ja erilaisiin paikallisiin painotuksiin. 

Tässä nähtiin olevan tilausta tutkimushankkeelle, joka kokoaisi eri kaupunkien kokemuksia ja malleja 

yhteen.  

 

Toisaalta todettiin, että mallista ei ole mahdollista saada valtakunnallisesti vertailukelpoista työkalua, 

koska sen on oltava joustavasti paikallisiin olosuhteisiin sopeutuva. Toisin sanoen, kun viherkertoimessa 

jokaista elementtiä tarkastellaan niiden tarjoamien erilaisten toimintojen tai ekosysteemipalveluiden 

kautta (esim. hulevedet, maisema-arvo, jne.) kaikki elementit olisi voitava pisteyttää kaupungin omista 

tavoitteista lähtien (kuinka tärkeitä paikallisessa kontekstissa ovat hulevedet, viherarvot, jne.). Myös 

tavoitearvojen määrittelemistä pidettiin vaikeana (esim. pääkaupunkiseutu vs. pienemmät kaupungit). 

 

Lisäksi pohdittiin, mikä on tällaisen kertoimen vaikuttavuus oikeasti viheralueiden kannalta. Jättääkö se 

joitakin asioita huomiotta tai johtaako liian yksinkertaisiin tarkasteluihin? Toisaalta kertoimen kautta on 

mahdollista painottaa hyvinkin spesifejä toimintoja - esimerkiksi nostettiin esiin, että allergioiden ehkäisyn 

ja siedätyksen kannalta on todettu, että suuremmissa kaupungeissa tulisi suosia tiettyjä kasveja. Kaiken 

kaikkiaan työryhmä oli yksimielinen, että menetelmästä tarvitaan lisää kokemuksia, erilaisia kokeiluja ja 

tutkimusta, ennen kuin se voidaan ottaa laajempaan käyttöön. 

Lisälukemisena esim. Helsingin viherkerroin työryhmän työ: 

http://www.ilmastotyokalut.fi/tyokalut/viherkerroin/ 

Kompensointi täydennysrakentamistilanteessa    

Tehokasta rakentamista voisi olla mahdollista kompensoida laadukkaalla tai innovatiivisella (viherkatot 

jne.) viherrakentamisella, mutta tämä ei tällä hetkellä käytännössä toteudu. Jonkinlaisia porkkanoita 

http://www.ilmastotyokalut.fi/tyokalut/viherkerroin/


tarvittaisiin. Muualla on käytössä malleja, joissa rakennuttaja voi saada lisärakennusoikeutta, jos ylittää 

vaaditun viherkerroinarvon viherrakentamisessa. Viherkertoimella kaupunki siis antaa numeerisen 

tahtotilan, johon sisältyvän toteutuksen vapauden toivotaan motivoivan rakennuttajia toteuttamaan 

laadukkaita viheralueita. Viherelementtien painotuksen kautta kaupunki myös pystyy ohjaamaan 

viherrakentamista haluttuun suuntaan. Toisaalta tällä hetkellä esitetyt tavoitearvot (esim. Helsingin 

viherkerroinpilotti) saavutetaan esim. pääkaupunkiseudulla lähes peruspihalla, koska viherrakentaminen 

on jo lähtökohtaisesti laadukasta. Koska rakennuttajat pyrkivät minimoimaan kustannukset, nykytilanne ei 

motivoi esimerkiksi viherkattojen rakentamiseen, jotka rakennusliikkeet kokevat muutenkin riskialttiiksi.  

Taloyhtiöt, täydennysrakentaminen ja pihat 

Todettiin, että taloyhtiöt suhtautuvat tällä hetkellä erittäin nihkeästi täydennysrakentamiseen, mikä 

johtuu sekä viherrakentamiseen että taloudellisiin yhtälöihin ja pysäköintiin liittyvistä yhteen kietoutuvista 

haasteista. Täydennysrakentamisesta saatava taloudellinen hyöty on usein niin pieni yksittäistä 

kotitaloutta kohden, että se ei riitä korvaamaan haittoja, esimerkiksi mahdollisia viherarvojen 

menetyksiä. Jos tontti on riittävän iso ja luvassa on muuta porkkanaa, esim. hissillisen talon rakentaminen 

hissittömän viereen, saatetaan onnistua. Suomalaisille luonnonläheisyys on asumisessa erittäin tärkeää, ja 

täydennysrakentamisajatusta saattaa olla vaikea tuoda asunto-osakeyhtiöissä edes esille. Näissä tilanteissa 

pienetkin kallionpalaset ja yksittäisen puut saattavat nousta suureen arvoon asukkaiden mielissä. 

Ulkopuolinen fasilitaattori onkin tarpeen lähdettäessä pohtimaan täydennysrakentamista.    

Kompensointi ja tarkasteltava aluetaso 

Keskusteltiin siitä, mikä tulisi olla aluetaso viheralueita tarkastellessa. Tarkastellaanko yksittäistä pihaa vai 

ovatko läheiset julkiset viheralueetkin mukana tarkastelussa? Toisin sanoen, voitaisiinko 

täydennysrakentamisen yhteydessä kompensoida piha-alueen pienentymistä kehittämällä pihan 

ulkopuolisia lähiympäristön viheralueita? Mikä oikeastaan on yksittäisen pihan rooli alueen viheralueiden 

ketjussa? Keskusteltiin, että nämä kysymykset ovat hyvin yksilöllisiä ja eri asukkailla ja asukasryhmillä voi 

olla näistä asioista eriäviä näkemyksiä. Lisäksi todettiin, että jos jokin alue sijaitsee ko. kaava-alueen 

ulkopuolella, on vaikeaa mennä lupaamaan asukkaille, että tämä alue tulee säilymään, sillä se voidaan 

kuitenkin kaavoittaa myöhemmin.  

 

Yhtenä ratkaisuna nähtiin pihojen saattaminen yhteiskäyttöön. Jos raja-aitoja eri kiinteistöjen ja yhtiöiden 

välillä saataisiin ”madallettua” ja taloyhtiöt saataisiin täydennys- ja viherrakentamiskysymyksessä 

toimimaan yhteen, voitaisiin edistää monia asioita. Tässäkin ulkopuolinen fasilitaattori sekä hyvien 

esimerkkien jakaminen voisivat olla avuksi. Esimerkkikohteita löytyy tällä hetkellä ainakin Helsingin 

kaupungin esimerkkipankista: 

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/taydennysrakentaminen/esimerkkikohteita 
 

Voitaisiin esimerkiksi miettiä pihojen reitittämistä keskenään, jolloin eri pihoista muodostuisi yhdessä 

yhtenäisempi, kaikkien käytössä oleva kokonaisuus. Tällöin myös pihat voisivat erikoistua enemmän 

erilaisiin teemoihin, sen sijaan että lähekkäin on monia samanlaisia peruspihoja. Jyväskylässä on lähdössä 

käyntiin kokeilu, jossa pihat ovat puolijulkista tilaa, mutta vielä ei tiedetä, miten tämä tulee toimimaan 

käytännössä. Helsingissä yhteispihoista ainakin on saatu hyviä kokemuksia. Näissä palveluyhtiö 

rakennuttaa pihan ja tilaa sen hoidon, eivät rakennuttajat ja asunto-osakeyhtiöiden hallitukset. Todettiin, 

että tämä johtaa pihan ammattimaisempaan hoitoon, mutta toisaalta mietittiin, viekö palveluyhtiömalli 

pihan hoidon kokemuksellisesti kauaksi asukkaasta. Asukkaat haluavat ehkä vaikuttaa enemmän siihen, 

mitä pihalla on, tuomalla sinne esim. viljelylaareja ym. Kaiken kaikkiaan asukkailla pitää kuitenkin olla 

jonkinlainen muokkaus- ja vaikutusmahdollisuus pihaansa. 

Lopuksi  

Keskustellussa nousi läpi linjan esiin näkemys, että laatu voi korvata määrän myös viherrakentamisessa. 

Viherkertoimen kaltainen määrällinen mittari ei vielä välttämättä kerro kaikkea pihan toimivuudesta tai 

esteettisestä laadusta. Täydennysrakentamistilanteessa monet yksittäiset viherelementit voivat 

asukkaiden silmissä nousta arvoon arvaamattomaan, mutta laadukkailla ratkaisuilla voidaan kompensoida 

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/taydennysrakentaminen/esimerkkikohteita


menetettyjä elementtejä. Esimerkkinä tuotiin esiin eräältä pihalta kaadettu asukkaiden ihailema 

hevoskastanja. Ison puun välttämättömän kaadon vuoksi vapautunut piha-alue sai kuitenkin uuden elämän 

korvattaessa kohta viljelylaareilla. Usein voidaan tosin tarvita joku, joka osaa esittää asukkaille selkeästi 

vaihtoehtoja ja tulevia suunnitelmia.  

 

Tutkimusten mukaan asukkaat ovat usein tyytymättömiä kerrostalopihoihin. He myös mieltävät pihat 

yhteisiksi asukastiloiksi, joten tätäkään funktiota ei pidä jättää huomiotta. Yhtenä ehdotuksena tuotiinkin 

esiin yhteistilojen sijoittaminen pihan yhteyteen siten, että yhteistilat avautuisivat esim. isoin ikkunoin 

pihoille. Tällöin molempien käyttö voisi aktivoitua. 

 

Kaiken kaikkiaan piha-alueiden pienentyessä tehokkuuspaineessa, ammattimainen vihersuunnittelu 

nousee arvoonsa. Täydennysrakennettavia kohteita löytyy, mutta ammattilaisten pitää tunnistaa 

mahdolliset kipupisteet. Pihan alkuperäiset hyvät ominaispiirteet ja arvot tulee tunnistaa ja pyrkiä 

säilyttämään. Erittäin tärkeää on ottaa asukkaat ajoissa mukaan. Haasteena tässä on eri äänten 

tasapuolinen esiin saaminen. Yhden keinon tähän tarjoavat PehmoGIS- ja eHarava-työkalut.  


