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1 JOHDANTO

Oulun yliopiston johtamaan Asumisen uu-
det muodot – Eheytyvät elävät lähiöt (Asu-
Mut) -tutkimukseen osallistuivat Oulun yli-
opiston kumppaneina Tampereen yliopisto 
sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun 
kaupungit.  Tutkimuskohteina olivat kau-
punkien osoittamat pilottilähiöt eli Turun 
Lauste, Tampereen Peltolampi-Multisilta 
sekä Oulun Kaijonharju ja Puolivälinkan-
gas monitasoisesti lähiön, kortteleiden ja 
rakennusten tasolla. Helsingissä kohteena 
oli sarjavalmisteisen puukerrostalokonsep-
tin suunnittelu. Tavoitteena on ollut tukea 
lähiöiden eheyttä ja elinvoimaa, tehostaa 
maankäyttöä sekä parantaa joukkoliiken-
teen ja lähiöiden palveluiden toiminta-
edellytyksiä. Työssä on testattu myös asu-
kastyöpajatoimintaa yhteistyössä alueen 
asukkaiden kanssa ja kehitetty osallistavan 
suunnittelun käytänteitä.

1.1. TAUSTAA
Suomessa on noin kolme miljoonaa rekisteröi-
tyä asuntoa, ja 47 % maamme kaikista asun-
noista on kerrostaloissa. Kerrostalokannasta 
pääosa (noin 600 000 asuntoa) on rakennet-
tu 1960–1980-luvuilla. Suomi onkin Espanjan 
jälkeen Länsi-Euroopan kerrostalovaltaisin 
maa. Suomeen rakennetaan vuosittain noin  
30 000–40 500 uutta asuntoa, joten asuin-
rakennuskanta uusiutuu noin 1 % vuodessa. 
(Suomen virallinen tilasto (SVT), 2019) Suo-
mi on yksi Euroopan väljimmin rakennetuis-
ta maista. Kaupunkien rakennuskanta sijait-
see painotetusti lähiöissä, ja kansainvälisessä 
vertailussa suomalaiset kaupungit ja myös 
esikaupungit ovat erittäin harvaan ja tehot-
tomasti rakennettuja. (European commission, 
2016) 

Suomalaiset lähiöt ovat syntyneet puutarha-
kaupungin idean pohjalta aluerakentamisen 
keinoin. Aikanaan tarkoituksella viheraluei-
den ympäröimäksi suunniteltu kerrostalo- ja 
pientaloalueiden sekä lähiökeskuksen muo-
dostama kokonaisuus on 2020-luvun aluete-
hokkuustavoitteiden näkökulmasta tehoton. 
Maamme väljästi rakennetuttuja, asuntoja-
kaumaltaan kohtalaisen yksipuolisia ja korja-
ustarpeessa olevia lähiöitä tarkastellaan aika 
ajoin kriittisesti, erityisesti kestävän kehityksen 
ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen näkökul-
masta, sosiaalisia näkökulmia unohtamatta.1 
Lähiöt sijoittuvat kaupunkirakenteessa yleensä 
joukkoliikennevyöhykkeelle.2 Kaupunkiraken-
netta tiivistämällä voidaan tehostaa maan-
käyttöä, vähentää kuljetusten tarvetta ja pa-
rantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 
Parhaimmillaan rakenteen tiivistäminen lisää 
sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vuo-
rovaikutusta. (Newman & Kenworthy, 1989) 
Kaupunkirakenteen tiivistäminen on vaativa 
prosessi, jonka aikana alueen nykyisten asuk-
kaiden kuuleminen ja heidän näkemyksiensä 
huomioon ottaminen suunnittelussa on kes-
kestä onnistuneen lopputuloksen saavuttami-
seksi. 

Olemassa olevia rakennuksia on myös kor-
jattava niiden päästöjen vähentämiseksi ja 
niiden ilmasto-oloihin sopeutuvuuden paran-
tamiseksi. Suomessa olemassa olevat raken-
nukset ja vanhat alueet, joissa infra on jo val-
miina, ovat avainasemassa ilmastomuutoksen 
torjunnassa. Kun otetaan huomioon, että ole-
massa olevien rakennusten korjausjakso on 
tyypillisesti yli 25 vuotta, jokainen rakennus, 
joka kunnostetaan ilman kestävän kehityksen 
näkökulmaa, merkitsee menetettyä mahdolli-
suutta.

1 Esimerkiksi Valtion asuntorahaston lähiöprojekti 1995-1999, Ympäristöministeriön lähiöuu-
distus 2000-hanke ja ARA:n lähiökehittämishankkeet sekä asuinalueiden kehittämishankkeet. 
www.ara.fi
2 Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Liiteri-tietopalvelu https://liiteri.ymparisto.
fi/ 

”Tavoitteena on ollut 
tukea lähiöiden eheyttä ja 
elinvoimaa”

Lähitulevaisuuden asuinrakentamisessa maas-
samme keskitytään yhä enemmän lähiöiden 
kunnostamiseen ja täydentävään rakentami-
seen. Parhaimmillaan nämä molemmat toimet 
hyödyttävät toisiaan. (Häkkinen, 2012) Täy-
dennysrakentamisella tehostetaan jo raken-
nettujen alueiden käyttöä, lisätään asuntojen 
määrää joukkoliikennevyöhykkeillä ja paran-
netaan samalla julkisen liikenteen toiminta-
edellytyksiä, tehostetaan yhdyskuntateknisten 
verkostojen käyttöastetta ja mahdollistetaan 
lähipalveluiden säilyminen asukasmäärän 
kasvaessa. Lähiöiden täydennysrakentamisen 
avulla voidaan hidastaa kaupunkien laajene-
mista, mikäli samalla parannetaan lähiöiden 
veto- ja pitovoimaa sekä vaikutetaan asukas- 
ja asuntojakaumaan (esim. Outila, 2002). Uut-
ta rakennettaessa on nykytekniikalla teollinen 
puurakentaminen tehokkain keino hiilineut-
raaliin rakentamiseen. Esivalmisteiset puura-
kenteiset tilaelementit mahdollistavat nopean 
ja siistin lisä- ja täydennysrakentamisen, mikä 
vähentää rakentamisesta alueille ja niiden ny-
kyisille asukkaille aiheutuvia häiriöitä. 

Suomessa rakentamista ja kaavoitusta sää-
telee maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 
sekä maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999) 
sekä rakentamista koskevat määräykset ja 
asetukset. Maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL) 
annetaan määräyksiä kaavoituksen menette-
lyistä ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä 
osallisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Laissa 
osoitetaan rakentamiselle asetetut vaatimuk-
set. Rakennusten laatua ei kuitenkaan tulisi 
pitää ainoastaan niiden teknisenä laatuna 
(Saarenpää, 2010). Rakennetussa ympäristös-
sä laatu liittyy myös asunnon ja ympäristön ai-
neettomiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät 
asukkaiden arkiympäristöä.  Suomalaiset lä-
hiöt ovat asuntotyypeiltään useimmiten niuk-
koja ja yksipuolisia. Lisä- ja täydennysraken-
taminen mahdollistaa niiden asuntojakauman 
monipuolistamisen, mikä voi osaltaan torjua 
ja jopa vähentää niiden segregaatiota. 

Maassamme on käyty julkista keskustelua 
siitä, ovatko nykyiset asumisen muodot ja 
asuntotarjouma riittävän monipuolisia eri 
väestöryhmien kannalta. Viime aikoina yleis-
tynyt pinta-alaltaan hyvin pienten asuntojen 
rakentaminen on johtanut ratkaisuihin, joissa 
esteettömyysvaatimukset täyttyvät nimellises-
ti, mutta jotka käytännössä eivät sovellu elin-
kaariasumiseen. Asukkaiden valintoja rajoittaa 
mm. heidän taloudellinen asemansa. Uusien 
asumisen sekä täydennys- ja lisärakentamisen 
ratkaisumallien kehittämisen pohjana tulee 
olla loppukäyttäjän (asukkaan) näkökulma 
(Tighelaar et al., 2011). Yhden tai useamman 
lisäkerroksen rakentaminen olemassa olevan 
rakennuksen päälle voi olla ratkaiseva mah-
dollisuus rahoittaa sen tarvitsemia julkisivu- ja 
parvekekorjauksia sekä rakennuksen energia-
tehokkuuden parantamista tai hissin raken-
tamista. Lähiöiden täydennysrakentamisen 
tulisi yhtä lailla hyödyttää olemassa olevien 

rakennusten asukkaita, ja siksi osallistavan 
suunnittelun näkökulma on keskeinen mm. 
uusista rakennuspaikoista ja kerrosmääristä 
päätettäessä. 

Väestö ikääntyy maailmanlaajuisesti, ja yli 
60-vuotiaiden prosentuaalisen osuuden odo-
tetaan kaksinkertaistuvan vuosina 2009–2050. 
Nykyisin vanhin ryhmä (yli 80-vuotiaat henki-
löt) on 14% yli 60-vuotiaasta väestöstä, ja se 
on yksi nopeimmin kasvavista väestöryhmistä. 
Arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä 20 
% vanhimmasta väestöstä on yli 80-vuotiaita. 
(Sorri et al., 2011) Ikääntyvän väestön määrän 
kasvaminen myös Suomessa luo uusia haas-
teita, sillä pyrkimys on vähentää institutiona-
lisoitua palvelurakennetta. Asumiseen liittyvät 
uudet teknologiset järjestelmät, kuten mobiili-
palvelut, ovat tärkeä osa kehitystyössä, mutta 
myös arkkitehtisuunnittelu vaatii uutta tietoa 
ja uusia suunnitteluratkaisuja tuottavan tutki-
muksen tukea.

1.2. TUTKIMUKSEN 
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
Monet suomalaiset kaupungit ovat kasvaneet 
voimakkaasti viimeisen 30 vuoden aikana, ja 
kasvu on suuntautunut maankäytöltään te-
hottomiin lähiöihin. Toisaalta kaupunkien kes-
kustoihin on rakennettu viime vuosien aikana 
hyvin pieniä asuntoja (ns. sijoitusyksiöitä). 
Nämä prosessit ovat yksipuolistaneet ennes-
tään asuntotarjoumaa sekä kaupunkien kes-
kustoissa että niiden lähiöissä.   

Tässä tutkimushankkeessa on keskitytty suo-
malaisten lähiöiden täydennysrakentamisen 
tutkimukseen. Täydennysrakentaminen aut-
taa vahvistamaan alueen väestöpohjaa ja 
varmistaa siten palveluiden säilymisen, mikä 
on sekä vanhojen että alueelle muuttavien 
uusien asukkaiden etujen mukaista. Se on 
myös tehokas keino hidastaa kaupunkien le-
viämistä. Lähiöiden nykyinen tilanne – niiden 
väljyys ja olemassa olevien rakennusten kor-
jaustarve – tarjosivat mahdollisuuksia määri-
tellä uudelleen lähiö -käsitteen asuinpaikkana. 
Tutkimushankkeessa on tarkasteltu lähiöiden 
täydennysrakentamisen ja olemassa olevien 
kerrostalojen korottamisen mahdollisuuksia 
tilaelementtejä käyttäen siten, että tavoittee-
na on luoda uudentyyppistä kestävän kehi-
tyksen mukaista ympäristöä. Tutkimuksen yksi 
keskeinen periaate on ollut asukaslähtöisyy-
den korostaminen paitsi suunnittelussa myös 
lopputuloksen tavoitteena. Nykyinen perintei-
nen rakennusprojektin toteuttamismalli ei ole 
riittävä. Työskentely asukkaan parhaan edun 
mukaisesti on siten merkittävä haaste kaikelle 
rakennustoiminnalle ja tällä alalla työskente-
leville.

Tässä tutkimusprojektissa tavoitteena oli löy-
tää uusia lähestymistapoja asumiseen koko-
naisvaltaisella tavalla, ja laatia rakennetulle 
ympäristölle suunnitelmia, jotka parhaiten 
vastaisivat käyttäjien tarpeita. Tärkeänä nähtiin 
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myös asukas- ja asuntojakauman monipuo-
lisuuden edistäminen suunnittelemalla mm. 
monentyyppisiä asuntoja ja yhteisiä julkisia 
ja yksityisiä tiloja.3 Asiakasnäkökulman mer-
kitys osallis- tai käyttäjänäkökulman rinnalla 
korostui.4 Tutkimusprojektin yksi painopiste 
oli kehittää suunnittelijoiden, arkkitehtien ja 
asukkaiden tai tulevien asukkaiden yhteistyö-
tä ja tunnistaa mahdollinen ympäristötietoi-
nen asiakasintressi suunnitteluprosessin sekä 
myös kohteen tulevan käytön aikana. Suomen 
asuntorakentaminen on siirtymässä asteittain, 
mutta erittäin hitaasti, massasuunnittelusta 
massan räätälöintiin.5
 
Eri käyttäjäryhmät kokevat asumisen laadun 
eri tavoin. Käsitettä, jota on vaikea määritellä, 
on myös vaikea mitata. Tutkijoilla on erilaisia 
tapoja mitata asumisen laatua. Aikaisemman 
tutkimuksen perusteella meillä on tietoa suo-
malaisten asuntojen laadusta, siitä, kuinka 
arkkitehtoninen laatu voidaan määritellä ja 
mikä on laatu- ja asumisprosessin välinen 
yhteys (Pihlajaniemi, 2014). Esteettömyysvaa-
timuksia käsiteltiin tutkimuksessa luontevana 
ja läpileikkaava suunnittelunäkökulmana, ei 
ainoastaan Rakennusmääräyskokoelman eh-
dot täyttävänä toteutuksena. Asuntokannan 
monipuolistamisen tutkimuksen tavoitteena 
oli tässä luoda keinoja edistää eri väestöryh-
mien yhdenvertaisuutta. Asuntojen tilalliset 
ratkaisut perustuvat yleensä perhe-elämän 
arkitoimintoihin, vaikka kotitalouksien koko ja 
elämän olosuhteet vaihtelevat. Suunnittelijoil-
le ja aluekehittäjille on suuri haaste sopeutua 
kasvavaan yksin elävään väestöön lisäämättä 
hiilijalanjälkeä henkeä kohden. Hankkeessa 
etsittiin keinoja uudentyyppiselle asumiselle 
yhteisiä tiloja lisäämällä. Rakennusten tilate-
hokkuuden parantaminen nähtiin myös osa-
ratkaisuna kohti hiilineutraaliutta. 

1.3. TUTKIMUSMETODIT JA 
TYÖPAKETIT
Research by design -suunnittelututkimus oli 
hankkeen keskeinen tutkimusmetodi. Suun-
nittelemalla tutkiminen on tekemällä tutki-
misen sisarkäsite, sillä arkkitehtuuri tieteenä 
soveltaa luovan tutkimuksen periaatteita. 
Kutakin tutkimuskysymystä tarkastellaan jo 
lähtökohtaisesti useasta eri näkökulmasta. 
Samaan tapaan kuin kirjoittaminen jäsen-
tää tietoa kielelliseen muotoon, suunnittelu 
muuntaa tietoa välillä suunnitelmiksi ja tiloiksi. 
Arkkitehtoninen suunnitteluprosessi muodos-
taa reitin, jonka kautta syntyy uusia oivalluksia, 
tietoa, käytäntöjä ja ratkaisumalleja. Siksi tut-

kimustulokset saadaan käytännössä saatujen 
kokemusten (suunnittelemisen) mukaisesti. 
Suunnitelma muodostaa ehdotuksen, mallin 
tai kokeilun purkamalla tietoisesti tutkimus-
kohteita koskevia totuttuja sääntöjä tai käy-
tänteitä ja tuottamalla samalla uutta tietoa. 
Tutkimusmenetelmiin sisältyy vahva käytän-
nöllinen lähestymistapa, jossa käytetään sa-
manaikaisesti sekä kvalitatiivisia että kvantita-
tiivisia menetelmiä. 

HANKE JAKAUTUI KOLMEEN ERI 
VASTUUALUEESEEN
Professori Tarja Outila vastasi lähiön täyden-
nysrakentamisen ja kaavoituksen keinojen tar-
kastelusta. Työpaketissa tutkittiin täydennys-
rakentamisen potentiaalia, edellytyksiä sekä 
vaihtoehtoisia toteutuskeinoja asiakas- ja ym-
päristöintressin näkökulmasta. Tutkimuskoh-
teina olivat hankkeessa olevien kaupunkien 
nimeämät pilottikohteet, Oulussa ja Turussa. 
Pilottikohteiden avulla kehitettiin ja testat-
tiin kaavoituksen käytänteitä, asiakasintressin 
tunnistamista sekä proaktiivista ympäristövai-
kutusten arviointia, kun tavoitteena oli vähä-
päästöinen, uudistettu ja identiteetiltään vah-
vistunut lähiö.  Samalla testattiin ja selvitettiin, 
miten osallistavan suunnittelun lakisääteisiä 
ja vakiintuneita suunnittelua tukevia proses-
seja voidaan kehittää ympäristötietoisen ja 
asiakasnäkökulman kannalta hyväksyttävän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Työpaketin 
tuloksena laadittiin valitun näkökulman mu-
kaisesti maankäytön vaihtoehtotarkasteluja 
sekä kuvattiin erilaisten painotusten vaiku-
tukset kaavaprosessiin. Hankkeessa ei laadittu 
varsinaisia asemakaavoja, vaan työpaketissa 
tuotettua aineistoa voidaan käyttää valmiste-
luvaiheen tausta-aineistona ja vaikutusten ar-
viointia tukevana aineistona. Tätä työpakettia 
käsitellään luvussa 2.

Professori Markku Karjalainen vastasi täy-
dentävän rakentamisen ja lisärakentamisen 
tarkastelusta. Työpaketissa tutkittiin ja testat-
tiin puisista tilaelementeistä rakennettavien 
rakennusten lisäkerrosten, täydennysraken-
nusosien ja uusien rakennusten soveltuvuut-
ta 1970-luvun lähiöön. Samalla tarkasteltiin 
kortteleiden lisä- ja täydennysrakentamista 
eheyttävän arkkitehtuurin keinoin Tampereen 
Multisilta-Peltolammin alueella ja Helsingissä. 
Työssä testattiin osallistavan arkkitehtisuunnit-
telun käyttöä olemassa olevassa rakennetussa 
ympäristössä keinona saada asukkaat mukaan 
muutossuunnitteluun. Tavoitteena oli saada 
tietoa siitä, kokevatko asukkaat näin toimit-

3 Ks. esim. Haas, T, et al. New Urbanism and Beyond – Designing Cities for the Future. Rizzoli, 
New York, 2008.
4 Esimerkiksi MRL-uudistuksen yhteydessä alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen 
digitalisaatioprosesseja tarkastellaan mm. asiakkaan palveluprosessien ja asiakaskokemuksen 
näkökulmasta www.mrluuditus.fi.
5 Ks. esim. Cuperus Ype. Mass customization in housing an open building / Lean construction 
study. http://www.obom.org/DOWNLOADS2/MCinHousing.pdf

taessa muutoksen mahdollisuutena parantaa 
asumisen olosuhteita. Tätä työpakettia käsitel-
lään luvussa 3.

Professori (associate) Anu Soikkeli keskittyi 
lähiörakennusten korjaukseen. Työpaketin tu-
loksena saatiin kuvaukset case-kohteiden eli 
Oulun Puolivälinkankaan ja Turun Lausteen 
kerrostalojen toiminnallisista ongelmakohdis-
ta ja kehittämishaasteista yhteisöllisyyden ja 
osallistamisen näkökulmasta. Samalla saatiin 
kuvaus esimerkki-casejen toimijoiden rooleis-

ta, vastuista ja päävaatimuksista tarveselvitys- 
ja suunnitteluvaiheissa ja analyysi asukkaiden 
päätöksenteon ja vaikuttamisen kehittämis-
mahdollisuuksista vuokrataloyhtiöissä. Työ-
paketissa tutkittiin tavanomaisten lähiötalojen 
asuntojen muuttamista korjausten yhteydessä 
uudenlaisia asumisen tapoja ja asumisratkai-
suja mahdollistaviksi. Työpaketissa testattiin 
myös yhteisten tilojen muunneltavuutta asuk-
kaiden yhteisöllisyyden tukemisessa ja etätyön 
mahdollistamisessa. Tätä työpakettia käsitel-
lään luvussa 4.

Oulun pilottikohteena toimi Kaijon-
harjun alue Tarja Outilan vastaamassa 
työpaketissa. Kuva Tuomas Teppolan 
diplomityöstä.

Puurakenteisen täydennysraken-
tamisen esimerkki Markku Karjalaisen 
vastaamasta työpaketista. Kuva Marie 
Yli-Äyhön diplomityöstä.
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Hankkeesta ja sen välituloksista on tiedotettu 
aktiivisesti erityisesti sekä alueiden asukkaille 
että valtakunnallisesti. Projektin ohjausryh-
män puheenjohtajana on toiminut ympäristö-
neuvos Jaana Nevalainen Ympäristöministe-
riöstä, ja jäseninä hankkeessa mukana olleita 
kaupunkeja ovat edustaneet yksikön päällikkö 
Anri Linden, Helsingin kaupunki; asemakaa-
vapäällikkö Kari Nykänen,  Oulun kaupunki; 
yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Mon-
tonen,  Tampereen kaupunki ja kaavoitus-
päällikkö Paula Keskikastari, Turun kaupunki 
sekä hankkeen päätutkijat Anu Soikkeli ja Tarja 
Outila Oulun yliopiston ja Markku Karjalainen 
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköis-
tä. 

1.4. TUTKIMUKSEN 
TULOKSET JA NIIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN
Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät 
lähiöt -tutkimus on osaltaan tukenut kestä-
vän kaupunkikehityksen tutkimusta. Tutkimus-
hankkeessa kehitetyt ja testatut ratkaisumallit 
palvelivat erityisesti kasvavien kaupunkien 
kohdelähiöiden tarpeita monipuolisen asun-
totarjonnan lisäämiseksi lähiöissä, mikä on 
keino ehkäistä asuinalueiden segregaatio-
ta.   Samalla tutkimushankkeessa tuotettiin 
käytäntöön sovellettavaa tietoa siitä, miten 
lähiöiden uudistaminen voi lisätä niiden elin-
voimaisuutta ja haluttavuutta asuinalueena. 
Hanke on myös tukenut hiilineutraalin yhteis-
kunnan tavoitteita tuottamalla tietoa keinoista 
pienentää rakentamisen, maankäytön ja lii-
kenteen hiilijalanjälkeä ja tukemalla kestävää 
yhdyskuntarakennetta tarkastelemalla sekä 
olemassa olevaa rakennuskantaa että uutta 
täydentävää rakentamista. Puun hyödyntä-
minen lähiöiden täydennys- ja lisärakentami-
sessa lisää paitsi positiivisia ilmastovaikutuksia 
myös suomalaista työtä.

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä mukana 
olevien kaupunkien kanssa kaavoitusproses-
sia lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamista 
varten ja osallistavan suunnittelun käytänteitä. 
Täydennys- ja korjausrakentamiseen liittyvän 
maankäytön suunnittelun toimintatapojen 
kehitystyö hyödyttää kaupunkeja ja edistää 
kestävää kehitystä lähiöissä ja kaupungeissa. 
Lähiöiden kokonaisvaltainen kehittäminen 
edistää myös lähidemokratiaa ja eri väestö-
ryhmien yhdenvertaisuutta. Sosiaalisen ehey-
den vahvistuminen voi osaltaan pysäyttää ja 
hidastaa asuinalueiden eriytymiskehitystä. 

Hiilineutraalisuus, esteettömyys sekä arkilii-
kuntaa kannustava ympäristö ja viheralueet 
ovat olleet keskiössä asuinalueiden kehi-
tystyössä hankkeen aikana. Kaupungit ovat 
hyötyneet kehitystyön tuloksista saamalla 
esimerkkejä keinoista yhdyskuntarakenteen 
tiivistämiseen. Hanke on tuottanut pilottilä-
hiöiden tarkastelun myötä ideoita, keinoja ja 
ratkaisuja lähiöiden tekniseen ja laadulliseen 
korjaamiseen. Hankkeessa on korostettu elin-
kaariasumisen näkökulmaa sekä lapsiperhei-
den, pienperheiden että erityisesti ikäänty-
neen väestön asumistarpeiden näkökulmasta 
unohtamatta yhteisöllistä asumista.  Esimerk-
kilähiöiden ja rakennusten kehittämis- ja kor-
jaussuunnittelu on tehty osallistavan suunnit-
telun keinoin, mikä on tuottanut kokemuksia 
ja tietoa asukkaiden yhteisöllisyyden vahvista-
miseksi.

Tämä hankkeen tuloksia esittelevän julkai-
sun ovat yhdessä toimittaneet Anu Soikkeli, 
Markku Karjalainen, Tarja Outila ja Matti Lak-
kala. Julkaisussa on käytetty myös hankkee-
seen palkattujen tutkimusavustajien eli Oona 
Hynnisen, Oona Länsisalmen, Ville Ruoko-
senmäen, Emmi Santamäen, Saara Äijälän ja 
Marie Yli-Äyhön tekstejä. Tutkimusavustajien 
töiden tiivistelmät on sisällytetty myös osaksi 
loppuraporttia.

Lähiörakennusten korjaukseen 
keskittyvässä Anu Soikkelin vastaamassa 
työpaketissa painotettiin yhteisöllisyyttä 
ja osallistamista. Kuva Oona Hynnisen 
diplomityöstä.
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2 LÄHIÖN KAAVOITUS 
TÄYDENNYS-
RAKENTAMISEN 
KONTEKSTISSA

2.1. KAUPUNKIKEHITTÄ-
MINEN KAAVOITUKSEN 
KEINOIN
Maankäytön suunnittelussa alueita kehite-
tään tavoiteltavaan suuntaan kaavoituksen ja 
maapolitiikan keinoin. Kaavoitusjärjestelmä on 
Suomessa hierarkkinen ja noudattaa tarken-
tuvan suunnittelun periaatteita. Maankäytön 
suunnittelu on ennakoivaa, osallistavaa sekä 
tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvaa. Kaa-
voilla mahdollistetaan tuleva kehitys.

Yhteisen elinympäristömme suunnittelua oh-
jaa myös monipuolinen lainsäädäntö. Suomen 
perustuslain mukaan vastuu elinympäristös-
tämme kuuluu kaikille ja julkisen vallan tulee 
turvata oikeus osallistua elinympäristöämme 
koskevaan päätöksentekoon (Suomen pe-
rustuslaki 11.6.1999/731, myöhemmin PL, 20 
§,). Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, 
myöhemmin MRL) ja maankäyttö- ja raken-
nusasetuksessa (895/1999, myöhemmin MRA) 
annetaan säädöksiä mm. osallistamisen me-
nettelyistä, suunnittelun etenemisestä, suun-
nitelmien sisällöistä sekä yleisesti menettely-
tavoista prosessin aikana. Intressiristiriitojen 
yhteensovittaminen ja demokraattinen pää-
töksenteko ovat kaavoituksen ydintä. Hierark-
kisen rakenteen ylimmällä tasolla ovat val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista 
päättää valtioneuvosto (MRL 22 §).  Kaavojen 
hyväksymispäätökset tehdään toimielimissä; 
maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaa-
van (MRL 31 §), kunnanvaltuusto yleiskaavan 
(MRL 37 §) ja asemakaavat hyväksyy kunnan-
valtuusto tai johtosäännön delegointipäätök-
sen nojalla kunnanhallitus tai lautakunta (MRL 
52 §). Kunnalla on kaavoitusmonopoli, jonka 
turvin se laatii yhdyskuntarakenteen kehittä-
mistä ohjaavia yleiskaavoja (MRL 20 §, 35 §) 
ja laatii rakentamiseen oikeuttavia asemakaa-
voja (MRL 50 §, 58 §). Hierarkkisessa järjestel-
mässä yleispiirteisempi kaava ohjaa tarkem-
man kaavan laadintaa. Esimerkiksi yleiskaava 
ei ole voimassa asemakaava-alueella muutoin 
kuin ohjaamassa asemakaavan laadintaa ja 
muuttamista (MRL 42.1 §, 42.3 §). 

Kaavan laatimiseen tarvitaan monipuolista 
asiantuntijuutta. Yli 6000 asukkaan kunnassa 
tulee olla kaavoittaja. Kaavoittajan tulee olla 
pätevä (koulutus ja kokemus) ja hänellä tulee 
olla taitoa valmistella kaavahanke ja varmistaa, 
että prosessissa käytetään riittävää asiantun-
temusta (MRL 20 §). Maankäytön suunnittelun 
tuleekin olla monitieteistä ja moniammatil-
lista asiantuntijuutta hyödyntävää, sillä kaa-
voituksen tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 
9 §). Asiantuntijat valmistelevat suunnitelmat 
ja aineiston vuorovaikutusta (MRL 6 §) ja pää-
töksentekoa varten, joten valmistelun tulee 
olla laadukasta ja aineiston informatiivista ja 
selkeää. Vaikka maankäytön suunnittelun ylei-
set toimintaperiaatteet on yhdenmukaisesti 
kuvattu ja määritelty maankäyttö ja rakennus-
laissa (MRL), on kukin kaavahanke kuitenkin 
itsenäinen prosessi, jossa tarkoitus ja tavoite 
määritellään kunkin suunnittelutehtävän läh-
tökohdista. Maankäytön suunnittelu uudelle 
alueelle ja jo rakennetulle alueelle eroavat 
jonkin verran toisistaan, joskin samaa lain-
säädännössä määriteltyä suunnittelu – ja pro-
sessikehystä soveltamalla määritellään tuleva 
muutos ja ohjataan muutoksen toteutumista. 

Kaavan tarkoitus ja tavoite määrittävät, mitä 
suunnittelualueella on tarkoitus tehdä ja min-
kälaista lopputulosta tavoitellaan. Tarkoituk-
sen ja tavoitteen määrittelyn avulla kaavassa 
voidaan keskittyä olennaisiin selvityksiin ja tut-
kimuksiin sekä vaikutusten arviointiin (MRL 9 
§). Tarkoitus ja tavoite liittyvät myös yleis- ja 
asemakaavoituksen tarkoitusmukaisuushar-
kintaan, joihin kunnan strategiset tavoitteet 
liittyvät oleellisesti. Kaava heijastaa siis aikansa 
arvoja, joita kukin demokraattisesti valittu toi-
mielin päätöksillään edustaa. 

Kaavan sisältövaatimukset, kaavan sisältö ja 
esitystapa sekä oikeusvaikutukset kuvataan 
tarkasti MRL:ssä ja MRA:ssa. Vaikka kunnilla 
on mahdollisuus muokata esim. omia kaava-
määräyksiä, tulee kaavojen olla MRL:n mukai-
sia ja siten kohtuullisen yhdenmukaisia koko 
maassa. Selkeä esitystapa on ehdoton edelly-
tys, sillä kaavoissa annetaan kaavamerkintöjä 

ja -määräyksiä, joilla voi syntyä velvollisuuk-
sia tai rajoituksia. Toisaalta kaavamääräyksillä 
ja -merkinnöillä voidaan luoda merkittäviä 
oikeuksia. Rakennusta ei saa rakentaa kaa-
van vastaisesti, ja toisaalta kaavan mukaisel-
le hankkeelle tulee myöntää lupa, jos myös 
muut luvanedellytykset täyttyvät (MRL 135 §).  

MRL:ssä on annettu selkeät menettelyä kos-
kevat säädökset sekä määritelty prosessin 
osapuolet ja osapuolten tehtävät. Valtio (YM 
ja ELY:t ), maakunnan liitot ja kunnat osallistu-
vat maankäytön suunnitteluun laissa säädet-
tyjen tehtävien kautta (MRL 2 luku). Osalliset 
(MRL 62 §) voivat osallistua kaavan valmis-
teluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta. Maanomistaja on sekä osallinen että 
kaavan keskeinen intressiryhmä. Laissa sääde-
tyt toimielimet hyväksyvät kaavapäätökset ja 
muutoksenhaku käsitellään tuomioistuimessa 
(MRL 188 §). 

Kaavan laatiminen etenee vaiheittain: vireille 
tulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe, hyväksy-
minen ja muutoksenhaku sekä lainvoimaisuus. 
Kussakin vaiheessa kaavan laatijan tulee nou-
dattaa tarkoin laissa säädettyjä vuorovaikutuk-
sen menettelyjä ja aikatauluja sekä prosessin 
etenemistä koskevia määräyksiä. Laki turvaa 
tasapuolisen sekä selkeän ja avoimen kaa-
vaprosessin, mikä on ehdoton edellytys, kun 
otetaan huomioon maankäytön suunnittelun 
monitasoisuus, prosessin kesto ja käsiteltävien 
asioiden kompleksisuus. Menettelytavoilla on 
merkittävä painoarvo, sillä kaavavalitus hy-
väksytään, mikäli kaavan laatimisessa on tehty 
menettelytapavirhe (kunnallisvalitus, MRL 188 
§).

Maankäytön suunnitelmaa voidaan kuvata 
sopimukseksi tulevasta maankäytöstä. So-
pimusasiakirja on kaava ja sopijaosapuolina 
ovat kunta ja intressiryhmät. Sopimus laadi-
taan kaavoituksen menettelytapojen mukai-
sesti.  Kaavoitukseen liittyy vahvasti myös tyyli 
ja esteettinen ulottuvuus. Kolmiulotteiseksi 
todellisuudeksi muuntuva kaava ohjaa ja par-
haimmillaan kannustaa kaavaa toteuttavien 
suunnitelmien (rakennukset, kadut, yleiset 
alueet ja pihat) laatijoita kehittämään koko-
naisuutta visuaalisesti inspiroivaksi ja toimin-
nallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi. Arkkiteh-
tuurissa vallitsevat tyylit ja trendit näkyvät sekä 
kaavoissa että niiden pohjalta myöhemmin 
näkyvissä suunnitelmissa.  Täydennysraken-
nettavan alueen asemakaava on toteutunut 
yhden tai useamman kaavamuutosvaiheen 
jälkeen. Täydennysrakentamisessa vanhojen 
sopimusten (kaavat) avaaminen ja uusien 
maankäyttöä koskevien sopimusten laatimi-
nen (kaava) on ymmärrettävästi haastavaa 
ja edellyttää näkemystä ja kykyä ymmärtää 
suunnittelun moninaiset lähtökohdat. 

2.2. MAANOMISTUKSEN JA 
-HALLINNAN SEKÄ MUIDEN 
VASTAAVIEN OIKEUKSIEN 
MERKITYS TÄYDENNYS-
KAAVOITUKSESSA
Kaavoituksessa maanomistuksella ja -hallin-
nalla on eritystä merkitystä. Suomen perus-
tuslakiin kirjatun mukaisesti jokaisen omai-
suus on suojattu ja pakkolunastukset voidaan 
toteuttaa vain lain nojalla (PL 15 §).  Vaik-
ka maankäyttöä suunnitellaan ensisijaisesti 
maankäytön suunnittelun ehdoilla sekä yksi-
tyisille (sis. myös valtion ja yhteisöjen maat) 
että kunnan omille maille, tulee kaavoituksen 
olla omistuksen ja hallinnan kannalta järkevää 
ja kohtuullista.  

Kohtuullisuusvaatimus on kirjattu MRL:n sää-
döksiin, erityisesti kaavojen sisältövaatimuksia 
kuvaaviin pykäliin (MRL 28 §, 39 §, 54 §).  Esi-
merkiksi: […] Asemakaavalla ei myöskään saa 
asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden 
haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai 
aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka 
kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuk-
sia syrjäyttämättä voidaan välttää (MRL 54.3 
§). Maanhallinnalle aiheutuvien vaatimusten 
tulee olla kohtuullisia sekä uudis- että täy-
dennysrakentamiskohteessa. Maanomistajia 
ja -haltijoita tulee kohdella maankäytöllisesti 
samankaltaisessa tilanteessa periaatteessa 
samalla tavalla, ja vain maankäytölliset syyt 
(esim. yleispiirteisemmän kaavan ohjausvai-
kutus, suunniteltavalle kaavalle asetetut ta-
voitteet, perustellut maankäytölliset ratkaisut) 
voivat olla perusteena erilaiseen kohteluun.   
Esimerkiksi yleiskaavatasolla maanomistuk-
seen liittyviä epätarkkuuksia (yleiskaava on 
yleispiirteinen) voidaan tarkemassa suunnit-
telussa asemakaavatasolla muokata, mutta 
kohtuullisuuskysymystä tarkastellaan myös 
yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn osana.  

Uuden alueen suunnittelussa maanomistus- 
ja hallintatilanne ovat suunnittelun lähtökoh-
ta. Maanomistus vaikuttaa esimerkiksi tont-
tijakoon ja yleisten alueiden suunnitteluun.  
Asemakaavassa esitettävien katualueiden 
ja yleisten alueiden omistuksen tulisi siirtyä 
kunnalle, joka vastaa katujen ja yleisten aluei-
den rakentamisesta ja ylläpidosta (MRL 83 
§).  Koska asemakaavoitettujen alueiden tulee 
olla yleisesti järkevästi toteutettavia, on maan-
omistuksella ja -hallinnalla erityistä merkitystä 
kaavan toteuttamisen kannalta. Mikäli alue 
kaavoitetaan ensisijaisesti kunnan omille mail-
le, vastaa kunta luonnollisesti kadunraken-
tamisesta ja -pidosta sekä yleisten alueiden 
rakentamisesta ja hallinnasta ilman erityisme-
nettelyjä. Mikäli yleisiä alueita ja katuja suun-
nitellaan muun kuin kunnan maille, joudutaan 
soveltamaan erityistoimia esim. katualueen 
osalta. Alueen ensimmäiseen asekaavaan liit-
tyvä ns. katualueiden ilmaissaantioikeus tietyin 
ehdoin (MRL 104 §), vaikuttaa maanomistajien 
asemaan oleellisesti, joutuuhan maanomista-
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ja luovuttamaan maitaan yleiseen tarpeeseen 
kaavasta johtuvasta syystä. Kunta mahdollis-
taa infran rakentamisen asemakaavoittamal-
la alueita ja varaamalla alueita infraa varten.  
Alueen toiminnalle tärkeät kaukolämpö, LVIS, 
dataliikenne toteutuvat infran rakentamisesta 
vastaavien yhtiöiden työohjelmien ja kunnan 
infrarakentamisen ohjelmien mukaisesti.  

Asemakaavassa kunnan maille kaavoitetut 
tontit luovutetaan kunnan maapoliittisen 
ohjelman mukaisesti toteuttajille, joko vuok-
raamalla tai myymällä. Kunta saa maanvuok-
ra tai -myyntituloja sekä myöhemmin kiin-
teistöverotuloja asemakaavassa jalostetusta 
tonttimaasta.  Yksityisille maille kaavoitetut 
tontit toteutuvat, kun maanomistaja toteut-
taa rakennushankkeet tontillaan itse tai myy 
tontit edelleen. Kunta saa yksityisille maille 
kaavoittaessaan laissa säädetyin edellytyksin 
maankäyttösopimuskorvauksia (MRL 91 a §), 
jos kaavalla nostetaan merkittävästi kiinteistön 
arvoa.  Kunta voi harkita myös rakentamisvel-
voitteen antamista asemakaavan mukaisille 
tonteille, joita maanomistaja ei ole toteutta-
nut. Asemakaavan voimaan tulosta tulee olla 
vähintään kaksi vuotta ja tontin rakennusoi-
keudesta alle puolet on toteutettu tai rakenta-
mista ei muutoin ole toteutettu asemakaavan 
mukaisesti.  Rakentamisvelvoite on vaativa 
pakkotoimi ja sitä ei yleensä sovelleta arvok-
kaille liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eille, koska rakentamiskehotusmenettelyssä 
kunta päätyy lunastamaan tontit itselleen 
(MRL 97 §). 

Maanomistaja/ -haltija voi käynnistää raken-
nushankkeen vain hallinnoimalleen raken-
nuspaikalle (MRL  131 §).  Kunta voi luovuttaa 
omilla maillaan olevat tontit varsin nopeasti 
sen jälkeen, kun ne on liitetty kunnallisteknisiin 
verkostoihin ja katuverkosto on kohtuullisissa 
määrin toteutunut (tontille pääsy ja tulevan 
kiinteistön käyttö turvattu). Mikäli tontti si-
joittuu useamman maanomistajan alueelle tai 
rakennusoikeudet jakaantuvat alueella epä-
tasaisesti, edellyttää rakentamishanke takia 
erityistoimia. Sitovan tonttijaon alueella tont-
teja ei voi lohkoa eikä merkitä kiinteistöreksi-
teriin, ellei tontin hallinta ole yhdenmukainen 
ja toisaalta rakennuslupaa ei voida sitovan 
tonttijaon alueella myöntää, jollei tontti ole 
tonttirekisterissä (Kiinteistönmuodostamislaki 
12.4.1995/554, myöhemmin KmL, 23 §, MRL 
81.3 §). 

Kiinteistönmuodostuslaissa tontinosan lu-
nastusmenettelyistä säädetään seuraavasti: 
”Tontin tai asemakaavaan soveltuvan raken-
nuspaikan muodostamiseksi tontin tai raken-
nuspaikan osan omistajalla on oikeus lunastaa 
toiselle kuuluvaa tonttiin tai rakennuspaikkaan 
sisältyvää aluetta” (KmL 62 §). Lisäksi voidaan 
soveltaa kiinteistölainsäädännön mukaista ra-
kennusmaan järjestelyä, josta asemakaavassa 
tulee kuitenkin määrätä (KmL 12 luku). 

Lähiöissä, kuten muuallakin, asuntojen hal-
lintamuodolla on merkitystä kiinteistöjen 
uudistamismahdollisuuksien näkökulmasta. 
Vuokratalojen uudistaminen onnistuu hel-
pommin, sillä vuokrasopimukset voidaan 
irtisanoa asuntovuokralain mukaisin irtisano-
misajoin (Laki asuinhuoneiston vuokraami-
sesta 31.3.1995/481). Asunto-osakeyhtiössä 
kiinteistön kehittäminen on haastavampaa, 
sillä muutoksia ohjaa asunto-osakeyhtiöla-
ki (Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599, 
myöhemmin AsL), jonka mukaan enemmis-
töpäätös voi riittää korjaus- ja muutostöihin. 
Mikäli korjaus edellyttää yhtiöjärjestyksen 
muutosta tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) 
määräenemmistö (AsL 27 §).  Liikerakennus-
ten, julkisen toimijan omistamien kiinteistöjen 
ja kiinteistöosakeyhtiöiden muutokset mää-
ritellään usein kiinteistöstrategiassa, jossa 
ennakoidaan kiinteistöjen ylläpitoon ja kehit-
tämiseen liittyvät toimenpiteet. Täydennys-
kaavoituksessa kaavojen toteuttamiseen vai-
kuttaa oleellisesti rakennettujen kiinteistöjen 
hallinta- ja omistussuhteet sekä myös se, millä 
tavoin kiinteistöjen ja maaomaisuuden kehit-
täminen on mahdollista käytännössä toteut-
taa.

Täydennysrakentaminen on kaavoituksen 
näkökulmasta olemassa olevien ja varsin py-
syviksi koettavien oikeuksien ja velvollisuuk-
sien uudelleen arviointia, jossa maanomistus 
vaikuttaa merkittävästi uuden suunnitelman 
toteuttamiskelpoisuuteen. Maanomistajien ja 
-haltijoiden näkökulmasta jo rakennetun ja 
toteutuneen asemakaavan taloudelliset vai-
kutukset ovat selkeät ja toimintatavat ovat va-
kiintuneet. Täydennysrakentaminen muuttaa 
tätä tasapainotilaa oleellisesti. Kun olemassa 
olevaan rakenteeseen esitetään uusia toimi-
joita, lisätään rakennusoikeutta ja tavoitellaan 
uusia toimijoita, tulee mahdollisesti maan-
omistukseen ja -hallintaan liittyvät oikeudet 
arvioida uudelleen.  Saako asemakaavan 
johdosta joku maanomistaja enemmän etua 
kuin toiset? Kohdistuuko lisärakennusoikeus 
tasapuolisesti kunnan ja muiden maanomista-
jien maille (yksityiset, valtio, kirkko jne.)? Voiko 
kunta periä maanomistajilta maankäyttösopi-
muskorvauksia vai tuleeko lisärakentamisesta 
kunnalle investointikustannuksia? Lisääkö täy-
dennysrakentaminen kiinteistöjen ja tonttien 
myyntiä, jolloin maanomistukseen ja -hallin-
taan on odotettavissa muutoksia?

2.3. OSALLINEN SEKÄ 
ASUKAS- JA YMPÄRISTÖ-
INTRESSI TÄYDENNYS-
RAKENTAMISESSA
Kun tiettyä rajattua aluetta halutaan kaupun-
kialueella rakentaa, on kunnan hyväksymä 
yleissuunnitelma, eli asemakaava tälle edel-
lytys. Kaavatyö on lähtökohtaisesti vuoro-
vaikutteinen prosessi, sillä 1.1.2000 voimaan 
tullut Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa 
osallisten näkemysten huomioimiseen kaavan 

valmisteluvaiheessa (6 § ja 62–63 §).  Vuoro-
vaikutus suunnitellaan kaavakohtaisesti. Vä-
himmäisvaatimukset täyttävässä hankkeessa 
osallinen voi antaa kirjallisia mielipiteitä ja 
muistutuksia kaavaprosessin eri vaiheissa. 
Vaativissa kaavahankkeissa vuorovaikutus 
voidaan järjestää moninaisilla tavoilla käytet-
tävissä olevien resurssien mukaan.  Yleisöti-
laisuudet, kyselyt, kaavakävelyt, työpajat jne. 
mahdollistavat kunnan kaavalle asettaminen 
tavoitteiden ja osallisten intressien yhteenso-
vittamisen ja tiedon lisäämisen (Tulkki &Veh-
mas, 2007).

Osallistumisen toteutumista lain tarkoittamal-
la tavalla on kritisoitu (mm. Staffans 2004). 
Myös esimerkiksi Faehnle ym. (2014) toteavat 
asiantuntijahaastatteluiden perusteella, että 
lain osallistamisvaatimuksista huolimatta osal-
lisilta kerätyn tiedon hyödyntäminen on hyvin 
tapauskohtaista. Kuronen (2008) katsoo ny-
kyisenkaltaisen osallistamismenettelyn puut-
teeksi sen, että osallisilta ei saada mielipiteitä 
siitä, mitä kaavan koskevalla alueella voisi tai 
pitäisi olla, vaan keskustelu painottuu valmii-
den suunnitelmien huonojen ominaisuuksien 
osoittamiseen. Kuronen (2008) näkee tällai-
sen ei-aktiivisen osallistamistavan johtavan 
vastarintaan. Kääntäen, sosiaalipsykologian 
tutkimuksissa onkin havaittu, että lopputulos, 
huonokin, hyväksytään todennäköisemmin 
reiluksi ja oikeudenmukaiseksi koetun proses-
sin tuloksena (Lind ja Tyler 1988). 

Toisaalta vuorovaikutukselle on usein asetet-
tu liian suuria odotuksia ja osin roolit voivat 
vääristyä. KHO:n presidentti Pekka Vihervuori 
totesi Rakennustarkastuspäivillä vuonna 2012 
pitämässä puheessaan, että MRL uudistukses-
sa on virheellisesti saatettu olettaa, että osal-
listaminen suoraan vaikuttaisi kaavapäätöksen 
sisältöön. Kaavoitukseen liittyvä päätöksen-
teko ja osallistaminen ovat tavoitteiltaan eri 
asioita. (Vihervuori 2012). Demokraattisesti 
valitut kuntapäättäjät edustavat kuntalaisia ja 
ajassa olevaa arvomaailmaa. Kunnan toimi-
elimissä he vastaavat päätöksenteosta ja vi-
ranomaisorganisaation kanssa yhdessä myös 
kunnan tehtävien hoitamisesta. Kunnan laki-
sääteinen tehtävä (Kuntalaki 10.4.2015/410) 
ja erityisesti kaavoittajan rooli (MRL 20 §) ja 
osallisen lakisääteinen oikeus osallistua kaa-
voitukseen (MRL 63 §) eroavat toisistaan. Kaa-
voittajan tulee kaavaprosessissa sovittaa yh-
teen myös muiden viranomaisten ja kunnan 
itselleen asettamia strategisia tavoitteita. Kaa-
voitukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 
onkin kohtuutonta olettaa, että osallisilla olisi 
mahdollisuus, aikaa, tai edes tarvetta osallis-
tua aktiivisesti kunnassa vireillä oleviin moni-
naisiin kaavahankkeisiin.  

Asiakkaiden kokemuksista maankäytön muu-
toshankkeissa tehdyssä selvityksessä taas 
havaittiin, että useat osalliset olivat tyytymät-
tömiä hankkeiden kulkuun ja sujuvuuteen 
(Ogbeide & Kallio, 2019). Selvityksessä to-

detaan, että moni vastaajista koki epäoikeu-
denmukaisuuden kokemuksia, jotka johtuivat 
pääosin ”liian vähäisestä tai huonosti ajoite-
tuista osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseista, 
näennäisiksi koetuista vaikutusmahdollisuuk-
sista sekä suunnittelun ja päätöksenteon koe-
tusta läpinäkymättömyydestä” (Ogbeide & 
Kallio, 2019). Selvityksessä havaittiin kuitenkin 
myös, että osallisuus- ja vuorovaikutusproses-
seja kehittämällä asiakaskokemusta ja hank-
keiden hyväksyntää voidaan parantaa.

Muun muassa näihin ongelmiin vastauksien 
tarjoaminen, täydennysrakentamisen kon-
tekstissa, on ollut tärkeä osa AsuMut-tutki-
mushanketta. Osallistavan suunnittelun käy-
tänteet ovat olleet hankkeessa tarkastelun 
kohteena, jotta voitaisiin luoda rakennetulle 
ympäristölle suunnitelmia, jotka vastaisivat 
käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Kurosen (2008) mukaan täydennysrakenta-
misen keskeinen suunnittelullinen ero verrat-
tuna kokonaan uuteen asuinalueeseen liittyy 
juuri asukasosallistamisen rooliin. MRL 63 §:n 
mukaan tulevaa asukasta (tässä asiakas), joka 
miettii asunnon hankkimista tai vuokraamista 
jossain vaiheessa tulevaisuudessa, ei selkeästi 
voida määrittää osalliseksi. Osallinen on hen-
kilö, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava voi vaikuttaa.  Osallisella on 
siten jonkinlainen henkilökohtainen tai työ-
hönsä liittyvä sidos suunnittelualueeseen, kun 
taas asiakas vasta mahdollisesti pohtii alueen 
yhteisöön liittymistä asukkaana tai työnte-
kijänä. Täydennysrakentamisessa olemassa 
olevaa tilannetta eli siis osallisen elinpiiriä ja 
toimintaympäristöä, muutetaan mahdollisen 
uuden asiakkaan intressien toteuttamiseksi 
(uusi asuinrakennus, uusi palvelu, uusi työ-
paikka). Osallinen osallistuu ja vaikuttaa kaa-
vaprosessiin sen ollessa aktiivisimmillaan, kun 
taas asiakas lopullisesti määritellään vasta kun 
rakennushankkeita ja ympäristörakenteita ale-
taan toteuttaa lainvoimaisen kaavan pohjalta. 

MRL:n kokonaisuudistus on parhaillaan me-
neillään. Uudistuksen tavoitteena on selkeyt-
tää nykyistä lakia, johon on sen voimassa-
olon aikana tehty todella runsaasti muutoksia 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu). Myös 
Marinin hallituksen hallitusohjelmassa MRL:n 
uudistuksen erääksi tavoitteeksi asetetaan 
ihmisten osallistumismahdollisuuksien paran-
taminen (Pääministeri Sanna Marinin hallituk-
sen ohjelma 2019). MRL:n kokonaisuudistus ei 
kuitenkaan toteudu. Valtioneuvosto on päät-
tänyt, että MRL:n rakentamista koskevat sää-
dökset kumotaan. Uudessa Rakentamislaissa 
säädetään rakentamisen kokonaisuudesta 
ja tulevassa MRL-uudistuksessa säädetään 
kaavoituksen digitalisaatiosta (Valtioneuvosto 
2022).

Pelkän osallisuus- ja käyttäjänäkökulmien 
ohella maankäytön muutoshankkeiden yh-
teydessä on viime aikoina alettu puhua asia-

”Osallinen on henkilö, jon-
ka asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava 
voi vaikuttaa ... asiakas 
vasta mahdollisesti pohtii 
alueen yhteisöön liittymis-
tä asukkaana tai työnteki-
jänä.”
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kasnäkökulmasta. Tämä näkyy myös edellä 
mainituissa hallitusohjelman MRL:n uudistuk-
sen tavoitteissa, muun muassa puhuttaessa 
digitalisaation mahdollistamasta sähköisestä 
asioinnista sekä yhden luukun periaatteesta 
luvissa ja ilmoituksissa. Tämä kertoo tavasta 
nähdä kunta palveluntarjoajana ja osalliset ja 
käyttäjät asiakkaina, joille tulee tarjota mah-
dollisimman hyvä, asiakaslähtöinen kokemus 
palvelusta. Kunnan näkökulmasta täydennys-
rakentamisen kontekstissa asiakkaita voivat 
olla yksittäiset ihmiset ja yhteisöt, mutta toi-
saalta myös rakentamiseen osallistuvat yrityk-
set, niiltä osin, kun ne hakevat vaikkapa raken-
nuslupaa tai aloittavat kaavamuutosprosessin. 
AsuMut-hankkeen puitteissa asiakasintressillä 
tarkoitetaan kuitenkin ensisijaisesti loppukäyt-
täjien näkökulmaa.

Ympäristöintressistä puhutaan tavallisesti, 
kun tarkoitetaan luontoarvoja, jotka nähdään 
säilyttämisen arvoisiksi erilaisissa tilanteis-
sa. Joskus esimerkiksi taloudelliset intressit 
ja ympäristöintressit voivat olla ristiriidassa, 
kun luonnontilaisesta alueesta pyritään hyö-
tymään taloudellisesti. Ympäristöön liittyvät 
arvot voivat näyttäytyä itseisarvoina (intrinsic 
value) ja taloudellisena arvona (economic va-
lue) (Rea ja Munns 2017). Ympäristöarvo on 
taloudellinen arvo osalliselle ja asiakkaalle, 
silloin kun se määrittää tavoiteltua elinympä-
ristön laatua ja rajaa toimintamahdollisuuksia. 
Toimintaympäristönä ympäristö on osallisen ja 
asiakkaan toiminnan jatkumo. 

AsuMut-hankkeessa, täydennysrakentami-
sen kontekstissa ympäristöintressin nähdään 
kuitenkin ensisijaisesti pohjautuvan asiak-
kaiden ja osallisten kokemuksiin täydennys-
rakentamisen kohdealueen sosiaalisesta ja 
rakennetusta ympäristöstä. Näin ollen tässä 
hankkeessa asiakas- ja ympäristöintressi kie-
toutuvat tiivisti yhteen. Nämä näkökulmat 
huomioimalla suunnittelu voi pohjautua re-
levanttiin tietoon siitä, mitä alueella voisi tai 
pitäisi olla, mikä on juuri kaivattua aktiivista 
osallistamista. Osallistamisen lisäksi on tärkeä 
pohtia, miten osallinen ja asiakas voivat osal-
listua ympäristön suunnitteluun, ylläpitoon ja 
käyttöön. Perinteisen normatiivisen suunnit-
telujärjestelmän ja maankäyttöluokittain mää-
ritellyn omistamisen ja hallinnan näkökulman 
(top-down) lisäksi tulisi arvioida, miten ihmi-
nen voisi olla kokonaisvaltaisemmin aktiivinen 
toimija ympäristössään (bottom-up), ei siis 
vain palveluja käyttävänä, vaan myös ehkä 
palveluja tuottavana toimijana (metsäpuu-
tarhat, kaupunkiviljely yms.). Osallisen suhde 
ympäristöön perustuu koettuun ympäristö-
kokemukseen, kun taas asiakas voi arvioida 
mahdollisia ympäristökokemuksia saamansa 
ennakkotiedon (markkinointitiedon) pohjalta.  

Puhuttaessa täydennysrakentamisesta, jonka 
tavoitteena on asiakkaan ja alueella jo toi-
mivan osallisen huomioiva lopputulos, mut-
ta erityisesti osallistava ja asiakaslähtöinen 

suunnittelun prosessi, kytkeytyvät ratkaisut 
vahvasti digitalisaation tuomiin mahdollisuuk-
siin. Digitalisaation ja robotisaation mahdolli-
suuksia käsittelevässä raportissa (Rousku ym., 
2017) kuvaillaan, kuinka uudet digitaaliset 
palvelut voivat tulevaisuudessa toimia sekä 
viranomaisten että kansalaisten kannalta en-
nennäkemättömän vaivattomasti. Rousku ym. 
(2017) kuvaavatkin yhteiskunnan todellisen di-
gitalisaation olevan ”organisaatiorajoja ja toi-
mintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien 
palvelujen ja palvelumuotojen synnyttämistä 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yh-
teistyössä.”

Tällä hetkellä MRL:n uudistustyössä ollaan ti-
lanteessa, jossa MRL uudistuu vain osittain. 
Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi, jonka usko-
taan vauhdittavan rakentamisen vähähiilisyyt-
tä ja digitalisaatiota, vietäneen eduskuntaan 
syksyllä (Maankäyttö- ja rakennuslaki uudis-
tuu). Aiemmin uudessa laissa oli tarkoitus 
huomioida ilmastonmuutoksen torjunta kaa-
voituksesta lähtien.

Suunnittelun vuorovaikutteisuuden paran-
tamisen ollessa keskeinen teema, MRL:n 
uudistuksen päätavoitteet liittyvät halli-
tusohjelmassa juuri digitalisaatioon, sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään. Kuten tämän 
raportin johdannossakin todetaan, yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen ja aluetehokkuuden 
parantaminen täydennysrakentamisen kei-
noin on jo lähtökohtaisesti ilmastotavoitteiden 
mukaista. 

AsuMut -tutkimushankkeessa tarkastellaan 
lähiöitä rakennuksen, korttelin ja koko lähi-
ön tasolla. Tarkastelun keskiössä on käyttäjä 
ja hänen näkökulmansa. Käyttäjällä tarkoite-
taan tässä yhteydessä asiakasta, ja asiakkuus 
on esimerkiksi kaupallisen toimijan, sosiaa-
lisen asuntotuotannon toteuttajan, julkisen 
tai kaupallisen palvelun tuottajan asiakkaan 
toimintaa. Asiakkaan kannalta tarkoituksen-
mukainen palvelu todennäköisemmin näkyy 
asiakastyytyväisyytenä sekä sitoutumisena 
palveluun ja palveluntuottajaan. Yksityisen tai 
julkisen tuottama toiminta on mahdollista, jos 
palvelulla on asiakkaita sen elinkaaren ajan.

Hankkeen osiossa ”Kestävästi täydentyvä 
Kaijonharju” tarkastellaan yritysten asiakas-
segmenttejä ja kohderyhmiä ja siten asiak-
kuusnäkökulmaa osana alueen kehittämistä ja 
maankäytön suunnittelulle asetettuja tavoit-
teita. Asiakas- ja ympäristöintressit muodoste-
taan osiossa puolistrukturoitujen haastattelui-
den sekä kyselyn avulla. Haastateltavia olivat 
alueella toimivat yleishyödylliset ja kaupalliset 
toimijat, rakennusliike sekä kaupungin edus-
tajat. Kysely puolestaan suoritettiin Sitowisen 
Harava -kyselypalvelulla yhteistyössä Oulun 
kaupungin kaavoituksen kanssa. Valtaosa ky-
selyyn vastanneista oli alueella asuvia.

2.4. KAAVOITUSTA OHJAA-
VAN LAINSÄÄDÄNNÖN 
MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
TÄYDENNYSRAKENTAMI-
SEEN
Kaavoituksella muutetaan yhteistä elinympä-
ristöämme tavoiteltuun suuntaan, mikä vää-
jäämättä vaikuttaa kaikkiin suunnittelualueella 
oleviin ja alueelle tulevaisuudessa etabloitu-
viin toimintoihin ja toimijoihin. Erityisesti täy-
dennyskaavoituksessa menneisyydessä tehdyt 
ratkaisut ovat pohjana tämän hetken suunnit-
teluperiaatteita käyttävälle prosessille, jossa 
muokataan tulevaisuuden rakennettua ym-
päristöä. Kaavoituksessa historia, nykyhetki ja 
tulevaisuus kietoutuvat vääjäämättä yhteen. 
Kaava on luonteeltaan mahdollistava, joskin 
kaavamääräyksillä voidaan ohjata toteutta-
mista myös tarkasti ja yksityiskohtaisesti. 

Kaava sinällään ei velvoita toimenpiteisiin eikä 
voimaan tullessaan muuta olemassa olevia 
lainvoimaisia ratkaisuja. Hankkeissa nouda-
tetaan rakennuslain (RakL) aikaisten kaavo-
jen määräyksiä ja rakentamisessa sovelletaan 
rakennuslain (370/1958) säädöksiä, ellei kaa-
voja ole ajantasaistettu 1.1.2000 voimaan tul-
leen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi. 
Keskeisiä eroja RakL:n ja MRL:n säädöksissä 
on syytä tunnistaa. Rakennuslain sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain erot näkyvä lähiöissä 
konkreettisesti esimerkiksi siinä, että ennen 
1.1.2000 kaavoitetuilla alueilla on voitu sallia 
asuin- ja liikerakennuksissa yksi maanpääl-
linen kellarikerros, joka sai sijaita kokonaan 
tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella. 
Rakennuslain muutoksella (330/1965) kerros 
määritellään seuraavasti:

”Kerroksella tarkoitetaan rakennuksen tilaa, 
jota rajoittavat lattiataso ja kattavan välipoh-
jan ja yläpohjan yläpinta ja joka on kokonaan 
maanpinnan yläpuolella, sekä mainittua tilaa, 
joka on pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella 
ja johon rakentamista koskevien määräysten 
mukaan saa sijoittaa asuin- tai työhuoneita 
taikka rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoi-
tuksen mukaisia tiloja. Kerrokseksi ei kuiten-
kaan lueta asuin- tai liikerakennuksessa yhtä 
edellä tarkoitettua kokonaan maanpinnan 
yläpuolella olevaa tilaa, johon ei saa sijoittaa 
asuin- tai työhuoneita.

Kellarikerrokseksi katsotaan 1 momentissa 
tarkoitettu kokonaan tai pääasiallisesti maan-
pinnan yläpuolella oleva tila, joka ei ole ker-
ros, sekä edellä mainitulla tavalla rajoitettu 
tila, joka on kokonaan tai muutoin enemmän 
maanpinnan alapuolella kuin samassa mo-
mentissa on sanottu.

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten 
alat ja se ullakon ala, johon sijoitetaan asuin- 
tai työhuoneita taikka rakennuksen pääasialli-
sen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja, sekä se 
kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan työhuo-

neita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötar-
koituksen mukaisia tiloja.” (RakL 131a§ 1. ja 2. 
mom.)

Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti pää-
asiallisesti maanpinnan päälliset kerrostasot 
ovat aina kerroksia ja muodostavat kerrosalaa 
(MRL 115 §). MRL 115 § määrätään kerroksesta, 
ullakosta ja kellarista sekä mahdollisuudesta 
sijoittaa näihin kerrosalaa muodostavaa pää-
käyttötarkoituksen mukaista tilaa. 

”Rakennuksen kerros sijaitsee kokonaan tai 
pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella, kella-
rikerros kokonaan tai pääasiallisesti maanpin-
nan alapuolella ja mahdollinen ullakko pää-
asiallisesti julkisivun ja vesikaton leikkauslinjan 
tasoa ylempänä kerroksen yläpuolella. Ase-
makaavassa voidaan sallia useamman kuin 
yhden kellarikerroksen rakentaminen sekä 
rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan 
alapuolelle tai ullakon tasolle.” (MRL 115.2 §)

Mikäli rakennuslain nojalla kaavoitettuja 
alueita kaavoitetaan uudelleen, joudutaan 
kerrosalat ja mahdollisesti myös kerrosluvut 
tarkistamaan ajantasaisen lainsäädännön 
mukaiseksi. Kerrosalan laskeminen raken-
nuslain aikana saattoi poiketa jossain määrin 
nykyisestä, vaikka sekä RakL:n että MRL:n 
mukaan kerroksessa kaikki tilat muodostavat 
kerrosalaa. Rakennuslaissa kerroksen käsite 
poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain kerrok-
sen määritelmästä maanpäällisen kerroksen 
osalta, joten rakennuslain mukaisessa kerro-
salalaskennassa arvioidaan rakennusoikeutta 
myös sekakerroksessa ja maanpäällisessä kel-
larikerroksessa soveltuvin osin. 

Rakennusasetuksessa (334/1965) säädettiin 
rakennusoikeuden laskemisesta seuraavasti 

”Kerroksen alaan luetaan kerroksen ulkosei-
nien ulkopintojen rajoittama ala. Rakennuksen 
kerrosalaan kuuluvan ullakon tai kellarikerrok-
sen alaan luetaan ullakon tai kellarikerroksen 
tämän osan seinien ulkopintojen rajoittama 
ala.” (RakA 151 §)

Rakennusasetuksessa (341/1979) muutettiin 
seinäpaksuutta koskevaa määräystä seuraa-
vasti:

”Milloin lämpötaloudellisista syistä, julkisivun 
elävöittämiseksi tai meluntorjunnan vuoksi 
rakennuksen ulkoseinä rakennetaan paksum-
maksi kuin 250 millimetriä, rakennuslautakun-
ta voi sallia tästä johtuvan rakennusoikeuden 
ylittämisen enintään 5 prosentilla. (RakA 152 
§)”

Kerrosalan tarkistaminen voi olla tarpeellista, 
koska asemakaavassa tulee osoittaa raken-
tamisen määrä (MRL 55 §) kerrosalana (MRL 
115.1§ ja 115.3 §).  MRL:n säädösten mukaan 
kerrosala lasketaan seuraavasti: 
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”Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten 
alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettui-
na ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon 
sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnis-
ta, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista 
ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuk-
sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia 
tiloja. Jos ulkoseinän paksuus on enemmän 
kuin 250 millimetriä, saa rakennuksen kerro-
sala ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun 
kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan ver-
ran.” (MRL 115.3 §)

Kaavoituksen käynnistyessä täydennysra-
kentamisen tarpeisiin tulee kaavoitettavasta 
alueesta olla saatavilla ajantasaiset laajuus-
tiedot. Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-
tiedot ovat keskeinen ja tärkein lähtöaineisto.

2.5. KAAVOITUKSEN 
HAASTEET LÄHIÖISSÄ
Lähiöiden kehittäminen kaavoituksen keinoin 
perustuu sekä kunnan että alueella olevien 
toimijoiden (asunto-osakeyhtiöt, kiinteis-
töyhtiöt, julkiset palvelut, yhteisöt, yritykset) 
asettamiin tavoitteisiin. Kaupunkistrategiassa 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa kun-
nat asettavat kehittämisen ylätason tavoitteet, 
joita kaupunkiorganisaation tulee toteuttaa 
asiakirjassa määritellyllä toimintakaudella. Val-
tion ja suurimpien kaupunkiseutujen kuntien 
kesken sovittavilla MAL-sopimuksilla on mer-
kittävä vaikutus kaupunkiseutujen kehittämi-
seen, sillä valtio ja kunnat sopivat asumisen 
ja liikenteen kehittämisestä sekä keskeisten 
hankkeiden toteuttamisen rahoituksesta kes-
kenään (Ympäristöministeriö n.d.). Lähiöiden 
merkitys on tunnistettu Oulun seudun ja YM:n 
MAL-sopimuksessa 2020-2031 sekä Turun 
seudun ja YM:n MAL-sopimuksessa 2020-
2031 (YM, MAL-sopimukset) seuraavasti: 

”Seudun kunnat kiinnittävät huomiota asuina-
lueiden tasapainoiseen kehitykseen. Valtio to-
teuttaa vuosina 2020-2022 poikkihallinnollisen 
lähiöiden kehittämisohjelman korostaen lähi-
öiden kehittämistä kokonaisvaltaisesti, suunni-
telmallisesti ja strategisesti, kehittämisen laa-
ja-alaista yhteistyötä sekä tietoon perustuvaa 
suunnittelua ja kehittämistä. Ohjelman osa-
na valtio myöntää kasvukeskuskaupungeille 
avustusta, jonka edellytyksenä on, että lähiö-
kehittämisestä on laadittu ympäristöministe-
riön hyväksymä suunnitelma, ja että segre-
gaation ehkäiseminen lähiöitä kehittämällä on 
osa kunnan strategista suunnittelua.” (Oulun 
seudun MAL-sopimus 2020-2031, toimenpide 
16; Turun seudun MAL-sopimus 2020-2031, 
toimenpide 29)

MAL-sopimuksilla pyritään edistämään kä-
py-liikenteen (kävely ja pyöräily), joukkoliiken-
teen kehittämistä sekä tuetaan kuntien toimia, 
jotta liikenteen kulkutapajakauman muutokset 
kestävän liikkumisen suuntaan toteutuisivat. 
Viherympäristön laatuun halutaan kiinnittää 
myös entistä suurempaa huomiota.  Turun 

seudun MAL-sopimuksessa asia on kirjattu 
seuraavasti:

”Kunnat huolehtivat kaavoissaan viherver-
kostojen jatkuvuudesta myös kuntarajojen yli. 
Kaupunkirakenteeseen jätetään myös luon-
nontilaisia alueita. Lähivirkistysalueiden laatu 
ja saavutettavuus on tärkeää. Määritellään 
tavoiteltu etäisyys lähivirkistysalueille. Yleisten 
alueiden rakentamisessa huolehditaan riittä-
västä määrästä ilmanlaadun kannalta tär-
keitä kaupunkipuita. Rakentamisen laatu on 
mukana kriteerinä kilpailutuksissa ja tontin-
luovutuksessa.” (Turun seudun MAL-sopimus 
2020-2031, toimenpide 30)

Lähiön elinkaaren aikana strategiat ja taloudel-
liset tavoitteet sekä toimintaperiaatteet ovat 
muuttuneet kunkin aikakauden tavoitteiden ja 
arvojen mukaisiksi, joita valtuustojen päätök-
set siis kuvastavat. Toisaalta asiantuntijat ovat 
päätöksiä valmistellessaan soveltaneet kunkin 
aikakauden suunnitteluperiaatteita ja -ide-
ologioita sekä kaupunkisuunnittelun trendejä 
ja tyylivirtauksia. Metsälähiöt ja aluerakenta-
minen (Meurman 1947, Jalkanen et al. 2017) 
ovat ohjanneet lähiökehittämistä Suomessa. 
Lähiöihin on yleisesti rakennettu liikekeskus, 
koulu ja päiväkoti joko lähiön ydinalueelle tai 
välittömään läheisyyteen (Meurman 1947, Jal-
kanen et al. 2017).  

AsuMut-hankkeessa tarkastellaan täyden-
nysrakentamisen kokonaisuutta Oulun Kai-
jonharjun ja Turun Lausteen lähiöissä, joissa 
aluerakentamisen ja metsälähiöiden suunnit-
teluperiaatteiden mukaisesti toteutuneessa 
kaupunkirakenteessa on havaittu ongelmia 
vetovoimaan, asuntojakaumaan ja asumiskus-
tannuksiin sekä yritysten investointihalukkuu-
teen liittyen.  Lähiöissä on suhteellisen paljon 
sosiaalista asuntotuotantoa, jossa asukasva-
linnalla ja asumisen tukimuodoilla voidaan 
vaikuttaa yksittäisen rakennuksen vetovoi-
maan ja asumisjaksojen pituuteen. 1960- ja 
1970-luvun vuokrataloissa asuntojakauma ei 
ehkä vastaa enää nykyistä tarvetta: asunnot 
voivat olla liian suuria, jolloin neliöhintaan 
suhteutettu vuokra on liian suuri asumistukea 
tarvitseville. Alueella voi esiintyä segregaatio-
ta, toisaalta lähiöissä voi olla merkittäviä maa-
hanmuuttajakeskittymiä, jolloin asumisympä-
ristöön kohdistuu uudenlaisia toiminnallisia 
odotuksia. Vuokra-asunnoissa vaihtuvuus voi 
olla suurta. Ulkopuoliset voivat arvottaa lähi-
ön huonommaksi kuin alueella asuvat ja toi-
mivat. Toisaalta lähiöissä eri asuntotyypeissä 
asuvat voivat kokea asumisen laadun toisis-
taan poikkeavalla tavalla. (Outila 2002).  Ra-
kennusliikkeet ja yritykset eivät mahdollisesti 
näe lähiöitä houkuttelevina sijoituskohteina, 
koska alueen hintataso on matala ja alueiden 
vetovoima on puutteellinen uusien investoin-
tien rahoittamisen turvaamiseksi.

Lähiössä olevien asukkaiden ja toimijoiden 
(osallinen) asenteet voivat olla muutosvastai-

”AsuMut -hankkeessa tar-
kastellaan täydennysra-
kentamisen kokonaisuutta 
Oulun Kaijonharjun ja 
Turun Lausteen lähiöissä.”

sia, jos he kokevat täydennysrakentamisen 
muutokset uhkana. Toisaalta täydennysraken-
tamisella tavoitellaan uusia asukkaita ja toimi-
joita alueelle (asiakas), jolle muutoksen tulisi 
näyttäytyä positiivisena ja investointihalukuut-
ta lisäävänä tekijänä.  Täydennysrakentami-
sessa joudutaan tasapainoilemaan alueella 
olevien ja alueelle tavoiteltavien uusien toi-
mintojen sekä tapojen välillä.  Täydennysra-
kentamisessa asiantuntijoiden ja investoijien 
sekä käyttäjien näkemykset parhaasta kehitys-
polusta voivat erota toisistaan merkittävästi-
kin, mikä tulee ottaa kaavaprosessissa ja sen 
johtamisessa sekä osallistamisessa huomioon. 
Osallistamisen suunnittelun ja monipuolisten 
osallistamistapojen soveltamiseen tuleekin 
kiinnittää erityistä huomiota.

Täydennysrakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon kaavahierakia ja siinä tehdyt valinnat 
sekä kaupunkirakenteeseen kohdennetut 
muutokset. Täydennyskaavoituksessa voi-
massa oleva asemakaava sekä lainvoimainen 
yleiskaava määrittävät kehittämisen reunaeh-
dot. Mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, tulee maakuntakaava ottaa oh-
jeena huomioon asemakaavan muutoksessa 
(MRL 42 §) ja toisaalta ilmeisen vanhentuneen 
yleiskaavan ollessa kyseessä asemakaavaa 
voidaan laatia yleiskaavasta poiketen, kunhan 
asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonai-
suuteen ja huomioidaan yleiskaavan sisältö-
vaatimukset (MRL 42.4 §). Alueen kehitys ja 
toteuttaminen on määritelty keskeisiltä osin 
ns. ensimmäisen asemakaavan periaatteis-
ta päätettäessä. Esimerkiksi yleiskaavassa on 
voitu osoittaa vanhentunut, yhdyskuntaraken-
teen sisään jäänyt teollisuusalue yhdyskunta-
rakenteen tiivistämisen kannalta keskeiseksi 
alueeksi. Asemakaavalla tulee siis muuttaa 
teollisuusalueen käyttötarkoitus esimerkiksi 
asumisen ja palvelujen alueeksi. 

Kun tonttien käyttötarkoitusta muutetaan ja 
tehokkuutta nostetaan, voi katuverkoston 
muuttaminen olla haasteellista ja kallista ellei 
menoja tasapainoteta kaavasta saatavilla tu-
loilla. Tonttiliittyminen siirtäminen on kallista 
ja vaativaa, sillä kiinteistöjen käyttöön ei saa 
tulla hallitsemattomia keskeytyksiä. Teollisuus-
alueen muuttaminen edellyttää mahdollisesti 
myös pilaantuneiden maiden tutkimuksia, 
erityisiä määräyksiä asemakaavassa, pilaan-
tuneen maan puhdistamista ja viranomais-
valvontaa ennen kuin aluetta päästään raken-
tamaan. Täydennyskaavoituksessa voimassa 
oleva asemakaava sekä lainvoimainen yleis-
kaava määrittävät kehittämisen reunaehdot. 
Mikäli alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa, tulee maakuntakaava ottaa ohjeena 
huomioon asemakaavan muutoksessa (MRL 
42 §) ja toisaalta ilmeisen vanhentuneen yleis-
kaavan ollessa kyseessä asemakaavaa voi-
daan laatia yleiskaavasta poiketen, kunhan 
asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonai-
suuteen ja huomioidaan yleiskaavan sisältö-
vaatimukset (MRL 42.4 §). 

Alueen kehitys ja toteuttaminen on määritelty 
keskeisiltä osin ns. ensimmäisen asemakaa-
van periaatteista päätettäessä. Ensimmäisessä 
asemakaavassa on varattu yleiset alueet, kort-
telialueet, määritelty tonttien käyttötarkoituk-
set ja rakentamista ohjaavat määräykset, rajat 
ja alueet, rakentamisen määrä sekä rakennus-
ten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa 
koskevat periaatteet (MRL 55 §). Asemakaa-
vat on laadittu kulloinkin voimassa olleen 
lainsäädännön nojalla, joten ne kuljettavat 
mukanaan myös historiaan liittyviä maankäy-
töllisiä periaatteita. Ensimmäinen asemakaava 
on mahdollisesti täydentynyt, laajentunut ja 
kaavamuutoksia on tarvittaessa tehty, jolloin 
jokaisessa kaavaprosessissa oikeuksia ja vel-
vollisuuksia on määritelty uudelleen.  Täyden-
nyskaavoituksessa tonttijako on kiinteistön-
muodostuslain mukainen ja rakennusluvat 
ovat lainvoimaisia. Rakennetun ympäristön 
kokonaisuus on vakiintuneessa tilassa sekä 
suunnitelmien, rakenteiden että oikeuksien ja 
velvollisuuksien osalta. 

Kun asemakaava laaditaan täydennysraken-
tamisen tarpeisiin, ovat keskeiset kaupunkira-
kenteen osat jo toteutuneet: katuverkosto ja 
yleisten alueiden rakentaminen on toteutunut 
joko kokonaan tai ainakin pääosiin. Infra on 
valmis ja kaupunkirakenteen toiminnan kan-
nalta tärkeät johdot on koottu katujen alle tai 
ne on voitu vetää rasitteen turvin kiinteistön 
kautta. Mahdollisesti alueella on tehty erilai-
sia asemakaavaa täydentäviä päätöksiä kuten 
autopaikkasopimuksia, asemakaavarasitteita 
ja muita rasitteita, veden johtamiseen liittyviä 
ratkaisuja, yhdyskuntateknisiin laitteisiin liit-
tyviä sijoituspäätöksiä ja vastaavia päätöksiä 
MRL 12 luvun mukaisesti. 

Täydennysrakentamisessa kaupunkirakenne 
muuttuu. Lähiöissä täydennysrakentamisella 
tavoitellaan usein rakennuskohtaista asun-
tojakauman muutosta ja asumisen laadun 
ajantasaistamista sekä vetovoiman paranta-
mista. Lisäksi metsälähiöille tyypillinen ma-
tala aluetehokkuus ja tonteilla oleva väljyys 
voidaan nähdä tiivistämispotentiaalina. Ton-
teille voidaan osoittaa uutta rakennusoikeut-
ta, rakennusten kerroslukua voidaan harkita 
kasvatettavan ja mahdollisesti uusia tontteja 
kaavoitetaan puistoon. Uusille tonteille tulee 
järjestää kulkuyhteys, joko suoraan katuun tai 
muuhun yleiseen alueeseen. Jollei tämä ole 
mahdollista, tulee tontille järjestää kulkuyhteys 
rasitteena toisen kiinteistön kautta (KmL 154 §, 
MRL 158 §). Tällainen rasite voidaan perustaa 
enintään kahta tonttia varten perustettavana 
rasitteena mainitussa kohdassa tarkoitetun 
tontin kautta (MRA 37. 3 §). 

Täydennysrakentamisella pyritään houkuttele-
maan alueelle myös uusia asukkaita ja toimi-
joita, mikä edellyttää myös palveluverkoston 
määrällistä ja laadullista uudelleen arviointia. 
Uudet toiminnat voivat muuttaa liikenteen 
painopisteitä niin, että asukastiheys muuttuu 

”Täydennysrakentamisessa 
kaupunkirakenne 
muuttuu.”
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ja katuverkoston liikennemäärät muuttuvat, 
jolloin joukkoliikenteen reitit mahdollisesti ar-
vioidaan uudelleen. Lähiöissä turvallisuuteen 
tulee kiinnittää samankaltaista huomiota kuin 
yleisesti asuinalueita suunniteltaessa. Toisaalta 
lähiöissä voi olla sosiaalisia ongelmia, segre-
gaatiota ja ympäristön laatuun liittyviä puut-
teita, jotka voivat lisätä turvattomuuden tun-
netta ja kokemuksia. 

Rakennusoikeuden lisäys tai asuntojakauman 
uudelleen arviointi johtaa vääjäämättä palve-
lujen riittävyyden ja saavutettavuuden arvi-
ointiin. Tuleva maankäyttö ja kunnan strategi-
set maankäytön linjaukset yleiskaavoissa sekä 
maankäytön toteuttamisohjelmissa (Esim. 
MATO 2022-2026 Oulussa, KymppiR 2021 
Jyväskylässä) vaikuttavat siihen, miten alueen 
rakentaminen toteutuu ja miten alueen väes-
tön oletetaan kasvavan. Kaupunki voi omilla 
päätöksillään vaikuttaa julkisten palvelujen ke-
hittämiseen. 

Kunnissa palvelurakenne on voinut muut-
tua useita kertoja palveluverkkosuunnitel-
mien tarkistuksen ja esim. kouluverkoston 
päivittämisen yhteydessä. Strategisen tason 
päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat sekä 
väestökehitysarviot vaikuttavat myös siihen, 
osoitetaanko yleis- ja asemakaavoissa uu-
sia yleisten korttelialueiden kokonaisuuksia 
tuleville päiväkodeille ja kouluille. Äkilliset 
muutokset päiväkoti-ikäisten lasten syntyvyy-
dessä ja kouluikäisten lasten määrän kasvu/
lasku alueella voivat edellyttää hyvinkin no-
peita ratkaisuja, joita ei ole voitu ennakoida 
strategisen suunnittelun tasolla. Äkillisessä 
kasvussa tarvitaan väistötiloja kouluille tai ti-
loja, jota voidaan nopeasti muokata päiväko-
deiksi.  Negatiivinen kehitys vaikuttaa siihen, 
että alueen palvelut keskitetään isommiksi 
kokonaisuuksiksi väestöpohjaltaan vakaam-
min kasvaville alueille. On mahdollista, että 
lähiö menettää alueellansa olevan tärkeän 
lähipalvelun, jollei lähiö näyttäydy kasvavana 
ja palveluverkon mitoituksen kannalta sopi-
vana alueena. Lähiön vetovoimaan vaikuttaa 
oleellisesti kaupungin muiden alueiden kaa-
voittaminen ja toteuttamisen vaiheistus, eli 
avataanko olemassa olevien alueiden lähellä 
ns. uusia alueita, joiden väestöpohja mahdol-
lisesti turvaa lähipalvelun pidemmäksi aikaa. 

Kaupalliset palvelut kehittyvät liiketoiminnal-
lisista lähtökohdistaan. Lähiöt ovat itsenäisiä 
toiminnallisia kokonaisuuksia, jossa kaupal-
listen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 
on arjen sujumisen kannalta tärkeää.  Alku-
jaan kaupalliset palvelut on koottu lähiöiden 
ostoskeskuksiin, jotka ovat sijoittuneet liiken-
teellisesti ja toiminnallisesti keskeisille alueil-
le, usein kerrostalovaltaisten korttelialueiden 
läheisyyteen.  Ostoskeskukset ovat kuitenkin 
vähitellen poistuneet kaupunkikuvasta. Mah-
dollisesti tontille on osoitettu uusia toimintoja 
tai ostoskeskuksen kiinteistöt ovat edelleen 
vajaakäytöllä.  Joillakin paikkakunnilla ostos-

keskukset voivat olla edelleen vetovoimaisia 
(vrt. Oulun Höyhtyän ostoskeskus) tai os-
toskeskus voi toimia yhteisön tapahtumien 
keskuksena (vrt. Rovaniemen Ounasrinne).  
Kauppa etsii parhaita mahdollisia sijoituspaik-
koja eri kokoluokan myymälöiden tarpeisiin. 
Ostokeskus voi olla haastava nykyajan kaupal-
le tilaratkaisujen, pysäköintimahdollisuuksien, 
logistiikan hoitamisen, kylmätekniikan järjes-
tämisen, omistusjärjestelyjen ja mahdollisen 
suojelustatuksen takia. Täydennysrakentami-
nen ja uusien kiinteistöjen yhteensovittami-
nen voi olla toimivampi ratkaisu kuin olemas-
sa olevan ostoskeskuksen korjaaminen (Polso 
2022), kuten esimerkiksi Oulun Kaijonharjun 
ostoskeskuksessa on tavoitteena tehdä. Kau-
pan sijoittumiseen vaikuttaa liiketontin suhde 
liikennevirtoihin, tontin koko, tontin liittymät 
ja paikoitusratkaisut, alueen kasvupotentiaali, 
sekä laajennusmahdollisuudet (Polso 2022). 
Kaavoittajan ja kaupan yhteistyö onkin tär-
keää toimivien kaupallisten palvelujen turvaa-
miseksi. 

Tarkasteltaessa olemassa olevan tontin täy-
dennysrakentamista, nousee autopaikoitus 
keskiöön. Lähiöt sijoittuvat yleisesti joukkolii-
kenne- tai autovyöhykkeelle (Liiteri tietopal-
velu).  Lisääntynyt rakennusoikeus edellyttää, 
että kiinteistökohtainen autopaikkavelvoite 
(MRL 156 §) toteutuu myös muuttuneessa 
tilanteessa, tosin MRL 156.3 § mukaan auto-
paikkojen järjestämisvelvollisuus ei koske vä-
häistä lisärakentamista eikä rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyötä. Täydennysrakentamisen 
jälkeenkin pihoille tulee jäädä vapaa-alueita, 
tilaa jätehuollolle ja lajittelulle, pelastustiel-
le, mattojen ja tekstiilien huollolle, leikille ja 
polkupyörien paikoitukselle (Ympäristöminis-
teriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista, 
1008/2017).  Muuttuneessa tilanteessa paikoi-
tus voikin osoittautua kiinteistöllä kriittiseksi 
tekijäksi sekä asumisen laadun, hulevesien 
hallinnan, että turvallisuuden näkökulmasta. 

Lähiöissä maantasopaikoitus on yleisin ja 
taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, sillä 
maantasopaikka maksaa noin 1000–6000 €/
autopaikka, kansipaikka noin 7000–15 000 
€/autopaikka, pysäköintitalossa noin 15000–
28000 €/paikka ja kellarissa 25000–40 000 
€/autopaikka (Rakli 2015). Helsingissä tehdyn 
selvityksen mukaan neljässä uudisrakenta-
misen asuntotuotantokohteessa autopaikan 
hinnan vaihteluväli oli 418–559 €/as-m2. 
Pyöräpaikan hinta vaihteli 101–158 €/as-m2. 
Tutkimukseen sisältyneissä kohteissa auto-
paikoitus on järjestetty seuraavasti: 1) Skanssi: 
maantaso, kannen alla, sähköautojen lataus, 
2) Myllypuro: maantaso ja kellari + ilmanvaih-
to, 3) Stansvikinkallio: kellari, ilmanvaihto ja 4) 
Melkinlaituri: kellari, ilmanvaihto.  Polkupyörä-
paikoista 50–75 % sijoitettiin kellariin ja loput 
pihalle (Rakli 2021). 

Mikäli polkupyörien ja autopaikoituksen järjes-
täminen vaikeutuu lisääntyneen rakentamisen 

vuoksi, tulee paikoituksen keskeiset periaat-
teet ratkaista uudella tavalla (mm. paikoitus-
mitoituksen tarkistus, keskistetty pysäköinti, 
autopaikkasopimusten uudelleenarviointi). 
Autopaikkamitoituksen muutokset vaikuttavat 
vasta kaavamuutoksissa eli viiveellä. Voimassa 
olevissa kaavoissa ja voimassa olevien kaavo-
jen nojalla myönnettyjen rakennuslupien pää-
tökset ovat lainvoimaisia, kunnes aikaisempi 
päätös korvataan uudella lainvoimaisella 
päätöksellä (kaava, rakennuslupa).  Toisaalta 
uuden asemakaavan mukaiset ratkaisutkaan 
eivät toteudu vasta kun hankkeet käynnisty-
vät, sillä asemakaava ohjaa rakentamista vasta 
kun rakentamiseen liittyviä lupia asemakaava-
muutoksen alueella käsitellään ja hyväksytään.

Kunnat vastaavat joukkoliikenteen järjestä-
misestä omalla alueellaan. Valtio ja kunnat 
myös rahoittavat joukkoliikennettä, kuitenkin 
niin, että kuntien osuus on merkittävämpi 
kuin valtion (Traficom 2022). Joukkoliikenteen 
kehittämisen näkökulmasta asuinalueen asu-
kastiheyden tulisi olla 20 asukasta/ha, jotta 
joukkoliikennettä voidaan alueelle kehittää 
(Joensuu 2011). Joukkoliikennereitit pyritään 
suunnittelemaan niin, että ne kulkevat kes-
keisten työpaikka- ja keskustatoimien kautta 
sekä kohtaavat liikenteen solmukohdissa, mikä 
mahdollistaa matkaketjut ja kestävän liikkumi-
sen ratkaisut (Joensuu 2011, MAL-verkosto).  
Katuverkostosta tulisi löytyä ympäriajatettavia 
reittejä, joissa on riittävä asukastiheys ja joissa 
on mahdollista järjestää sujuvat yhteydet py-
säkeille. Taajamassa linja-autopysäkkien tulisi 
olla 400–600 metrin kävelyetäisyyden päässä 
(Mantila 2013). 

Lähiörakentamisen käynnistyessä pyöräilyä 
on toki ollut varsin suosittua, mutta asema-
kaavoissa ei ole ohjattu polkupyörien paikoi-
tusta samalla tavalla kuin se 2020-luvulla on 
tarpeen tehdä. Pyöräpysäköinnin tulee olla 
kokonaisvaltaisesti suunniteltua, laadukasta 
ja turvallista, sillä kunnat edistävät kävelyn ja 
pyöräilyn edellytyksiä aktiivisesti ja pyöräilyn 
suosio kasvaa voimakkaasti

2.6. KAAVOITUSTA 
TÄYDENTÄVIÄ KEINOJA 
HALLITUN KEHITYKSEN 
OHJAAMISEKSI
Täydennyskaavoitus on kiinnostavaa ja vaa-
tivaa, koska suunnittelulle on jo valmiina 
monia reunaehtoja. Rakennuskanta uusiu-
tuu varsin hitaasti ja toisaalta rakentamisen 
uudistamiseen, korvaamisen ja täydennys-
rakentamiseen liittyvät ihanteet muuttuvat. 
Rakennussuojelukysymykset nousevat usein 
kaavoituksessa keskeiseksi teemaksi, joskin 
lainsäädäntö rajaa, millä perustein asemakaa-
vasuojelu (MRL 57.2 §) on mahdollista. Vain 
poikkeustapauksissa sovelletaan lakia raken-
nusperinnön suojelusta (Laki rakennusperin-
nön suojelusta 4.6.2010/ 498).  2020-luvulla 

rakennusten korjaamisen, uudisrakentamisen 
ja korvaavan rakentamisen suhteeseen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Suomeen on 
laadittu mm. pitkän aikavälin korjausraken-
tamisen strategia (YM 2020).  Täydennyskaa-
voituksessa tulee tunnistaa, mikä strateginen 
tavoite kiinteistön kehittämiselle valitaan. Stra-
tegia tulee selittää tiiviisti kaavan tarkoitusta 
ja tavoitetta määrittäessä heti kaavan alkuvai-
heessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
laadittaessa (MRL 63 §).

Täydennyskaavoituksella tavoitellaan raken-
netun ympäristön kokonaisvaltaista paran-
tamista. Kyse on visuaalisesta ja esteettisestä 
kohentamisesta, joka liittyy alueen arkkiteh-
tonisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Esteettisen ja 
toiminnallisen laadun kehittämisessä voidaan 
hyödyntää erilaisia prosessiin ja yhteistyöta-
poihin liittyviä toimintaperiaatteita.

VAIHEISTUS
Yhdyskuntarakenteen hallitun kehittämi-
sen kannalta merkittävää on se, miten kunta 
”avaa” uusia alueita markkinoille ja siten omilla 
päätöksillään muuttaa yhdyskuntarakenteen 
dynamiikkaa. Prosesseja vaiheistamalla ja ai-
katauluttamalla vaikutuksia voidaan hallita. 
Kunta voi yleiskaavan yhteydessä päättää täy-
dennysrakentamisen painopistealueista sekä 
uusien alueiden toteuttaminen (Uuden Oulun 
yleiskaava). Asemakaavojen laatimisjärjestystä 
voidaan käsitellä kaavoituskatsauksessa (MRL 
7 §), kunnan talousarvion yhteydessä sekä 
maankäytön toteuttamisohjelmissa (vrt. Ou-
lun kaupunki 2022). 

Rakentamisrajoituksilla voidaan ohjata kaavan 
toteutuksen vaiheistusta. Esimerkiksi yleiskaa-
vassa voidaan erityisellä määräyksellä antaa 
määräaikainen rakentamisrajoitus enintään 
viiden vuoden aikana (MRL 43.3 §). Voimassa 
olevan asemakaavan toteuttamista voidaan 
viivästyttää määräämällä rakennuskielto enin-
tään kolmeksi vuodeksi (MRL 58.4 §). Tarkoi-
tuksena on rauhoittaa olemassa oleva tilanne, 
niin ettei vanhentuvan ja muutettavan kaavan 
mukaisia rakennuslupia myönnettäisi niin, 
että uudet rakennukset vaikeuttaisivat tulevaa 
asemakaavoitusta ja sen toteuttamista.  Ra-
kentamisrajoitukset vaikuttavat merkittävästi 
kiinteistön omistajan ja haltijan oikeuksiin. Ra-
kentamisrajoitukset ovat myös poliittisesti vai-
keita päätöksiä, minkä vuoksi niitä käytetään 
rajoitetusti. 

Kaavamääräyksillä (MRL 30 §, MRL 41 §, MRL 
57 §) voidaan kaikilla kaavatasoilla kaavata-
son tehtävät huomioiden ohjata alueen to-
teuttamista ja estää sekä rajoitta haitallisia 
vaikutuksia. Esimerkiksi Helsingin yleiskaava 
koskevassa päätöksessä KHO: 2018: 88 kau-
punkibulevardeja koskevien valitusten oikeu-
dellisessa arvioinnissa todetaan ”yleiskaavassa 
ei katsottu olevan sellaista määräyksiä, jotka 
varmistaisivat rakentamisen ja raideyhteyden 
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toteutumisen samanaikaisesti niin, että väes-
tön lisääntymisestä johtuva liikennekysyntä 
voisi ohjautua joukkoliikenteeseen”. 

KUMPPANUUSKAAVOITUS 
Hankelähtöinen kaavoitus voi olla perusteltua, 
kun halutaan varmistaa kunnan, osallisten ja 
hankkeeseen ryhtyvän tavoitteiden yhteen-
sovittaminen ja varmistaa hankkeen mahdol-
lisimman nopea ja varma toteuttaminen. Ky-
seessä on Public–Private Partnership -mallin 
soveltaminen maankäytön hankkeessa (Toi-
vonen 2021). Toteutettavan hankkeen hanke-
suunnittelu ja asemakaavaprosessi kytketään 
toisiinsa, siten että rakennussuunnittelussa ja 
kaavoituksessa hyödynnetään osin yhteistä ai-
neistoa. Lisäksi kaavoitusta varten laadittavia 
selvityksiä voidaan hyödyntää myös raken-
nushankkeen suunnittelussa. Tavoitteena on, 
että hanke ja asemakaava kehittyvät osallis-
tamisen, lausuntojen, vaikutustenarvioinnin 
sekä toimielinten tekemien ratkaisujen vaiku-
tuksesta samaan suuntaan. 

TONTINLUOVUTUSKILPAILUT
Tontinluovutuskilpailuja käytetään, kun oi-
keusvaikutteisen asemakaavan mukaisia 
rakentamattomia tontteja luovutetaan par-
haan konseptin tai arkkitehtonisen laadun 
varmistamiseksi (esim. Helsingin kaupunki).  
Usein tontinluovutuskilpailuun soveltuu hy-
vin asemakaava, joka sijaitsee vetovoimaltaan 
vahvalla tai tulevien markkinoiden kannalta 
houkuttelevilla alueella. Tällaisten alueiden 
toteuttaminen kiinnostaa rakennusliikkeitä ja 
heidän tulevia asiakkaitaan (vrt. osallisuus- ja 
asiakasintressi).

2.7. OULUN KAIJONHARJUN 
JA TURUN LAUSTEEN KE-
HITTÄMISSUUNNITELMAT
AsuMut- hankkeen ensimmäisessä työpake-
tissa (TP 1) selvitettiin lähiön täydennysraken-
tamista erityisesti kaavoituksen keinoja hyö-
dyntäen. 

Täydennysrakentaminen eheyttää ja tiivistää 
yhdyskuntarakennetta, mahdollistaa kau-
pallisten ja julkisten palveluiden säilymisen 
ja joukkoliikenteen kehittämisen lähiössä. 
Täydennysrakentaminen luo myös mahdolli-
suuden vaikuttaa positiivisesti yhdyskuntien 
ympäristövaikutuksiin. Työpaketissa tutkitaan 
täydennysrakentamisen potentiaalia, edel-
lytyksiä sekä vaihtoehtoisia toteutuskeinoja 
asiakas- ja ympäristöintressin näkökulmasta. 
Tutkimuskohteena ovat hankkeessa olevien 
kaupunkien nimeämät pilottikohteet. Pilotti-
kohteiden avulla kehitetään kaavoituksen käy-
tänteitä, asiakasintressin tunnistamista sekä 
proaktiivista ympäristövaikutusten arviointia, 
kun tavoitteena on vähäpäästöinen, uudistet-
tu ja identiteetiltään vahvistunut lähiö. 

Työpaketissa testataan ja selvitetään, miten 
osallistavan suunnittelun lakisääteisiä ja va-

kiintuneita suunnittelua tukevia prosesseja 
voidaan kehittää ympäristötietoisen ja asia-
kasnäkökulman kannalta hyväksyttävän lop-
putuloksen saavuttamiseksi. Työpaketin tulok-
sena laaditaan valitun näkökulman mukaisesti 
laadittuja maankäytön vaihtoehtotarkasteluja 
sekä kuvataan erilaisten painotusten vaiku-
tukset kaavaprosessiin. Hankkeessa ei laadita 
varsinaisia asemakaavoja, vaan työpaketissa 
tuotettua aineistoa voidaan käyttää valmis-
teluvaiheen tausta-aineistona ja vaikutusten 
arviointia tukevana aineistona. 

Tehtävä 1) Lähiöiden täydennysrakentamisen 
mahdollisuudet maankäytön näkökulmasta, 
kirjallisuustutkimus 
•  Täydennysrakentamisen reunaehdot ja 

mahdollisuudet 
• Analyysi vaiheittain toteuttamisen mah-

dollisuuksista
• Täydennysrakentamisen vaikutus palve-

luihin ja liikenteeseen
• Täydennysrakentamisen vaikutus koet-

tuun turvallisuuteen

Tehtävä 2) Lähiöiden täydennysrakentaminen 
asiakas- ja ympäristöintressin näkökulmasta 
•  Asukkaiden asiakasroolien tunnistaminen 

ja määrittely maankäytön suunnittelu-
prosessissa ja käytön aikana

• Lähiöiden täydennysrakentamisen ym-
päristöintressin tunnistaminen ja määrit-
tely maankäytön suunnitteluprosessissa 
ja käytön aikana

• Suunnitteluprosessin ja laatukriteerien 
testaaminen ja kehittäminen (osallistavan 
suunnittelun menetelmät)

Tehtävä 3) Lähiöiden täydennysrakentamisen 
parhaat käytännöt asiakas- ja ympäristöint-
ressin näkökulmasta 
•  Täydennysrakentamisen kaavoittamisen 

vaihtoehtoiset uudet mallit
• Valittujen mallien testaus asukastyöpa-

joissa 
• Hankkeessa asetetut olettamat esitetään 

taulukossa 1.

Tähän työpakettiin liittyen laadittiin Asu-
Mut-hankkeessa kaksi arkkitehtuurin opiskeli-
jatyötä. Arkkitehti Tuomas Teppola laati Oulun 
Kaijonharjun ja arkkitehti Oona Länsisalmi 
Turun Lausteen kehittämissuunnitelman. Tii-
vistelmät töistä on esitetty tämän kappaleen 
alaluvuissa 2.8 ja 2.9. Työt ovat kokonaisuu-
dessaan ladattavissa osoitteista http://urn.fi/
URN:NBN:fi:oulu-202106178421 (Teppola) ja 
http://urn.fi/urn:isbn:9789526235455 (Länsi-
salmi).

OULUN KAIJONHARJUN TYÖOHJELMA
OULUN KAUPUNGIN TAVOITTEET:
Tarkastelu keskittyy Kaijonharjun keskuksen 
osalle, jossa tutkitaan tehokasta maankäyttöä 
ja monipuolisia toimintoja:

• tarkastelussa tulee huomioida alueen 
muut kaava- ja kehityshankkeet

• tarkastelussa tulee tutkia toimintojen si-
joittumisen painopisteet ja niiden laajuu-
det

• maankäytöllisen ratkaisun toiminnallinen 
luonne sekä kaupunkikuvallinen ja arkki-
tehtoninen ilme

• kestävän liikenteen, liikkumisen ja pysä-
köinnin pääperiaatteet

• viihtyisä ja monipuolista asumista tukeva 
lähiympäristö sekä laadukkaat virkistys- 
ja viheralueet

• näiden kautta tarkastella toimijoiden 
mahdollisuuksia (maanomistajat, asuk-
kaat, yhdistykset jne.)

• tarjota ja hyödyntää erilaisia lisäarvoa 
tuottavia ratkaisuja

Tarkastelu-
näkökulma

Asiakas Osallinen

Asiakasrooli Asiakas on palvelun käyttäjä, esimerkiksi asukas 
tai julkisen /yksityisen palvelun hyödyntäjä.

Tässä tutkimuksessa asiakkuus on esimerkiksi 
kaupallisen toimijan, sosiaalisen asuntotuotan-
non toteuttajan, julkisen tai kaupallisen palvelun 
tuottajan asiakkaan toimintaa.

Osallinen on alueel-
la ja osallisella on 
MRL:n 65 §:n osalli-
sen tunnuspiirteet.

Palvelulupaus Asiakkaalle annetaan palvelulupaus, joka määri-
tellään yrityksen tai toimijan palvelutarjonnassa 
ja tuotekokonaisuudessa. Yritys tai toimija antaa 
palvelulupauksen asiakassegmenttiin kuuluvalle 
ryhmälle. Asiakas hyväksyy palvelulupauksen ja 
tekee toimia saadakseen palvelulupaukseen pe-
rustuvan tuotteen (esimerkiksi kohtuuhintainen 
asunto, turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinym-
päristö, lähipalvelu, kaupan palvelu).

Asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen 
palvelu/ tuote todennäköisemmin näkyy asia-
kastyytyväisyytenä ja sitoutumisena palveluun ja 
palveluntuottajaan. 

Osalliselle annettu 
palvelulupaus 
perustuu kunnan 
toimintaan ja 
demokraattiseen 
valintaan. Osallisten 
ristiriitaiset intressit 
vaikuttavat siihen, 
ettei samankaltaista 
palvelulupausta voi-
da kaikille osallisille 
antaa. 

Toiminta Asiakas tekee valinnan annetun palvelulu-
pauksen tai esimerkiksi hinnan perusteella. 
Sosiaalisessa asuntotuotannossa huomioidaan 
esim. asukasvalinnan asiakasnäkökulma.  Kau-
pallisessa toiminnassa huomioidaan esimerkiksi 
yrityksen kohderyhmä ja asiakassegmentti. 

Asiakas on valmis aktiivisesti panostamaan 
omaa aikaa, rahaa (ostaa/vuokraa/hankkii tuot-
teita) tai ideoita, jotta palvelulupaus saavutetaan 
ja se säilyy. Asiakas sitoutuu alueeseensa ja voi 
olla vastuussa palvelulupauksen toteutumisesta. 

Voi ottaa kantaa 
ja kommentoida. 
Kuuluu alueella 
toimiviin alaryhmiin, 
kuten asukas, viran-
omainen, järjestön 
edustaja

Taulukko 1. 
Hankkeen työpaketissa 1 asetetut olet-
tamat.

ASUMUT-HANKKEEN PAINOPISTEET OU-
LUN KAIJONHARJUN LÄHIÖSSÄ
Kaijonharjun kehittäminen toteuttajien nä-
kökulmasta. Hankkeessa selvitetään, onko 
Kaijonharju vetovoimainen toteuttajien näkö-
kulmasta, jos A) nykyinen kehitys jatkuu ilman 
isompia muutoksia ja B) aluetta kehitetään 
toimijoiden kannalta vetovoimaiseksi. Vaih-
toehdossa B arvioidaan, millä edellytyksillä 
rakennusliikkeet ja muut aluekehittäjät inves-
toisivat Kaijonharjuun ja näkisivät alueen veto-
voimaisena oman markkinan kohderyhmälle. 
Hankkeessa tarkastellaan erityisesti yleishyö-
dyllisen ja sosiaalisen asuntotuotannon to-
teuttajan (erityisesti PSOS Oy ja Oulun Sivak-
ka) sekä kaupallisen toimijan intressejä. Millä 
intresseillä esim. PSOAS voisi rakentaa uutta 
asuntotuotantoa jo lähitulevaisuudessa? Työs-
sä tarkastellaan yritysten asiakassegmenttejä 
ja kohderyhmiä ja siten asiakkuusnäkökulmaa 
osana alueen kehittämistä ja maankäytön 
suunnittelulle asetettuja tavoitteita.  Samal-



24 25AsuMut-hankkeen loppujulkaisu 2022 

la selvitetään, voiko täydennysrakentaminen 
tuoda lisäarvoa sekä uuden toimijan/yrityksen 
asiakkaalle että alueella olevalle asukkaalle/ 
toimijalle (osallinen).

Tehtävä 1) Kaijonharjun täydennysrakenta-
misen mahdollisuudet maankäytön näkökul-
masta, kirjallisuustutkimus 
• Täydennysrakentamisen reunaehdot ja 

mahdollisuudet 
• Analyysi vaiheittain toteuttamisen mah-

dollisuuksista
• Täydennysrakentamisen vaikutus palve-

luihin ja liikenteeseen
• Täydennysrakentamisen vaikutus koet-

tuun turvallisuuteen

Tehtävä 2) Kaijonharjun täydennysrakentami-
nen asiakas- ja ympäristöintressin näkökul-
masta 
•  Asukkaiden asiakasroolien tunnistaminen 

ja määrittely maankäytön suunnittelu-
prosessissa ja käytön aikana

• Kaijonharjun täydennysrakentamisen 
ympäristöintressin tunnistaminen ja 
määrittely maankäytön suunnittelupro-
sessissa ja käytön aikana

• Suunnitteluprosessin ja laatukriteerien 
testaaminen ja kehittäminen (osallistavan 
suunnittelun menetelmät)

Tehtävä 3) Kaijonharjun täydennysrakentami-
sen parhaat käytännöt asiakas- ja ympäris-
töintressin näkökulmasta 
•  Täydennysrakentamisen kaavoittamisen 

vaihtoehtoiset uudet mallit
• Valittujen mallien testaus asukastyöpa-

joissa 2 kpl

Tehtävä 4) Esitys täydennysrakennussuunni-
telmaksi (viitesuunnitelma), havainnekuvat ja 
suunnitelman selostus / hankeraportti.

TURUN LAUSTEEN TYÖOHJELMA
TURUN KAUPUNGIN TAVOITTEET:
A. Turun kaupunginvaltuuston 28.1.2019 § 7 
hyväksymän toimenpideohjelman syrjäyty-
misen ehkäisemiseksi ja sosiaalisesti kestävän 
kaupunkikehityksen edistämiseksi periaattei-
den huomioiminen suunnittelussa.

B. Lausteen kehittäminen monikulttuurisena 
alueena, jossa huomioidaan alueen kehitys, 
monikulttuurisuus, asuntojen hintataso, palve-
lurakenteessa ja asukasmäärissä tapahtuneet 
muutokset sekä kestävät liikenneratkaisut ja 
elinympäristön laatu. Hankkeessa huomioi-
daan Skanssin ja Varissuon kehityshankkeet 
ja niiden vaikutus Lausteen alueen kehittämi-
seen.  Myös Itäkaaren työpaikka-alueen vaiku-
tus tulee huomioida. Erityisesti tulee panostaa 
sisääntuloalueen paikoitusalueiden, Uima-
hallin kiinteistön ja päiväkodin välisen alueen 
ideointiin sekä Lausteen alueen liikenneratkai-
sujen selkeyttämiseen asiakasnäkökulmasta. 
Alueelle osoitetaan täydennysrakentamista. 

Alueelle osoitettavan rakentamisen määrä ja 
asuntotyypit määritellään Oulun yliopiston ja 
Turun kaupungin kanssa yhteistyössä hank-
keen asiakas- ja osallisuusnäkökulmasta.  

C. Lausteen kehittäminen toteuttajien näkö-
kulmasta. Hankkeessa selvitetään, onko Laus-
te vetovoimainen toteuttajien näkökulmasta, 
jos A) nykyinen kehitys jatkuu ilman isompia 
muutoksia ja B) aluetta kehitetään toimijoiden 
kannalta vetovoimaiseksi. Vaihtoehdossa B 
arvioidaan, millä edellytyksillä rakennusliik-
keet ja muut aluekehittäjät investoisivat La-
usteeseen ja näkisivät alueen vetovoimaisena 
oman markkinan kohderyhmälle. Hankkeessa 
tarkastellaan erityisesti yleishyödyllisen ja so-
siaalisen asuntotuotannon toteuttajan (eri-
tyisesti TVT Asun¬not Oy) sekä kaupallisen 
toimijan intressejä. Esimerkiksi millä TVT:n 
intresseillä alueelle voisi rakentua uutta asun-
totuotantoa jo lähitulevaisuudessa? Osiossa C 
tarkastellaan yritysten asiakassegmenttejä ja 
kohderyhmiä ja siten asiakkuusnäkökulmaa 
osana alueen kehittämistä ja maankäytön 
suunnittelulle asetettuja tavoitteita. 

ASUMUT - HANKEEEN TAVOITTEET 
LAUSTEEN LÄHIÖSSÄ:
Tehtävä 1: Täydennysrakentamisen mahdol-
lisuudet maankäytön näkökulmasta, kirjalli-
suustutkimus 
• Täydennysrakentamisen reunaehdot ja 

mahdollisuudet 
• Analyysi vaiheittain toteuttamisen mah-

dollisuuksista
• Täydennysrakentamisen vaikutus palve-

luihin ja liikenteeseen
• Täydennysrakentamisen vaikutus koet-

tuun turvallisuuteen

Tehtävä 2: Lausteen täydennysrakentaminen 
asiakas- ja ympäristöintressin näkökulmasta 
• Asukkaiden asiakasroolien tunnistaminen 

ja määrittely maankäytön suunnittelu-
prosessissa ja käytön aikana

• Lausteen täydennysrakentamisen ympä-
ristöintressin tunnistaminen ja määrittely 
maankäytön suunnitteluprosessissa ja 
käytön aikana

• Suunnitteluprosessin ja laatukriteerien 
testaaminen ja kehittäminen (osallistavan 
suunnittelun menetelmät)

Tehtävä 3: Lausteen täydennysrakentamisen 
parhaat käytännöt asiakas- ja ympäristöint-
ressin näkökulmasta 
• Täydennysrakentamisen kaavoittamisen 

vaihtoehtoiset uudet mallit
• Valittujen mallien testaus asukastyöpa-

joissa 2 kpl

Tehtävä 4: Esitys täydennysrakennussuunni-
telmaksi (viitesuunnitelma), havainnekuvat ja 
suunnitelman selostus/ hankeraportti. 
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Havainnekuva uudistuvasta Kaijonharjun liikekeskuksesta. Perspektiivi Kaijontorilta kohti uudistunutta keskusaukeaa. Etualalla uudistettu 
Sammontori.

2.8. Kestävästi täydentyvä 
Kaijonharju
Tekijä: Tuomas Teppola (teksti ja kuvat)

Kaijonharjun keskus sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Oulun 
kaupungin keskustasta. Kaijonharjun keskuksen syntymiseen vaikutti 
Oulun yliopiston rakentaminen Linnanmaalle 1970-luvulla. Alueelle 
rakennettujen opiskelija-asuntojen ratkaisuissa tavoiteltiin asumis-
ta eri muodoissa. Linnanmaan kampusalue koki ison muutoksen, 
kun Oulun ammattikorkeakoulu muutti kampuksen pohjoisosaan 
elokuussa 2020 muodostaen Oulu Campus Linnanmaan ja tuoden 
alueelle 6500 opiskelijaa ja työntekijää lisää. Muutos toi alueelle tar-
peen toimivammalle joukkoliikenteelle, pyöräilyn ja kävelyn verkos-
toille sekä monipuoliselle asunto- ja palvelutarjonnalle. Kaijonhar-
jun suunnittelualueen palvelurakenne on vailla tiivistämistä.

Kestävästi täydentyvä Kaijonharju -diplomityön tavoitteena on tuot-
taa Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen maankäytölli-
set reunaehdot sekä tunnistaa Kaijonharjun keskuksen täydenny-
srakentamisen parhaat käytännöt asiakas- ja ympäristöintressin 
näkökulmasta. Näiden pohjalta luodaan täydennysrakentamisen 

vaihtoehtoiset mallit, joissa tarkastellaan Kaijonharjun keskuksen te-
hokasta maankäyttöä ja monipuolisia toimintoja Kaijonharjun kes-
kuksen ympäristön parantamiseksi täydennysrakentamisen keinoin. 
Täydennysrakentamisen vaihtoehtoisissa malleissa on keskiössä 
Oulun yliopiston sijoittuminen tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisten 
mallien pohjalta tuotetaan uusi yhdistetty Kaijonharjun keskuksen 
kehityskuva 2040 jo olevan Linnanmaa–Kaijonharju kaavarungon 
rinnalle. Kestävästi täydentyvä Kaijonharju -diplomityössä tutkimus-
kohteena on Oulun kaupungin nimeämä Kaijonharjun keskuksen 
pilottikohde. Kaijonharjun keskuksella tarkoitetaan suunnittelual-
uetta, joka rajautuu etelässä Alakyläntiehen ja Linnanmaantiehen. 
Lännessä aluetta rajaa Yliopistokatu ja idässä Kaijonlahdentie. Su-
unnittelualueen pohjoispuolella kulkee Kaitoväylä.

Jotta Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen maankäytölli-
set reunaehdot sekä asiakas- ja ympäristöintressit voidaan tunnistaa 
ja tuottaa, on Kaijonharjun keskuksen alueesta analysoitu täyden-

nysrakentamisen maankäytön lähtökohdat kirjallisuuskatsauksena 
sekä koottu asiakas- ja ympäristöintressejä selvittävä tutkimu-
saineisto. Asiakas- ja ympäristöintressien selvittämiseen käytetty 
tutkimusaineisto muodostuu suoritetuista puolistrukturoiduista 
haastatteluista sekä Kestävästi täydentyvä Kaijonharju -kyselystä. 
Yleishyödyllisen ja sosiaalisen asuntotuotannon toteuttajia, kau-
pallisia toimijoita sekä rakennuttajia on haastateltu puhelimitse ja 
sähköpostitse. Tutkimusaineiston keräämiseksi suoritettiin myös 
Kaijonharjun keskuksen lähialueen asukkaille ja alueen kehittämis-
estä kiinnostuneille suunnattu Kestävästi täydentyvä Kaijonharju 
-kysely yhteistyössä Oulun kaupungin kaavoituksen kanssa. Kyse-
lyllä selvitettiin Kaijonharjun keskuksen asiakkaiden ja osallisten 
intressit sekä koettu sosiaalinen ja rakennettu ympäristö. Kyselyn 
tuloksena syntyi Kaijonharjun keskuksen alueellinen täydennys-
rakentamisen konsepti, tonttikohtainen lisä- ja täydennysraken-
tamisen konsepti sekä asuinrakennuskohtainen lisä- ja korjausrak-
entamisen konsepti. Lisäksi haastatteluista muun muassa ilmeni, 
että alueen palveluiden saavutettavuutta ja yleistä turvallisuuden 
tunnetta liikekeskuksen alueella on kehitettävä.

Suunnittelualueella on jatkosuunnittelussa mahdollistettava asi-
akkaiden aito vaikutusmahdollisuus asuntojen mitoitukseen. 
Asumisen painopisteet ovat muunneltavissa diplomityössä Kes-
tävästi täydentyvä Kaijonharju esitettyjen vaihtoehtoisten täyden-
nysrakentamisen mallien (VE1 ja VE2) mukaisesti, mikä edesauttaa 
Kaijonharjun keskuksen kestävää kaavoitusta. Asuinrakennusten 
lisäkerrosten rakentaminen toteutetaan ensisijaisesti Ylioppilasky-
län alueella, jonka kolmikerroksiset lamellikerrostalot soveltuvat 
käyttötarkoitukselta, sijainnilta ja rakenteelta lisäasuntojen rak-
ennuttamiseen. Rakennusten betonielementtiset rungot on säi-
lytettävä mahdollisuuksien mukaan. Mikäli osa yliopiston toimin-
noista siirtyy pois Linnanmaalta, voidaan Ylioppilaskylän voimakas 
täydennysrakentaminen sivuuttaa, ja sen sijaan alueen kiinteistöt 
voidaan muuttaa kysynnän mukaisiksi. Lisärakentamisen yhtey-
dessä rakennuksiin on mahdollista lisätä hissit, parvekevyöhykkeet 
sekä mahdollisesti viherpihoja katoille, joilla on myös tarjottava 
mahdollisuus aurinkoenergian hyödyntämiselle. Lisäkerrosten 
rakentamista voidaan osoittaa myös Kaijonraitin pohjoispuolelle, 
mutta taloyhtiöille on annettava konkreettinen mahdollisuus vai-
kuttaa rakentamisen määrään ja laatuun. Tällainen rakentaminen 
on hyvä ohjata toteutettavaksi peruskorjausten yhteydessä.

Alueen rakennusten jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää kort-
telipihojen monimaisia yhteisöllisiä toimintoja, ja alueelle voidaan 
osoittaa opiskelijoiden ja perheellisten vierasmajoitukseen sovel-
tuvia tiloja. Tällaiset tilat voidaan toteuttaa esimerkiksi taloyhtiöid-
en sisällä vuokrattavina tai varattavina yhteistiloina. Yhteis- ja 
harrastetiloille on edelleen kysyntää, joten niiden säilyttäminen ja 
kehittäminen on suotavaa. Erityisesti polkupyöräilyn edistämiseksi 
on tärkeää, että alueen asukkailla on riittävä mahdollisuus pyörän 
huoltoon ja turvalliseen säilytykseen.

Uudistuvan liikekeskuksen länsipuolelta kulkeva tehokkaan jouk-
koliikenteen linjaus on osoitettu kehityskuvassa vain viitteellis-
esti, sillä alue on suunnittelultaan haastava ja vaati tarkempaa 
erityissuunnittelua väylän toimivuuden takaamiseksi. Tehokkaan 
joukkoliikenteen linjaus ei myöskään ole kehityskuvan 2040 to-
teutumiselle vaatimus, sillä kehityskuvaa voidaan hyödyntää ilman 
tehokkaan joukkoliikenteen väylääkin, mikä edistää alueen kes-
tävää rakentumista. Suunnitelmassa esitettyä väylää voidaan hyö-
dyntää tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten älyliikenteen reittien 
kehittelyssä ja toteutuksessa, eikä ainoastaan kaupunkiraitiotien 
väylänä. 

Alueelle ominainen ja arvokas mäntymetsäinen identiteetti on 
säilytettävä ja olevia viheryhteyksiä kehitettävä. Viherverkosto 
kaipaa ehostusta monin paikoin, ja toisaalta on alueita, jotka sov-

eltuvat luonnontilaisiksi hulevesien imeytyskentiksi. Alueen viherrak-
enne on pyrittävä säilyttämään tuleville sukupolville ja luonnossa liik-
kuvien iloksi sekä biodiversiteetin säilyttämiseksi. Suunnitelma edistää 
viheryhteyksien ja -rakenteiden säilyttämistä ja uudistamista sekä 
niiden käytön aktivointia. Kaijonharjun puustokartoituksen mukaiset 
arvokkaat kasvillisuudet on huomioitu ja pyritty säilyttämään.

Kaijonharjun keskuksen sijainti Oulun kartalla.

Kaijonharjun keskuksen lisä- ja täydennysrakentamisen konseptit 
Kestävästi täydentyvä Kaijonharju -kyselyn tulosten mukaan.
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Kesätävästi täydentyvä Kaijonharju -kyselyn vastanneiden tilastoja ja mielipiteitä.

Yleissuunnitelman ote 1:2000 (yläpuolella). Leikkaus A-A 1:1000 (alapuolella).
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Yleissuunnitelman ote 1:1000 (vasemmalla). Kaijonharjun 
liikekeskus uudistetaan. Alakyläntien vanha liittymä korvataan 
kahdella uudella liittymällä Alakyläntieltä. Vanhan liittymä 
muutetaan uuden arvokiinteistön tonttikaduksi. Sammontorin 
ympärille sijoitetaan katutasoon liiketiloja ja uusi kauppa. Palve-
lukortteli muuntautuu Lähimmäiskortteliksi.

Aluetarkennus 1:500 (yläpuolella). Kaijontorin ja Lähim-
mäiskorttelin läheisyyteen sijoittuu uusi saavutettavuudeltaan 
erinomainen joukkoliikenteen pysäkki. Sammontorin katutasoon 
sijoittuu liike- ja toimitiloja, jotka on mahdollista avata kadulle. 
Puretun Sale-myymälän kohdalle rakentuu uusi neljäkerroksinen 
4760 k-m2 asuinkerrostalo, jonka maantasokerroksessa on 
yhteisöllisiä tiloja. Asuinkerrostalon pyöräpaikat järjestetään 
sisäpihalle sekä erillisiin ulkovälinevarastoihin. Autopaikoitus on 
maantasossa viherkatoin varustelluissa autokatoksissa ja korttelin 
eteläpuolella pysäköintikannen alla.

Yhdyskuntarakenne on huomioitu kehityskuvassa, edistäen kaavar-
ungon toteuttamista kehityskuvassa 2040 esitettävällä rakentamisella. 
Tärkeänä osana suunnitelmaa on Alakyläntien uusi liittymä Kaijonhar-
jun keskuksen alueelle, mikä palvelee niin alueen palveluiden tarjoajia 
kuin myös asukkaita. Muuttuvan asiakasprofiilin mukaista rakentam-
ista on suunnitelmassa osoitettu Kaitoväylän varrelle, joka sijaintinsa 
puolesta soveltuu erinomaisesti monimuotoiseen omistusasumiseen.

Suunnitelmassa esitetty autopaikkamitoitus on suuntaa antava, sillä 
suuri osa autopaikotuksesta koostuu kampusalueen toimistotilojen 
rakentamisesta. Tarkemmassa jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää 
huomiota mahdollisesti autottomien tai yhteiskäyttöautoja hyödyn-
tävien opiskelijakortteleiden pysäköintinormin mukaiseen autopaik-
kamitoitukseen. Alueen kaksikerroksiset kylmät pysäköintitalot ovat 
korotettavissa kasvavien pysäköintitarpeiden mukaan.

30 AsuMut-hankkeen loppujulkaisu 2022 
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Havainnekuva Kirjurinaukiolta. Täydennysrakentaminen vuoropuhelee vanhan lähiörakenteen kanssa 
ja luo uudenlaista kaupunkimaista ympäristöä metsäiseen Lausteeseen.

2.9. Yhteisöllisesti kehittyvä 
Lauste
Tekijä: Oona Länsisalmi (teksti ja kuvat)

Lauste sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Turun keskustasta. Noin 
kahden kilometrin päässä sijaitsee isommat palvelukeskittymät uusi 
kehittyvä Skanssin alue ja Varissuon suuri lähiö. Laustetta ympäröi 
pientaloalueet Huhkola ja Vaala sekä teollisuus-Lauste. Lausteen 
eteläpuoli rajautuu laajaan virkistyskäytössä olevaan metsäaluee-
seen Kaarinan kunnan rajalla. Asuin-Lauste käsittää 93,96 hehtaarin 
alueen ja ilman laajaa etelän viheraluetta ”ydinalueen” 51,25 heh-
taaria. Alue osoittautuu sijainniltaan, liikenneyhteyksiltään ja luon-
nonympäristöltään veto- ja pitovoimaiseksi asuinalueeksi. 

Lausteen aluetta alettiin rakentamaan maaseutumaisemiin Turun 
kaupungin laidalle työväen asuinalueeksi vuonna 1969. Alueen 
rakennukset suunnitteli ja rakensi rakennusliike Puolimatka Oy. Jo 
vuonna 1975 oli noussut huoli rakennetusta ympäristöstä, sen yk-
sipuolisuudesta ja teollisesta ilmeestä. Matalien 4 kerroksisten la-

mellitalojen ja rivitalojen ohelle rakennettiin 8 kerroksisia pistetaloja 
1980-luvulla. Sen jälkeen alueella ei ole ollut suurempia kehityshank-
keita tai rakentamista. Alueen rakennuskanta ja asuntojakauma on 
täten jäänyt yksipuoliseksi. Lausteen lähiössä 94 % asukkaista asuu 
kerrostaloissa. Kaupunkikuvallinen ilme on myös jäänyt paikalleen 
ja rapistunut. Pohjoisempaan rakentuneelle Varissuolle suunnitel-
tiin ohitusväylää, Itäkaarta, joka lopulta toteutui vain osittain ja jätti 
alueelle tyngän sisääntulon syrjäyttäen Pormestarinkadun alkupe-
räisen sisääntuloväylän.

Lausteen monikulttuurisessa lähiössä asukkaita vuonna 2018 oli 
3 262. Nykyisellä kehityksellään väestöennusteen mukaan alueen 
väkiluku laskisi 2 783 asukkaaseen ellei täydennysrakentamista tai 
muita suurempia muutoksia alueella tapahdu. Yli 75-vuotiaiden 
ikäihmisten osuuden oletetaan kasvavan ja toisaalta nuorten aikuis-

ten ja keski-ikäisten osuuden oletetaan laskevan. Alle 18-vuotiai-
den osuuden oletetaan pysyvän melko samana, mikä synnyttää 
tarpeen alueella palveluille juuri lapsiperheille ja ikäihmisille.

Lausteen lähiö on eri mittarein segregoitunut eli sosiaalisesti 
muusta kaupunkirakenteesta eriytynyt kaupunginosa. Muunkieli-
siä Lausteella asuu 39,6 %, joka on Turun keskiarvoa (11,5 %) pal-
jon suurempi. Alueella työttömyysprosentti on myös korkeampi 
(29,7 %) kuin Turun keksimääräinen prosentti (13,6 %). Lausteen 
lähipalvelut ovat vuosien saatossa supistuneet merkittävästi, ja 
tällä hetkellä pohditaan Lausteen koulun tulevaisuuden sijaintia 
mahdollisesti Skanssin monitoimitalossa tai muualla. Asukkaat 
pelkäävät koulun mahdollisesti siirtyessä alueen näivettymistä 
palveluiden hävitessä. Alueella tarvitaan siis kehityshankkeita pal-
velujen takaamiseksi ja elinvoiman säilyttämiseksi.

ASUKASOSALLISTAMINEN 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA
Suunnittelun tukena käytettiin asukasosallistamiseen tarkoitettua 
harava-paikkatietokyselyä. Selainpohjainen internet-linkillä jaetta-
va kysely osoittautui helpoksi tavaksi kerätä ja analysoida asuk-
kaiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia alueelta. Kyselyä jaettiin 
mm. Lausteen Facebook-ryhmässä linkkinä. Kysely muodostui 
Lausteeseen liittyvistä lomakekyselyistä sekä karttapohjaisista 
kysymyksistä, joihin vastaajat pystyivät merkkaamaan havaintoja 
visuaalisesti suoraan kartalle alueen ilmakuvaan. Kysely jakautui 
neljään osa-alueeseen: Ympäristö ja rakentaminen, Palvelut, Liik-
kuminen ja Turvallisuus. Kyselyyn vastasi reilussa kolmessa viikossa 
38 vastaajaa. 

Kyselyssä Lausteen selkeästi parhaimmiksi puoliksi nousi luon-
nonläheinen asuinympäristö, hyvät ulkoilumahdollisuudet sekä 
sijainti. Valtaosa vastaajista, 64 % koki Lausteen melko turvallisek-
si. Vastauksista nousi esille asukkaiden huoli palveluiden heikosta 
saatavuudesta alueella ja alueen keskipisteen, Kirjurinaukion le-
vottomasta ympäristöstä. Jopa 50 % vastaajista ei kokenut alueen 
nykyisiä palveluja riittävinä. Turvattomaksi ja epämiellyttäväksi 
paikaksi kuvailtua Kirjurinaukiota tulisi asukkaiden mukaan ke-
hittää toiminnallisesti palvelujen ja turvallisuuden näkökulmasta. 
Alueelle saavuttaessa vastassa on Kirjurinkadun pysäköintikenttä. 
Sen läheisyyteen toivottiin ympäristöllistä kohentamista. Pysä-
köintiä koettiin olevan alueella riittävästi, ja pysäköintipaikkoja toi-
vottiin olevan jatkossakin. Alueen Itäkaaren sisääntulon liikenne-
ratkaisuihin ja ympäristöön kaivattiin kehittämistä. Alueen sisällä 
kävelyteillä ajavat autot koettiin aiheuttavan turvattomuutta. Täy-
dennysrakentamista esitettiin tyhjille ja käyttämättömille alueille.

Asukaskyselyn yhteenveto kartalla kehitettävistä ja säilytettävistä alueista.

Täydennysrakentamiseksi toivottiin asuntojakauman muutosta 
rivitaloilla ja isommilla asuinnoilla sekä palvelujen monipuolistusta 
palvelu-/liiketilarakennuksilla. Avovastauksissa nousi toiveita palvelu-
tarjonnan monipuolistamiseen.
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SUUNNITELMAN TAVOITTEET
Lausteen ympäristöä tarkastellaan aluekokonaisuutena ottaen 
huomioon sen rakennettu, sosiaalinen ja vihreä ympäristö. Lisä- ja 
täydennysrakentamista osoitetaan alueelle arvokas viherympäristö, 
monipuoliset virkistysmahdollisuudet ja alueen omaleimainen mo-
dulaarinen arkkitehtuuri huomioon ottaen, jotta saadaan taattua 
alueella palvelut ja elinvoimaisuus. Suunnitelmassa Lauste kiinnite-
tään selkeämmin osaksi ympäröiviä alueita ja kaupunkirakennetta 
ja etenkin uudisrakentamista osoitetaan lähemmäksi vetovoimaista 
Skanssin aluetta. 

Alueella tehdään liikenteellisiä selkeytyksiä, jotta alue saadaan tur-
vallisemmaksi ja ympäristöllisesti viihtyisämmäksi. Suunnitelmas-
sa lisätään viihtyisyyttä vajaakäyttöisillä alueilla etenkin Itäkaaren 
varrella ja laajoilla aluetta hallitsevilla paikoitusalueilla. Alueelle 
osoitetaan erityyppisiä paikoitusratkaisuja maanpäällisten paikoi-
tuskenttien ohelle. Kirjurinaukiota vahvistetaan toiminnallisena ja 
sosiaalisena keskipisteenä. Asuntojakaumaa monipuolistetaan, jotta 
se houkuttelee alueelle uusia asukkaita.

TOTEUTTAJAN NÄKÖKULMA
Kehityskuvaa varten haastateltiin Turun kaupungin vuokrataloja 
tarjoavan TVT Asunnot Oy:n edustajia toteuttajien aluekehittämi-
sintressien kartoittamiseksi. Haastatteluaineisto kerättiin Teams-so-

Lausteen tunnuspiirteitä ovat 4-kerroksiset porrastetut lamellitalot, 8-kerroksiset pistetalot, laajat paikoitus-
alueet kokoojakatujen varrella sekä metsäinen luonnonympäristö. Suunnitelmassa halutaan elävöittää ympäristöä 
kaupunkikuvallisesti ja korostamalla viherarvoja tuomalla sinne monipuolisia tiloja rajaavia elementtejä.

Täydennysrakentamisen neljä konseptia yhdistävät Lausteen 
ympäröiviin alueisiin.

Julkiset tilat muodostavat helminauhamaisen reitin alueelle.

velluksella teemahaastattelulla, jossa aiheina olivat Lausteen yleisen 
alueimagon sekä uudis- ja korjausrakentamisen ehtojen vaikutukset 
kehityskuvaan. TVT toivoi alueelle kokonaisvaltaisen lähiökehityk-
sen strategiaa, jossa määriteltäisiin asukaskohderyhmiä ja niiden 
myötä rakentamisen tyyppejä. Heidän mukaansa Lausteelle tarvit-
taisiin monipuolisempaa asuntokantaa kerrostalojen ohelle.

Haastattelussa nousi esille lähipalveluiden tärkeys ja etenkin lähi-
kaupan merkitys Lausteen kaltaisessa lähiössä. Liikenneratkaisut 
nousevat myös lähiöalueella oleelliseen arvoon. Bussilla tulisi pääs-
tä lähelle asukkaan ulko-ovea ja palveluita. Autoilu kaupungin reu-
nalla sijaitsevalla asuinalueella on yleistä, joten autopaikotusta tar-
vitaan jatkossakin. Autopaikoituksen ratkaiseminen onkin lähiöissä 
suuri kysymys. Maanalainen pysäköinti ja parkkihallit tulevat kalliiksi, 
joten uusiin kortteleihin olisi suotuisaa TVT:n mukaan pohtia maan-
päällistä pysäköintiä.

Hissittömyys neljä kerroksisissa taloissa koetaan ongelmaksi esteet-
tömyyden kannalta, etenkin kun alueella asuu paljon ikääntyneitä 
alkuperäisasukkaita. Neljä kerroksisten lamellitalojen lisärakenta-
minen lisäkerroksilla nähdään kuitenkin haastavana vaihtoehtona. 
Purkava uudisrakentaminen olisi TVT:n mukaan heille parempi 
vaihtoehto.

SUUNNITELMAN KUVAUS
Alueelle muodostuu neljä täydennysrakentamiskonseptia: ker-
rostalojen muodostama Lausteen reuna, kaupunkipientaloalue 
metsässä, puulla täydennettävät olevat korttelit ja keskusaluetta 
vahvistava kirjava Kirjurinaukio. Konseptit ovat skaalattavissa ja 
sovellettavissa. Nämä yhdistävät täydentämällä Lausteen lähem-
min osaksi Skanssia ja sen palveluita. Julkisten tilojen helminau-
ha halkoo aluetta muodostaen ympärilleen luonteeltaan erilaisia 
toiminnallisia alueita, kuten Rummunlyöjän puiston skeittipuisto 
ja monitoimikenttä, hulevesipuiston kaupunkiviljelyalue ja etelän 
metsäalueeseen yhdistyvän Voudinpuiston metsätaidereitti. 

Täydennysrakentaminen painottuu Kirjurinaukion, alueen uuden 
vahvan keskipisteen ympärille sekä Itäkaaren ja Pormestarinka-
dun varrelle. Täydennysrakentaminen muodostaa kaupunkimais-
ta reunaa ottaen huomioon Lausteen metsäisyyden ja väljyyden. 
Uusien korttelien 4–5 kerroksiset massat mukailevat alueen mui-
den rakennusten massoittelua ja ottavat kiinni olemassa oleviin 
sekä teiden muodostamiin koordinaatistoihin. Uusissa kortteleis-
sa osoitetaan maanpäällinen pysäköinti. Kattomuotojen polveilu 
luo vaihtelua alueen tasakattoiseen ilmeeseen. Uusien kerrosta-
lokorttelien sisään muodostuu suojaisia pihoja, jonne avautuvat 
asuntojen suuret puurankaiset parvekkeet. Puuta tuodaan julki-
sivumateriaalina alueen julkisiin rakennuksiin ja katutasokerroksiin 
elävöittämään alueen betoni- ja kivijulkisivujen luomaa yksipuo-
lista ilmettä. Uudet rakennukset luovat omaleimaista, alueen ny-
kyisestä arkkitehtuurista poikkeavaa kaupunkimaisempaa reunaa, 
mutta luo mittakaavallaan ja massan muodostuksellaan alueelle 
sopivaa jäsentelyä ikään kuin helminauhan palasina.

Lausteen aluetehokkuus nousee luvusta 0,29 lukuun 0,35 täyden-
nysrakentamisen myötä. Uusia asukkaita alueelle saadaan reilu 

700. Asuntojakaumaa monipuolistetaan niin hallintamuodon, asunto-
kokojen kuin asuntotyyppien muodossa. Kaupunkipientalot metsäs-
sä tuovat alueelle suurempia asuntoja esimerkiksi perheille. Omalla 
tontilla olevat omistusasunnot, townhouset sijoittuvat kokoojakadun 
varrelle ja mahdolliset rakennusyhtiölähtöiset rivitalot osoitetaan viih-
tyisän pihakadun yhteyteen. Alueelle saadaan identiteetiltään oman-
lainen pientalojen vyöhyke, joka on Huhkolan pientaloalueen vieressä 
hieman syrjemmässä Lausteen kerrostalojen keskittymästä. Lausteelle 
saapuessa Karhunkadun ja Itäkaaren risteykseen muodostuu asu-
minen palveluna -kortteli, johon voidaan osoittaa huoneistohotelli-
maista asumista telakkatyöntekijöille, asumisosuuskuntarakentamista 
ja senioriasumista. Palvelukortteli on parhaimpien liikenneyhteyksien 
varrella lähellä moottori- ja pyörätietä sekä Skanssia. Rummunlyöjän 
puistoon osoitetaan yhteisöllistä kohtuuhintaista asumista. Olemassa 
oleviin kortteleihin osoitetaan täydennystä lisäkerrosten, rivitalojen 
ja kerrostalojen muodossa. Lisärakentamisella voidaan muuttaa ta-
loyhtiöiden yksittäisten rakennusten asuntojakaumaa ja täten tarjota 
monipuolisemmin asuntoja myös omassa lähiympäristössä. Raken-
nusten korottaminen lisäkerrosten myötä mahdollistaa myös uusien 
esteettömien ratkaisujen tekemisen vanhoihin taloihin, kuten hissien 
lisäämisen tai pihojen muuttamisen.

Lausteen lähiöstä luodaan tasa-arvoinen, viihtyisä ja elinvoimainen 
asuinalue, jossa on tekemistä ja toimintoja kaikille asukkaille taustasta 
riippumatta. Turvattomaksi koetulle Kirjurinaukiolle tuodaan lisää toi-
mintoja luomaan luonnollista valvontaa ympärivuorokautisen käytön 
ja erilaisten palveluiden kautta. Alueen sisääntuloa selkeytetään lii-
kenneympyrällä ja Kirjurinkatu muutetaan kahdeksi pysäköintikaduk-
si. Liikenteen solmukohtaan, Kirjurinkadun aukealle pysäköintikentälle 
osoitetaan ”lähiöhub”, joka yhdistää katutasossa liikkumisen palveluja 
ja ylemmissä kerroksissa asukkaiden pysäköintitilaa. Nykyisen yksiker-
roksisen liiketilarakennuksen paikalle osoitetaan hybridi-

Havainnekuva. Yleissuunnitelma 1:5000. Punaisella esitetty hyvin valaistu kävelyreitti yhdistää aluetta ja kokoaa ympärilleen 
monipuolisia julkisia tiloja ja täydennysrakentamista. Olevat rakennukset esitetty harmaalla ja uudet valkoisella.
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Havainnekuva Pormestarinkadulta. Townhouset luovat kaupunkimaista reunaa alueelle saavuttaessa.

rakennus, jonka katutasossa on lähipalveluja ja ylemmissä kerroksis-
sa asuntoja. Lähivuosina korjaustarpeen vaativan Lausteen päiväko-
din tilalle osoitetaan kaupunginosatalo. Vuonna 2014 lopettaneen 
uimahallin kiinteistö puretaan ja tilalle rakennetaan pysäköintihalli 
lisärakentamisen tarpeisiin. Tontilla oleva pysäköintihalli säilytetään 
ja muutetaan osittain alueen urbaaniksi keskittymäksi katutaiteella 
ja uniikilla koripallokentällä hallin katolla. 

VAIHEISTUS
Kehityskuvan toteutettavuuden kannalta suunnittelussa on otettu 
huomioon vaiheistus. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään liikenteel-
lisiä selkeytyksiä alueen sisääntuloon. Kirjurinaukiota kehitetään 
mm. pop up -toiminnan kautta. Nämä viestivät kaupungin kehit-
tävän aluetta. Toisessa vaiheessa toteutetaan kaupunkipientalot 
Pormestarinkadun varteen, jolloin saadaan muutettua alueen asun-
tojakaumaa. Kolmannessa vaiheessa voidaan toteuttaa Lausteen 
reunan asuminen palveluna -korttelin ja hulevesipuiston kokonai-
suus sekä kohtuuhintaisen asumisen kortteli sekä aktiivisuuspuiston 
parantaminen. Neljännessä vaiheessa alueelle rakentuu suurten 
investointien rakennukset, kuten lähiöhub ja kaupunginosatalo. Ne 
täydentävät alueen palveluita ja niitä voidaan skaalata tulevaisuus-
näkymien mukaan. Olemassa olevia tontteja voidaan täydentää 
alueen kehittyessä. Kaupunki voi tukea lisärakentamista mm. kaa-
vamuutoksilla ja pysäköintihalleilla. Kehityskuva rakentuu vaiheittain 
ja lopputuloksena on ”helminauha”, joka sitoo alueen yhtenäiseksi.

Asuntojakauman monipuolistaminen täydennysrakentamisella 
tukee alueen vetovoimaa ja takaa alueella palvelutarjontaa.

Havainnekuva Kirjurinaukion toiminnoista. Alueen palvelut keskitetään Kirjurinaukion ympäristöön, mikä tuo 
luonnollista valvontaa ja luo täten turvallista, esteetöntä ja viihtyisää ympäristöä.

Havainnekuva Pormestarinkadulta, täydennettävistä kortteleista. Täydennysrakentaminen olevilla tonteilla suu-
rinta lähellä ydintä, Kirjurinaukiota. Vanhan uimahallin tontin eheyttäminen luo urbaania katuympäristöä.
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3 TÄYDENTÄVÄ 
RAKENTAMINEN JA 
LISÄRAKENTAMINEN
Tässä luvussa tarkastellaan lähiöiden uudis-
tamista lisä- ja täydennysrakentamisen sekä 
puurakentamisen mahdollisuuksien näkökul-
masta. Tähän teemaan liittyviä diplomitöitä 
AsuMut-hankkeessa Tampereen yliopiston 
arkkitehtuurin yksikössä ovat olleet:

Marie Yli-Äyhö (2021): ”Täydennysraken-
nuskonsepti – Puukerrostalo Noppa”. Ma-
rie Yli-Äyhön diplomityön aiheena on ollut 
kehittää täydennysrakentamiseen soveltuva 
muuntojoustava, sarjavalmisteinen ja kustan-
nustehokas puukerrostalokonsepti Helsingin 
kaupungille. Samaa puukerrostalokonseptia 
on hyödynnetty myös ”Teollisen puurakenta-
misen tuottavuusloikka” -hankkeessa (2020–
2022).

Ville Ruokosenmäki (2022): ”Tampereen Pel-
tolammi-Multisillan lähiökerrostalojen korot-
taminen”. Ville Ruokosenmäen diplomityö on 
kohdentunut Tampereen Peltolammi-Multi-
sillan alueelle. Työn fokus on ollut tutkia lä-
hiökerrostalojen korotusrakentamista osana 
alueen kehittämistä. Teemana on ollut myös 
kevyen puurakentamisen ja tilaelementtira-
kentamisen mahdollisuuksien tutkiminen lisä-
kerrosten rakentamisessa.

AsuMut-hankkeen ulkopuolella on tehty sa-
manaikaisessa rinnakkaishankkeessa, ”Puu-
kerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaal-
la -hanke (PKRKP)”, myös AsuMut-hankkeen 
teemoihin liittyvä diplomityö:

Dennis Somelar (2021): ”Lisäkerrosrakentamis-
hanke asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön näkö-
kulmasta: Hankkeen hyödyt ja vaiheet”.Dennis 
Somelar on ideoinut ja koonnut PKRKP-hank-
keessa yleistajuisen oppaan, ja samalla tehnyt 
diplomityönsä lisäkerrosrakentamisesta asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöön. Julki-
sivujen energiakorjaukset on tietoisesti rajattu 
diplomityön ulkopuolelle. Myöskään puura-
kentaminen ei ole ollut varsinaisesti oppaan 
/ diplomityön pääkeskiössä, vaikkakin puu 
keveänä ja ekologisena sekä korkean esival-
mistusmahdollisuuden tarjoavana rakennus-
materiaalina on kelpo vaihtoehto vanhojen 
lähiökerrostalojen lisäkerroksiin.

Lisäkerrosrakentamisen opas 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille
Lisäkerrosrakentamishankkeen vaiheet ja osapuolet

Tämän luvun teksti perustuu Dennis Somelarin 
diplomityöhön ja lisäkerrosrakentamisen op-
paaseen (Somelar, D. 2021) sekä PKRKP-hank-
keessa tehtyihin lisäkerrosrakentamisen asian-
tuntijahaastatteluihin.

Lisäkerrosrakentamisen oppaan kansi-
kuva.

3.1. RAKENNUSKANNAN 
KORJAAMISEN TARVE JA 
LÄHIÖIDEN UUDISTAMINEN 
Suomen kaikista rakennuksista 67 % on ra-
kennettu ennen vuotta 1990. (Suomen viral-
linen tilasto (SVT) 2019a). Ennen 1990 -lukua 
valmistuneet rakennukset on rakennettu 
noudattaen aikansa rakennusmääräyksiä, 
jotka nykystandardien mukaan ovat energia-
tehokkuudeltaan varsin heikkoja (Nykänen 
et al. 2013, s. 118–119). Kestävän ja hiilineut-
raalin rakennetun ympäristön tavoittelussa ei 
riitä pelkästään uudisrakentamisen rakenta-
mismääräysten uudistaminen, vaan tarvitaan 

Tyypillinen 1970-luvun lähiökerrostalo 
Oulun Höyhtyällä. (Kuva: Markku Kar-
jalainen)

myös keinoja rahoittaa ja edesauttaa vanhan 
rakennuskannan uudistamista. 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat suuressa 
roolissa kerrostalokannan korjaamisessa. Suo-
messa on noin 62 000 kerrostaloa, joissa asuu 
lähes puolet Suomen väestöstä. Varsinkin 
1960–1970-luvuilla rakennettiin paljon asun-
toja kerrostaloihin. Kerrostalojen ylläpidos-
ta ja kehittämisestä vastaa usein asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiö, jotka tarvitsevat keinoja 
rahoittaa kiinteistöjensä uudistamista ja ehos-
tamista. Uudistamis- ja korjaustoimenpiteitä 
kiinteistöä hallinnoivat yhtiöt voivat rahoittaa 
mm. lisärakentamisella.

Suomessa oli vuoden 2020 alussa yhteen-
sä noin 1 538 200 rakennusta. Rakennusten 
lukumäärä on kasvanut vuodesta 1990 noin 
376 000 rakennuksella. Rakennuskantamme 
on tällöin kasvanut yhden prosentin, eli noin 
12 500 rakennuksella vuodessa viimeisen 
kolmenkymmenen vuoden aikana. (Suomen 
virallinen tilasto (SVT) 2019a) Samaan aikaan 
rakennuksia on purettu vuosittain keskimää-
rin noin 4 250 kappaletta. (Huuhka 2017). 
Rakennettu ympäristö uusiutuu hitaasti, joten 
mahdollisimman energiatehokkaan ja ympä-
ristövaikutuksiltaan kestävän ympäristön ra-
kentamisessa ei riitä ainoastaan uudistuotan-
non ohjaaminen, vaan lisäksi tarvitaan keinoja 
olemassa olevan rakennuskannan energiate-
hokkuuden parantamiseksi.

Vaikka Suomessa puretaan paljon vanhaa 
rakennuskantaa uudisrakentamisen tieltä, on 
korjausrakentaminen suuri ja tärkeä sektori 
Suomen rakennusalalla. Suomessa vuonna 
2020 rakennusalalla talorakentamiseen käy-
tettiin 29,9 mrd. euroa, josta käytettiin uudisra-
kentamiseen 15,9 mrd. euroa ja korjausraken-
tamiseen 14,0 mrd. euroa. Uudisrakentamisen 
kustannuksien osuus oli 53 % ja korjausraken-
taminen 47 % talonrakentamiseen käytetystä 
pääomasta. Korjausrakentamisen osuuden 
rakennusteollisuudessa on arvioitu kasvavan 
korjausrakentamisen tarpeen ja menetelmi-
en kehittyessä. Korjausrakentamisen tarvetta 

tulevaisuudessa tulee kasvattamaan muun 
muassa ilmaston lämpeneminen, joka esimer-
kiksi lisää parveke- ja julkisivurakenteisiin koh-
distuvaa kuormitusta (Pakkala 2020, s. 82-83). 
Suomen rakennuskannan arvo on noin 500 
mrd. euroa, josta asuinkerrostalojen arvo on 
noin 145 mrd. euroa. Rakennuksista koostuu 
noin 45 % Suomen kansallisvarallisuudesta, 
joten on tärkeää ylläpitää ja huolehtia siitä. 
(ROTI 2021, s.48).

Korjausrakentamisen osuutta rakennusteolli-
suudessa kasvattaa myös ennen 1990-lukua 
rakennettujen rakennusten peruskorjausten 
lisääntyvä tarve. Kyseisenä aikakautena raken-
netut asuinkerrostalot ovat tärkeä kehittämi-
sen kohde Suomen rakennuskannasta, sillä 
nämä kerrostalot sijaitsevat pääosin kaupun-
kien lähiöissä, joita täydennysrakentamalla ja 
kehittämällä voidaan ehostaa kaupunkiraken-
netta ja lisätä kaupunkien asukasmäärää. (Koi-
so-Kanttila 2011, s. 6) Näinä vuosikymmeninä 
rakennetut kerrostalot ovat myös elinkaarensa 
siinä vaiheessa, että ne vaativat mittavia sa-
neeraustöitä asumispuitteiden ylläpitämiseksi. 
Asuinrakennuksia peruskorjataan tyypillisesti 
40-50 vuoden välein. (Lukkarinen et al. 2011, 
s. 7)

Vuonna 2019 kaikesta rakennuskannasta lu-
kumäärältään 85 % rakennuksista oli asuin-
rakennuksia. Kerrosalan mukaan laskettuna 
Suomen rakennuskannasta asuinrakennuksia 
on kuitenkin vain 62 %, jos tarkasteluun ei 
oteta mukaan kesämökkejä eikä maatalo-
us- ja talousrakennuksia.  Asuinrakennuksis-
ta lukumäärältään kerrostaloja on vain 4 %, 
mutta silti Suomessa on noin 62 000 asuin-
kerrostaloa. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 
2019b) Suomen kaikista asunnoista noin 47 
% sijaitsee kerrostaloissa. (Suomen virallinen 
tilasto (SVT) 2019c) Suomen asukkaista iso osa 
asuu asuinkerrostaloissa ja asukkaiden määrä 
asuinkerrostaloissa ennustetaan kasvavan tu-
levaisuudessa kaupungistumisen megatren-
din myötä. (Hilli-Lukkarinen 2019, s. 2)
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Kaupparekisterin mukaan vuoden 2020 alus-
sa Suomessa oli 89 008 asunto-osakeyhtiö-
tä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä 1 082 
(Kaupparekisteri 2020). Asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöt ovat Suomessa keskeisessä roo-
lissa asuinkerrostalokannan kehittämisessä ja 
saneerauksessa. Asunnon omistajat ja asun-
to-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuin-
rakennuksiaan 6,0 miljardilla eurolla vuonna 
2019. Tästä summasta 2.4 miljardilla eurolla 
korjattiin kerrostalorakennuksia.

Ennen 2000-lukua rakennetuissa kerrosta-
loissa julkisivun lisäeristämisellä ja ikkunoiden 
vaihtamisella energiatehokkaammilla versi-
oilla voidaan parantaa rakennuksen energia-
tehokkuutta huomattavasti. Myös lasittamat-
tomien parvekkeiden lasittaminen parantaa 
julkisivujen energiatehokkuutta (Hilliaho 2010, 
s.142). Parvekkeita korjatessa tai uusiessa voi-
daan niitä tapauskohtaisesti myös laajentaa. 
Lasitetut parvekkeet lisäävät asuntoihin käy-
tettävää tilaa ja parantavat asumisviihtyvyyttä 
niissä, samalla parantaen koko rakennuksen 
energiatehokkuutta.

Lämmitys, vesi-, viemäri-, ilmastointi- ja säh-
köjärjestelmien päivittäminen parantavat 
rakennuksen energiatehokkuutta ja asenta-
malla lämmöntalteenottojärjestelmiä voidaan 
kerätä ilmastoinnista ja viemärivedestä osa 
lämmitykseen menneestä energiasta takaisin 
rakennuksen lämmöntuotantoon. Valaisimien 
vaihtaminen LED-valaisimiin vähentää säh-
könkulutusta perinteiseen valaistukseen näh-
den ja osan rakennuksen käyttöenergiasta 
voidaan tuottaa myös itse mm. aurinkosähkö-
paneeleilla.

Rakennuksen ympäristövaikutuksia ja ener-
giakustannuksia voidaan myös alentaa vaihta-
malla rakennuksen lämmitysmuotoa. Varsinkin 
öljyyn perustuvasta lämmityksestä suositel-
laan siirtyvän muihin ympäristöystävällisimpiin 
lämmitysmuotoihin kuten maalämpöön tai 
kaukolämpöön. Öljylämmityksestä pyritään 
Suomessa pääsemään eroon 2030-luvun al-
kuun mennessä. Lämmitysmuodon vaihtami-

Suomen asuntokannan kehityssuunta 
on ollut 2000-luvulla kerrostalopainot-
teinen.

seen ja energiakorjauksiin on myös saatavissa 
aika-ajoin erilaisia avustuksia, joiden myöntä-
miskriteerit on hyvä tarkistaa ennen energia-
korjauksen suunnittelua. (Ympäristöministeriö, 
Öljylämmityksestä luopuminen)

3.2. LISÄRAKENTAMISEN 
ERI VAIHTOEHDOT 
LÄHIÖISSÄ
Täydennysrakentaminen viittaa alueelliseen 
tiivistämiseen, kun taas lisärakentamisella tar-
koitetaan yksittäisen kiinteistön tontilla tapah-
tuvaa rakentamista. (Lukkarinen et al. 2011, s. 
11) Lisärakentaminen voi olla kiinteistön tilojen 
käyttötarkoituksen muuttamista, lisäkerrosra-
kentamista, kiinteistön tilojen laajentamista, 
uusien rakennusten rakentamista tontille tai 
vanhan rakennuksen purkamista ja uuden 
laajemman rakennuksen rakentamista tilalle. 
(Soikkeli et al. 2015, s. 10) Termiä täydennysra-
kentaminen kuitenkin käytetään ajoittain, kun 
puhutaan uusien rakennusten rakentamisesta 
vanhojen rakennusten oheen. (Soikkeli & Sorri 
2013, s. 16) 
 
Lisärakentamisen keinoja on monia, ja nii-
tä yhdistelemällä voidaan tapauskohtaisesti 
maksimoida tontilla rakennusala, sekä siitä 
saatavan taloudellisen hyödyn määrä. Lisära-
kentaminen on tehokas keino lisätä alueelle 
asuntoja, sekä uudistaa alueen ilmettä tuot-
taen alueen olemassa olevia kiinteistöjä hal-
linnoivalle taholle tuloja. Näillä tuloilla voidaan 
edelleen parantaa ja korjata vanhaa raken-
nuskantaa, uudistaen aluetta kokonaisvaltai-
sesti. Peruskorjausiässä olevat 1960–80 luvuilla 
rakennetut kerrostalot ovat ominaisuuksiltaan 
erityisen potentiaalisia kohteita lisärakentami-
selle. (Soikkeli & Sorri 2013, s. 16)

On syytä mainita myös osittainen purkami-
nen lisärakentamisen keinoksi. Kallion (1992) 
mukaan lisärakentamisella tarkoitetaan toi-
menpiteitä, jotka lisäävät kerrosalaa joko ra-
kennuksen sisällä tai sen ulkopuolelle. (Katso 
Lukkarinen et al. 2011, s.11) Osittainen purka-
minen ei täytä tätä määritelmää, mutta siitä 

Lisärakentamisen eri vaihtoehtoja 
(Kuva: Dennis Somelar)

saatavat hyödyt voivat olla hyvin samankal-
taisia kuin lisärakentamisella. Tällaisia hyötyjä 
on esimerkiksi alueen viihtyisyyden ja imagon 
paraneminen.

Peruskorjausiässä olevien 1960–1980 luvuilla 
rakennettujen kerrostalojen rakentamiselle 
oli aikanaan tyypillistä sijoittaa asuinkerros-
talot väljästi jättäen tonteille vapaata pihati-
laa. Kortteleiden rakenne jätettiin avoimeksi, 
minkä vuoksi tonteilla on mahdollista laajen-
taa olemassa olevia rakennuksia tai rakentaa 
kokonaan uusia rakennuksia olemassa olevien 
rakennusten väliin esimerkiksi lohkomalla ja 
myymällä osia tonteista rakennuttajille. Uusien 
rakennusten rakentamisen tai vanhan raken-
nuksen laajentamisen kääntöpuolena voidaan 
pitää kuitenkin piha-alueen pienenemistä ja 
varjostumista. Nämä lisärakentamisen keinot 
vaativat myös paljon uusia autopaikkoja ton-
tille, mikä aiheuttaa esimerkiksi maanalaisen 
tai muun rakenteellisen pysäköinti järjestämi-
sen myötä hankkeelle huomioitavia kustan-
nuspaineita (Hurskainen 2019, s. 43).

3.2.1. TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
MUUTTAMINEN
Rakennuksen kaikki tilat vaativat ylläpitoa, 
mikä luo kustannuksia kiinteistön ylläpitäjälle ja 
hallinnoijalle. Tilojen käyttötarkoitusta voidaan 
kuitenkin muuttaa niin, että ne alkavat kustan-
nusten lisäksi tuottamaan tuloja kiinteistön 
hallinnoijalle. Esimerkiksi vähällä käytöllä ollut 
kerhohuone voidaan muuttaa asuinhuoneis-
toksi, tai maantasossa tai ullakolla sijaitsevia 
varastotiloja voidaan uudelleen järjestellä niin, 
että niiden tilalle voidaan rakentaa asuntoja.  
Varastotiloille voidaan rakentaa jopa oma eril-
linen rakennus pihapiiriin, jolloin vapautetaan 
rakennuksen pinta-alaa uusille toiminnoille. 
(Lukkarinen et al. 2011, s. 25, 34–38) 

Ullakkorakentamisella tarkoitetaan sellaista ul-
lakkotilojen käyttötarkoituksen muutosta, jos-
sa rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välistä 
tilaa muokataan esimerkiksi asuinkäyttöön. 

Rakentaminen tapahtuu rakennuksen vaipan 
sisällä, mutta siihen saattaa sisältyä esimer-
kiksi ikkuna-aukkojen puhkaisua vesikattoon, 
tai vesikaton muodon vähäisiä muutoksia. 
Ullakkorakentaminen vaatii pääsääntöisesti 
poikkeamisluvan olemassa olevaan asema-
kaavaan. Suomen maankäyttö- ja rakennusla-
ki mahdollistaa kuntia myöntämään alueellisia 
poikkeamislupia. Alueella, jossa on kunnan 
myöntämä poikkeamislupa ullakkorakenta-
miseen, rakennuslupaprosessi on mahdollista 
ilman hanketta pitkittävää asemakaavamuu-
tosta. (Ylä-Anttila & Moisala 2013, s. 6.)

Ullakkotilojen muuttaminen asuinkäyttöön on 
mahdollista tehdä rakennushistoriallisesti tär-
keissä kohteissa, sillä se tapahtuu rakennuksen 
vaipan sisällä ja muutokset kaupunkikuvaan 
ja rakennuksen ulkomuotoon ovat vähäisiä. 
Ullakkorakentamisen edistäminen Suomessa 
on aloitettu jo 1980-luvun puolivälissä, mutta 
1990-luvun laman vuoksi ullakkorakentami-
nen Suomessa on yleistynyt vasta 2000-luvul-
la. (Ylä-Anttila & Moisala, s. 8–12, 18)

3.2.2. LISÄKERROSRAKENTAMINEN
Termejä lisäkerros-, katto- tai korotusraken-
taminen käytetään, kun rakennusten katto-
muotoa muutetaan, korkeutta lisätään ja ra-
kennusten kerroslukua korotetaan. Verrattuna 
ullakkorakentamiseen lisäkerrosrakentaminen 
on järeämpi tapa kehittää kiinteistöä, ja to-
teutuakseen hanke saattaa vaatia asemakaa-
vamuutoksen. (Ylä-Anttila & Moisala 2013, s. 
6). Lisäkerrosrakentaminen on kuitenkin vielä 
suhteellisen vähän edustettu lisärakentamisen 
tapa Suomessa.

Lisäkerrosrakentaminen on nykyään mahdol-
lista toteuttaa moderneilla rakennusmenetel-
millä. Lisäkerroksia onkin rakennettu paikalla 
rakentaen, ja myös erilaisia esivalmistettuja 
elementtejä on hyödynnetty yhä enemmän 
lisäkerrosten rakentamisessa. Varsinkin puura-
kenteisia elementtejä on hyödynnetty lisäker-
rosten rakentamisessa paljon mm. puuraken-
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teiden keveyden, muokattavuuden ja korkean 
esivalmistusasteen vuoksi. Etenkin 1960–1980 
luvuilla rakennetut elementtikerrostalojen 
kantavat rakenteet kestävät pääsääntöisesti 
1–2 kevytrakenteista lisäkerrosta. (Soikkeli et 
al. 2015, s. 17)

Vanhan rakennuksen peruskorjaus ja sen ko-
rottaminen lisäkerroksilla on varteenotettava 
vaihtoehto omistajan näkökulmasta kustan-
nusten ja hiilijalanjäljen perusteella purkami-
sen ja uudisrakentamisen sijaan. Helsingin 
asuntotuotanto (ATT) teetti vertailun kahteen 
kaupungin vuokrakerrostaloon vuonna 2019, 
jossa vertailtiin olemassa olevien rakennusten 
purkamista ja niiden tilalle tehokkaamman 
uudisrakennuksen rakentamista (Vaihtoehto 
1) olemassa olevien rakennusten peruskor-
jaamiseen ja korottamiseen lisäkerroksilla 
(Vaihtoehto 2). Kohteissa verrattiin näiden 
kahden eri vaihtoehdon rakennuskustannuk-
sia ja hiilijalanjälkeä. Kohteet, joiden avulla 
vertailu tehtiin, olivat HEKA Oy:n Helsingissä 
Saniaistie 3:ssa ja Karviaistie 12:ssa sijaitsevat 
kiinteistöt. Molemmissa kohteissa tarkasteltiin 
vaihtoehtojen hiilijalanjälkeä laskennallisesti 
50 vuoden ajalta. Vertailussa huomioitiin työ-
maavaihe, rakennuksen käyttöönotto, ylläpito 
sekä purkaminen. Samalla yhtiö edistäisi tällä 
tavalla myös hiilineutraalin rakennusympäris-
tön luomista kansallisella tasolla. Molemmissa 
kohteissa olemassa olevan rakennusten pe-
ruskorjaaminen ja lisäkerroksilla korottami-
nen olivat niin hiilijalanjäljeltään sekä raken-
nuskustannuksiltaan suotuisimpia verrattuna 
purkamiseen ja uudisrakentamiseen. Huomi-
oitavaa on kuitenkin, että kyseiset laskelmat 
perustuvat pitkälti oletuksiin ja arvioihin, eikä 
esimerkiksi lisäkerroksista ole ollut laskelmia 

tehdessä tarkkoja suunnitelmia. (Ala-Ketola 
2019; Huuhka et al. 2021, s. 63–70).

Rakennusoikeudesta saatavilla tuloilla voidaan 
rahoittaa olemassa olevan kiinteistön kunnos-
tuksia ja perusparannuksia. Rakennusoikeu-
den myynnistä saaduista tuloista voidaan esi-
merkiksi rahoittaa hissittömään kerrostaloon 
jälkiasennushissi, jolloin rakennuksen esteet-
tömyys ja kaupalliset edellytykset paranevat. 
Lisäkerroksilla voidaan vaikuttaa huomat-
tavasti olemassa olevan rakennuksen arkki-
tehtonisiin arvoihin ja niillä voidaan moder-
nisoida muotokieltä esimerkiksi pulpetti- tai 
harjakatolla. Lisäkerrosten ja siitä saatavien 
tulojen mahdollistamat saneeraukset voivat 
nostaa olemassa olevien osakkeiden hintaa 
jopa 20–30 %.
 
Kaikki lisärakentamisen tavat, pois lukien 
purkava ja uudisrakentava lisärakentaminen 
mahdollistavat yleensä kiinteistössä asumisen 
rakentamisen aikana. Lisäkerrosten rakenta-
minen kestää tavallisesti 9–12 kk, ja rakenta-
misen ajan asukkaat voivat asua korotetta-
vassa rakennuksessa. Asuntoja vuokraavan 
tahon on kuitenkin huomioitava rakentamisen 
aikana aiheutuva rasite vuokralaiselle, ja hin-
noiteltava vuokra sen mukaan. Vaikka raken-
nusvaiheen aikana vuokratulot voivat alentua, 
ne eivät katkea kokonaan. Vuokratulojen jat-
kuminen lisää lisäkerrosrakentamishankkeen 
kannattavuutta suhteessa purkavaan ja uudis-
rakentavaan hankkeeseen.

Lisäkerroshankkeen yhteydessä saadaan lä-
hes aina parannettua vanhan rakennuksen 
käytön energiankulutusta esimerkiksi alku-
peräisen rakennuksen yläpohjan uusimisen 

Lisäkerrosrakentamisen esimerkki 
Tampereelta. (Kuva: Lujatalo Oy)

Erinomainen uusi opas tuulettuvista 
julkisivuista.

yhteydessä. Lisäkerroksia rakennettaessa 
vanhat kattorakenteet puretaan, jotta uusien 
lisäkerrosten kuormat saadaan johdettua 
suoraan olemassa olevan rakennuksen kan-
taville rakenteille. Lisäkerrosrakentamiseen 
sovelletaan ympäristöministeriön asetuksia 
uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, 
jonka mukaan lisäkerrokset rakennetaan lähes 
nollaenergiarakenteita mukaillen (Ympäristö-
ministeriö, Rakennusten energiatehokkuutta 
koskeva lainsäädäntö). Rakennus saa lisäker-
rosten mukana energiatehokkaan passiivira-
kenteiden määritelmän täyttävän yläpohjan. 
Jos yläpohjaa ei ole pitkään aikaan uusittu, 
parantaa tämä huomattavasti rakennuksen 
energiatehokkuutta.

3.3. LÄHIÖKERROSTALO JA 
PUURAKENTAMISEN 
MAHDOLLISUUDET
Suomessa on viime vuosikymmeninä uusit-
tu rakentamismääräyksiä niin, että ne ovat 
ohjanneet uudisrakennuksia yhä energia-
tehokkaimmaksi. Vuoteen 2025 mennessä 
Suomessa on määrä tulla voimaan raken-
tamismääräykset, jotka asettavat rajoitteita 
myös rakentamisesta ja rakennusmateriaaleis-
ta aiheutuviin päästöihin. Kyseiset rakentamis-
määräykset ovat kuitenkin koskeneet suurelta 
osin vain uudisrakentamiseen verrattavaa ra-
kentamista.

Puu rakennusmateriaalina sopii lisäkerrosra-
kentamiseen, sillä se on helposti muokattava ja 
kevyt rakennusmateriaali, josta rakentaminen 
on suhteellisen kustannustehokasta. Puu sitoo 
kasvaessaan itseensä yhteyttämisen avulla il-
man hiilidioksidista hiiltä ja vapauttaa samalla 
ilmaan puhdasta happea. Kasvaessaan yksi 
kuutiometri puuta sitoo itseensä noin 1000 
kiloa hiilidioksidia, samalla vapauttaen ilmaan 
noin 700 kiloa puhdasta happea. Puuhun si-
toutunut hiilidioksidi ei katoa puuaineksesta, 
kun siitä tehdään rakennusmateriaaleja, ku-
ten massiivipuutuotteita tai sahatavaraa, vaan 
puusta valmistetut tuotteet toimivat hiilivaras-
tona. Puusta rakennetut rakennukset toimivat 
hiilivarastona niin kauan kun ne ovat pystyssä 
eikä puuta poisteta rakennuksesta. (Puuinfo 
Oy 2020)

Puurakenteisilla lisäkerroksilla voidaan paran-
taa jo rakennettujen asuinalueiden hiilivaras-
tointikykyä sekä edistää kestävän rakennetun 
ympäristön tavoittelemista rakentamalla uu-
siutuvasta ja vähäpäästöisestä materiaalista. 
Kohteiden tarkastelussa keskitytään usein ai-
noastaan kantavien rakenteiden materiaalien 
selvittämiseen. Puurakenteiden käyttäminen 
kantavissa rakenteissa ei vaikuta siihen, mil-
laisia muita materiaaleja voidaan käyttää 
esimerkiksi rakennuksen julkisivuissa. Puura-
kenteisissa lisäkerroksissa voi olla esimerkiksi 
rapattu tai kevytrakenteinen taustaltaan tuu-
lettuva tiililaatta-, sementtikuitu-, laminaatti-, 
komposiitti- tai teräslevyillä vuorattu julkisivu.

Rakennusmääräykset vaikuttavat korotuk-
sen laajuuteen ja toteutustapaan esimerkiksi 
ääni- ja palotekniseen toimivuuteen liittyen 
huolimatta siitä, mistä rakennusmateriaalista 
lisäkerrokset rakennetaan. Puu verrattuna te-
räkseen ja betoniin on paloteknisiltä ominai-
suuksiltaan erilainen, joten sen palotekniset 
rakennusmääräykset eroavat muiden mate-
riaalien määräyksistä lisäkerroksia rakennet-
taessa. Palomääräykset on suotavaa ottaa 
huomioon jo varhain puurakenteisten lisäker-
rosten suunnittelussa. 

3.3.1. PUUN KÄYTÖN 
PALOTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT
Puu on palava materiaali, mutta palotilantees-
sa se käyttäytyy ennalta-arvattavasti hiiltymäl-
lä. Samalla kun puu hiiltyy, se suojaa hiiltyneen 
materiaalin alla olevaa puuta säilyttäen hyvin 
rakenteiden kantavuuden ja lujuuden. Puu 
hiiltyy vajaan yhden millimetrin minuutissa. 
Puurakentamisessa tätä ominaisuuttaa voi 
hyödyntää muun muassa niin, että raken-
teiden paksuutta kasvattamalla voidaan jät-
tää CLT- ja LVL-elementin puupinta näkyviin 
seiniin tai kattoihin, sen sijaan, että puupinta 
peitettäisiin palonsuojaverhouksella. Yksin-
kertaistetusti, jos CLT-rakenteisen seinän on 
määrä kestää palotilanteessa sortumatta 60 
minuuttia, niin tähän päästään lisäämällä sei-
nän kuormia kantavan rakenteen paksuuteen 
60 mm puuainesta palolle alttiille pinnalle. 
(Puuinfo Oy 2020a) Puun käyttäytymistä ja 
osallistumista palamiseen voidaan hillitä myös 
palosuojausaineilla, joita on markkinoilla mo-
nenlaisia. 
 
P1-luokan kivi- tai betonirunkoista asuinker-
rostaloa voidaan korottaa yhdellä puuraken-
teisella lisäkerroksella ilman, että lisäkerrosta 
tarvitse varustaa automaattisella sammutus-
laitteistolla eli sprinklerijärjestelmällä. Puura-
kenteisena voidaan rakentaa myös kaksi li-
säkerrosta P1-luokan asuinkerrostalon päälle, 
mutta tässä tapauksessa rakennuksen ja ko-
rotuksen korkeus ei saa olla yhteensä yli 28 
m. Rakentaessa kaksi lisäkerrosta puuraken-
teisina, tarvitsee lisäkerroksiin ja niiden ala-
puoliseen ylimpään betonikerrokseen asentaa 
automaattinen palonsammutusjärjestelmä. 
(Puuinfo Oy 2018)
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Rakennusta ja sen korotusta tarkastellaan 
yhtenä kokonaisuutena paloluokkaa määri-
teltäessä. Jos rakennusta halutaan korottaa 
useammalla kuin kahdella puurunkoisel-
la kerroksella, voidaan rakennus luokitella 
P0-luokkaan. P0-luokan rakennuksessa sen 
palokuormat määritellään tapauskohtaisesti, 
ja rakennusosia sekä osastoja tarkastellaan 
mallintamalla palotilanteita rakennuksessa. 
Mallinnuksien avulla kerätään rakennuksesta 
tietoa, joka ohjaa rakennuksen palosuunnit-
telua ja rakennusosien mitoitusta. Tällaisessa 
tapauksessa suunnitteluun tarvitaan tueksi 
palo- ja turvallisuustekniikan erikoisosaami-
sen konsultti.
 
Rakennuksen kerrosluvun kasvaessa 9-ker-
rokseen ja yli rakennus todennäköisesti tar-
vitsee uusia poistumisteitä rakennuksen tur-
vallisuuden takaamiseksi, riippumatta siitä 
mistä materiaalista korotusosa koostuu. Tämä 
saattaakin tehdä useammasta lisäkerroksesta 
taloudellisesti kannattamattoman tai uudet 
poistumistiet vaikuttavat liikaa rakennuksen 
ulkomuotoon ja istuvuuteen kaupunkikuvaan, 
jolloin kaupungin viranomaiset eivät mahdol-
lisesti myönnä korotukselle lupaa.

Lisäkerrosten osastoiville ja kantaville raken-
nusosille on määritelty palonkestävyydeksi REI 
60, eli niiden on säilytettävä kantavuutensa, tii-
veytensä ja eristävyytensä kuudenkymmenen 
minuutin ajan palotilanteessa. Huoneistois-
sa on lisäksi vaatimus kantavien rakenteiden 
suojaverhouksista (10 min. tai 30 min.). Myös 
porrashuoneen rakenteille ja huoneistojen si-
säpinnoille on määritelty käytettäväksi raken-
nusmateriaali, joka täyttää merkinnän A2-s1, 
d0. Kyseinen rakennusmateriaali saa osallistua 
palamiseen vain rajoitetusti, se tuottaa savua 
hyvin vähän ja palavia pisaroita ja osia ei esiin-
ny lainkaan. Lisäkerrosten julkisivujen ja huo-
neistojen seinien verhoiluun voi käyttää paljon 
erilaisia materiaaleja, kunhan ne kuuluvat vä-
hintään paloluokkaan D-s2, d2. (Puuinfo Oy 
2018; Mikkola & Holopainen 2017)

3.3.2. PUISTEN LISÄKERROSTEN 
ELEMENTOINNIN SUUNNITTELU
Lisäkerrosten toteutussuunnittelun aikana 
voidaan tapauskohtaisesti aloittaa myös ele-
menttien suunnittelu. Hyödyntämällä ele-
menttejä rakentamisessa nopeutetaan lisäker-
rosten rakentamista ja samalla vähennetään 
rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä kiinteistön 
tilojen käyttäjille ja asukkaille. Teollisen puura-
kentamisen menetelmät ja elementit sovel-
tuvat hyvin lisäkerrosrakentamiseen. Kevey-
tensä ansiosta ne mahdollistavat suurempien 
kokonaisuuksien esivalmistuksen tehdasolo-
suhteissa, sekä puu materiaalina on helposti 
työstettävää.
 
Korotuksen suunnittelu tukeutuu olemassa 
olevan rakennuksen rakennuspiirustuksiin, 
joita on voitu osittain tarkentaa mittauksilla 
ja avaamalla rakenteita tarkempaa tutkimista 

varten. Vanhojen ja uusien rakenteiden sovit-
tamisessa saattaa ilmetä yllätyksiä, joita ei ole 
merkitty alkuperäisiin rakennuspiirustuksiin. 
Tällaisissa tapauksissa elementtejä on hyvä 
pystyä muokkaamaan myös työmaalla. Puue-
lementtejä voidaan työstää ja muokata myös 
työmaalla helposti etenkin verrattuna betoni-
siin tai esivalmistettuihin ja hitsaamalla koos-
tettuihin teräsrunkoisiin elementteihin.
 
Lisäkerrosten rakentamisessa voidaan hyö-
dyntää modernin puurakentamisen teollisia 
menetelmiä ja tuotteita, esimerkiksi suure-
lementtejä, pilari -palkkijärjestelmää ja tilae-
lementtejä. Rankarunkoiset suurelementit 
ovat yksi yleisimmistä puuelementeistä, joita 
hyödynnetään lisäkerroksien rakentamiseen. 
Vastaavasti suurelementin tapaisia element-
tejä voidaan tehdä myös käyttäen kantavissa 
rakenteissa massiivipuutuotteita kuten CLT 
(Cross Laminated Timber)- ja LVL (Laminated 
Veneer Lumber) -levyä, jotka mahdollistavat 
energiatehokkaiden rakenteiden rakentami-
sen, mutta sisältävät rankarunkoon nähden 
enemmän puumassaa. Koska ne sisältävät 
enemmän puumassaa, toimivat ne tehokkai-
na hiilivarastoina.

Suomessa on suuri potentiaali rakentaa lisä-
kerroksia tilaelementeistä. Tilaelementit ovat 
yleistyneet varsinkin puukerrostalorakentami-
sessa Suomessa, ja niitä voidaan hyödyntää 
myös lisäkerrosrakentamisessa. Tilaelementit 
ovat rakennusosakokonaisuuksia, joita voi-
daan asentaa päällekkäin ja vierekkäin ra-
kennuksen tai lisäkerrosten muodostamiseksi. 
Puurunkoisten tilaelementtien kantava raken-
ne voi koostua joko CLT- tai LVL-massiivipuu-
tuotteista, tai ne voivat olla rankarunkoisia.

Tyypillinen enimmäismitta tilaelementeille on 
12 x 4,2 x 3,2 metriä. Elementtien maksimidi-
mensiot määräytyvät tuotantotekniikan lisäksi 
niiden kuljetuksen ja kuljetuskaluston asetta-
mien rajoitusten mukaan. Tilaelementtien si-
sätilat ja kalusto voidaan viimeistellä kuivissa 
tehdasolosuhteissa hyvin pitkälle valmiiksi. 
Elementteihin voidaan asentaa tehtaalla kiin-
tokalusteet, talotekniikka, varusteet ja kaikki 
pinnat listoituksineen, jolloin työmaalla teh-
tävien asennusten määrä vähenee. Korkean 
esivalmistusasteen myötä tilaelementtiteknii-
kalla työmaavaihe on hyvin nopea. (Puuinfo 
Oy 2020b)

3.4. LISÄ- JA TÄYDENNYS-
RAKENTAMISEN PROSESSI
Täydennysrakentamisella tarkoitetaan ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä 
tapahtuvaa rakentamista, jonka tarkoituksena 
on tiivistää ja eheyttää aluetta. (Hurskainen 
2019, s. 5) Kaupunkien näkökulmasta on suo-
tuisaa tiivistää kaupunkirakennetta olemas-
sa olevan infraverkostojen kuten esimerkiksi 
joukkoliikenteen, terveydenhuoltopalveluiden 
ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä. Asukas-
määrän lisääminen verkostojen oheen on 

Puisten tilaelementtien valmistamista 
itävaltalaisessa tehtaassa. (Kuva: Markku 
Karjalainen)

 Lisäkerrosrakentamisen tyypilliset vai-
heet. (Kuva: Dennis Somelar)

kustannustehokasta palveluiden kunnallis-
tekniikan ylläpidon näkökulmasta. Tiivistä-
minen hallitsee kaupungin laajenemista taa-
jama-alueille, ja alueellinen asukasmäärän 
kasvu parantaa kaupunginosan kaupallisten 
palveluiden edellytyksiä. Täydennysrakenta-
misen avulla voidaan myös ehostaa alueen 
kaupunkikuvaa, samalla nostaen rakennusten 
ja asuntojen arvoa niillä. (Tampereen kaupun-
ki, Täydennysrakentaminen hankkeena).

Täydennysrakentamisen avulla voidaan lisätä 
asuntotuotantoa väljästi rakennetuille alueille, 
sekä monipuolistaa asuntojen tarjontaa niin, 
että kysynnän perusteella voidaan kasvattaa 
perheasuntojen tai yksiöiden tarjontaa. (Tam-
pereen kaupunki, Täydennysrakentaminen 
hankkeena) Esimerkiksi viime vuosina asun-
totuotannon tarvetta on kasvattanut kaupun-
geissa yhden henkilön talouksien yleistymi-
nen, mihin täydennysrakentamisella voidaan 
vastata. Samalla asuntotarjontaa lisäämällä 
hillitään alueellista asuntojen hintakehitystä. 
(Vainio et al. 2018, s. 13–15). Edellä mainituista 
syistä johtuen kaupungit edistävätkin täyden-
nysrakentamista etenkin keskustan läheisyy-
dessä täydennysrakentamisen strategioilla, 
aluesuunnitelmilla sekä kouluttamalla ja tie-
dottamalla alueen asunto- ja kiinteistöosa-
keyhtiöitä täydennysrakentamisen prosessista 
ja hyödyistä.

Lisäkerrosrakentaminen on hyvä keino rahoit-
taa kiinteistön kehittämisen ja korjaamisen 
toimenpiteitä. Lisäkerroksilla pääsääntöisesti 
parannetaan välittömästi rakennuksen ener-
giatehokkuutta, mutta myös välisesti hyödyn-
tämällä siitä saatavia tuloja esimerkiksi ener-
giasaneeraukseen. Lisäkerrosrakentamisella 
voidaan myös rahoittaa jälkiasennushissin ra-
kentamisen kiinteistöön tai uusia/laajentaa 
parvekkeita, jolloin parannetaan rakennuksen 
esteettömyyttä ja asumisviihtyvyyttä.  

Lisäkerrosrakentaminen on lisärakentamisen 
yksi keino, ja kiinteistön hallinnoijan on hyvä 
tarkastella lisärakentamisen kaikkia keinoja ja 
valita niistä vaihtoehto, joka parhaiten täyttää 
sen tarpeet ja tavoitteet. Lisäkerrosrakenta-
minen on kuitenkin yhä suositumpi lisäraken-

tamisen keino varsinkin tiiviisti rakennetuilla 
keskusta-alueilla. 

Prosessimielessä lisäkerrosrakentamishan-
ke voidaan jakaa neljään vaiheeseen asun-
to-osakeyhtiölakia noudattavan asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiön näkökulmasta. Nämä 
vaiheet ovat esiselvitys, hankesuunnittelu, to-
teutussuunnittelu ja rakentaminen. Hankeen 
kaikki vaiheet vaativat sitoutumista ja sijoituk-
sia lisäkerrosrakentamishankkeeseen sekä yh-
teistyötä rakennus- ja kiinteistöalan ammatti-
laisten kanssa. 

Lisäkerrosrakentamisen hanke alkaa esiselvi-
tyksestä, jossa tarkastellaan oman kiinteistön 
kuntoa ja mahdollisia kehityskohteita. Selvi-
tystyö aloitetaan tutkimalla, miten kiinteistön 
tuloja voitaisiin lisätä ja/tai miten kiinteistön 
ylläpitokustannuksia olisi mahdollista pienen-
tää. Esiselvitystä tehdään pitkälti päätöksente-
on pohjaksi ja lisärakentamisen reunaehtojen, 
kuten autopaikoituksen uudelleenjärjestelyn, 
asemakaavan rakennusoikeuden ja väestön-
suojan riittävyyden sekä rungon kantavuuden 
tarkastelemiseksi. 
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Esiselvityksen ensivaiheiden aloittamisen pää-
tös voidaan tehdä niin kiinteistöosakeyhtiös-
sä kuin asunto-osakeyhtiössä melko kevein 
perustein, sillä osa hankkeen reunaehdoista 
voidaan selvittää maksutta. Lisäkerrosraken-
tamisen edellytyksien tarkastelun voi aloittaa 
asunto-osakeyhtiössä tai kiinteistöosakeyh-
tiössä kuka tahansa. Joidenkin esiselvitysvai-
heen selvitysten tekemisestä aiheutuu kui-
tenkin kiinteistön hallinnoijalle kustannuksia, 
joten jo esiselvitysvaihe vaatii asunto- ja kiin-
teistöosakeyhtiöltä päätöksiä ja mahdollisia 
sijoituksia lisäkerrosrakentamisen hankkeen 
edistämiseksi.

Esiselvityksen aineiston pohjalta tehdään pää-
tös hankesuunnittelun aloittamisesta. Viimeis-
tään hankesuunnitteluun ryhdyttäessä pro-
jektiin on hyvä ottaa mukaan konsultti, joka 
tuntee lisärakentamisen hankkeen onnistu-
misen edellytykset. Konsultiksi voidaan valita 
esimerkiksi lisärakentamiseen erikoistunut ra-
kennuttajakonsultti, lisärakentamiseen ja kiin-
teistökehittämiseen paneutunut isännöitsijä, 
tai muu lisäkerrosrakentamisen hyvin tunteva 
rakennusalan ammattilainen, kuten arkkitehti.

Hankesuunnittelussa tarkastellaan lisäkerros-
ten toteutusta tarkemmin. Tässä vaiheessa 
aloitetaan lisäkerrosten luonnossuunnittelu, 
lisärakentamisen kustannusten ja siitä saa-
tavien tulojen tarkentaminen, tavoitteiden 
asettaminen ja toteutusmuodon valitsemi-
nen. Hankeen toteutusmuotoon vaikuttaa 
se, tarvitsevatko lisäkerrokset toteutuakseen 
poikkeamisluvan asemakaavaan merkitystä 
rakennusoikeudesta tai mahdollisen asema-
kaavamuutoksen. Lisäksi tarkennetaan, myy-
däänkö lisäkerrosten rakennusoikeus ulko-
puoliselle osapuolelle vai käyttääkö kiinteistön 
hallinnoija rakennusoikeuden itse ja toteuttaa 
korotuksen. Asunto-osakeyhtiöt pääsääntöi-
sesti myyvät rakennusoikeuden ulkopuoliselle 
osapuolelle, kun taas kiinteistöosakeyhtiöt to-
teuttavat lisäkerrokset itse.

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkennetaan 
esiselvityksessä tarkasteltuja lisäkerrosraken-
tamisen edellytyksiä ja niiden avulla myös 
kartoitetaan korotuksen mahdollista laajuut-
ta ja kerroslukua. Tämän lisäksi korotuksen 
ulkomuotoa aloitetaan luonnostelemaan vi-
ranomaiskeskustelujen ja -käsittelyn tueksi. 
Hankesuunnittelun lopuksi tehdään päätös 
lisäkerrosrakentamiseen ja toteutussuunnit-
teluun ryhtymisestä. Kiinteistöosakeyhtiössä 
päätöksen tekeminen riippuu organisaation 
rakenteesta. Asunto-osakeyhtiössä päätös li-
säkerrosrakentamiseen ryhtymisestä tehdään 
yhtiökokouksessa.

Toteutussuunnittelussa lisäkerrosten suunni-
telmia tarkennetaan mahdollista asemakaava-
muutosta tai siitä poikkeamisen lupaa varten, 
ja lopulta korotukselle haetaan rakennuslu-
paa. Vaihe edellyttää tiivistä yhteistyötä kun-
nan viranomaisten, rakennussuunnittelijoiden 

ja hankkeen konsultin kanssa. Asemakaavan 
muutos vaatii selvityksiä rakennuksesta ja sen 
lähialueesta uuden kaavan tausta-aineistoksi.
 
Toteutussuunnittelun aikana aloitetaan kil-
pailuttaminen rakennusoikeuden ostajasta ja 
lisäkerrosten toteuttajasta, jos hankkeessa on 
päätetty myydä lisäkerrosten rakennusoikeus 
ulkopuoliselle tekijälle. Tällaisessa hankekulus-
sa rakentamiseen tarvitaan rakennusoikeu-
delle ostaja, lisäkerrosten rakentaja, urakoitsija 
sekä rakennuslupa.  Kun uusi asemakaava on 
lainvoimainen tai poikkeamislupa nykyisestä 
asemakaavasta myönnetty, sekä korotuksen 
toteuttaja on selvillä, etenee lisäkerrosraken-
tamisen hanke seuraavaan vaiheeseen.

Lisäkerrosrakentamisen hanke kulminoituu 
itse rakentamiseen. Rakentamisvaiheen teh-
tävät osapuolten välillä vaihtelevat riippuen 
hankesuunnitelmasta ja korotettavan kiin-
teistön hallinnoijan yhtiömuodosta. Kun ra-
kentamisen tehtävät ja osapuolten vastuut 
on määritelty, voidaan aloittaa lisäkerrosten 
rakentaminen. Lisäkerrosten rakentamisen 
aikana on hyvä aktiivisesti tiedottaa ja infor-
moida kiinteistön asukkaita rakentamisen eri 
vaiheista ja siitä aiheutuvista kiinteistön käyt-
töön kohdistuvista häiriöistä.

Lisäkerrosrakentamisen hankkeen kulkuun ja 
pituuteen vaikuttavat voimakkaimmin koro-
tettavan kiinteistön hallitsijan yhtiömuoto sekä 
asemakaavan sisältö. Lisäkerrosrakentamisen 
hanke sisältää paljon sopimuksia, jotka vaati-
vat päätöksiä niin asunto- kuin kiinteistöosa-
keyhtiöltä. Kiinteistöosakeyhtiössä hanketta 
koskevat päätökset voi tehdä yksi henkilö, kun 
taas asunto-osakeyhtiöissä osa päätöksistä 
täytyy tehdä yhtiökokouksissa mahdollistaen 
yhtiön jokaiselle osakkaalle oikeuden äänes-
tää hankkeen puolesta tai sitä vastaan.

Asemakaavan sisältö asettaa hankkeelle reu-
naehdot, ja vaikuttaa hankkeen lopputulok-
seen, pituuteen ja vaiheisiin. Jos kaavassa 
merkittyä rakennusoikeutta on jäljellä, voidaan 
lisäkerrokset rakentaa rakennusluvalla, mutta 
usein lisäkerrosrakentaminen vaatii joko poik-
keamisluvan asemakaavasta tai asemakaavan 
muutoksen. Poikkeamislupa asemakaavasta 
on nopea toimenpide verrattuna asemakaa-
van muutokseen. Asemakaavanmuutoksen 
kestoa on vaikea ennakoida, ja muutoksen 
edistymiseen vaikuttaa monta eri tekijää.  
Vuosina 2014–2015 Suomen kasvuseuduil-
la asemakaavamuutos kesti keskimäärin 15,6 
kuukautta, kun asemakaavaprosessin pituut-
ta tarkisteltiin asemakaavan vireille tulosta 
ilmoittamisesta asemakaavan hyväksymiseen 
asti (Rinkinen, Kinnunen 2017, s. 23–25). Lisä-
kerrosrakentamisen hanke voi kestää vuosia, 
vaikkei ne toteutuakseen tarvitsekaan asema-
kaavan muutosta.

Kuten muissakin rakennushankkeissa, lisäker-
rosrakentamisessa erityishuomiota vaaditaan 

hankkeen taloudellisen kannattavuuden ar-
vioimisessa. Tämä pätee etenkin, jos raken-
nusoikeus halutaan myydä ulkopuoliselle 
lisäkerrokset toteuttavalle osapuolelle. Jos 
lisäkerrosten kaupalliset edellytykset on ar-
vioitu väärin, rakennusoikeus on haastavaa 
myydä toivottuun hintaan, tai lisäkerroksille 
ei löydy toteuttajaa. Tällaisessa tapauksessa 
hankkeen tulot ovat toivottua alhaisemmat, 
ja jos lisärakentamiselle ei löydy toteuttajaa, 
ei saada vastinetta lisäkerrosten suunnitteluun 
tehdyille sijoituksille. Lisäkerrosrakentaminen 
on vain yksi lisärakentamisen tapa, ja on hyvä 
muistaa tarkastella juuri omalle kiinteistölle 
sopivinta lisärakentamisen vaihtoehtoa.

3.4.1. ESISELVITYSVAIHE ON 
OLEELLISEN TÄRKEÄ
Esiselvitys aloitetaan kartoittamalla oman 
kiinteistön kuntoa ja arvottamalla, minkälai-
sella aikataululla ja missä järjestyksessä hanke 
etenee. Vuonna 2010 uudistunut asunto-osa-
keyhtiölaki vaatii kaikkia asunto- ja sitä nou-
dattavia kiinteistöosakeyhtiöitä teettämään 
kuntoarvion tai selvityksiä kiinteistön sellais-
ten osien kunnosta, jotka vaikuttavat osake-
huoneistojen käyttöön tai yhtiövastikkeen ja 
muihin mahdollisiin ylläpidon kustannuksiin. 
Kiinteistön kuntoa tulee tarkastella ja ylläpi-
tää suunnitelmallisesti ja kunnossapitoa täytyy 
käsitellä vuosittain yhtiökokouksessa. (Oikeus-
ministeriö 2010. s.9–10)

Kuntoarviossa tarkastellaan rakennus-, LVI- ja 
sähköteknisten osien, laitteiden ja asennus-
ten kuntoa kohteessa tehtyjen havaintojen ja 
asiakirjojen avulla. Kuntoarvio voi toimia poh-
jana kunnossapitosuunnitelmaehdotukselle 
(PTS-ehdotus), jossa määritellään kiinteis-
tön kunnossapidon ja korjaamisen tarpeet. 
PTS-ehdotus sisältää myös kunnossapidon 
ja korjaustoimenpiteiden kustannusarviot, 
sekä toimenpiteiden toteutusjärjestyksen ja 
ajankohtien ehdotuksen. (RT 103003, 2019) 
Kiinteistöjen hallinnoijat ovatkin nykyään hy-
vin tietoisia tulevista remonteista ja kiinteistön 
kehitettävistä kohteista. 

Kiinteistön mahdollisten kehitettävien kohtei-
den tunnistamisen jälkeen voidaan aloittaa 
niiden rahoittamisen suunnittelu. Pääomaa 
kehityskohteisiin voidaan asunto-osakeyhti-
össä hankkia Heinosen (2016) mukaan mm. 
keräämällä pääoma osakkailta kertamaksuna 
hankeosuussuorituksina, ottamalla yhtiölainan 
ja perimällä pääomavastiketta, ennakkosääs-
tämällä ja hyödyntämällä mahdollisesti ker-
tyneitä hoitovastikeylijäämiä sekä hakemalla 
kehityskohteisiin erilaisten säätiöiden, valtion 
tai kunnan tarjoamia avustuksia. (Katso Kiin-
teistölehti 2018) Kuten jo aikaisemmin todet-
tiin, kiinteistön hallinnoija voi myös kehittää 
kiinteistöään niin, että se tuottaa yhtiölle 
lisätuloja lisärakentamisen keinoja hyödyn-
täen. Lisärakentamisen keinoja yhdistelemäl-
lä voidaan lisätä rakennusoikeuden määrää 
kiinteistön tontilla sekä siitä saatavia tuloja ja 

hyötyä. Kun kiinteistön kehityskohteet on kar-
toitettu, niiden rahoittamiseksi voidaan tutkia 
lisärakentamista.
 
Esiselvitysvaiheessa on hyvä olla hanketta 
edistävän asiantuntijan kanssa yhteydessä 
kaupungin rakennus- ja/tai kaavaviranomai-
siin ja kartoittaa asemakaavasta poikkea-
misluvan tai asemakaavamuutoksen mah-
dollisuuksia sekä autopaikoituksen vaadittua 
määrää alueella. Kantavuuksien laskennallisen 
tarkastelun voi tehdä korjausrakentamiseen 
erikoistunut rakennusinsinööri, mutta jos koh-
de vaatii rakenteiden tarkempaa tutkimista, 
on tutkimukseen osallistettava myös raken-
teiden ja perustusolosuhteita tunteva asian-
tuntija. Hanketta edistävä asiantuntija osaa 
tehdä yhteenvedon hankkeen edellytyksistä ja 
arvioida kannattaako edellytyksien tarkastelua 
tarkentaa.

Lisäkerrosrakentamisen edellytyksiä voi asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiössä kartoittaa lähes 
kuka vain, sillä suuri osa edellytyksien kartoit-
tamiseen tarvittavista aineistosta on helposti 
saatavilla ja tarjolla ilman kustannuksia. Edel-
lytyksien tarkastelun voi aloittaa tutkimalla 
asemakaavaa, jolla oma kiinteistö sijaitsee. 
Kaavassa on nähtävillä täydennysrakentami-
sen hankkeen ensiasetelma ja rajaehdot. Kaa-
vamerkinnät ohjaavat tulevaa hanketta sekä 
hankkeen lopputulosta.

Lisäksi selvitetään, riittävätkö kiinteistön varas-
totilat ja väestönsuojan mitoitus asukasmää-
rän lisäämiseen, alueen ja kaupunginosan 
kiinteistöjen arvo, rakennuksen rakenteiden 
kunto ja kantavuus sekä kaavaviranomaisen 
ajatukset ja ehdot hankkeelle. Näihin selvityk-
siin on suotavaa saada hankkeeseen avuksi 
lisärakentamisen tunteva asiantuntija, joka 
osaa kommentoida lisäkerrosrakentamisen 
edellytyksiä. Markkinoilla on myös toimijoita, 
jotka tarjoavat lisäkerrosrakentamisen hank-
keen edellytyksien ja rajaehtojen selvityksiä 
pakettihinnoituksella. (Space Upstairs Oy 
2021)

Asemakaavassa merkitty rakennusoikeus ja 
kerrosluku määrittävät hankkeen suunnitte-
lua paljon, sillä jos asemakaavassa ilmoitettua 
rakennusoikeutta ja kerroskorkeutta ei ole 
käytetty kokonaan rakentamiseen, hanke ei 
tarvitse toteutuakseen poikkeamislupaa ase-
makaavasta eikä asemakaavan muutosta. Täs-
sä tapauksessa viranomaiskäsittelystä koituu 
hankkeelle kustannuksia suhteellisen vähän 
muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Tällainen 
hankkeen kulku on kuitenkin harvinainen ja 
esimerkiksi suurin osa Tampereella toteute-
tuista lisäkerroksista on vaatinut toteutuak-
seen asemakaavamuutoksen (Hilli-lukkarinen 
2019, s. 37). Vaikka asemakaavassa ilmoitettu 
rakennusoikeus olisi jo kokonaisuudessaan 
käytetty rakentamiseen, se ei sulje pois lisä-
kerrosrakentamisen mahdollisuutta, mutta se 
vaikuttaa hankkeen kulkuun ja suunnitteluun. 

”Suurin osa Tampereella 
toteutetuista lisäkerroksis-
ta on vaatinut toteutuak-
seen asemakaavamuutok-
sen.”

”Lisäkerrosrakentamisen 
edellytyksien tarkastelun 
voi aloittaa tutkimalla 
asemakaavaa, jolla oma 
kiinteistö sijaitsee.”
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Asemakaavan ja lisäkerrosrakentamisen reu-
naehtoja, kuten kaupunkikuvallisia tavoitteita 
voi asemakaavan tutkimisen lisäksi tiedustel-
la myös kaupungin rakennusvalvonnasta tai 
kaavaviranomaisilta hankkeen alkuvaiheessa. 
Kaupunkikuvallisilla tavoitteilla tarkoitetaan 
esimerkiksi sitä, miten lisäkerrokset suhteutu-
vat ympäröiviin rakennuksiin ja varjostaisi-
vatko ne toteutuessaan esimerkiksi pihaa tai 
vilkasta kävelykatua.

Lisäkerrosrakentamisen hankkeen varhaises-
sa vaiheessa kannattaa olla yhteydessä myös 
naapurikiinteistöihin. Milla Hilli-Lukkarisen 
(2019) diplomityön haastatteluiden perusteel-
la naapurikiinteistöjen lisäkerrosrakentamis-
hankkeen vastustusta voidaan vähentää hy-
vällä tiedottamisella, ja parhaimmillaan jopa 
aloittaa yhteistyö lisärakentamisen tutkimiseksi 
laajemmalla alueella, kuten korttelissa. Tällöin 
saadaan myös mahdollisesti jaettua useam-
man hankkeen kesken asemakaavamuutok-
sesta johtuvia kustannuksia ja piha-alueita 
voidaan suunnitella yhdessä. Vaikka keskuste-
lut naapurin kanssa eivät johtaisi yhteistyöhön, 
naapureiden kanssa sovitaan mahdollisesti 
hankkeen edetessä erilaisia sietojärjestelyso-
pimuksia esimerkiksi piha-alueen uudelleen 
järjestelystä ja uusien pysäköintipaikkojen ra-
kentamisesta.

Lisäkerrosten työmaiden laajuus on usein pie-
ni työmaan perustamiskustannuksiin verrat-
tuna. Työmaan perustamiskustannuksia lisää 
lisäkerrosrakentamisessa työmaahissien ja 
sääsuojien tarve, sekä logistiset järjestelyt, joi-
ta voi olla hankala toteuttaa tiheästi asutuilla 
ja rakennetuilla seuduilla. Kerrostaloa raken-
nettaessa kyseiset kustannukset jakaantuvat 
usein suuremmalle kerrosalalle kuin lisäker-
rosrakentamisessa, minkä vuoksi lisäkerrosra-
kentamisella on erilaiset kaupalliset lähtökoh-
dat kuin muulla rakennustuotannolla. 
 
Kiinteistöosakeyhtiölle lisäkerrosrakentamisen 
saattaa olla kannattavaa myös alueilla, joissa 
asuntojen hinta on alhainen, sillä lisäkerros-
rakentaminen mahdollistaa rakennusaikaisten 
vuokratulojen jatkuvuuden korotettavalla kiin-
teistöllä. Kiinteistöosakeyhtiö voi myös lisätä 
hankkeen kannattavuutta monistamalla lisä-
kerrosten suunnitelmia useampaan lähtökoh-
diltaan samanlaiseen rakennukseen.

3.4.2. HISSI
Suomessa on vuodesta 2005 lähtien ollut 
pakollista rakentaa uusiin vähintään kolme-
kerroksisiin asuinkerrostaloihin hissi asuntojen 
esteettömyyden takaamiseksi. Tätä aikaisem-
min hissi oli pakollinen vain vähintään neli-
kerroksisissa asuinkerrostaloissa. Suomessa oli 
vuonna 2019 hissittömissä kolmekerroksissa 
tai sitä korkeammissa kerrostaloissa noin 343 
000 asuntoa, joissa asui yhteensä noin 461 000 
asukasta. Näissä kerrostaloissa asuvista asuk-
kaista lähes 20 % oli yli 65-vuotiaita. (Suomen 
virallinen tilasto (SVT) 2019e) Hissi parantaa 

asuntojen esteettömyyttä ja mahdollistaa 
ylemmissä kerroksissa sijaitsevien asuntojen 
käytön myös liikuntarajoitteisille henkilöille. 

Rakennuksen laajentamiseen vaikuttavat uu-
disrakentamisen määräykset ja säännöt, jotka 
koskevat esimerkiksi esteettömyyttä. Jos lisä-
kerroksilla korotetaan hissitöntä kerrostaloa, 
vaaditaan rakennukseen jälkiasennushissit, 
jotta lisäkerrokset voidaan toteuttaa. (Helsin-
gin rakennusvalvonta 2015, s. 11) Jos korotet-
tavassa rakennuksessa on jo hissi, mutta sen 
jatkaminen lisäkerroksiin aiheuttaa hankkeelle 
kohtuuttomia kustannuksia, voi hissin muu-
tostöille hakea poikkeamislupaa. Tällöin lisä-
kerrokset voidaan toteuttaa niin, ettei uusiin 
kerroksiin ole hissiyhteyttä. Tämä vaihtoehto 
kuitenkin heikentää lisäkerrosten asuntojen 
kaupallista menestystä, sillä hissittömät asun-
not rakennuksen ylimmissä kerroksissa eivät 
ole esteettömiä, eivätkä sovi kodiksi jokaisel-
le. Jälkiasennushissin kustannuksiin voi hakea 
avustuksia Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARA:lta, ja niitä tarjoaa myös osa kun-
nista. (ARA, Hissiavustus)

Yli kaksikerroksisessa asuinkerrostalossa, jos-
sa ei ole hissiä, lisäkerrosten edellytyksenä 
on hissien rakentaminen. Hissien korjaami-
nen ja jatkaminen lisäkerroksiin on monessa 
kohteessa ollut yksi suurimmista kustannus-
tekijöistä. (Timo 2015, s. 107) Korotuksen laa-
juutta kasvattaessa kustannukset jakaantuvat 
suuremmalle alalle ja mahdollisesti parantaa 
hankkeen taloudellista kannattavuutta.

Hissien rakentaminen korotuksen yhteydessä 
vaikuttaa myös lisäkerroksen massan ja poh-
jan suunnitteluun. Jälkiasennushissit voidaan 
rakentaa rakennuksen sisälle porraskäytävän 
oheen tai porraskäytävää voidaan jatkaa ra-
kennuksen ulkopuolelle niin, että joko hissi 
tai uudet portaat asennetaan rakennuksen 
ulkopuolelle. Jälkiasennushissin sijoittaminen 
rakennuksen sisäpuolelle olemassa olevan 
porrashuoneen oheen vähentää uusien ra-
kenteiden rakentamisen tarvetta, ja muu-
tokset rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin ovat 
vähäiset. Joissain tapauksissa on kuitenkin 
viisasta laajentaa porraskäytävää rakennuk-
sen ulkopuolelle, jotta porraskäytävä pysyisi 
tilavana, viihtyisänä, valoisana ja pääsy hissille 
olisi mahdollisimman esteetön rakennuksen 
jokaiselle asukkaalle. Porraskäytävän muoto, 
hissien sijainti ja esim. rakennuksen ulkopuo-
lelle rakennettavat porraskäytävän laajennuk-
sen arkkitehtoninen massa vaikuttavat lisäker-
rosten ulkoarkkitehtuurin sekä sisätilojen ja 
asuntojen suunnitteluun. Hissit voidaan asen-
taa esimerkiksi hyödyntämällä porrashuonei-
den vapaata tilaa, kaventamalla portaita ja te-
kemällä tilaa hissille tai hissi voidaan rakentaa 
asuntovyöhykkeelle. (Hakula 2009, s. 40–43)

Jälkiasennushissiesimerkki Oulus-
ta. (Kuva: Markku Karjalainen)

3.4.3. PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN 
LISÄÄNTYVÄ TARVE
Lisäkerrosten myötä tontilla lisääntyy kerros-
ala ja asukkaiden määrä. Uusille asukkaille ja 
asunnoille täytyy määritellä ja rakentaa kiin-
teistön tontilta tai lähiseudulta pysäköinti-
paikkoja. Väljästi rakennetuissa lähiöissä lisä-
kerroksien asukkaille on kohtuullisen helppo 
järjestää uusia pysäköintipaikkoja vaikutta-
matta alueen viihtyvyyteen. Tiiviisti rakenne-
tussa keskustassa pysäköinnin järjestäminen 
on haasteellisempaa ja autopaikoituksen 
osoittaminen piha-alueelle saattaa pienentää 
piha-aluetta vaikuttaen huomattavasti sen 
viihtyisyyteen. Tällaisilla alueilla pysäköinnin 
järjestäminen lisäkerrosten asukkaille saattaa 
ohjata lisäkerrosten suunnittelua, sillä auto-
paikkojen määrä määrittelee lisäkerrosten 
kerrosalan enimmäismäärän. (Soikkeli et al. 
2015, s. 9).

Asemakaavassa on merkitty autopaikoituksen 
määrä, sekä usein mihin autopaikat sijoite-
taan. Autopaikkojen sijoituspaikkoja voi olla 
kiinteistöjen tontit, autopaikkojen korttelialue, 
kellarikerrokset, pysäköintilaitokset ja kadun-
varret. Henkilöauton autopaikka on pääsään-
töisesti 2,5 x 5 metrin kokoinen. Autopaik-
kojen mitoituksessa on huomioitava myös 
liikennöinti pysäköintipaikalle. (RT 98-11235, 
2016)

Vaaditun pysäköinnin määrän alueelle mää-
rittelevät kaupungin viranomaiset tapauskoh-

taisesti, eikä Suomessa ole valtakunnallisia 
säädöksiä pysäköintipaikkojen määrästä. Py-
säköintipaikkojen tarve ilmoitetaan tavallisesti 
muodossa 1 autopaikka / x kerrosneliömetriä 
(esimerkiksi 1 ap / 120 k-m2), tai vaihtoehtoi-
sesti autopaikkojen määrä / asunto (esimer-
kiksi 0,6 ap/asunto). Lisäkerrosrakentamisen 
paikoituksen määrään vaikuttavat alue, jolla 
korotettava kiinteistö sijaitsee, lisäkerrosten 
tilojen käyttötarkoitus ja mahdolliset pysä-
köintimääräysten huojennukset täydennys-
rakentamiselle. (Oasmaa et al. 2009, s. 5–7; 
Kaupunkisuunnittelulautakunta 2015) Auto-
paikojen määrään voidaan vaikuttaa myös 
yhteiskäyttöautoilla. Asemakaavaan merkitys-
tä autopaikoituksen määrästä voi saada poik-
keamisluvan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Pysäköintipaikoitus voi pienentää lisäkerros-
hankkeen tuottoa, jos uusia autopaikkoja ei 
voida toteuttaa kiinteistön tontille tai lähi-
alueen kadulle maantasopysäköintinä. (Luk-
karinen 2011, s. 120) Jos pysäköintiä ei ole 
mahdollista toteuttaa maantasopysäköintinä, 
voidaan autopaikat sijoittaa tai rakentaa maan 
alle tai muuhun rakenteellisen pysäköinti-
laitokseen kuten pysäköintitaloon. Tällaisten 
pysäköintiratkaisujen rakentaminen on kui-
tenkin kallista ja se luo lisäkerrosrakentamisen 
hankkeelle kustannuspaineita. Halvin pysä-
köintiratkaisu on maantasopysäköinti, jolloin 
yhden autopaikan rakentaminen maksaa 
noin 4200 euroa/autopaikka. Pysäköintikansi 
maksaa noin 7 000–10 00 euroa/autopaikka. 
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Maanalainen pysäköintilaitos on ratkaisuista 
kallein ja tällaisen autopaikan hinta on noin 
20 000–45 000 euroa/autopaikka. (Oasmaa et 
al. 20019, s. 5–7) 

Jos lisäkerroshanke vaatii poikkeamisluvan 
asemakaavasta tai asemakaavan muutoksen 
hankkeen autopaikoituksesta, on syytä kes-
kustella oman paikkakunnan rakennusvalvon-
ta- tai kaavaviranomaisen kanssa. Alustavia 
tietoja voi tiedustella esimerkiksi samassa yh-
teydessä, kun selvitetään viranomaisilta muita 
asemakaavan poikkeamisluvan tai muutoksen 
rajaehtoja, kuten rakennusoikeuden määrän 
lisäystä ja alueen kaupunkikuvallisia tavoittei-
ta.

3.4.4. VÄESTÖNSUOJA JA 
VARASTOTILAT
Väestönsuojan tulee olla vähintään 2 % raken-
nuksen kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, 
tuotanto- ja kokoontumisrakennuksissa, sekä 
varastotilojen väestönsuojan suojatilojen pin-
ta-alan on oltava vähintään yksi prosentti ker-
rosalasta. Väestönsuojan on oltava pinta-alal-
taan vähintään 20 neliömetriä. Väestönsuojan 
koko määrittelee sen suojausluokan. Väestön-
suojan suojaluokat ovat S1 teräsbetonisuoja, 
S2 teräsbetonisuoja ja kallioväestönsuoja. 
Suojaluokka vaikuttaa mm. rakennettavan 
väestönsuojan rakenteiden paksuuteen sekä 
rakenteiden mitoitukseen paineaallosta ai-
heutuvien kuormitusten kestävyyteen. (RT 
103109, 2019)

Kun rakennusta korotetaan rakentamalla sen 
päälle lisäkerroksia, kasvaa myös rakennuksen 
kerrosala. Tämä kasvattaa väestönsuojan suo-
jatilan tarvetta. Joissain tapauksissa olemassa 
oleva väestönsuoja on mitoitettu tarvittua 
suuremmaksi, ja väestönsuoja kattaa myös 
lisäkerroksista lisääntyvän kerrosalan väestön-
suoja tarpeen. Jos väestönsuojan pinta-ala ei 
riitä kattamaan lisäkerroksista johtuvaa kerros-
alan lisäystä, on väestönsuojan laajentaminen 
tai uuden väestönsuojan rakentaminen har-
voin vaihtoehto, sillä siitä koituu hankkeelle 
huomattavia kustannuksia. Tällaisissa tapauk-
sissa voidaan neuvotella pelastuslaitoksen 
viranomaisten kanssa siitä, voitaisiinko väes-
tönsuojan määräyksiin saada poikkeamislupa, 
joka mahdollistaisi lisäkerrosten rakentamisen 
laajentamatta olemassa olevaa väestönsuojaa 
(Pelastuslaki 379/2019, Luku 11, 71 §). Tämä li-
sää hankkeen viranomaiskäsittelyä ja voi mää-
ritellä korotuksen suunnittelulle uusia ehtoja.

Lisäkerrosten uudet asunnot lisäävät myös va-
rastotilojen tarvetta. Asuinhuoneiston käytös-
sä tulisi olla polkupyörien, lastenvaunujen, ja 
irtaimiston säilyttämiselle tilaa. Näiden varas-
tojen olisi hyvä sijaita niin, että asunnosta pää-
sisi helposti lähimmästä porraskäytävästä tai 
hissillä varastoille. Irtaimistovarastoja voidaan 
uusille asunnoille tehdä esimerkiksi rakennuk-
sen vaipan sisäpuolelle jo olemassa olevaa 
irtaimistovarastoa uudelleen järjestelemällä. 

Irtaimistovarasto voidaan suosituksien mu-
kaan pienentää niin, että pienille asunnoille 
irtaimistovaraston vähimmäiskoko on 2,5 m2 
ja isoille asunnoille irtaimistovaraston koko on 
3–3,5 m2. (RT 93-10945, 2009) Lisätilaa irtai-
mistovarastoille voidaan tehdä myös muun-
tamalla kylmäkellarit tai polkupyörävarasto ir-
taimistovarastoksi. Tässä tapauksessa voidaan 
rakentaa uusi polkupyörävarasto pihapiiriin, ja 
siirtää polkupyörien varastointi rakennuksen 
sisäpuolelta uuteen ulkovarastoon. 

3.4.5. RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN 
TARKASTELU
1960–1980-luvuilla rakennetut asuinkerros-
talorakennusten rungot koostuvat usein 
betonista, ja rakennusten kantavina linjoina 
toimivat väliseinät. Kyseisissä rakennuksissa 
ulkoilman vastainen betonikerros on voinut 
vaurioitua, mutta rakennuksen kantavat be-
tonirakenteet ovat usein hyvässä kunnossa ja 
kestävät pääsääntöisesti 1–2 kevytrakenteista 
lisäkerrosta. (Hytönen & Seppänen 2009, s. 
47–49; Soikkeli et al. 2015 s. 17)

Rakenteiden tutkimiseksi asunto- tai kiinteis-
töosakeyhtiön on koottava rakennuksesta 
saatavilla olevat piirustukset. Rakennuksesta 
on hyvä olla saatavilla ainakin asemapiirros, 
pohjapiirustukset kerroksista, leikkauspii-
rustukset, rakenneleikkauspiirustukset sekä 
LVIS-piirustuksia. Piirustuksissa ilmoitettavat 
tiedot saattavat monissa tapauksissa vaihdella 
kohdekohtaisesti, jolloin niitä joudutaan täy-
dentämään hankkeen edetessä. Rakennus-
piirrosten täydentämisestä saattaa aiheutua 
kustannuksia, jos tietoa joudutaan hankki-
maan oman kunnan rakennusvalvonnasta tai 
niitä tarkennetaan esimerkiksi kohdekäynneil-
lä ja mittauksilla. Rakennuspiirustusten ko-
koaminen hyödyttää asunto- ja kiinteistöosa-
keyhtiötä kuitenkin yleisesti, sillä niitä voidaan 
käyttää myös muissa toimenpiteissä, kuten 
julkisivukorjauksen, LVIS-järjestelmien uusi-
misen tai jälkiasennushissien rakentamisen 
suunnittelussa.

Olemassa olevan rakennuksen rungon ja 
perustusten kantavuus voidaan joissain ta-
pauksissa määrittää laskennallisesti suoraan 
rakennuksen piirustuksista, mutta rakenteiden 
kantavuuden varmistaminen saattaa vaatia 
myös rakennetutkimuksia.

Jo kantavuuksien selvittämiseen kannattaa 
varautua sijoittamaan etenkin, jos kantavuu-
den tutkimiseksi vaaditaan esimerkiksi koe-
porauksia tai rakenteiden avaamista rungon 
ja perustusten kantavuuden selvittämiseksi. 
Asunto-osakeyhtiön on hyvä olla yhteydes-
sä ensin lisäkerrosrakentamisen konsulttiin, 
joka voi arvioida hankkeen muiden edelly-
tyksien suotuisuutta lisäkerrosten kaupalli-
selle menestymiselle, ennen kuin aloitetaan 
mahdollisesti kalliiden selvitysten teettäminen 
rakennuksen kantavuudesta. Rakennuksen 
rakenteiden vahvistaminen ja kantavuuden 

parantaminen lisäävät hankkeen rakennus-
kustannuksia, mutta tämä ei ole suoranainen 
este lisäkerroshankkeen kannattavuudelle. 
Kantavia rakenteita on mahdollista vahvistaa 
lisäkerroshankkeen yhteydessä.

Lisäkerroksia voidaan rakentaa betoni-, teräs- 
ja puurunkoisina. Korotettavan rakennuksen 
kantavuus määrittelee vahvasti korotuksen 
kantavan rungon toteutustavan ja siinä käy-
tettävän rakennusmateriaalin. Betoni on ra-
kennusmateriaalina painava (n. 2 500 kg/m3), 
ja sitä on käytetty vain muutamassa kohteessa 
lisäkerroksien rakentamiseen. Myös teräs on 
painava materiaali (n. 7 850 kg/m3), mutta 
sen ominaisuudet mahdollistavat kuormitus-
ten kantokykyyn verrattuna keveiden palkkien 
ja pilareiden valmistamisen. Puuta (n. 450 
kg/m3) on käytetty lisäkerrosrakentamisessa 
rungon rakennusmateriaalina paljon. Eri ra-
kennusmateriaaleja voidaan myös yhdistellä 
kantavassa rungossa luoden eri rakennusma-
teriaaleista koostuvia hybridirunkoja.

3.4.6. TOTEUTUSSUUNNITTELU
Hankesuunnittelun päätteeksi asunto- tai kiin-
teistöosakeyhtiö tekee päätöksen lisäkerros-
rakentamiseen ryhtymisestä ja toteutussuun-
nitteluun siirtymisestä. Toteutussuunnittelussa 
noudatetaan hankesuunnittelun aikana teh-
tyjä suunnitelmia mm. siitä, missä vaiheessa 
aloitetaan rakennusoikeuden kilpailutus ja 
tarkennetaanko suunnitelmia missä määrin. 
Suunnitelmia voidaan tarkentaa hankkeen vi-
ranomaiskäsittelyn tueksi tai myytävän raken-
nusoikeuden arvon nostamiseksi.
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa hankkeelle 
haetaan poikkeamislupa asemakaavasta tai 
aloitetaan asemakaavan muutosprosessi ja 

Puiset tilaelementit soveltuvat hyvin 
lisäkerrosrakentamiseen. (Kuva: Toni 
Saarikoski)

lopulta haetaan hankkeelle rakennuslupa. Vi-
ranomaiskäsittelyä ja korotuksen rakentamis-
ta varten korotuksen rakennussuunnitelmia 
tarkennetaan riippumatta siitä, myydäänkö 
korotuksen rakennusoikeus ulkopuoliselle te-
kijälle vai rakentaako korotettavan kiinteistön 
hallinnoiva yhtiö sen itse. Toteutussuunnitte-
lun aikana korotettavaa rakennusta hallinoiva 
yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä hanketta edis-
tävän asiantuntijan ja rakennussuunnittelijoi-
den kuten arkkitehdin ja rakennusinsinöörien 
kanssa sekä kunnan viranomaisten kanssa 
liittyen poikkeamislupaan asemakaavan mää-
räyksistä tai uuden asemakaavan laatimiseen.

Korotuksen rakentamisen aloittaminen vaatii 
rakennusluvan hakemisen ja kunnan viran-
omaisten hyväksynnän sille. Rakennusluvan 
hakemiseen osallistuvat aina olemassa olevaa 
korotettavaa kiinteistöä hallinoiva yhtiö sekä 
tontin omistaja. Toteutussuunnittelusta siirry-
tään lopulta lisäkerroksen/-kerrosten rakenta-
miseen. 
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Mellunkylään suunniteltu Laakavuorentien Noppa. Näkymä pohjoisesta.

3.2 Täydennysrakennuskonsepti 
- Puukerrostalo Noppa
Tekijä: Marie Yli-Äyhö (teksti ja kuvat) 

Suomessa valmistuvista kerrostaloista valtaosa on betonirakenteisia. 
Jotta puurakentamisen osuus rakentamisessa kasvaa, tulee 
puurakentamisen osaamista lisätä ja kehittää puurakentamisen 
kokonaisprosessi tehokkaaksi. Puurakenteisen kerrostalon 
rakennuskustannusten on oltava suurin piirtein samalla tasolla 
vastaavaan betoniseen kerrostaloon nähden, jotta saadaan 
aikaan markkinalähtöinen puun käytön lisääntyminen rakennusten 
pääraaka-aineena. 

Diplomityön tavoitteena on tutkia puukerrostalorakentamisen 
edistämisen mahdollisuuksia Helsingin kaupungin omistamilla 
tonteilla Mellunkylän alueella kehittämällä sarjavalmisteinen 
täydennysrakentamiseen soveltuva puukerrostalokonsepti. 
Laadukkaalla täydennysrakentamisella tavoitellaan Mellunkylän 
kehittymistä lähiönä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi.

TÄYDENNYSRAKENNUSKONSEPTI
Työn suunnitteluosuuden ensimmäisessä vaiheessa on kehitetty 
Noppa -puukerrostalokonsepti. Konseptin avulla voidaan suunnitella 
CLT-tilaelementeistä valmistettu täydennysrakentamiseen sopiva 
kerrostalo. Katalogin kehittämisen lähtökohta on tavoite hyvän ja 
kohtuuhintaisen asumisen mahdollistavan puukerrostalon tehokas 
suunnittelu ja rakentaminen. Katalogi mahdollistaa rakennuksen 
perusratkaisun hahmottelun, kun sen avulla valitaan halutut 

rakennuksen ominaisuudet. Noppa -kerrostalo on rungoltaan melko 
kapea ja sopii kokonsa puolesta hyvin täydennysrakennuskohteisiin, 
jotka usein ovat tiiviitä. Jos täydennysrakennuskohteessa on 
tilaa pidemmälle rakennukselle, voidaan Noppa -kerrostalosta 
muodostaa kahden tai useamman porrashuoneen lamellikerrostalo 
yhdistämällä useampi Noppa toisiinsa talon lyhyeltä sivulta. 

Noppa -kerrostalossa on selkeä perusrunko ja sen tilat ja 
ulkoasu ovat hyvin muuntuvia. Noppa-konseptin rakennus- ja 
paloteknisessä suunnittelussa on käytetty standardoitua RunkoPes 
2.0 rakennejärjestelmää, jolloin rakennus suunnitellaan ilman, että 
pitää määrittää kuka rakennuksen toteuttaa tai minkä toimittajan 
ratkaisuja rakennuksessa käytetään.

Noppa -kerrostalon  rakenneratkaisu perustuu 
tilaelementtirakentamiseen. Erityisesti täydennysrakennuskohteissa 
tontilla nopeasti tapahtuva rakennusvaihe on hyödyllinen, sillä silloin 
vältetään pitkäaikainen haitta lähialueen asukkaille ja toiminnoille.

Työssä on esitetty neljä konseptin avulla suunniteltua puukerrostaloa, 
jotka perustuvat samaan rakenneratkaisuun ja tilojen suunnitteluun 
mutta joiden arkkitehtuuri poikkeaa toisitaan merkittävästi. 
Täydennysrakentamiskohteesta riippuen Noppa -puukerrostaloa 
voidaankin varioida paikkaan sopivaksi.

3.5. Täydennysrakennuskonsepti 
- Puukerrostalo Noppa
Tekijä: Marie Yli-Äyhö (teksti ja kuvat) 
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dennysrakentamisella tavoitellaan Mellunkylän kehittymistä lähiönä 
viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi.

TÄYDENNYSRAKENNUSKONSEPTI
Työn suunnitteluosuuden ensimmäisessä vaiheessa on kehitetty 
Noppa -puukerrostalokonsepti. Konseptin avulla voidaan suunni-
tella CLT-tilaelementeistä valmistettu täydennysrakentamiseen so-
piva kerrostalo. Katalogin kehittämisen lähtökohta on tavoite hyvän 
ja kohtuuhintaisen asumisen mahdollistavan puukerrostalon teho-
kas suunnittelu ja rakentaminen. Katalogi mahdollistaa rakennuksen 
perusratkaisun hahmottelun, kun sen avulla valitaan halutut raken-

nuksen ominaisuudet. Noppa -kerrostalo on rungoltaan melko ka-
pea ja sopii kokonsa puolesta hyvin täydennysrakennuskohteisiin, 
jotka usein ovat tiiviitä. Jos täydennysrakennuskohteessa on tilaa 
pidemmälle rakennukselle, voidaan Noppa -kerrostalosta muodos-
taa kahden tai useamman porrashuoneen lamellikerrostalo yhdistä-
mällä useampi Noppa toisiinsa talon lyhyeltä sivulta. 

Noppa -kerrostalossa on selkeä perusrunko ja sen tilat ja ulkoasu 
ovat hyvin muuntuvia. Noppa-konseptin rakennus- ja paloteknises-
sä suunnittelussa on käytetty standardoitua RunkoPes 2.0 rakenne-
järjestelmää, jolloin rakennus suunnitellaan ilman, että pitää mää-
rittää kuka rakennuksen toteuttaa tai minkä toimittajan ratkaisuja 
rakennuksessa käytetään.

Noppa -kerrostalon  rakenneratkaisu perustuu tilaelementtiraken-
tamiseen. Erityisesti täydennysrakennuskohteissa tontilla nopeasti 
tapahtuva rakennusvaihe on hyödyllinen, sillä silloin vältetään pit-
käaikainen haitta lähialueen asukkaille ja toiminnoille.

Työssä on esitetty neljä konseptin avulla suunniteltua puukerrosta-
loa, jotka perustuvat samaan rakenneratkaisuun ja tilojen suunnit-
teluun mutta joiden arkkitehtuuri poikkeaa toisitaan merkittävästi. 
Täydennysrakentamiskohteesta riippuen Noppa -puukerrostaloa 
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K E R R O K S E T
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erikokoista 
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Huoneistot voidaan 
järjestellä erilaisiksi 
asuinkerroksiksi.

Rungon 
perusmuoto
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mahdollisuuksia.
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N O P P A   
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SUORA 
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1 2

SAUNA JA
IRTAIMISTOVARASTO

MAANTASOKERROS 
EI VÄESTÖNSUOJAA

POLVEILEVA 
PERUSKERROS

SAUNALLINEN
MAANTASOKERROS

ISO  
IRTAIMISTOVARASTO

A 53 m2 KRS 1

KRS 2

KRS 3

KRS 4

KRS 5

KRS 6

KRS 7

KRS 8

KRS 9

E 24 m2

35 m2C

99 m2H

134 m2I

59 m2G

75 m2Do

111 m2F

45 m2B

75 m2Dv
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koko julkisivun 

levyisenä tai yksittäisinä 
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julkisivuvaihtoehdot. 
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Noppa -puukerrostalon suunnittelukonsepti koostuu kuudesta valintavaiheesta. 

Vaihtoehtoisia suunnitelmia. Noppa -konseptin avulla voidaan suunnitella arkkitehtuuriltaan vaihtelevia puukerrostaloja.   

 PETÄJÄ

 VALKOSAARNI

 KOLME VELJESTÄ

 KILPIKAARNA
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NOPPA MELLUNKYLÄÄN
Suunnitteluosuuden toisessa vaiheessa konseptin avulla on 
suunniteltu esimerkkikerrostalo Mellunkylään Laakavuorentielle, 
tontille johon Helsingin kaupunki on suunnitellut 
täydennysrakentamista. 

Mellunkylä on liikenteen keskeinen solmukohta ja sen rooli 
tulevaisuudessa vahvistuu. Helsingin uudessa yleiskaavassa 
(2016) alueelle on suunniteltu pikaraitiotieyhteys Mellunmäen 
metroasemalta Helsinki-Vantaan lentokentälle sekä bussilinjan 560 
korvaavaa Raide-Jokeri 2 pikaraitiotieyhteys. Lisäksi on suunniteltu 
metrolinjan jatkamista Mellunmäen nykyiseltä päätepysäkiltä 
Östersundomiin.

Mellunkylä on valittu vuonna 2019 Helsingin yhdeksi 
kaupunkiuudistusalueeksi, jossa tavoitteena on eriytymiskehityksen 
estäminen ja eri kaupunginosien tasavertaisen kehityksen 
varmistaminen. Mellunkylään on laadittu vuonna 2020 
suunnitteluperiaatteet, joiden tarkoituksena on ohjata alueen 
kehitystä ja kaavoitusta Helsingin yleiskaavan (2016) ja 
kaupunkiuudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

Näkymä sisäpihalta.

PAIKKA
Suunnittelukohteen tontin omistaa Helsingin kaupunki ja se on 
vuokrattu  Helsingin kaupungin asunnot oy:lle. Tontilla sijaitsee 
sinne vuonna 1991 rakennettu viisikerroksinen betonirunkoinen 
kerrostalo, jossa on 43 asuntoa. Lisäksi tontilla sijaitsee puuverhoillut 
pyörävarasto ja rakennus, jossa on muuntaja ja jätekatos.

Tontin pinta-ala on 3402 m2. Tällä hetkellä tontilla sijaitsee 35 
autopaikkaa. Suunnitelmassa esitetään tontille 25 autopaikkaa, joka 
vastaa nykyisiä vaatimuksia parkkipaikkojen määrästä.

MASSOITTELU
Laakavuoren Nopassa on viisi kerrosta ja sen kerrosala
on 1430 k-m2. Rakennuksella on harjakatto, joka on teknisen
toimivuutensa vuoksi pitkäikäinen ratkaisu. 

ULKOKUORI
Talon ulkoverhous on vaaleaksi maalattua vaakalautaa ja 
ensimmäisessä kerroksessa ruskeaa puupaneelia. Katto on savitiilinen 
harjakatto. Parvekkeet ovat tilavia ja CLT-runkoisia. Parvekkeet 
toimivat poistumisteinä ja siten niiden seinien materiaalina on sama 
verhous kuin ensimmäisessä kerroksessa.

NOPPA MELLUNKYLÄÄN
Suunnitteluosuuden toisessa vaiheessa konseptin avulla on suun-
niteltu esimerkkikerrostalo Mellunkylään Laakavuorentielle, tontille 
johon Helsingin kaupunki on suunnitellut täydennysrakentamista. 
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ne vuonna 1991 rakennettu viisikerroksinen betonirunkoinen ker-
rostalo, jossa on 43 asuntoa. Lisäksi tontilla sijaitsee puuverhoillut 
pyörävarasto ja rakennus, jossa on muuntaja ja jätekatos.

Tontin pinta-ala on 3402 m2. Tällä hetkellä tontilla sijaitsee 35 au-
topaikkaa. Suunnitelmassa esitetään tontille 25 autopaikkaa, joka 
vastaa nykyisiä vaatimuksia parkkipaikkojen määrästä.

MASSOITTELU
Laakavuoren Nopassa on viisi kerrosta ja sen kerrosala on 1430 
k-m2. Rakennuksella on harjakatto, joka on teknisen toimivuutensa 
vuoksi pitkäikäinen ratkaisu. 

ULKOKUORI
Talon ulkoverhous on vaaleaksi maalattua vaakalautaa ja ensimmäi-
sessä kerroksessa ruskeaa puupaneelia. Katto on savitiilinen harja-
katto. Parvekkeet ovat tilavia ja CLT-runkoisia. Parvekkeet toimivat 
poistumisteinä ja siten niiden seinien materiaalina on sama verhous 
kuin ensimmäisessä kerroksessa.
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Sijaintikartta ja pääkaupunkiseudun suunnitellut raidehankkeet, 
1:80 000.  

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen 
suunnitteluperiaatteiden aluerajaus.

Asemapiirros ja pelastussuunnitelma.
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Laakavuoren Noppassa on yhteensä yksitoista huoneistoa, joista 
seitsemän ovat keskenään erilaisia. Perheasunnoiksi luokiteltavia 
asuntoja on tällöin Helsingin kaupungin AM-ohjelman suosituksen 
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varattua parkkipaikkaa, sopii saunan sijaita parkkipaikkaa 
reunustavalla seinustalla. Saunaosaston vilvoittelutilasta aukeaa 
kaunis näkymä rauhallisille Laakavuoren rinteille. 

Ulkovälinevarastot sijaitsevat maantasokerroksen luoteiskulmassa,
tontilta Korvatunturinpolulle johtavan reitin ja tontilla jo sijaitsevan
ulkovälinevaraston välittämässä läheisyydessä. Rakennuksen 
lounaiskulmassa on avoin kerhotila, josta on käynti ja näkymät 
sisäpihalle. Sekä saunaosaston ja kerhotilan yhteydessä olevia 
tiloja voidaan käyttää esimerkiksi juhlien järjestämiseen tai 
etätyöhän. 

Pesutilat on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen. Arjen toiminnot 
saavat miellyttävän ja käytännöllisen paikan kun pesulan 
ikkunoista aukeaa näkymät kauniille sisäpihalle. Tekniset tilat 
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TILAT
Laakavuoren Noppassa on yhteensä yksitoista huoneistoa, joista 
seitsemän ovat keskenään erilaisia. Perheasunnoiksi luokiteltavia 
asuntoja on tällöin Helsingin kaupungin AM-ohjelman suosituk-
sen mukaisesti enemmän kuin 50 %. Jokaisessa asunnossa on 
kooltaan vähintään 10 m2 kokoinen lasitettu parveke.
 
Saunaosasto on suunnitelmassa sijoitettu maantasokerrokseen, 
rakennuksen koilliskulmaan. Koska tontin koillisosaa on autoille 
varattua parkkipaikkaa, sopii saunan sijaita parkkipaikkaa reunus-
tavalla seinustalla. Saunaosaston vilvoittelutilasta aukeaa kaunis 
näkymä rauhallisille Laakavuoren rinteille. 

Ulkovälinevarastot sijaitsevat maantasokerroksen luoteiskulmassa,
tontilta Korvatunturinpolulle johtavan reitin ja tontilla jo sijaitsevan
ulkovälinevaraston välittämässä läheisyydessä. Rakennuksen lou-
naiskulmassa on avoin kerhotila, josta on käynti ja näkymät sisä-
pihalle. Sekä saunaosaston ja kerhotilan yhteydessä olevia tiloja 
voidaan käyttää esimerkiksi juhlien järjestämiseen tai etätyöhän. 

Pesutilat on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen. Arjen toiminnot 
saavat miellyttävän ja käytännöllisen paikan kun pesulan ikku-
noista aukeaa näkymät kauniille sisäpihalle. Tekniset tilat sijaitse-
vat ensimmäisen kerroksen keskiosassa. Rakennuksen ylimmässä 
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JATKOKEHITYSTÄ
Suunnitelman rakenteet ovat nykyisen rakennuslainsäädännön 
mukaisia energiatehokkuudeltaan, ääneneristävyydeltään ja 
paloturvallisuuden näkökulmasta. Konseptin jatkokehitykselle 
mielenkiintoisen työn tarjoaisi rakennuksen rakenteiden tutkiminen 
ja läpikäyminen rakenne rakenteelta niin, että Noppa -kerrostalo 
voitaisiin rakentaa lainsäädännön normituksen täyttävästi täysin 
turvallisista ja luontoa kuormittamattomista materiaaleista. Asiaa 
tulee lähestyä kahta reittiä. Toinen on turvallisten materiaalien 
tutkiminen. On löydettävä lainsäädännön täyttävät ratkaisut 
turvallisten materiaalivalintojen kautta ja estää luonnolle haitallisten 
rakennustapojen käyttö. Materiaalipaletti on luultavasti suuremmilta 
osin jo olemassa, kysymys on pitkälti teollistumisen ajan myötä 
unohdetun perinteisen rakennusosaamisen uudelleen opettelusta 
ja sen sovittamisesta tehokkaampaan valmistusmalliin.

sijaitsevat ensimmäisen kerroksen keskiosassa. Rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa sijaitsee huoneistokohtaiset reilun kokoiset 
irtaimistovarastot.

Tontilla olevien rakennusten keskelle muodostuu sisäpiha. Sisäpihan
keskiössä on vehreä alue, jossa on ikään kuin ulkohuoneita eri 
toimintoihin. Vehreät istutusalueet jakavat ulkotilaa toisistaan ja 
antavat suojaa ja viihtyvyyttä. Kulkureitit yhdistävät pihan eri alueita 
ja tontin ulkopuolisia reittejä toisiinsa joustavasti. 
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JATKOKEHITYSTÄ
Suunnitelman rakenteet ovat nykyisen rakennuslainsäädännön 
mukaisia energiatehokkuudeltaan, ääneneristävyydeltään ja pa-
loturvallisuuden näkökulmasta. Konseptin jatkokehitykselle mie-
lenkiintoisen työn tarjoaisi rakennuksen rakenteiden tutkiminen 
ja läpikäyminen rakenne rakenteelta niin, että Noppa -kerrostalo 
voitaisiin rakentaa lainsäädännön normituksen täyttävästi täysin 
turvallisista ja luontoa kuormittamattomista materiaaleista. Asiaa 
tulee lähestyä kahta reittiä. Toinen on turvallisten materiaalien tutki-
minen. On löydettävä lainsäädännön täyttävät ratkaisut turvallisten 
materiaalivalintojen kautta ja estää luonnolle haitallisten rakennus-
tapojen käyttö. Materiaalipaletti on luultavasti suuremmilta osin jo 
olemassa, kysymys on pitkälti teollistumisen ajan myötä unohdetun 
perinteisen rakennusosaamisen uudelleen opettelusta ja sen sovit-
tamisesta tehokkaampaan valmistusmalliin.

kerroksessa sijaitsee huoneistokohtaiset reilun kokoiset irtaimisto-
varastot.

Tontilla olevien rakennusten keskelle muodostuu sisäpiha. Sisäpihan
keskiössä on vehreä alue, jossa on ikään kuin ulkohuoneita eri toi-
mintoihin. Vehreät istutusalueet jakavat ulkotilaa toisistaan ja anta-
vat suojaa ja viihtyvyyttä. Kulkureitit yhdistävät pihan eri alueita ja 
tontin ulkopuolisia reittejä toisiinsa joustavasti. 
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Toinen reitti on lainsäädännön kehittäminen. Rakentamista 
koskevan säädännön kautta pitää tulevaisuudessa voidaan 
tukea ja sallia vain kokonaisvaltaisen pitkäaikaiskestävyyden 
mukaisia rakenneratkaisuja. Tämä koskee siis esimerkiksi energia- 
ja paloturvallisuussäädöksiä. Talotekniikan suunnitteleminen 
rakennukseen nykyistä rakennustapaa huollettavammaksi lisäisi 
rakennusten pitkäikäisyyttä ja vähentäisi kalliiden remonttien 
tarvetta. Tarkempien ratkaisujen suunnittelu ja innovointi 
tämän kokonaisuuden osalta voisi olla merkittävä edistysaskel 
rakentamisen pitkäikäisyydelle kaikille rakennustyypeille. 

Puu on tulevaisuuden materiaali rakentamisessa. Se on 
ekologinen, lämmin ja inhimillinen. Rakennustapojen edelleen 
opettelun myötä voimme kunnioittaa sen ominaisuutta kestää 
jopa vuosisatoja. Näkymä etelästä.

Näkymä parvekkeelta.

Sisänäkymä.

Toinen reitti on lainsäädännön kehittäminen. Rakentamista kos-
kevan säädännön kautta pitää tulevaisuudessa voidaan tukea ja 
sallia vain kokonaisvaltaisen pitkäaikaiskestävyyden mukaisia ra-
kenneratkaisuja. Tämä koskee siis esimerkiksi energia- ja palotur-
vallisuussäädöksiä. Talotekniikan suunnitteleminen rakennukseen 
nykyistä rakennustapaa huollettavammaksi lisäisi rakennusten pit-
käikäisyyttä ja vähentäisi kalliiden remonttien tarvetta. Tarkempien 
ratkaisujen suunnittelu ja innovointi tämän kokonaisuuden osalta 
voisi olla merkittävä edistysaskel rakentamisen pitkäikäisyydelle 
kaikille rakennustyypeille. 

Puu on tulevaisuuden materiaali rakentamisessa. Se on ekologi-
nen, lämmin ja inhimillinen. Rakennustapojen edelleen opettelun 
myötä voimme kunnioittaa sen ominaisuutta kestää jopa vuosi-
satoja.
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Viistoilmakuva Peltolammin kaupunginosan alueelta. Rakennuksia on korotettu suunnitelman mu-
kaisesti ja rakenteellinen pysäköinti on sijoitettu keskeiselle kaupan alueelle.

Tekijä: Ville Ruokosenmäki (teksti ja kuvat)

3.6. Tampereen Peltolammi-
Multisillan lähiökerrostalojen 
korottaminen

Yli viidesosa Suomen rakennuskannasta on elinkaarensa päähän 
tulevia 1960- ja 1970-luvuilla rakentuneita lähiökerrostaloja. Tämän-
hetkisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi rakennukset tulisi 
peruskorjata purkamisen sijaan. Peruskorjaamisen ohella tulisi pyr-
kiä perusparantamiseen, jolla rakennuksen laatutasoa nostetaan.

Lähiöiden asukkaat arvottavat usein alueiden väljyyden ja luonto-
yhteyden niiden tärkeimmiksi arvoiksi. Lähiökerrostalojen peruskor-
jaaminen vaatii kuitenkin usein lisärakentamisesta saatavia tuloja. 
Alueiden arvoja on mahdollista säilyttää toteuttamalla lisärakenta-
minen nykyisiä rakennuksia korottamalla.

Lähiöalueille kohdistuva lisärakentaminen ja korotushankkeet ovat 
kaupunkien keskustoja haastavampia. Lähiöillä on usein todellisuut-
ta huonompi maine, eikä niihin rakennettavista asunnoista saa yhtä 
tuottoisaa myyntihintaa kuin keskeisemmillä sijainneilla. Kannatta-
vuutta voidaan lisätä, jos rakennetaan kerralla enemmän.

Korottamisen rakentamisajasta aiheutuvaa haittaa voidaan vähen-
tää toteuttamalla korotuskerrokset tilaelementeillä, joiden kustan-
nuksia voidaan laskea suuremmalla tuontantovolyymilla. Aluera-
kentamalla toteutetuissa lähiöissä on usein käytetty vain muutamaa 
rakennustyyppiä, ja toisiaan vastaavien rakennusten korottamisessa 
on mahdollista käyttää samoja tilaelementtiratkaisuja. Korottami-
nen on siis mahdollista tehdä useammalle tontille samaan aikaan ja 
samoilla ratkaisuilla, lisäten sen houkuttelevuutta rakentajille. Myös 
rakenteellinen pysäköinti on helpompi toteuttaa, kun kustannuksia 
on jakamassa useampi osapuoli.

Diplomityössä tutkitaan Peltolammin ja Multisillan lähiökerros-
taloalueiden korotusrakentamispotentiaalia. Työssä selvitetään 
lähiörakentamisen vaiheita ja korottamisen mahdollisuuksia kir-
jallisuuskatsauksella ja suunnitelmaosiossa tunnistetaan käytetyt 
rakennustyypit sekä tutkitaan alueiden korottamista yleissuunnitel-
matasolta yhden esimerkkitontin tasolle.

KONSEPTI
Tarkastelualueena on Tampereen Peltolammin ja Multisillan kau-
punginosat, jotka ovat osana lähiöohjelmaa 2020-2022. Kaupun-
ginosista valikoitiin tarkempaan tarkasteluun 1960-1990 -luvuilla 
rakentuneet yli 2-kerroksiset asuinrakennukset, joita on molem-
milla alueilla yhteensä 88 kappaletta. Tampereen kaupungilta saa-
duista lupakuvista tunnistetaan toisiaan vastaavat rakennustyypit, 
joille on mahdollista käyttää samoja korotusratkaisuja. Yhteen 
tyyppiin perehdytään tarkemmin laatimalla korotussuunnitelma 
yhdelle tontille.

Aluetasolla hyödynnetään Tampereen kaupungin paikkatieto-
aineistoa sekä kaupungilta saatua 3d-kuorimallia. Paikkatiedon 
avulla voidaan seuloa tarkasteluun sopivat rakennukset sekä etsiä 
rakenteelliselle pysäköinnille ja väestönsuojille sopivimmat paikat. 
Kuorimallin avulla pystytään arvioimaan korottamisen vaikutuk-
sia muun muassa alueleikkauksilla ja näkymäanalyyseillä. Raken-
nustyypittelyn ja tarkemman korotussuunnitelman tuella muo-
dostetaan koko alueen kattava korottamisen yleissuunnitelma. 
Suunnitelmaa peilataan molempiin kaupunginosiin 2010-luvulla 
laadittuihin arvoinventointeihin.

Rakennustyypittelyssä tunnistetaan kaupunginosissa käytetyt ra-
kennustyypit toisiaan vastaaviin lamelleihin. Lamelleista esitellään 
lyhyet tiivistelmät, joissa kerrotaan niissä käytetyt rakentamisrat-
kaisut ja esitetään suositukset korottamiselle sekä jälkiasennush-
issille. Samalla arvioidaan lyhyesti korottamisen vaikutusta raken-
nukseen.

Tarkemmassa suunnitelmassa laaditaan ehdotus yhden tontin korot-
tamiselle. A-lamellityypistä koostuvia rakennuksia tutkitaan yhden ja 
kahden kerroksen korottamisen osalta. Suunnitelmassa esitetään pii-
rustukset asemapiirroksen tasolta pohja- ja leikkauspiirustusten tark-
kuuteen.

Työn tueksi laadittiin asukaskysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa 
taloyhtiöiden tietoisuutta ja halukkuutta korotusrakentamiseen sekä 
niiden peruskorjaustarvetta. Kysely osoitettiin aluksi taloyhtiöiden 
hallituksille, mutta laajennettiin pienehkön vastausmäärän takia kos-
kemaan lähiöhankkeessa aktiiviseksi nousseita asukkaita. Kyselyyn 
saatiin lopulta yhteensä 39 vastaajaa. Vastausten mukaan noin puolet 
asukkaista vastustaa kaikkea korottamista ja yllättäen lähes puolet ei-
vät kokeneet hissiä tarpeelliseksi asuinrakennuksessaan. Monien talo-
yhtiöt oli äskettäin peruskorjattu, mikä voi vaikuttaa kyselyn tuloksiin.

Diplomityötä laadittaessa eri tasoilla toimiminen mahdollisti ylempien 
tasojen iteroinnin alemmilta tasoilta saatujen havaintojen perusteella. 
Esimerkiksi rakennustyyppien tarkastelu vaikutti yleissuunnitelmassa 
suositeltujen korotuskerrosten lukumäärään. Rakennustyypeissä, jois-
sa jälkiasennushissin rakenteet on tuotava vanhan rakennusrungon 
ulkopuolelle kustannukset ovat usein huomattavasti korkeammat ja 
vaativat kahden lisäkerroksen rakentamisen. Tarkemmassa suunnitel-
massa todettiin kahden kerroksen korottamisen vaikuttavan huomat-
tavasti pitkien A-lamellien olemukseen ja siten koko alueen arvoihin. 

Työtä käsitellään kolmella tasolla: Aluetason yleissuunnitelmalla, 
rakennuskohtaisella lamellityyppien määrittelyllä ja tonttikohtaisella 
suunnitelmalla.

Tarkastelualue kattaa Peltolammin ja Multisillan kaupungin-
osat Tampereen eteläosassa.
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ALUETARKASTELU JA 
YLEISSUUNNITELMA
Yleissuunnitelma laadittiin korottamisen määrää ohjaavaksi sekä ra-
kenteellisen pysäköinnin ja väestönsuojien sijainteja suosittelevaksi.
Koska taloyhtiöiden tarpeet voivat olla vaihtelevia, ei päädytty eh-
dottamaan tarkkoja rakentamismääriä vaan mahdollistamaan ko-
rottaminen halukkaiden osalta. Rakennusyyppittelyssä on esitetty 
eri tyyppien sijainti tarkastelualueella sekä niille sopivat korotusrat-
kaisut. Lisäksi yleissuunnitelmassa ja rakennustyypittelyssä annetaan 
laadullisia suosituksia korotuskerrosten sulauttamisesta vanhaan ra-
kennukseen.

Yleissuunnitelman korottamisen määrää ohjaa sekä lamellityyppien 
ominaisuudet, että alueille laaditut arvoinventoinnit. Kaupunkiku-
vallisesti arvokkaammaksi arvotettu ja rakenteiltaan soveltuvampi 
Peltolammi esitetään korotettavaksi yhdellä kerroksella. Tonttikoh-
taisesta tarkemmasta suunnitelmasta saatiin arvokasta lisätietoa 
tarkastelualueen yleisimmän rakennuslamellin, A-lamellin korot-
tamiseen. Multisillan kaupunkikuvallisesti kirjavammassa ja raken-
neteknisesti haastavammassa ympäristössä korottamisen määräk-
si ehdotetaan kahta kerrosta. Multisilta ei ole kaupunkikuvallisesti 
yhtä arvokas kuin Peltolammi ja monissa sen rakennuksissa jälkia-
sennushissi vaatii rakennusrungon ulkopuolelle rakentamisen. Kau-
konäkymien varjelemiseksi Multisillan maastollisesti korkeimmilla 
kohdilla sijaitsevat rakennukset päädyttiin kuitenkin esittämään yh-
dellä kerroksella korotettavaksi. 

Lähiöalueilla yksi merkittävimpiä lisärakentamisesta muodostuvia 
haasteita on uusien pysäköintipaikkojen rakentaminen. Lähiöiden 
asukkaiden usein tärkeäksi nostaman luontoyhteyden arvostuksen 
takia  ennestään mittavien pysäköintikenttien laajentaminen ei ole 
toivottava ratkaisu. Rakenteellinen pysäköinti on usein hankala si-
joittaa tontille, minkä lisäksi sen huomattavan korkeat kustannukset 
heikentävät lisärakentamisen kannattavuutta. Lisärakentamisesta 
aiheutuva väestönsuojien laajentaminen on niinikään vaikea toteut-
taa vanhaan rakenteeseen. Uuden väestönsuojan rakentaminen 
tontille on pysäköinnin tapaan haastavaa.

Yleissuunnitelmassa pysäköinti- ja väestönsuojatarpeet ratkaistaan 
keskittämällä ne rakenteellisina paikoille, joista niillä voidaan palvel-
la mahdollisimman montaa kiinteistöä. Pysäköintitalon mallina on 
käytetty Helsingin ja Vantaan kaupungin sekä Ympäristöministeriön 
konseptia modulaarisesta puisesta pysäköintitalosta. Pysäköintita-
lon laajuus voidaan mitoittaa korottamiseen ryhtyvien taloyhtiöiden 
yhteishankkeiden mukaisesti ja samalla jakaa rakentamisen riskiä 
monen osapuolen kesken. Pysäköintitalot on yleissuunnitelmassa 
mitoitettu niin, että korottaminen toteutetaan koko suunnitelman 
laajuudella. Laskennassa on hyödynnetty Tampereen kaupungin 
pysäköintinormin vähennyksiä ja Peltolammia reunustavan uuden 
aluekeskuksen toteutuminen voi laskea pysäköintipaikkatarvetta 
entisestään. 

Korotuskerrosten lukumäärää voitiin tutkia kuorimallista tehtyjen alueleikkausten avulla. Tavoitteena oli, etteivät lisäkerrokset vaikuta 
merkittävästi alueiden luontonäkymiin.

Lamellityyppi C:n jälkiasennushissien vaatimat rakenteet sekä 
korottamisen vaikutus rakennushahmoon.

Kuusi ja puolikerroksinen pysäköintitalo Multisillassa. Pysäköintitalo 
on asemoitu kaavoitusohjelmassa muutoksen alla olevalle alueelle.

1. kerroksen korotus

Peltolammi suositellaan korotet-
tavaksi yhdellä kerroksella alueen 
kaupunkikuvan suojelemiseksi. 
Korotusosat tulisi pyrkiä sulautta-
maan olevaan rakenteeseen, jotta 
pitkien lamellien katukuvallinen 
arvo säilyy. 

2. kerroksen korotus

Multisillan monimuotoisessa ym-
päristössä kahden kerroksen ko-
rotuksella ei menetetä oleellisesti 
alueen arvoja. Jälkiasennushissin 
rakentaminen vaatii rakennusrun-
gon ulkopuolisia kuiluja, jotka on 
mahdollista sulauttaa olevaan ra-
kennuskantaan. 

Pysäköintitalot

Korotusrakentamisesta aiheutuvat 
pysäköintipaikkatarpeet osoitetaan 
toteutettavaksi rakenteellisena py-
säköintinä. Katkoviiva  rajaa py-
säköintitalolle osoitetut kiinteistöt 
300m säteellä. 

Väestönsuojat

Pysäköintitalojen yhteyteen raken-
netaan keskitetyt väestönsuojat. 
Yhtenäinen viiva rajaa väestön-
suojaan osoitetut kiinteistöt 500m 
säteellä.

Yleissuunnitelma korottamiselle Peltolammin ja Multisillan alueilla, 1:15 000.
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TONTTIKOHTAINEN TARKASTELU
Tarkempaan suunnitelmaan valittiin kerrosalaltaan Peltolammin toi-
siksi suurin tontti, joka sijaitsee Peltolammin koillisnurkassa Sääs-
täjänkadun ja Peltolamminkadun risteyksessä. Tontilla on kaksi ra-
kennusmassaa, jotka ovat A-lamelleja: 3-kerroksisia, hissittömiä ja 
maantasakellarisia elementtitaloja. Oleva asuntojakauma on varsin 
monipuolinen, joista lukumääräisesti eniten on keittokomerollisia 
kaksioita.

Uudet asunnot ovat pääasiassa pienehköjä kaksioita ja kolmioita, 
koska ne ovat halutuimpia erityisesti nuoremman väestön keskuu-
dessa. Asunnot koostetaan CLT-tilaelementeistä, joita tarvitaan pei-
laus huomioimatta 10 erilaista kappaletta. Suurimmissa asunnoissa 
tilaelementtien välissä käytetään pilari-palkki -rakennetta, jotta tilat 
ovat muuntojoustavampia. Vanhaan portaaseen asennetaan jälki-
asennushissi porrassyöksyjen väliin, mikä hyödyttää myös nykyisiä 
asukkaita. Uusien asuntojen varastot on helpohkosti sijoitettavissa 
uudelleenjärjestelyllä vanhan rakenteen tiloihin.

Tontin pohjoisosan rakennus suunniteltiin korotettavaksi vain yh-
dellä kerroksella. Korotusmassat suunniteltiin tarkoituksella pelkiste-
tyksi ja vanhalle rakenteelle alisteiseksi. Suunnitelmassa huomattiin, 
miten suuri merkitys korotuskerroksien lukumäärällä on ympäristön 
säilymiselle. Yhden kerroksen korottaminen voi olla riittävä taloyh-
tiöiden korjaushankkeiden tukemiseen, jos rakennuksissa käytetään 
samanlaisia elementtiratkaisuja. Yleissuunnitelmassa Peltolammin 
arvokas ympäristö päädyttiin osoittamaan yhdellä kerroksella ko-
rotettavaksi.

Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut on mahdollista yleistää kaikkiin 
A-lamelleihin, joita Peltolammin asuinrakennuksista on valtaosa. 
Muiden lamellityyppien korotusratkaisut jäivät työn laajuuden puit-
teissa karkeammalle tasolle.

Asemapiirros 1:2000. Pidempää rakennusmassaa korotetaan 
kahdella kerroksella ja lyhyempää yhdellä kerroksella.

Näkymä Peltolamminkadulta luoteeseen. Kahden kerroksen koro-
tuksen vaikutus rakennushahmoon on merkittävä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn tavoitteena oli etsiä Peltolammin ja Multisillan lähiökerros-
taloalueille yleistettäviä korotusratkaisuja alueiden arvot huo-
mioiden. Tarkastelun tuloksena alueelta tunnistettiin kuusi eri 
lamellityyppiä, niille soveltuvat korotusratkaisut sekä yleissuun-
nitelmatasolla korotuskerrosten lukumäärät. A-lamellille tehtiin 
lähempi tarkastelu yhden tontin osalta.

Korotusrakentaminen on lähiöalueiden arvoja säästävä lisära-
kentamistapa, jolla säilytetään alueille ominainen väljyys. Korot-
taminen on kannattavaa toteuttaa tilaelementtirakenteisena, jot-
ta tontilla kuluvaa rakentamisaikaa voidaan vähentää. Lyhyempi 
rakentamisaika on kustannustehokkaampaa ja asukkaita vähem-
män häiritsevää. Tilaelementtirakentamisessa erilaisten element-
tien määrä kannattaa minimoida ja rakentaa enemmän kerralla, 
jolloin elementtien yksikkökustannukset laskevat.

Rakennustyyppien tunnistaminen mahdollistaa useamman talo-
yhtiön yhteiskorottamisen, millä voi olla ratkaiseva vaikutus sekä 
riskien jaossa, että rakentajien motivoimisessa hankkeeseen ryhty-
miseen. Samalla korottamisen määrää sekä tapaa voidaan ohjata 
perustuen alueiden arvoinventointeihin ja tässä työssä esitettyihin 
suosituksiin. Yhteishankkeilla voidaan myös helpottaa pysäköinti- 
ja väestönsuojatarpeiden toteuttamista keskitetysti paikoille, joilla 
niiden vaikutus ympäristöön on vähäinen.

3H + TPK
55 m²

1H + TPK
34 m²

2H + TPK
44 m² 3H + TPK

55 m²3H + TPK
55m²

varasto
13 m²

2H + TPK
44 m²

Korotuskerrokset 4-5, 1:1000. Asuntojakauma mukailee vanhaa 
rakennetta.

Kerrospohjaote, 1:200. Suuremmat asunnot koostuvat kahdesta tilaelementistä, yksiöt yhdestä. Kolmiois-
sa tilaelementtien välistä tilajakaumaa on mahdollista muuttaa.

4h + k 82 m²

3h + tpk 55 m²

2h + tpk 44 m²

1h + tpk 34 m²
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4.1. LÄHIÖKERROSTALOJEN 
KORJAAMINEN 
Lähiöt ovat olleet osa suomalaista kaupun-
kirakennetta erityisesti 1960-luvulta lähtien. 
Myös nykyisten uusien asuinalueiden suunnit-
telussa on havaittavissa lähiömäisiä piirteitä. 
Lähiöiden fyysinen ja sosiaalinen ympäristö 
muodostavat joka viidennen suomalaisen 
päivittäisen elinpiirin. Lähiöt eivät muodos-
ta homogeenista ryhmää, sillä ajan kuluessa 
suunnittelun ideologiset lähtökohdat muut-
tuivat ja sekoittuivat kaupunkisuunnitteluihan-
teiden ja poliittisten tavoitteiden muutosten 
mukana. Lähiöiden toteuttamiseen vaikuttivat 
myös rakennus- ja elementtitekniikan kehitys 
sekä tehokkaan rakentamisen paineet. Tästä 
huolimatta lähiöille on useimmiten ominaista 
luontoyhteys ja väljyys. Jälkimmäisen ominai-
suuden vuoksi lähiöt nähdään yhä useammin 
houkuttelevina täydennysrakentamisen koh-
teina. Luontoyhteydellä on tutkitusti yhteys 
asukkaiden koetulle hyvinvoinnille, mikä tulisi 
huomioida myös täydentävässä suunnitte-
lussa. Tutuksi käynyt rakennettu ympäristö 
on merkityksellinen myös yhteisön ja paikan 
identiteetille. Tästä syystä purkamalla ja uu-
disrakentamalla aluetta tiivistävän suunnit-
telun lähestymistavan rinnalla pitäisi nähdä 
myös muita vaihtoehtoja.  Korjausvelkaisten 
lähiökerrostalojen kor-jaaminen nähdään liian 
usein taloudellisesti kannattamattomana, jol-
loin unohdetaan kestävän kehityksen näkö-
kulma, mihin liittyy hiilijalanjäljen minimoimi-
nen myös rakentamisessa.

Lähiörakennukset, kuten moni muukin osa 
Suomen rakennuskannasta, ovat tulleet pe-
ruskorjausikään. Kerrostalot vaativat korja-
usta julkisivujen, vesikattojen ja talotekniikan 
osalta, monien muiden rakennusosien lisäksi. 
Rakennusten korjausten yhteydessä on hyvä 
tilaisuus kehittää myös viihtyisyyttä ja es-
teettömyyttä esimerkiksi lisäämällä hissi, joka 
monesta lähiön lamellitalosta uupuu. Tiet-
tyjen rakennusosien kulumisen ja korjausta 

4
YHTEISÖLLISYYS JA 
OSALLISTAVA 
SUUNNITTELU 
LÄHIÖKERROSTALO-
JEN KORJAAMISESSA

kaipaavien vaurioiden lisäksi on myös kiinnit-
tävä huomiota energiatehokkuuden paran-
tamiseen korjauksen yhteydessä. Lähiöt ovat 
Suomen rakennuskannan energiatehottomin 
osa, niiden rakennusten vaipan huonon eris-
tävyyden takia. (Soikkeli, Koiso-Kanttila & Sorri 
2014) Rakennetun ympäristön osuus Suomen 
energiankäytöstä on 60 % ja päästöistä 55 %, 
joista 2/3 tulee rakennusten energiankäytöstä. 
Suurin osa rakennetun ympäristön päästöistä 
syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta ener-
giankulutuksesta, josta 1960- ja 1970- luvun 
rakennuskanta kattaa merkittävän osan. (Ra-
kennusteollisuus 2021) Tästä syystä etenkin 
lähiöiden kerrostalojen energiakorjaus on 
tärkeää ottaa huomioon Suomen päästöjen 
vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torju-
misessa.

Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että 
kerrostalojen elinkaaren jatkaminen korjaa-
malla on kestävän kehityksen näkökulmasta 
kannattavaa. Korjattujen rakennusten hiili-
dioksidipäästöt ovat pienempiä kuin uusil-
la rakennuksilla, vaikka uudet rakennukset 
tehtäisiin vanhoja energiatehokkaampina. 
(Esim. Kokkonen 2021) Suomi tavoittelee hii-
lineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja 
hiilinegatiivisuutta 2040-luvulla. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää merkittäviä päästö-
vähennyksiä sekä vähähiilisiä ratkaisuja myös 
rakennusten ja rakentamisen osalta. Ympäris-
töministeriö onkin valmistelemassa asetusta, 
jossa säädetään rakennusten elinkaaren vä-
hähiilisyydestä, ilmastoselvityksen laatimisesta 
ja sisällöstä sekä Suomen oloihin kehitetystä 
arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä ra-
kennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien 
hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa. 
Ehdotuksen mukaan pääsuunnittelijan, raken-
nussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan olisi 
tehtäviensä mukaisesti laadittava ilmastosel-
vitys, jossa hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki olisi 
arvioitava uuden rakennuksen koko elinkaa-
ren tai laajamittaisesti korjattavan rakennuk-
sen korjauksen ja sen jälkeisten rakennuksen 

elinkaaren vaiheiden ajalta. Hiilijalanjälki olisi 
tulevaisuudessa arvioitava laskemalla elin-
kaaren eri vaiheiden aikana syntyvien haital-
listen kasvihuonekaasujen kokonaismäärä. 
Kokonaismäärään vaikuttaisivat siis mm. ra-
kennustuotteiden valmistuksen, rakennus- ja 
purkujätteen käsittelyn ja loppusijoituksen, 
kuljetuksien sekä rakennuksen energian käy-
tön hiilijalanjälki. Uuden rakennuksen tai 
laajamittaisesti korjattavan rakennuksen vä-
hähiilisyyden arvioinnissa olisi käytettävä 50 
vuoden arviointijaksoa rakennuksen käyttö-
vaiheen arviointiin. (Ilmastoselvitys 2021) Pai-
neet rakennusten korjaamiselle purkamisen ja 
uudisrakentamisen sijaan tulevat kasvamaan. 
Tämä muuttaa suhtautumista kerrostalojen 
korjaamiseen.

Viime vuosien aikana korostunut tehokkuu-
den tavoittelu rakennusalalla on tuottanut 
entistä pienempiä asuntoja asuntomarkki-
noille. Tilastokeskuksen mukaan suurimmissa 
kaupungeissa vuonna 2020 valmistuneiden 
kerrostalojen vuokra-asunnot ovat keskimää-
rin melkein kymmenen neliömetriä pienem-
piä kuin vuonna 2010 valmistuneet. (Suomen 
virallinen tilasto (SVT), 2020) Uudistuotan-
non kerrostalojen runkosyvyydet ovat paljon 
massiivisempia kuin ennen. Sen seurauksena 
monista pienemmistä asunnoista muodostuu 
vain yhteen suuntaan aukeavia pimeitä ja ka-
peita asuntoja. (Parviala 2021) Usein näiden 
asuntojen sisustettavuus on hyvin yksipuolis-
ta, jolloin eri ihmisten asumistarpeille ei löydy 
vaihtoehtoja. Asunnot sopivat vain tietyn elä-
mäntilanteen tai elintavan omaavien asukkai-
den tarpeisiin. 1960–1980 -luvuilla rakennettu-
jen kerrostalojen asuntoihin liittyy puolestaan 
positiivisia ominaisuuksia. Niiden huoneisto-
jen ja huoneiden mitoitus on nykykerrosta-
loihin verrattuna väljä, mikä sallii huoneiden 
monipuolisen käytön ja kalustettavuuden. 
Tämä positiivinen ominaisuus on huomattu 
erityisesti pandemian aikana, jolloin etätyös-
kentely on lisääntynyt. Koronapandemian 
aiheuttama etätyöskentelyn lisääntyminen 
on herättänyt keskustelua mediassa etätyös-
kentelyyn tarvittavista tiloista kotona. Tässä 
yhteydessä esimerkiksi 1970-luvun väljät lä-
hiökerrostalojen pohjaratkaisut, joissa asumi-
sen eri toiminnot kuten oleskelu, nukkuminen 
ja ruuanlaitto on eriytetty toisistaan, nähdään 
positiivisina verrattuna nykypäivän asunto-
pohjiin, jossa huoneet ovat pieniä ja oleskelu 
ja ruuanlaittotoiminnot on usein yhdistetty.  
Erilliset keittiötoiminnot joustavat asunnon 
sisällä tapahtuvassa etätyöskentelyssä: keittiö 
toimii lisähuoneena useamman perheenjäse-
nen tarvitessa rauhallisen tilan työskentelylle. 
Väljähkön mitoituksen puolesta etätyösken-
telypisteelle löytyy vanhoissa lähiöasunnois-
sa monia eri paikkoja suljettavista huoneista. 
(Parviala 2021) Väljä mitoitus mahdollistaa 
myös helposti muunneltavan sisustuksen eri 
asukkaiden tarpeisiin, ja kalustettavuus jous-
taa muuttuvissa perhetilanteissa. Lähiökerros-
talohin liittyy myös positiivisia mahdollisuuksia 

yhteistilojen käytön tehostamisen suhteen. 
Esimerkiksi ikääntyvälle väestölle voidaan tuo-
da tilapäispalveluja kerrostalojen yhteistiloihin, 
ja ne sallivat joustavan monipuolisen käytön, 
kuten asuntojen laajenemisen tavanomaisten 
huonetilojen ulkopuolelle esimerkiksi askarte-
lu- ja harrastetiloina. 

1960- ja 1970- luvun kerrostalojen asunto-
jen tilajärjestelyt ovat kestäneet hyvin ai-
kaa toisin kuin rakennusten tekninen kunto 
ja arkkitehtuuri. Asukasbarometrin mukaan 
melkein puolet lähiövyöhykkeillä asuvista on 
tyytymättömiä asuinalueensa arkkitehtuuriin 
ja ilmeeseen. (Strandell 2017) Jo rakennusvai-
heessa 1960 – ja 1970 – luvulla rakennettujen 
lähiöiden arkkitehtuuria kritisoitiin ankeaksi. 
(Lindfors 2009) Ajan rakennusten, etenkin 
kerrostalojen, arkkitehtuuri ei ole kovin ihmis-
läheistä maantasokerrosten ja päätyjulkisivu-
jen sulkeutuneisuuden puolesta. (Neuvonen 
2006) Käytetyt materiaalit, lähinnä näkyvät 
betonipinnat, tuovat lähiöiden ympäristöille 
usein yksitoikkoisen ja teollisen tunnelman. 
Silti myös lähiöihin on liitettävä rakennus-
suojelun näkökulma, ja tehtävä mahdollisia 
muutoksia niiden arkkitehtuuriin perustellusti 
ja harkitusti. 

4.2. YHTEISET TILAT ELIN-
KAARIASUMISEN VOIMA-
VARANA - YHTEISTILOJEN 
MAHDOLLISUUDET 
YHTEISÖLLISYYDEN VAH-
VISTAJANA JA ASUMISEN 
MONIPUOLISTAJANA
Lähiöiden täydennysrakentaminen auttaa 
vahvistamaan alueiden väestöpohjaa ja var-
mistaa siten palveluiden säilymisen, mikä on 
sekä vanhojen että alueelle muuttavien uusien 
asukkaiden etujen mukaista. Se on myös te-
hokas keino hidastaa kaupunkien leviämistä. 
Tämän tutkimuksen yksi keskeinen periaate 
on ollut asukaslähtöisyyden korostaminen 
paitsi suunnittelussa myös lopputuloksen ta-
voitteena. 

Asukas- ja yhteistilat ovat kerrostalorakenta-
misessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaneet 
tiloja, jotka on tarkoitettu asukkaiden yh-
teiskäyttöön. Esimerkkejä tällaisista arkiseen 
käyttöön tarkoitetuista tiloista ovat varastoti-
lat, pesulat, kuivaushuoneet ja yhteiskäyttöi-
set saunatilat, jotka aikanaan olivat asukkaille 
tarpeellisia. Yleensä edellämainitut tilat sijoit-
tuvat lähiökerrostaloissa kellaritiloihin tai nk. 
maanpäälliseen kellarikerrokseen. Kerhotiloja, 
jotka mahdollistavat viihtyisän kohtaamisen, 
on hyvin harvassa kohteessa. (Laitinen & 
Norvasuo, 2014: 7; Suominen, 2016: 3) Asu-
Mut-hankkeessa on tarkasteltu yhteistilojen 
mahdollisuuksia asumistoimintojen laajenta-
jina ja yhteisöllisyyden mahdollistajina. Nä-
kökulma liittyy tutkimushankkeen kysymyk-
seen siitä, millaiset asunnot tai rakennukset 



68 69AsuMut-hankkeen loppujulkaisu 2022 

sopisivat eri ikäryhmille ja mahdollistaisivat 
monipuolisen asumisen? Asuntojen tilalliset 
ratkaisut perustuvat yleensä perhe-elämän 
arkitoimintoihin, vaikka kotitalouksien koko ja 
elämän olosuhteet vaihtelevat. Voisiko nykyi-
siä asuntoja päivittää lisäämällä yhteisiä tiloja? 
Onko jokaisessa huoneistossa välttämättä ol-
tava tilaa pyykinpesulle, saunalle ja ruoanlait-
toon, vai voisivatko jotkut näistä toiminnoista 
sijaita muualla rakennuksessa? Rakennusten 
tilatehokkuuden parantaminen on nähty tässä 
osaratkaisuna kohti hiilineutraaliutta. Suun-
nittelijoille ja aluekehittäjille on suuri haaste 
sopeutua kasvavaan yksin elävään väestöön 
lisäämättä hiilijalanjälkeä henkeä kohden.

4.2.1. YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISYYS
Yhteisön määritelmä terminä yleisesti on laa-
ja-alainen ja sidoksissa kontekstiin ja paikkaan, 
jonka yhteydessä yhteisöistä puhutaan. Ter-
min eri määritelmiä kuitenkin yhdistää se, että 
yhteisöön kuuluvia ihmisiä yhdistää jokin asia 
tai paikka. Sosiologisen ajattelun näkökulmas-
ta yhteisöä kuvataan keskeisenä sosiaalisen ja 
yhteiskunnallisen organisoitumisen muotona. 
(Aro 2011) Asumiskulttuurin näkökannalta pe-
rinteisellä määritelmällä yhteisöt rakentuvat 
sukulaissuhteiden tai fyysisen asuinpaikan pe-
rusteella. Yhteisö on organisoitunut elämään 
samalla alueella tai yksikössä, kuten taloyh-
tiössä ja kerrostalossa. (Haapamatti, K. & Elo, 
S. 2015).

Muodostunut yhteisö ei tarkoita automaatti-
sesti yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys muodostuu 
ihmisten keskinäisestä avoimesta vuorovaiku-
tuksesta, molemminpuolisesta luottamukselli-
suudesta ja osallistumisesta. Sen kokemiseen 
linkittyy vahvasti ihmisen tunne kokemuk-
sesta yhteisöön kuulumisesta: hyväksytyksi 
tulemisen tunteesta, sekä tarpeellisuuden- ja 
arvokkuuden tunteista. (Nurminen 2020: 3) 
Yhteisöllisyys on siten monitahoinen asia, joka 
yhteisöllisen asumiskulttuurin kannalta syntyy 
erilaisista rinnakkaisista ja lomittaisista asumi-
sen kulttuureista. Voidaan myös ajatella, että 
yhteisöllinen asuminen ei ole staattinen ilmiö 
vaan elävä, ajan ja asukkaiden myötä muuttu-
va asumismuoto. (Helamaa & Pylvänen 2012: 
24) Ihmisten kaipuu yhteisöllisyyttä kohtaan 
on ilmentynyt urbaanissa kaupunkikulttuuris-
sa Suomessa. Kuluneella vuosikymmenellä on 
syntynyt yhteisen tekemisen ja kohtaamisen 
urbaani kulttuuri, joka näkyy esimerkiksi ravin-
tolapäivinä, katukirpputoreina, kierrätysryh-
minä, luku- ja ruokapiireinä. (Korpela, 2014: 
12; Vedenpää, 2012) Kiinnostus yhteisöllisyy-
teen ja yhdessä tekemiseen puoltaa omalta 
osaltaan tarvetta tutkia yhteisöllisen asumisen 
kehittämistä Suomessa. 

Yhteisöllisyyttä tukevaa ympäristöä ja toimin-
toja voidaan helposti liittää uudisrakennuksen 
suunnitteluun. Kun tarkastellaan jo olemassa 
olevaa yhteisöä esimerkiksi asuinkerrostalos-
sa, on lähtökohta haastavampi. Hankkeessa 
on tarkasteltu erityisesti sitä, miten korjaus-

suunnittelun keinoin voidaan tukea yhteisöl-
lisyyttä ja ihmisten kohtaamista. Hankkeessa 
lähestyttiin yhteisöllisyyttä yhteiskäyttötilojen 
lähtökohdasta tarkastelemalla kahta olemas-
sa olevaa vuokratalokohdetta, joista toinen 
sijaitsi Pohjois-Suomessa Oulussa ja toinen 
Etelä-Suomessa Tampereella. Molemmat 
kohteet ovat kaupunkien vuokrataloyhtiöiden 
omistamia. Tässä tutkimuksessa yhteisöllisel-
lä asumisella tarkoitetaan sitä, että asukkaille 
kehitetään korjaussuunnittelun yhteydessä 
tavanomaista enemmän yhteisöllisiä tiloja ja 
tarkastellaan, miten yhteiset tilat voisivat kan-
nustaa yhteisölliseen toimintaan ja tätä kaut-
ta lisätä asukkaiden hyvinvointia ja parantaa 
asukkaiden elämänlaatua elämänkaaren eri 
vaiheissa. Yhteisöllinen asuminen ei ole asuk-
kaita velvoittavaa eikä yhteisöllisyys ole niin 
tavoitteellista kuin esimerkiksi varsinaisessa 
yhteisöasumisessa. (Helamaa & Pylvänen 
2012: 25)

Osana hankkeen yhteisöllisyyden teemaa An-
nika Taipale tarkasteli millaisia mahdollisuuk-
sia ikääntyneiden sekä maahanmuuttajien 
välinen holistinen yhteisasumisjärjestely voisi 
aikaansaada. Hänen tavoitteenaan oli etsiä 
yhteisasumisjärjestelyn toimivuutta tukevia 
teemoja ja näitä tukevia asuntosuunnittelun 
periaatteita. Teoreettisen lähestymistavan li-
säksi hän tarkasteli aihetta monisukupolvisen 
sekä -etnisen yhteisöllisyyden pohjalta. Työn 
tiivistelmä on tämän julkaisun sivulla 75, ja 
keväästä 2023 lähtien työ on kokonaisuudes-
saan luettavissa myös sähköisessä muodossa.

4.2.2. YHTEISTEN TILOJEN 
TARPEELLISUUS KERROSTALOJEN 
KORJAUSTEN YHTEYDESSÄ
Tilastokeskuksen mukaan Suomen väestöstä 
yli puoli miljoonaa 30–64-vuotiasta asuu yk-
sin: suurimman osuuden yksinasuvista muo-
dostavat yli 75-vuotiaat naiset. Asuntokun-
tien keskikoot ovat pienentyneet 1960-luvun 
3,34:sta 2020-luvun 1,96:een. (Suomen viralli-
nen tilasto (SVT), 2020) Erilaiset elämäntilan-
teet ja perherakenteiden muutokset, jolloin 
asutaan yksin, voivat liittyä yksinhuoltajuu-
teen, avioeroon, lasten kotoa pois muutta-
miseen, opiskeluun tai ajankohtaisimpana 
ilmiönä pandemia-ajan etätöihin. Väestö- ja 
perherakenteen muutokset haastavat kehittä-
mään entistä monipuolisempia asumisvaihto-
ehtoja myös olemassa olevissa kerrostaloissa. 
Elämäntilanteiden muuttuessa on tärkeää, 
että asunnot ja jopa yhteistilat joustavat tila-
järjestelyiltään muuttuvissa olosuhteissa. Mo-
nipuoliset yhteistilat voivat laajentaa asumisen 
piiriä ja monipuolistaa asumisen toimintoja. 
Asuinalueen sosiaaliset kontaktit ovat erityi-
sen tärkeitä ihmisille, joiden liikkumisen piiri 
rajoittuu lähiympäristöön iän tai elämäntilan-
teen takia. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 16–17) 
Olemassa oleva ja läheinen asuinyhteisö voi 
parhaimmillaan tuoda elämään pysyvyyttä, 
lisätä sosiaalisten kontaktien määrää, tuoda 
tukea arkeen ja luoda turvallisuuden tunnetta.

”Onko jokaisessa huo-
neistossa välttämättä 
oltava tilaa pyykinpesulle, 
saunalle ja ruoanlaittoon, 
vai voisivatko jotkut 
näistä toiminnoista sijaita 
muualla rakennuksessa?”

Kasvava yksinäisyys ja yksin selviämisen kult-
tuuri ovat yksi yhteiskuntamme ongelmista, 
joilla on vahva yhteys muun muassa ma-
sennuksen kanssa. Erityisesti yksinäisyydes-
tä kärsivät ikäihmiset, muualta muuttaneet, 
yksinhuoltajat sekä muuten vajaakuntoiset 
ihmiset (Korpela, 2014: 8). Esimerkiksi vuon-
na 2020 alkanut koronapandemia on lisän-
nyt opiskelun ja työn painottumista kotiin ja 
vähentänyt kasvokkain tapahtuvia sosiaalisia 
kontakteja. Etätöiden yleistymisestä ja siitä 
seuraavasta yksinäisyyden kokemisesta saat-
tavat kärsiä erityisesti juuri yksin asuvat ihmi-
set, jolloin saatetaan olla yksin sekä töissä, että 
vapaa-ajalla. (Hakulinen, 2021: 1) 

Kaupunkirakenteen toiminnallinen eriytymi-
nen ja liikkumisetäisyyksien kasvaminen yh-
dessä täysipäiväisten töiden ja kotona tehtä-
vien arjen askareiden lisäksi vie paljon aikaa. 
Yhteisölliset tilat voisivat omalta osaltaan 
helpottaa arjen työtaakassa yksin selviämistä 
ja mahdollistaa yhteisöstä saatavaa tukea sa-
malla tavalla kuin ennen kyläyhteisöissä. Yh-
teisöllisyys tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia 
arjessa. Kotitalous- ja lastenhoitopalveluita on 
helpompi hankkia yhteistyössä naapureiden 
kanssa ja palvelut on helpompi järjestää jaet-
tavissa yhteistiloissa. Yhteisissä keittiötiloissa 
voidaan järjestää yhteisruokailuja tai elintar-
vikehankinnoista kiinnostuneet voivat perus-
taa ruokapiirin, jolloin ruokaostokset voidaan 
tilata yhteisesti kotioville. Isot vaatehuolto- ja 
pesulatilat tarjoavat paremmat tilat pyykki-
huollolle, jolloin kotityö ei vie tilaa yksityisissä 
asunnoissa. (Korpela 2014: 99) Yhteisöllisen 
asumisen mahdollistama ihmisten spontaani 
kohtaaminen ja lopulta asukkaiden toistensa 
tunteminen synnyttävät asuinalueen asukkai-
den mukaisia yhteistoiminnan tarpeita, joille 
modernit yhteiset tilat antavat mahdollisuu-
den ja toimimisen alustan. Yhteisöllinen asu-
minen, joka pohjautuu yksittäistä perhettä tai 
asuntokuntaa laajempiin sosiaalisiin ja toimin-
nallisiin verkostoihin, voi tarjota uusia näkö-
kulmia ja toivottua monipuolisuutta asumisen 
vaihtoehtoihin.

Yhdessä tekeminen ja harrastaminen asuinyh-
teisössä ei vaadi suuria sosiaalisia ponnistuksia 
tai valituksi tulemista. Se antaa ihmiselle mah-
dollisuuden kuulua joukkoon, sillä perusteella, 

että asuu samassa asunnossa, korttelissa tai 
kaupunginosassa. Ihmiset alkavat väistämättä 
tuntea toisensa arkisissa askareissa ja yhte-
yksissä. Yhteisissä tiloissa voi parhaimmillaan 
tapahtua suunnittelemattomia, yllätyksellisiä 
kohtaamisia, jotka voivat laajentaa elämän-
piiriä arvaamattomilla tavoilla. (Korpela, 2014: 
92–93)

4.2.3. YHTEISTEN TILOJEN 
SUUNNITTELU
Perinteiset kerrostalojen yhteistilat täyttävän 
aikansa normit esimerkiksi pinta-alojen suh-
teen, mutta niiden suunnitteluun ei aikanaan 
liittynyt erityistä viihtyisyyden tavoitetta – toi-
minnallisuus oli suunnittelun keskiössä. Yh-
teisilojen mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty 
suomalaisessa rakentamisessa, ja toisaalta 
muuttunut asumisen tapa ja työskentely tuo-
vat uusia mahdollisuuksia yhteisten tilojen 
käytölle. Pandemian aikana etätyöskentelystä 
on tullut uusi normi, sillä vuoden 2020 kotona 
työskentelevien määrä tuplaantui Suomessa. 
(Suomen virallinen tilasto (SVT), 2020) Useil-
la työpaikoilla etätyöskentely tulee jäämään 
pandemian jälkeenkin vaihtoehtoiseksi työ-
tavaksi. Tämä luo uusia paineita asumiselle. 
Asunnoissa tulisi olla rauhallinen ja suljettava 
työskentelyyn sopiva tila, monissa perheissä 
useampikin. Voisiko myös kerrostalojen yh-
teistiloja hyödyntää työskentelyssä? Etätyöllä 
on useita positiivisia liikenne- ja ympäristövai-
kutuksia, mikä vuoksi sitä tulisi yrittää tukea. 
Lyhentyneet tai entistä harvalukuisemmat 
työmatkat vähentävät liikenteen hiilidioksidi-
päästöjä ja ruuhkien määrää. Työmatkaliiken-
teen vähentyminen ja kotona tehtävä etätyö 
myös vähentävät tarvittavien toimitilojen ja 
parkkipaikkojen määriä. (Heinonen, Huhdan-
mäki, Kuosa ja Niskanen, 2004)

Hankkeen research by design osiossa tarkas-
teltiin kerrostaloasumisen päivittämistä paran-
tamalla ja lisäämällä rakennusten yhteistiloja. 
Hankkeen yhteydessä Oona Hynnisen laati-
massa Oulun Sivakan vuokrataloyhtiön korja-
ussuunnitelmassa osa asumisen toiminnoista 
sijoitettiin rakennusten yhteistiloihin. Yhteis-
tilojen suunnittelun lähtökohtana oli suunni-
tella tilat soveltuviksi kaikille käyttäjäryhmille, 
myös lapsille, vanhuksille ja liikuntaesteisille. 
Yhteistilojen tuli olla helposti saavutettavis-
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1. Kevytbetonilankku, valkoinen

2. Rappaus, valkoinen

3. Teräs, valkoinen

4. Painekyllästetty puu, valkoinen, peittävä puunsuoja

5. Muovipinnoitettu teräspelti, valkoinen

6. Betoni, luonnonharmaa

7. Puurimoitus, kuultokäsitelty kuusi 

8 Parvekekaide, tummanharmaa, teräs

9. Maalipinta, punainen

10. Alumiini ikkuna, punainen (uusittu ikkuna, vanha puitejako)

11. Alumiini ikkuna, punainen (muutettu puitejako)

12. Alumiini ovi, punainen (uusittu ovi, vanha puitejako)

13. Alumiini ovi, punainen (uusi ovi)

14. Galvanoitu teräspelti, sininen

KUVA 56. H-rakennuksen julkisivu itään 1:400. 

KUVA 57. H-rakennuksen julkisivu pohjoiseen 1:400. 

heijastustila

KUVA 59. H-rakennuksen julkisivu etelään 1:400. 

KUVA 58. H-rakennuksen julkisivu länteen 1:400. 

Uudistettuja julkisivuja Oona Hynni-
sen laatimassa korjaussuunnitelmassa. 
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sa, mutta niistä ei saanut aiheutua merkittä-
vää meluhaittaa asuntoihin. Työn tiivistelmä 
on sivulla 78, ja työ on kokonaisuudessaan 
luettavissa sähköisessä muodossa osoittees-
sa http://urn.fi/urn:nbn:fi:oulu-202204071511. 
Emmi Santamäki puolestaan laati lisäraken-
tamista sisältävän korjaussuunnitelman Turun 
Lausteen lähiössä sijaitsevaan, kaksi asuin-
kerrostaloa käsittävään TVT Asunnot Oy:n 
omistamaan vuokrataloyhtiöön. Suunnitel-
massa keskitytään tarkastelemaan erityisesti 
yhteistilojen ja jaetun asumisen tuomia uusia 
mahdollisuuksia asuntosuunnittelussa. Laus-
teen asukkailta kerättiin työn tueksi ideoita 
asukaskyselyn ja -työpajan avulla. Santamäen 
työn tiivistelmä on tässä julkaisussa sivulla 84, 
ja kokonaisuudessaan luettavissa sähköises-
sä muodossa osoitteessa http://urn.fi/urn:is-
bn:9789526232188. 

4.3.1. OSALLISTAVA SUUNNITTELUOTE 
KORJAUSRAKENTAMISESSA
Osallistava suunnittelu on ilmiönä tuttu jo pi-
demmältä ajalta: arkkitehti Giancarlo De Carlo 
luennoi jo vuonna 1969 pidetyssä konferens-
sissa osallistamisen merkityksestä sekä arkki-
tehdin että käyttäjän roolista (De Carlo, 1969). 
Osallistavan suunnittelun juuret ovat kuiten-
kin vahvasti pohjoismaissa. Käyttäjälähtöinen 
suunnittelu on puolestaan alun perin lähtöisin 
Yhdysvalloista. Kahdesta eri suunnasta kas-
vaneet suunnitteluperiaatteet ovat hiljalleen 
ottaneet vaikutteita toisistaan, ja tuottaneet 
uusia lähestymistapoja suunnitteluun ja suun-
nittelumenetelmiin.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä 
toimii yleensä lähtöaineiston tuottajana suun-
nittelulle. Vastaavasti osallistavassa suunnitte-
lussa käyttäjä nähdään ennemmin yhteistyö-
kumppanina suunnitteluprosessissa (Sanders 
& Stappers 2008), ja suunnittelutyö tehdään 
yhdessä käyttäjän kanssa, ei ainoastaan käyt-
täjälle suunnattuna (Spinuzzi 2005). Osallis-
tavan suunnittelun arkkitehtisuunnittelussa 
on tavoitteena luoda ratkaisuja, jotka tukevat 
käyttäjien toimintaa ja olosuhteita. Osallista-
vaa suunnittelua voidaan pitää myös tutki-
musmenetelmänä. Siinä kohteena on myös 
käyttäjien välittämä hiljainen tieto, joka pe-
rustuu käyttäjän kokemukseen ja joka joskus 
on vaikeasti ilmaistavissa (Nonaka & Takeuchi 
1995). Vuorovaikutuksen avulla loppukäyt-
täjien arkisista havainnoista ja vakiintuneista 
toimintatavoista tehdään eksplisiittistä tietoa, 
toisin sanoin tietoa, joka on dokumentoitavis-
sa yhteisin termein. Onnistuneelle osallistami-
selle on keskeistä hiljaisen tiedon kerääminen, 
dokumentointi ja analysointi. Osallistamisen 
intensiivisyyden vuoksi tiedon järjestelmälli-
seen käsittelyyn ja systemaattiseen analysoin-
tiin kiinnitetään usein liian vähän huomiota, 
jolloin arvokas tieto saattaa jäädä hiljaiseksi. 
Osallistava suunnittelu voidaan nähdä sosiaa-
lisena tapahtumana, jossa osallistujat työkalu-
jen avulla saatetaan mukaan heitä koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Muutok-
seen pyrkivä suunnittelutilanne voidaan kä-
sittää eräänlaisena poliittisena tapahtumana, 
joka perustuu siihen, että kannatetaan tai ol-
laan kannattamatta muutosta. Näin osallistava 
suunnittelu voi toimia myös perustana ja pe-
rusteluna muutokselle. (Horelli 2002)

Osallistamiseen liittyvä osallistuvien rajalli-
nen vaikutusvalta on yksi sen ongelmista. 
Jos hankkeissa tukeudutaan minimitasoon 
osallistamista, jäävät siitä saadut hyödyt pie-
niksi. Saadun aineiston heikon käyttöasteen 
taustalla (Kahila-Tani ym. 2016: 196) voi olla 
paitsi riittämätön osallistaminen myös huo-
not osallistamisen menetelmät. Myös kerätyn 
tiedon vaihteleva laatu on yksi sen ongel-
mista (Brown & Kyttä 2014: 131). Huonompi-
na menetelminä pidetään usein vähemmän 
osallistujia kerääviä fyysisiä tilaisuuksia, kuten 
työpajoja, sillä osallistujien määrä vaikuttaa 

Lausteen vuokrataloyhtiö nykyisellään. 
(Kuva: Emmi Santamäki) 

4.3. OSALLISTAMINEN 
KORJAAMISEN JA 
YHTEISÖLLISYYDEN 
TIEDONTUOTTAJANA
Tutkimuksen yksi keskeinen periaate on ol-
lut asukaslähtöisyyden korostaminen paitsi 
suunnittelussa myös lopputuloksen tavoittee-
na. Hankkeessa on paneuduttu osallistavan 
suunnittelun käytänteiden kehittämiseen sekä 
rakennusten uudenlaisten yhteiskäyttöisten 
tilojen ideointiin ja kehittelyyn. Seuraavassa 
paneudutaan niihin haasteisiin, jotka liittyvät 
asukastyöpajatyöskentelyyn ja asukkaiden 
kuulemiseen vuokrataloyhtiöissä. Asukasosal-
listamisessa pyritään sitouttamaan asukkaita 
alueen ja rakennusten muutoksiin ja löytä-
mään asukkaiden kannalta merkittäviä suun-
nitteluteemoja, joilla on vaikutusta asukasviih-
tyisyyteen. Aiheeseen liittyvät edellä mainitut 
Oona Hynnisen ja Emmi Santamäen suunni-
telmat, ja lisäksi Saara Äijälä perehtyi omassa 
osuudessaan osallistavan suunnittelun mene-
telmiin. Hänen työnsä tiivistelmä on sivulla 90, 
ja työ kokonaisuudessaan sähköisessä muo-
dossa (linkki).

osallistamisen onnistumiseen. Mitä suurempi 
määrä osallistujia saadaan, sitä uskottavampia 
ja edustavampia niiden pohjalta tehtävät pää-
telmät ovat. Osin tästä syystä verkkopohjaiset, 
työpajoihin verrattuna moninkertaisia osallis-
tujamääriä keräävät menetelmät ovat nous-
seet viime aikoina suosioon osallistamisessa. 
Ne kuitenkin helposti myös rajoittavat sellais-
ten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia, 
jotka eivät ole tottuneita verkkotyöskentelyyn 
tai joilla ei ole tietokonetta käytössään. Osal-
lisia voidaan myös houkutella osallistumaan 
tiedottamalla käynnissä olevasta hankkeesta 
ja sen tarkoituksista, tai liittämällä tapahtumiin 
vaikkapa palkintojen arvontoja. Tiedotukseen 
voidaan käyttää esimerkiksi suoria kutsuja, so-
siaalista mediaa ja yleisiä ilmoituksia. (Janko-
wski ym. 2016)

Edustavuus on yksi laadukkaan osallistamisen 
pääpiirteistä. Edustavuuteen vaaditaan, ettei 
osallistuvien joukossa korostu tietyt ryhmät, 
kuten nuoret, tietotekniikan hallitsevat ja hen-
kilöt, joiden kielitaito on riittävä. Jos tällaista 
vinoutumista tapahtuu, saadut vastaukset 
eivät kuvaa koko osallisten joukkoa riittävän 
hyvin. Kaikki osalliset eivät siis välttämättä tule 
kuulluksi tasavertaisesti, vaikka kaikilla olisi 
sama oikeus osallistua tutkimukseen. Työpa-
joissa keskustelussa voivat korostua äänekkäi-
den yksilöiden mielipiteet, jolloin poikkeavia 
mielipiteitä ei välttämättä tohdita sanoa, mikä 
voi johtua leimaantumisen pelostakin. (Ka-
hila-Tani ym. 2016: 210) Verkossa tapahtuva 
osallistuminen voi olla hiljaisemmille ja vä-
hemmistöön kuuluville osallisille tästä syystä 
perinteisiä keinoja miellyttävämpää.

Osallistaminen työtapana mahdollistaa vä-
littömän palautteen saamisen suunnitel-
maluonnoksiin, mikä tekee ideoiden kokeile-
misesta nopeaa ja edullista. Toisaalta se voi 
lisätä luottamuksen syntymistä osapuolten 
välillä. (Ramaswamy & Gouillart 2010) Osal-
listaminen toimii usein myös hedelmällisenä 
alustana kokonaan uuden tiedon syntymisel-
le: eri alojen asiantuntijoiden tuodessa yhteen 
näkökulmansa ja tietonsa voidaan saavuttaa 
uudenlaisia ideoita ja innovaatioita. Perintei-
sessä käyttäjälähtöisessä suunnitteluhank-
keessa arkkitehti vastaanottaa käyttäjiltä 
hankitun tiedon ja harkintansa mukaan pyrkii 
sisällyttämään sen lopulliseen suunnitelmaan. 
Osallistavassa suunnittelussa sen sijaan tietoa 
vaihdetaan ja parhaimmillaan suunnitelmaa 
kehitetään yhdessä loppukäyttäjien kanssa 
jatkuvasti. Arkkitehdin on kuitenkin otettava 
viime kädessä vastuu suunnitelman koko-
naiskuvasta ja kyettävä tekemään ratkaisuja 
saatavilla olevan tiedon perusteella. Toisaalta 
hankkeen päätyttyä on tärkeää esittää osal-
listutuille, miten heidän ajatuksensa näkyvät 
suunnitelmissa. Tällä voi olla keskeinen vai-
kutus lopputuloksen hyväksymisen kannalta. 
(Laframboise et al. 2002; Soikkeli 2021)

Suomessa kansalaisten osallistumista on lisät-
ty alueiden kehittämisen prosesseihin ja suun-
nitteluun viimeisten vuosikymmenien ajan. 
Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen 
asioiden valmisteluun sekä avoin tiedottami-
nen ovat muun muassa nykyisen maankäyt-
tö- ja rakennuslain kulmakiviä. Kansalaisten 
kuulemiseen ja osallistamisen mahdollistami-
seen on vakiintunut monenlaisia käytäntöjä ja 
työkaluja, joilla tätä lakisääteistä velvollisuutta 
pyritään esimerkiksi kunnissa toteuttamaan. 
Erilaiset esittely- ja kuulemistilaisuudet sekä 
asukaskyselyt ovat jo laajasti suunnittelijoiden 
ja virkamiesten käytössä, mutta niihin liittyvien 
tyypillisten tiedonhankkimisen ja osallistami-
sen keinojen riittävyyttä on välillä syytä pohtia.

AsuMut-hankkeen monissa osaprojekteissa 
paneuduttiin osallistavan suunnittelun tyypilli-
siin käytänteisiin sekä esimerkiksi rakennusten 
uudenlaisten yhteiskäyttöisten tilojen ideoin-
tiin ja kehittelyyn, vaikkakin keskeisinä työ-
kaluina olivat perinteiset kyselyt ja työpajat. 
Hankkeessa kohdattiin myös monia osallista-
valle suunnittelulle tyypillisiä haasteita, jotka 
liittyvät tavanomaiseen asukastyöpajatyös-
kentelyyn ja asukkaiden kuulemiseen vuok-
rataloyhtiöissä, joiden asukkaiden tausta on 
monikulttuurinen, ja jotka asukkaina eivät ole 
välttämättä sitoutuneet pitkäaikaiseen asumi-
seen alueella. Pandemian ajoittuminen hank-
keen toteutusvaiheeseen loi omalta osaltaan 
esteitä asukkaiden kuulemiselle. 

Tutkimus tehtiin samanaikaisesti kahdessa 
kaupungissa, vuokra-asumiseen perustuvis-
sa kerrostaloissa, Turun Lausteella ja Oulun 
Puolivälinkankaalla. Edellinen sijaitsee vah-
vasti monikulttuurisella alueella, jälkimmäinen 
puolestaan on kohde, jossa asukasvaihtuvuus 
on vähäistä. Molemmissa tarkastelukohteina 
olivat samassa pihapiirissa sijaitsevat kaksi ra-
kennusta. 

4.3.2. ASUKASKYSELYT TIEDON 
TUOTTAJINA
Asukkaille suunnatut kyselyt ovat yleinen tie-
donkeruumenetelmä, joita käytetään Suo-
messa myös vuokrataloyhtiöiden tulevia 
muutostarpeita kartoitettaessa. Kyselyjä teet-
tävät kiinteistöjen omistajatahot ennen suun-
nitteluun ryhtymistä tai niiden teettäjänä voi 
olla suunnittelijaksi palkattu arkkitehtitoimisto. 
Usein vastausprosentit jäävät alhaisiksi, mikä 
saattaa kuvastaa asukkaiden epäilystä kyselyn 
tuomaan todelliseen vaikutusmahdollisuu-
teen.  

Kyselytutkimuksen etuna on laaja kysymysai-
neisto, jossa voidaan kysyä useilta ihmisiltä 
monia asioita. Se on menetelmänä nopea ja 
tehokas. Kyselyt tuottavat paljon kvantitatiivi-
sia tuloksia, joita voidaan käsitellä tilastollises-
ti. Kyselytutkimuksen heikkoutena voidaan pi-
tää tuotetun tiedon pinnallisuutta, vastaajien 
suhtautumista tutkimukseen, kysymysten on-
nistumista vastaajien näkökulmasta, sekä sitä, 

”Hankkeessa kohdattiin 
myös monia osallistavalle 
suunnittelulle tyypillisiä 
haasteita, jotka liittyvät 
tavanomaiseen asukas-
työpajatyöskentelyyn ja 
asukkaiden kuulemiseen 
vuokrataloyhtiöissä”
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kuinka tietoisia vastaajat ovat tutkimuksen ai-
heesta tai ovatko he perehtyneitä aiheeseen. 
(Ojasalo ym., 2014, 121.) 

Tässä hankkeessa oli mainituin kahden eri 
kohteen kyselytutkimuksen toteutuksessa käy-
tössä sekä internetissä täytettävä kysely että 
käsin täytettävä paperilomake. Kyselyn pituus 
ja ulkoasun selkeys ovat erittäin tärkeitä sekä 
vastaajalle että tietojen tallentajalle, sillä liian 
pitkä kyselylomake heikentää vastaamishalua. 
Turun osalta käytössä oli nelisivuiset ja Oulus-
sa kaksisivuiset lomakkeet. Molemmat pitivät 
sisällään sekä monivalintakysymyksiä että 
avoimia kysymyksiä. Kysymyksenasettelussa 
otettiin huomioon yksinkertaisuus ja helppo-
tajuisuus, eikä asioita kysytty vain varmuuden 
vuoksi. Kysymykset laadittiin selkeiksi ja yksise-
litteisiksi. Kysymykset pyrittiin pitämään mital-
taan lyhyinä ja muotoilultaan tarkkoina, eikä 
niihin sisällytetty kaksoismerkityksiä. Samoin 
kysyttiin ainoastaan yhtä asiaa kerrallaan. Saa-
tekirjeessä kerrottiin kyselyn tarkoitus, ja sillä 
pyrittiin herättämään luottamusta ja motivaa-
tiota. Koska toinen case-kohde sijoittui moni-
kulttuuriselle alueelle, tarjottiin mahdollisuus 
vastata suomen lisäksi englanniksi. 

Turussa kysely suunnattiin paitsi kohdekerros-
talon, myös sen lähiympäristössä sijaitsevien 
rakennusten asukkaille. Kohteen muutos-
suunnitteluun liittyy kohteen korottaminen 
lisäkerroksia rakentamalla, joten suunnittelulla 
oli merkitystä koko alueen kannalta. Kyselystä 
ja tulevasta työpajasta tiedotettiin etukäteen 
alueella toimivan asukastuvan Facebook-si-
vuilla. Tämä tiedottaminen tapahtui asukas-
tuvan sosiaalityöntekijän avulla, jotta tieto 
kantautuisi suurelle osaa asukkaista tutun 
henkilön kautta. Kysely oli mahdollista täyttää 
paperisena sekä asukastuvalla että päiväko-
dissa. Tämä tarjosi mahdollisuuden osallistua 
myös asukkaille, joille nettiin pääsy tai sen 
käyttäminen on haastavaa. Lisäksi alueella 
toimiva kiinteistöpalvelu toimitti alueen ker-
ros- sekä rivitalojen ilmoitustauluille paperisia 
tiedotteita. Kaikki tiedotteet sisälsivät tarvit-
tavat tiedot sekä suomeksi että englanniksi 
asuinalueen monikulttuurisuutta ajatellen. 
Asukaskyselyn vastaajamäärä kasvoi hyvin 
hitaasti ensimmäisten viikkojen aikana, mistä 
syystä paperinen tiedote toimitettiin myös 
alueella toimivan kiinteistön omistajayhtiön 
kautta jokaisen sen omistaman kerros- ja ri-
vitaloasunnon postiluukkuun. Oulussa asu-
kaskyselylomake jaettiin puolestaan kohteen 
jokaiseen asuntoon, joita kahden kerrostalon 
kokonaisuudessa oli yhteensä 112 kpl. Kysely 
toteutettiin perinteisenä paperikyselynä. Näin 
pyrittiin tavoittamaan myös ne, joilla ei ollut 
tietokonetta tai jotka eivät olleet tietokonei-
den sujuvia käyttäjiä. 

Molempien kohteiden kysely muodostui pää-
osin erityyppisistä monivalintakysymyksistä 
sekä muutamasta avokysymyksestä. Avokysy-
myksiin vastaaminen ei ollut pakollista, koska 

muuten moni olisi voinut keskeyttää kyselyyn 
vastaamisen. Kysely palautettiin toisessa ra-
kennuksessa sijaitsevaan kiinteistöhuollon 
postilaatikkoon, vastausaikaa oli kaksi viikkoa.  
Molemmissa tapauksissa kyselyyn vastaami-
seen kannustettiin elokuvalippujen arvonnalla 
kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken.

Turussa kyselyyn vastanneita oli kaiken kaik-
kiaan 55, joista 6 oli vastannut paperisen 
lomakkeen kautta ja 49 nettikyselyn kautta. 
Kymmenen vastaajaa oli aloittanut kyselyn, 
mutta jättänyt vastaamisen kesken. Kyselyn 
tuloksia ei voi yleistää koko alueen asukkaita 
koskevaksi vastausten pienen määrän vuoksi. 
Alueella on asukkaita 3000, eli vastauspro-
sentti jäi alle kahteen prosenttiin. Asukastuvan 
työntekijä piti kuitenkin vastausprosenttia kor-
keana verrattuna vastaaviin kyselyihin. Suurin 
osa vastanneista oli työssäkäyviä (40 %) tai 
eläkkeellä (28 %). Oulussa vastauksia saapui 
15 kappaletta, eli vastausprosentti on 13 %. 

Kyselyjä voidaan teettää rakennus- tai alue-
kohtaisesti, ja ns. asuinalueillat ovat yksi esi-
merkki kansalaiskeskustelun ja asukasosal-
lisuuden edistämisestä. Niihin osallistuvat 
kuitenkin usein kokevat, etteivät keskustelut 
avoimissa tilaisuuksissa johda mihinkään ja 
etteivät esimerkiksi kaupungin virkamiehet 
ole halukkaita jatkamaan keskustelua, vaan se 
tyrehtyy lyhyen tilaisuuden jälkeen (esim. Kos-
kinen-Koivisto, Kumpulainen & Husu 2022) 
Asukastutkimus mainitaan usein osallistavana 
menetelmänä, vaikka todellisuudessa kyse 
on lähinnä käyttäjälähtöisestä tiedonkeruun 
menetelmästä, josta puuttuu vuorovaikutus 
tiedon kerääjän ja tiedon antajan välillä. Siten 
tässäkin kyselyn painotukset oli määritelty jo 
etukäteen suunnittelijan näkökulmasta, joten 
avokysymykset olivat kysymysten rajaamia. 
Kyselyn tulokset jäivät suunnittelijan käyttöön, 
eikä kerätty tieto palautunut asukkaille. Turus-
sa asukastuvan työntekijä mainitsi, että alueel-
la on pidetty paljon kyselyjä ja muita asukkaita 
osallistavia tapahtumia, mutta asukkaille ei ole 
kerrottu, miten osallistaminen on vaikuttanut 
suunnitteluun. 

Suunnittelijan näkökulmasta kysely oli hyö-
dyllinen, ja se vahvisti hänen omia etukätei-
solettamuksiaan. Tulokset nostivat esiin pieniä 
huomioita, joita hyödynnettiin suunnittelun 
lähtökohtien määrittelyssä ja täsmentämises-
sä. Molemmissa tapauksissa otanta jäi verra-
ten pieneksi, ja kysymysten tulokset purettiin 
sekä kvantitatiivisin (monivalintakysymykset) 
että kvalitatiivisin (avovastaukset) menetelmin.

4.3.3. TYÖPAJATYÖSKENTELY 
SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ
Työpajatyöskentely on varsin perinteinen 
osallistava menetelmä. Sille ominaista on en-
nalta määrätty aika ja paikka sekä mahdollisen 
suunnitelman tai sen teemojen käyminen läpi 
vähintään suullisesti osallisten kanssa. Me-
netelmän osallistavuus rakentuu esimerkiksi 

keskustelun, argumentoinnin, mielipiteiden 
vaihdon tai luonnossuunnitelmatyöskentelyn 
pohjalle. Suunnitteluvaiheessa työpajoissa py-
ritään keräämään osallistujilta tietoa kohteen 
nykytilanteen heikkouksista ja vahvuuksista 
sekä keräämään kehitysehdotuksia. Luonnos-
vaiheen työpajoissa on yleensä mahdollisuus 
kommentoida esillä olevaa suunnitelmaa tai 
kaavaehdotusta. Työpajoilla pyritään myös 
syventämään ymmärrystä käyttäjästä ja se on 
hyvä tapa osallistaa ihmisiä mukaan suunnit-
telun eri vaiheisiin. Työpajoihin löytyy paljon 
erilaisia menetelmiä, ja sen aikana on oltava 
valmis myös joustamaan etukäteen aiottujen 
menetelmien käytöstä. Työskentely kannattaa 
suunnitella toimimaan yksinkertaisesti ja siten, 
että tehtävät eivät ole liian monimutkaisia. Jot-
ta työskentely olisi hyödyllinen, sen järjestämi-
nen vaatii huolellisen suunnittelun ja selkeän 
tavoitteen määrittelyn: on osattava kertoa 
osallistujille, miten työpajan tuloksia hyö-
dynnetään kehittämistyössä. Ennen työpajaa 
kannattaa määritellä, mitä tuloksia työpajalta 
halutaan ja valita käytettävät menetelmät sen 
mukaisesti. Työskentelyn järjestäminen vaatii 
myös osallistamisen resursseja, joten huolelli-
nen suunnittelu on tärkeää tehokkuuden kan-
nalta. Tilaisuuksien ilmapiiri on tärkeää saada 
avoimeksi niin, että kaikki osallistujat tuntevat 
olonsa tervetulleiksi. Aikataulutus täytyy tehdä 
tarkasti, mutta siten, että tarvittaessa siitä pys-
tytään joustamaan. 

Työpajatoiminnalla on – kuten aiemmin to-
dettu - rajoitteita. Fyysisiin työpajoihin mahtuu 
vain rajallinen määrä osallistujia eikä kaikkien 
osallistujien ääntä saada välttämättä kuuluville 
yksilöinä. Lisäksi työskentely on sidottu aikaan 
ja paikkaan, mikä rajaa kiinnostuneidenkin 
osallisten mahdollisuuksia osallistua (Janko-
wski ym. 2019: 512). Osallistavan suunnitte-

lun painopiste on siirtymässä yhä enemmän 
verkkopainotteiseksi, mutta tässä hankkeessa 
pitäydyttiin vallitsevassa yleisimmässä toimin-
tatavassa, sillä tavoitteena oli osallistaa myös 
asukkaita, joiden tietotekniikan hallinta ei ole 
sujuvaa tai heillä ei ole tietokonetta käytössä. 

Pandemia hankaloitti työpajojen järjestämistä 
ja näkyi osaltaan myös alhaisessa osallistumis-
prosentissa. Turussa asukastyöpaja järjestettiin 
arki-iltana, jotta suurin osa työssäkäyvistäkin 
pääsisi paikalle. Paikkana toimi keskeisesti 
sijaitseva asukastupa, joka oli helposti saa-
vutettava. Työpajaa mainostettiin matalan 
kynnyksen tapahtumana, missä saa vapaasti 
kertoa mielipiteistään ja ideoida oman asui-
nalueensa parannusehdotuksia kahvien lo-
massa. Asukastyöpajaan saapui ainoastaan 
neljä asukasta, joista kolme oli naispuolisia ja 
yksi miespuolinen. Ulkomaalaistaustaisia oli 
yksi osallistujista. Suurin osa osallistujista oli 
keski-ikäisiä tai vanhempia. Työpajaan osal-
listui myös asukastuvan työntekijä, joka myös 
asui alueella, sekä kaksi omistajatahon (kau-
pungin vuokrataloyhtiö) edustajaa. Oulussa 
asukastyöpajaa edelsi esittäytymistilaisuus. 
Muutamaa viikkoa aiemmin tutkimusavus-
taja osallistui asukastapaamiseen rakennuk-
sen kerhohuoneessa. Tilaisuuteen osallistui 
17 asukasta, joista suurin osa oli eläkeläisiä. 
Asukkaiden lisäksi tilaisuuteen osallistui myös 
isännöitsijä ja rakennuksen omistajan (kau-
pungin vuokrataloyhtiö) edustajat. Ennak-
kotilaisuus tarjosi suunnittelijalle tilaisuuden 
vapaaseen keskusteluun asukkaiden kanssa 
myös pienryhmissä. Asukkailta tuli jo tässä 
vaiheessa hyviä huomioita suunnittelutee-
moihin liittyen. Varsinaiseen asukastyöpajaan 
osallistui 10 asukasta. He olivat samoja, jotka 
olivat osallistuneet ennakkotilaisuuteen.

Oulun Puolivälinkankaalla järjeste-
tyssä työpajassa asukkaat osallistuivat 
korjauksen toiminnallisten tavoitteiden 
määrittelyyn. (Kuva: Oona Hynninen)
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Työpajojen aluksi kerrottiin yleisesti tutkimus-
hankkeesta, taustasta sekä työpajan antamien 
tulosten käyttötarkoituksesta. Tilaisuuksissa 
vastattiin avoimesti asukkaiden kysymyksiin 
hankkeeseen liittyen. Molempiin työpajoihin 
oli varattu suuria tauluja, joiden otsikot liittyi-
vät tarkasteltaviin teemoihin.  Tarkoituksena 
oli keskustelun kautta kirjoittaa post-it lapuille 
ylös esille tulevia ideoita ja mielipiteitä otsi-
koiden alle. Laput auttavat tilaisuuden aikana 
muotoilemaan näkemyksiä vapaasti myös il-
man huomion keskipisteeksi joutumista kuten 
tapahtuu suullisessa ilmaisussa, mikä mata-
loittaa kynnystä mielipiteen ilmaisemiselle ja 
omien ajatuksien esittämiselle. Otsikoitujen 
taulujen lisäksi Turussa oli valokuvia aluees-
ta, joiden tarkoitus oli herättää keskustelua ja 
mielipiteitä eri aihealueista. Suunnittelu liittyi 
sekä kerrostaloon että alueeseen, mutta kes-
kustelu tuotti näkemyksiä vain jälkimmäisestä; 
kukaan osallistujista ei asunut ko. kerrosta-
lossa. Oulussa työskentely lähti liikkeelle hi-
taasti, mutta osallistujien jakaminen pienryh-
miin vauhditti ideointia. Ideoita ja ehdotuksia 
saatiin paremmin kyselemällä yleisiä ja sitten 
tarkempia kysymyksiä työpajan aiheista. Kes-
kustelun edistämisen ja jäsentämisen lisäksi 
käytetyt työkalut jättivät tutkijalle aineistoja 
työpajan analysointia varten.

Molemmissa työpajoissa tutkijat ohjasivat 
keskustelua kysymysten avulla, ja pyrkivät 
luomaan tasa-arvoista ilmapiiriä antamalla 
puheenvuoroja aroillekin osallistujille. Keskus-
telussa siirryttiin uuteen aiheeseen, jos pu-
heenvuorot eivät tuonet enää uusia näkökul-
mia esiin, tai keskustelu oli siirtynyt aiheisiin, 
jotka eivät liittyneet työpajan teemoihin.  Tut-
kijat poimivat myös itse esitettyjä huomioita 
post-it -lapuille.

Asukastyöpaja toi suunnittelun tavoitteiden 
määrittelyyn asukkaiden näkemyksiä, mikä 
jossain määrin muutti suunnittelun paino-
tuksia. Työskentely ei kuitenkaan tuottanut 
varsinaisia yllätyksiä suhteessa suunnittelijan 
etukäteisolettamuksiin, jotka hän oli muo-
dostanut tutustuttuaan kohteeseen aineiston 
avulla ja paikan päällä. Haasteena molem-
missa tapauksissa oli saada kattava mää-
rä asukkaita mukaan työpajatyöskentelyyn. 
Pandemia rajoitti osallistumista ja järjestelyjä. 
Asukkaat, jotka lähtivät mukaan osallistaviin 
tapahtumiin, ovat jo valmiiksi aktiivitoimijoita 
tai asukkaita, joilla oli runsaasti aikaa. Erityi-
sen hyvin tämä ilmeni Oulussa. Molemmissa 
tapauksissa osallistujien ikäjakauma painottui 
vanhempaan väestöryhmään, eikä alueiden 
asukkaiden suuri kirjo tullut edustetuksi. 

Hankkeeseen ei liittynyt pandemiasta johtu-
en asukastyöpajan toista vaihetta, eli suun-
nitelmaluonnosten esittämistä seuraavassa 
tilaisuudessa asukkaille, vaan tässä tyydyttiin 
tavanomaiseen tapaan järjestämään vain yksi 
tilaisuus. Tämä toi työpajatyöskentelyn lähem-
mäksi käyttäjälähtöisen suunnittelun mene-

telmiä kuin aitoa osallistavaa suunnittelua. 
Kerätty tieto tai tieto siitä, miten saatua tietoa 
lopulta käytetään suunnittelussa, ei palautu-
nut asukkaille. Molemmissa tapauksessa teh-
ty valmis suunnitelma oli tosin myöhemmin 
asukkaiden tutustuttavissa. 

4.3.4. OSALLISTAMISEN TODELLISUUS
Suomessa yleisesti käytetyt menetelmät eli ky-
selytutkimus ja yhden tapaamiskerran työpaja 
mainitaan yleensä osallistavan suunnittelun 
menetelmiksi. Asukastyöpaja järjestetään ta-
vanomaisen suunnitteluprojektin aikana vain 
kerran, koska järjestäminen on työlästä; sekä 
aikaa että henkilöresursseja sitovaa. Tämän 
hankkeen yhteydessä menetelmät osoittau-
tuvat enemmänkin suunnittelun alkuvaiheen 
tiedontuottamisen keinoksi. Asukastyöpaja 
on lähtökohtaisesti vuorovaikuttelinen, mutta 
tällaisenaan sen vuorovaikutteisuus rajoittuu 
vain tapaamiseen, ei itse suunnitteluproses-
siin. Suunnittelun kehittämisen testaus ja tie-
donvaihto asukkaiden ja suunnittelijan välillä 
jää tapahtumatta.  Kokemus aidosti kuulluksi 
tulemisesta syntyy vasta silloin, kun kohtaami-
nen on kiireetön ja merkityksellinen molem-
mille osapuolille. Asukkaiden näkökulmasta 
osallistuminen muuttuu siis osallisuudeksi vas-
ta, kun osallistuja saa kokemuksen siitä, että 
hän on voinut vaikuttaa kehittämiseen ja sen 
lopputuloksiin. Tavanomaisia keinoja – kysely-
tutkimusta ja työpajaa – käyttäen tätä koke-
musta ei synny. 

Pahimmillaan asukkaiden osallistaminen aluei-
den kehittämiseen voi typistyä vain hallinnon 
tai tutkimuksen toteuttamaksi tyhjäksi rituaa-
liksi, jolla ei ole juurikaan vaikutusta suunnit-
telun ja kehittämisen lopputulokseen. Tällöin 
osallistuminen on kaavamaista, jolloin eri 
osapuolet käyvät esittämässä käsikirjoitettujen 
rooliensa mukaisesti osuutensa ja jossa asuk-
kaiden osallistumista tarvitaan oikeuttamaan 
itse muodollinen osallistamisen prosessi, se ei 
siis täytä vaatimuksia asukkaiden näkemysten 
kuuntelemisesta. Suunnittelija käyttää aina 
valtaa. Osallistavia menetelmiä käytettäessä 
olisi huomioitava suunnittelijan ja asukkaiden 
väliset voimasuhteet sekä tutkimuksen tarpeet 
ja hyödyllisyys, eli se, kenen lähtökohdista tut-
kimusta toteutetaan. Yhteisön jäsenet tulee 
ottaa mukaan kumppaneina, neuvonantajina 
ja osallistujina. Syntyvän tiedon omistamista ja 
sen palauttamista on tarkastelu esimerkiksi al-
kuperäiskansatutkimuksen yhteydessä (esim. 
Battiste 2008, 503), mutta osallistavan suun-
nittelun kohdalla pelisäännöistä ei Suomessa 
ole juuri keskusteltu.

Pandemia-aikana moni tapaaminen on siir-
tynyt verkkoon. Vaikka erilaisia työpajoja jär-
jestetään verkossa yhä enenevässä määrin, 
ei etätoteutetuissa yleisötilaisuuksissa vält-
tämättä synny rakentavaa keskustelua. Työ-
pajojen perinteiset työkalut eivät myöskään 
sovellu tällaisissa tilaisuuksissa käytettäviksi, 
vaikka keskustelua voitaisiinkin käydä pien-

”Asukkaiden näkökulmas-
ta osallistuminen muuttuu 
siis osallisuudeksi vasta, 
kun osallistuja saa koke-
muksen siitä, että hän on 
voinut vaikuttaa kehittä-
miseen ja sen lopputulok-
siin.”

ryhmissä. Verkossa tapahtuva työskentely 
rajaa ulkopuolelle tietotekniikkaan tottumat-
tomia tai heitä, joilla ei ole mahdollisuutta 
tietokoneen käyttöön.  Suurin puute on eh-
kpä se, että etätapahtumissa tunnelmaa ei 
pääse keventämään kahvipöydässä, vaikka 
juuri henkilökohtainen kohtaaminen ja kas-
vokkainen keskustelu koetaan tärkeänä. Myös 
tässä hankkeessa työpajatyöskentelyt lähtivät 
käyntiin hitaasti, toisiinsa tutustuen. Vasta sen 
jälkeen syntyi rohkeutta oman näkemyksen 
ilmaisemiselle. Turun asukastuvan sosiaali-
työntekijä kertoi myöhemmin työpajan ja ky-
selyn innoittaneen asukkaita: yhteisöllisyyteen 
ja yhteisasumiseen liittyvää keskustelua on 
alettu käydä lähiötuvan tapahtumissa. Jotkut 
asukkaat olivat jopa alkaneet pohtimaan esi-
merkiksi ryhmäasumisen etuja, voisiko kimp-
pakämppä asumismuotona toimia heille. Asu-
kasosallistamisen arvo voikin parhaimmillaan 
olla laajempi kuin vain suunnitteluhanketta 
hyödyntävänä tiedonkeruutapahtumana.  

Turun kyselytutkimus osoitti, että verkossa 
vastaaminen (49 kpl) oli paperisen lomakkeen 
(6 kpl) täyttämistä suositumpaa. Yhteensä 59 
henkilöä oli aloittanut vastaamisen verkossa, 
mutta kymmenen oli jättänyt vastaamisen 
kesken. Syynä voi olla väsymys kyselyihin, joita 
kehittämisen alaisella alueella on tehty paljon. 
Toinen syy voi olla se, että nelisivuinen kyse-
ly koettiin liian työlääksi täyttää. Kysymysten 
merkitystä olisi voinut harkita tarkemmin, ja 
karsia kysely kaksisivuiseksi.   

Tutkimushankkeen työpajojen osallistumis-
määrä oli pieni, mutta tilaisuudet tuottivat silti 
asukkaiden näkemyksiä rakennusten ja aluei-
den nykytilasta. Ehkäpä yleisötilaisuuksien 
osallistujien määrän ja laajuuden mittaamisen 
sijaan olisikin hedelmällisempää miettiä, miten 
voisimme tukea eri toimijoiden kohtaamisia 
ja millä tavoin voisimme vahvistaa asukkai-
den roolia aktiivisina toimijoina ja vaikuttaji-
na omalla asuinalueellaan. Onko jotain mitä 
voisi tai pitäisi tehdä toisin, jotta osallistujat 
kokisivat tulleensa kuulluksi ja että vuorovai-
kutus kiinteistönomistajatahon, vuokralaisten 
ja suunnittelijoiden välillä olisi vastavuoroista 
ja jatkuvaa?

Asukkaiden osallistuminen tutkimukseen toi 
uutta tietoa korjaussuunnitteluun asukkaiden 
ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.  Prosessin 
aikana vahvistui asukkaiden osallistamisen tär-
keys. Haasteena on kuitenkin saada tarpeeksi 
kattava määrä asukkaita mukaan osallista-
vaan toimintaan. Useimmiten asukkaat, jotka 
lähtevät mukaan osallistaviin tapahtumiin, 
kuten työpajoihin, saattavat edustaa aktiivis-
ta ja vaikuttamaan valmista asukastyyppiä, ja 
useimmiten alueiden asukkaiden suuri kirjo ei 
tule edustetuksi. Oikean osallistamisen tavan 
löytäminen on haaste. Etnografinen tutkimus, 
jossa tutkija on pidempään fyysisesti läsnä ja 
vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa voisi 
antaa paljon laajemman yleiskuvan alueen 

ihmisistä ja elintavoista. Usein projektien koh-
teen analysointiin ei kuitenkaan haluta varata 
tai ei ole mahdollista varata tarpeeksi aikaa.

Kävelykierrokset (gåtur) ovat oiva tapa tie-
don keräämiselle osana osallistavaa suun-
nittelua, (De Laval 2014) mutta pandemian 
vuoksi menetelmää ei ollut mahdollista ai-
karajassa käyttää. Jalkautuminen alueelle ja 
kävelykierrokset ovat kuitenkin erinomainen 
mahdollisuus kasvokkaiseen kohtaamiseen ja 
konkreettisen kokemukseen asuinalueen vah-
vuuksista ja kehittämistarpeista. Paikan päällä 
olo antaisi mahdollisuuden myös tutustua tar-
kemmin paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten 
omaehtoiseen toimintaan. Motivaation osal-
listumiseen, kohtaamiseen ja yhteiseen kehit-
tämiseen tulisi siis olla molemminpuolista ja 
vuorovaikutuksen jatkuvaa.
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parhaimmalla tavalla tukisivat niin ikääntyneiden, kuin maahan-
muuttajien hyvää elämänlaatua ja viihtyisyyttä nykyisessä elämän-
tilanteessaan?

Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksia ikääntyneiden sekä 
maahanmuuttajien väliseen holistiseen yhteisasumisjärjestelyyn. 
Yhteisöllisen asumisjärjestelyn tarkoituksena on yhdistää ikäänty-
neiden sekä heikompi asemaisten Suomeen muuttaneiden henki-
löiden tarpeet ja vahvuudet. Ratkaisusta hyötyisivät niin asukkaat 
kuin myös vanhus- ja/tai kotouttamispalveluita tarjoavat tahot. 
Suuressa mittakaavassa ratkaisulla voisi olla myös positiivinen 
vaikutus työvoimapulaan, segregaatioon ja kaupungistumiseen 
liittyvissä haasteissa. 

Työn avulla etsitään teemoja, jotka vaikuttavat ihmisten toimin-
taan monisukupolvisessa sekä -etnisessä yhteisössä. Aihetta 
tutkitaan asukasryhmien tarpeiden, toiveiden sekä vahvuuksien 
kautta. Lisäksi työssä käsitellään yhteisöllistä asumista monisuku-
polvisessa ympäristössä sekä ikääntyneiden ja maahanmuuttaji-
en yhteistoimintaa olemassa olevien toimintamallien kokemuksia 
apuna käyttäen. 

Ratkaisun yhteisöllisyys perustuu moninaisuuden mukanaan tuo-
maan toisiaan täydentäviin kykyihin ja tarpeisiin. Tämä on jo itses-
sään asukkaiden välisten suhteiden syntymisen kannustin. Kuiten-
kin hyvä ympäristö toimii pohjana uudenlaiselle toimintamallille 
ja kannustaa asukkaita niin omanelämänhallintaan kuin myös yh-
teisöllisyyteen. Hyvä ympäristö myös tukee kunkin asukkaan yk-
silöllisiä tarpeita. Tutkimus pyrkii löytämään tuloksia, joiden poh-
jalta ikääntyneiden sekä maahanmuuttajien hyvinvointia tukevaa 
yhteisöllistä asumisjärjestelyä voidaan kehittää. Minkälaiset tilat ja 
toiminnot parhaimmalla tavalla tukisivat niin ikääntyneiden, kuin 
maahanmuuttajien hyvää elämänlaatua ja viihtyisyyttä nykyisessä 
elämäntilanteessaan?

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU
Tutkimuksen aihe ja sen herättämät asuintilojen suunnitteluun 
liittyvät kysymykset rajoittuvat tiettyihin, ennalta määriteltyihin ih-
misryhmiin ja heidän tarpeisiinsa. Laadukas rakennus- ja tilasuun-
nittelu perustuu säädösten, lakien ja hyväksi todettujen mallien 
lisäksi myös suunnittelijan kykyyn eläytyä tulevan käyttäjän rooliin. 
Koska suurimmalla osalla suunnittelijoista ei ole ensikädentietoa 
tai ymmärrystä tutkimuksen kohderyhmien elintavoista tai -tar-
peista, on tärkeää pyrkiä mahdollisimman laajasti keräämään tie-
toa siitä, mi ten ikääntyneet ja maahanmuuttaneet asuvat, miten 
he haluaisivat asua ja mitkä asiat näiden toiveiden taustalla vai-
kuttavat. 

Suomi on ikärakenteeltaan ikääntyvä valtio. Yli 65-vuotiaiden 
osuus Suomen väestöstä on viimeisen 50 vuoden aikana lähes 
kolminkertaistunut. Ikääntyvä väestö tarkoittaa vähemmän työ-
kykyisiä aikuisia, ja enemmän hoitoa tarvitsevia vanhuksia. Hyvä 
elämä koostuu perusedellytyksien lisäksi myös muista tekijöistä. 
Mielenterveys ja hyvinvointi ovat merkittävä osa ihmisen terveyttä 
ja edesauttavat myös fyysisen toiminnallisuuden säilymistä. Mie-
len hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa merkityk-
selliset ihmissuhteet, terveys, omanarvontunto, stressin hallinta-
kyky, resilienssi, kokemus oman elämän merkityksellisyydestä ja 
turvallisuuden tunne. 

Ikääntyneet viettävät kotioloissa tavallisesti työikäisiä enemmän 
aikaa, tämän myötä myös kotiympäristön toimivuuden sekä 
viihtyi syyden merkitys ikääntyneen henkilön elämässä korostuu. 
Suurin osa ikääntyneistä haluaa asua kotona niin kauan kuin mah-
dollista. Oma koti koetaan usein tutuksi, turvalliseksi sekä itse-
määräämisoikeutta ja hyvää elämänlaatua ylläpitäväksi. Iso osa 
yli 65-vuotiaista asuu yksin ja yksinäisyyden kokemuksen negatii-

vinen vaikutus ikääntyneen yleiseen hyvinvointiin on merkittävä. Osa 
ikääntyneistä kaipaa seuran lisäksi myös apua pärjätäkseen kotona. 
Korkeasta iästä johtuvien fyysisten tai psyykkisten muutosten myötä 
ikääntyneet saattavat kaivata apua arkisissa asioissa, kuten ruuanval-
mistuksessa, kodin ylläpidossa, kaupassa käynnissä tai vaikka pan kissa 
asioinnissa. Tämän lisäksi ikääntyneet kaipaavat usein apua esimerkik-
si tietotekniikan kanssa. Kotonaan yhä pärjäävä, mutta apua tarvitse-
va henkilö voi saada tarvitsemaansa apua kotoa käsin. Henkilölle voi-
daan siis tarjota, vaikka ruoka- ja siivouspalvelua tai apua päivittäisten 
rutiinien ylläpitämisessä. Kunnan järjestämä kotihoito vaatii kuitenkin 
resursseja. Pidentämällä itsenäisen elämän ajanjaksoa, pystyttäisiin 
olemassa olevia hoitoresursseja kohdentamaan niitä kipeämmin kai-
paaville henkilöille.

Tutkimuksen myötä valottui, että järjestelyyn osallistuvien henkilöiden 
valintaprosessissa olisi huomioitava tiettyjä tekijöitä, jotka vaikutta-
vat yksilöiden soveltuvuuteen. Ratkaisu olisi sopiva henkilöille, joiden 
vanhenemisesta johtuva rappeutuminen tai sairastaminen vaikeuttaa 
yksin asumista sekä etenkin fyysistä jaksamista vaativien toimintojen 
suorittamista, mutta ei vielä lamauta yksilön kykyä huolehtia itsestään. 
Tämän lisäksi järjestely sopisi niille ikääntyneille, jotka nykyisessä elä-
mäntilanteessaan kaipaavat seuraa ja aktiviteetteja.

Riippumatta maahantulon perusteista, useilla maahan muuttaneilla 
esiintyy vaikeuksia integroitua osaksi paikallista yhteiskuntaa ja kult-
tuuria. Tähän vaikuttavat niin maahanmuuttajien kuin vastaanottavan 
väestön ennakkoluulot, asenteet ja kulttuurierot. Integroitumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kielitaito, ihmissuhteet uudes-
sa kotimaassa, koulutustausta, varallisuus sekä maahan muuttaneen 
ulkonäkö ja uskonto. Edellä mainitut asiat usein kumuloituvat keske-
nään. Jos henkilöllä on hyvä kielitaito, saa hän helpommin töitä tai 
mahdollisuuden kouluttautua. Töiden ja koulun kautta on mahdollista 
luoda uusia ihmissuhteita ja näin juurruttaa itseään osaksi uutta yh-
teiskuntaa. 

Turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina Suomeen saapuvat hen-
kilöt ja perheet aloittavat sopeutumisprosessin usein heikommista 
lähtökohdista kuin esimerkiksi työ- tai perhesuhteiden takia maahan 
muuttavat. Myös ryhmän sisällä esiintyy variaatiota sopeutumisky-
vyssä, etenkin lähtömaan elintaso, elintavat ja koetut traumat vaikut-
tavat yksilöiden kykyyn sopeutua osaksi yhteiskuntaa. Pitkittyneiden 
konfliktien takia pakolaisten paluu takaisin lähtömaahan on harvoin 
mahdollista, ja siksi pakolaisten kotoutumiseen liittyvien haasteiden 
kohtaaminen on niin yksilökohtaisella, kuin myös yhteiskunnallisella 
tasolla tärkeää sekä välttämätöntä. 

Suuri osa pakolaisista muuttaa turvapaikansaatuaan kunnan tarjoa-
maan tuetun asumisen asuntoon. Suomessa nämä sosiaali sen asu-
misen asunnot vastaavat laadullisesti melko hyvin yleistä vapaiden 
markkinoiden asuntokantaa. Kuitenkin merkittävää on huomata, että 
pakolaisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 
mahdollisiin erityistarpeisiin ei asunnoilla pystytä vastaamaan. Myös 
mahdollisia asumiseen liittyviä kulttuurieroja ja niiden vaikutusta asu-
misen tarpeisiin ei asuntosuunnittelussa ole voitu ottaa huomioon, 
koska asunnot on suunniteltu yleistoimiviksi ja kaikenlaisia ihmisryh-
miä palveleviksi. 

Pakolaisten kohdalla otollisin vaihe yhteisasumisjärjestelyyn osallis-
tumiselle on pakolaisen muuttaessa pois vastaanottokeskuksesta ja 
aloittaessaan kotouttamiskoulutuksen. Näin asumisratkaisun mahdol-
listama sopeuttava kotiympäristö sulautuu kiinteäksi osaksi pakolaisen 
kotoutumisprosessia, jolloin käytännön kautta oppiminen vahvistuu. 
Kotouttamiskoulutuksen tavoitteita sekä aktiivisuutta asuinympäris-
tön yhteisöllisessä toiminnassa yhdistämällä voidaan myös aktivoida 
asukkaiden yhteisöllistä toimintaa. Integroitumi nen osaksi paikallista 
yhteisöä on hankalinta kotoutumisprosessin alussa, jolloin pakolainen 
ei välttämättä puhu sujuvasti paikallista kieltä. Tässä elämäntilanteessa 

4.4. Holistinen 
yhteisasumisjärjestely
Tekijä: Annika Taipale (teksti ja kuvat)

Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuuksia ikääntyneiden sekä 
maahanmuuttajien väliseen holistiseen yhteisasumisjärjestelyyn. 
Yhteisöllisen asumisjärjestelyn tarkoituksena on yhdistää ikäänty-
neiden sekä heikompi asemaisten Suomeen muuttaneiden henki-
löiden tarpeet ja vahvuudet. Ratkaisusta hyötyisivät niin asukkaat 
kuin myös vanhus- ja/tai kotouttamispalveluita tarjoavat tahot. 
Suuressa mittakaavassa ratkaisulla voisi olla myös positiivinen vai-
kutus työvoimapulaan, segregaatioon ja kaupungistumiseen liitty-
vissä haasteissa. 

Työn avulla etsitään teemoja, jotka vaikuttavat ihmisten toimin taan 
monisukupolvisessa sekä -etnisessä yhteisössä. Aihetta tutkitaan 
asukasryhmien tarpeiden, toiveiden sekä vahvuuksien kautta. Lisäk-

si työssä käsitellään yhteisöllistä asumista monisukupolvisessa ym-
päristössä sekä ikääntyneiden ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa 
olemassa olevien toimintamallien kokemuksia apuna käyttäen. 

Ratkaisun yhteisöllisyys perustuu moninaisuuden mukanaan tuo-
maan toisiaan täydentäviin kykyihin ja tarpeisiin. Tämä on jo itses-
sään asukkaiden välisten suhteiden syntymisen kannustin. Kuitenkin 
hyvä ympäristö toimii pohjana uudenlaiselle toimintamallille ja kan-
nustaa asukkaita niin omanelämänhallintaan kuin myös yhteisöl-
lisyyteen. Hyvä ympäristö myös tukee kunkin asukkaan yksilöllisiä 
tarpeita. Tutkimus pyrkii löytämään tuloksia, joiden pohjalta ikään-
tyneiden sekä maahanmuuttajien hyvinvointia tukevaa yhteisöllis-
tä asumisjärjestelyä voidaan kehittää. Minkälaiset tilat ja toiminnot 

”Käsikynkässä” (Kuva: Otso Ritonummi)
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On kuitenkin tutkimuksen puitteissa selvää, että ratkaisussa on 
haasteensa. Yhteisön kohtaamien haasteiden ennaltaehkäisemi-
seksi on tärkeää asukkaiden suunnitelmallinen sekä hallittu pereh-
dyttäminen niin monikulttuurisuuteen, ikääntymisen aiheuttamiin 
muutoksiin kuin myös erilaisiin asumistapoihin. Yhteisön toimin-
taa tulisi myös kolmannen osapuolen taholta ohjata toiminnan 
alkaessa, mutta suurin hyöty järjestelystä saadaan, jos asukkaat 
pystyvät muodostamaan itsenäisesti toimivan yhteisön.

ASUMISJÄRJESTELYN VAIKUTUKSET
Rakentamisella ja rakennetulla ympäristöllä on aina monitahoisia 
vaikutuksia. Ympäristö vaikuttaa niin sen käyttäjiin, kuin myös sen 
ympärillä oleviin ihmisiin ja luontoon. Asuinrakennukset ja asun-
not, niiden hinnat, saatavuus sekä imago vaikuttavat alueiden ke-
hitykseen ja näin myös koko yhteiskuntaan. Tehtävien ratkaisujen 
vaikutuksia tuleekin tutkia niin yksilö- kuin myös yhteiskunnalli-
sella tasolla. 

Holistisen yhteisasumisjärjestelyn yksilökohtaisia vaikutuksia on 
lähes mahdotonta päätellä etukäteen. Tukittaessa ihmisten käyt-
täytymiseen ja tarpeisiin liittyviä kysymyksiä, on tiedostettava, että 
teoria on vain osittain sovellettavissa tosielämän tilanteisiin. Ihmi-
set ovat jokainen ajattelevia ja itsenäisesti toimivia yksilöitä, joilla 
jokaisella on omat toiveet, ennakkoluulot, heikkoudet sekä vah-
vuudet. Tilastojen valossa on mahdollista tehdä yleispiirteisiä ole-
tuksia ihmisten välisistä suhteista, mutta todellisia lopputuloksia 
on sekä mahdotonta ennustaa, että yleistää. Useita ihmisiä yhteen 
tuovissa ratkaisussa jokainen ihminen luo kokonaisuuteen yhden 
liikkuvan ja alati kehittyvän muuttujan. On kuitenkin tutkimuksen 
kannalta kannustavaa, että niin monisukupolvisia yhteisöjä kuin 
myös ikääntyneiden ja maahanmuuttaneiden päivätoimintaa jär-
jestäneillä toimijoilla on positiivisia kokemuksia. Potentiaalisesti 
yhteisöllinen asuminen tarjoaa alustan monimuotoiselle sekä 
rikkaalle vuorovaikutukselle. Parhaimmillaan asuinyhteisö pystyi-
si tuomaan haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ja perheille 
turvaa, tukea sekä ystävyyttä. Näiden avulla ikääntyneet pystyisi-
vät mahdollisesti asumaan pidempään kotona ennen tuetun asu-
misen piiriin siirtymistä. Vastaavasti maahanmuuttaneille tarjou-
tuisi tilaisuus tutustua ja oppia suomalaisesta kulttuurista, kielestä 
sekä asuintavoista, samalla kun he muodostavat uutta yksilöllistä 
elämänpolkuaan. 

Kaikkeen ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyy sekä mahdol-
lisuuksia että uhkakuvia. Kestävä, viihtyisä, toiminallinen, terveel-
linen ja turvallinen asuinympäristö sitouttaa asukkaitaan kotiym-
päristöönsä ja näin edesauttaa asukkaiden kiinnostusta huolehtia 
asuinympäristöstään. Kun asukkaat viihtyvät kotonaan ja arvos-

tavat ympäristöään sekä -yhteisöään, on riski väärinkäytökselle pie-
nempi kuin silloin, jos asukkaita ei ole onnistuttu sitouttamaan osaksi 
yhteisöä. Hyvällä asuntosuunnittelulla on siis mahdollisuus motivoida 
asukkaita aktiiviseksi toimijoiksi niin asuinyksikössään, kuin myös koko 
naapuruston laajuudella. Kuitenkin onnistunutkaan ympäristö ei vält-
tämättä takaa yhteisön toimivuutta, näissä tapauksissa asukkailla tulee 
olla ulkopuolinen kontakti, joka auttaa ratkomaan asukkaiden välisiä 
konflikteja sekä tarvittaessa voi tehdä asuinyhteisön etua ajavia pää-
töksiä. Väärinkäytöksien estämiseksi myös asu kasvalinta tulisi tehdä 
harkiten. 

Kun ratkaisua tutkitaan yhteiskunnallisella tasolla, olisi ikääntynei-
den sekä maahanmuuttaneiden yhteisöllisen asumisratkaisun sijoit-
tuminen pienemmille, etenkin muuttotappiollisille paikkakunnille 
kannattavaa. Ratkaisun onnistunut sijoittaminen voimakkaasti ikään-
tyville alueille tasapainottaisi alueen keski-ikää ja pitkällä aikavälillä 
mahdollisesti parantaisi alueen huoltosuhdetta. Toisaalta usein kes-
kimääräisesti iäkkäimmät alueet sijaitsevat haja-asutusalueella kau-
kana ikääntyneiden sekä pakolaisten tarvitsemista palveluista. Myös 
kaupunkialueilla ja kasvukeskuksissa ratkaisulla voisi olla potenti aalia 
ehkäistä niin etnistä, demografista kuin myös sosioekonomista segre-
gaatiota. 

Vaikka Suomen tällä hetkellä olemassa olevaa hoitajapulaan liittyvää 
ongelmaa ei pidä vyöryttää maahanmuuttaneiden ratkaistavaksi, voi-
daan kuitenkin toivoa, että yhteisöllisessä asuinympäristössä ikään-
tyneiden kanssa asuneiden työikäisten todennäköisyys suuntautua 
hoiva- ja hoitoalalle kasvaisi. Laajemmin yhteiskunnallisella tasolla 
voidaan todeta, että mitä pidempään ikääntyneet voivat elää itsenäis-
tä ja laadukasta elämää omassa kodissaan, sitä paremmin olemassa 
olevia hoito- ja hoivaresursseja pystytään kohdentamaan niitä tarvit-
seville. Vastaavasti mitä nopeammin Suomeen muualta muuttaneet 
pääsevät aloittamaan uuden elämänsä, työllistymään, harrastamaan 
ja nauttimaan elämästään, sitä vähemmän yhteiskunnan resursseja 
vaaditaan kotouttamiseen sekä sosiaaliturvaan. Näin myös maahan-
muuttaneet pääsevät nopeammin osaksi hyvinvointi valtion tuottavaa 
ryhmää, joka omalla työpanoksellaan edesauttaa hyvinvointivaltion 
rattaiden pyörimistä.

On jokseenkin selvää, että maahanmuuttaneiden ja ikääntyneiden 
yhteistyössä on hyödyntämätöntä synergiaetua. Ratkaisun todellisia 
vaikutuksia tulisi kuitenkin tutkia vielä monialaisemmin. Ratkaisun to-
teuttamisen kannalta tärkeää olisi perehtyä myös sen taloudellisiin to-
teutusmahdollisuuksiin ja rahoitusrakenteeseen. On kuitenkin mieles-
täni selvää, että tässä yksinäistyvässä ja polarisoituvassa maailmassa 
on tilaa yhteisöllisyydelle  ja ystävyydelle sekä sitä tukevalle asunto- ja 
rakennussuunnittelulle.

Kotoutuvat maahanmuuttaneet

Kotimaista kieltä puhuvat ikääntyneet

Talon tai korttelin yhteiset tilat: mm. kuntosali, 
pesutupa, leikkkipiha ja hyötypuutarha
Asumisyksikön yhteistilat: mm. keittiö, 
ruokailu- ja oleskelutila sekä parveke tai terassi.
Yksityinen asunto tai asuintila

Esimerkkejä mahdollisista eri asumisyksiköiden kokoonpanoista 
sekä rakennuksen tai korttelin yhteisten tilojen jakautumisesta asuk-
kaiden kesken.

henkilöt kaipaavat kontakteja, joita yhteisasumisjärjestely voi toi-
miessaan tarjota. 

Tiettyihin ihmisryhmiin keskittyvässä asuntosuunnittelussa voidaan 
tavallista monipuolisemmin huomioida kunkin asukasryhmän tar-
peet ja toiveet asuinympäristöään kohtaan. Tutkimuksen ydin muo-
dostuu ikääntyneiden sekä pakolaistaustaisten asuintarpeiden sel-
vittämiseen. On kuitenkin huomioitava, että nämäkin ihmisryhmät 
ovat heterogeenisiä, ja kunkin marginaalin sisälle mahtuu yksilöitä, 
joilla on omat tarpeensa, toiveensa ja kokemuksensa. Etenkin lai-
tostumisen vaarassa olevien ryhmien yksilöllisten toimintavapauk-
sien kanssa suunnittelijan tuleekin olla herkillä, ja asuntojen sekä 
muun asuinympäristön on hyvä olla asukkaiden yksilöllisiin tarpei-
siin mukautuva sekä asukkaan toimijuutta tukeva. 

Iäkkäiden sekä pakolaisten tarpeet asumisessa poikkeavat hieman 
toisistaan. Ikääntyneiden erikoistarpeet asumisen suhteen ohjaavat 
esteettömyyden myötä väljempään asuntosuunnitteluun. Vastaa-
vasti pakolaisten toiveet edullisemmasta asumisesta ohjaavat suun-
nittelemaan pieniä asuntoja. Asuntosuunnittelussa tulee kuitenkin 
välttää tilannetta, jossa iäkkäille tarkoitetut asunnot ovat yleisillä 
standardeilla mitattuina pakolaisten asuntoja parempia. Sen sijaan 
kohderyhmän tarpeet tasapuolisesti huomioiva tarveperustainen 
suunnittelu lisää myös asukkaiden välistä tasa-arvoa. Suomessa 
valtaosa ikääntyneistä on kantasuomalaisia tai kantasuomalaiseen 
verrattavia. Näin ollen ikääntyneet ovat suomalaisessa yhteiskun-
nassa valta-aseman edustajia. Pakolaiset taas kuuluvat Suomessa 
vähemmistöön. Tilannetta, jossa valta-asemassa olevat yksilöt naut-
tivat etuoikeuksista, joita vähemmistöjen edus tajilla ei ole, voidaan 
pitää syrjintänä. Tämä on tärkeää huomioida yhteisöllisen asumisen 
tilaratkaisuja suunnitellessa, jotta kaikki asukkaat tuntevat itsensä 
tasa-arvoisiksi keskenään. 

YHTEISÖLLISYYS 
Holistisen lähtökohdan toteutuminen vaatii toimivaa sekä itseoh-
jautuvaa yhteisöllisyyttä. Holistisuudella tässä yhteydessä tarkoite-
taan kokonaisvaltaista hyötysuhdetta, jossa kokonaisuuden summa 
on enemmän kuin sen osien summa. Yhteisön ja yhteisöllisen hen-
gen syntyminen on herkkä ja hienovarainen prosessi. Tärkein tekijä 
yhteisöllisyyden syntymisessä vaikuttaa olevan asukkaiden tahtotila 
yhteisöllisyyteen ja yhteisölliseen toimintaan.  Näin ollen holistisuus 
ja yhteisöllisyys ovat toinen toistaan ruok kiva systeemi, jossa tarve 
luo motivaation kohdata erilaisia ihmisiä ja pyytää tai tarjota apua. 
Näin muodostuu ystävällisyyteen pohjautuvia ihmissuhteita, jotka 
oikeassa ympäristössä pystyvät kehittymään syvemmäksi vuorovai-
kutuksen verkostoksi. Vastaa vasti turvallisessa ja hyvässä yhteisössä 
on helppo pyytää ja tarjota apua. 

Tutkimuksessa aihetta lähestytään näkökulmasta, jossa ympäristö 
ei itsessään pysty luomaan tai pakottamaan asukkaita yhteisöl-
lisyyteen, vaan tarjoaa alustan jolla ihminen toimii oman halunsa 
mukaisesti. Ympäristöä säätelemällä voidaan kuitenkin luoda to-
dennäköisempiä sekä epätodennäköisempiä käyttäytymismalleja. 
Tästä syystä asuinympäristö ja sen ominaisuudet ovat oleellisena 
vaikuttajana juuri yhteisön muodostumisen sekä asukkaiden hy-
vinvoinnin edistäjänä. Näin ollen ulko- sekä sisätilojen tulisi kan-
nustaa yhdessä toimimiseen sekä aktiiviseen oman elämän hallin-
taan. Yhteisöllisyyden kannalta parasta olisi, jos yhteisissä tiloissa 
toimiminen olisi asukkaille palkitsevampaa kuin yksityisissä tiloissa 
toimiminen. Tämän toteutuminen vaatisi suunnittelussa resurssien 
kohdistamista nimenomaan yhteistilojen suunnitteluun niin, että ne 
toimisivat houkuttelevana jatkeena jokaisen asukkaan omalle tilalle. 
Ympäristöä tulisi suunnitella käyttäjä sekä toiminto perusteisesti. Yh-
teistilojen luoma luonteva tila yhteisille matalankynnyksen toimin-
noille kuten ruuanlaittamiselle, pihanhoidolle, pelailulle ja uutisten 
seuraamiselle vahvistaisi asuinratkaisun yhteisöllisyyttä. 

Koska asunnoissa ja yhteistiloissa toimivien ihmisten tyypilliset 
erikois tarpeet ovat ennakoitavissa, tulee asunto- ja rakennussuun-
nittelun vastata näihin tarpeisiin. Iäkkäiden sekä pakolaisten tarpeet 
asumisessa poikkeavat hieman toisistaan ja näin ollen asuintiloja 
suunniteltaessa on huomioitava näiden ryhmien edustajien luku-
määrällinen sekä statuksellinen suhde toisiinsa. Tilasuunnittelun 
kannalta on tärkeää pohtia yhteisön muodostumista ja sen raken-
netta. Esimerkkimallina tutkimuksessa käytetään ratkaisua, jossa 
suurempi yhteisö jakautuu useaan pienempään ja tiiviimpään asu-
misyksikköön. Eri asumisen toiminnot jakautuvat joko koko yhteisön, 
asumisyksikön tai yksityisen asuntokunnan mukaan. Tutkimuksen 
perusteella on selvää, että kielen ja kulttuurin oppimista edesauttaa 
mahdollisuus nähdä ja kuulla aitoa dialogia sekä ihmisten välistä 
kanssakäymistä. Näin ollen olisi suositeltavaa, että asumisyksikköön 
kuuluisi vähintään kaksi paikallista kieltä sujuvasti puhuvaa henkilöä. 
Me-ja-ne asettelun sekä valta-aseman korostumisen ehkäisemiseksi 
olisi kuitenkin hyvä, että asumisyksikössä on vähintään yhtä monta 
vähemmistön edustajaa, kuin siellä on kantasuomalaisia. Suurin osa 
asumisyksiköistä muodostuisi näin vähintään neljästä asukkaasta. 
Asumisyksikön asukkaiden enimmäismäärää on mahdotonta tutki-
muksen perusteella asettaa, mutta yksiköitä muodostettaessa tulisi 
huomata, että isompi yhteisö saattaa vaikeuttaa merkityksellisten 
ihmissuhteiden syntymistä ja vahvistaa kuppikuntien kehittymistä. 
Kuppikuntaistuminen lisää mahdollisuutta siitä, että joku jää yhtei-
sön ulkopuolelle.
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Havainnekuva G-rakennuksen ulkopuolelta. 

4.5. Asukkaiden kerrostalo -
yhteistilat korjausrakentamisen 
keskiössä Puolivälinkankaalla
Tekijä: Oona Hynninen (teksti ja kuvat)

Asuinkerrostalojen peruskorjaaminen on ajankohtaista noin 40–50 
vuoden välein, joten 1970-luvun kerrostalot ovat kiireellisessä kor-
jaustarpeessa. Lähiökerrostalot ovat myös rakennuskantamme 
energiatehottomin osa. Lähiöt ovat erinomaisia alueita lisä- ja täy-
dennysrakentamiselle sekä palveluiden kehittämiselle, sillä ne ovat 
yleensä väljästi rakennettuja. 

Diplomityössä esitellyn korjaussuunnitelman lähtökohtana on säilyt-
tää mahdollisimman paljon alkuperäisen arkkitehtuurin elementtejä, 
mutta samalla suunnitella nykyaikaisen ihmisen tarpeita palvelevia 
ratkaisuja. Kohteen yhteistilojen korjaussuunnittelussa lähtökohtina 
ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävät ratkaisut. Suunnitelmassa 
on hyödynnetty asukasosallistamisen keinoja.

Työssä esitellään Oulun Puolivälinkankaalla sijaitsevan kaksi kerros-
taloa käsittävän kohteen korjaussuunnitelma. Molemmissa raken-
nuksissa on kahdeksan asuinkerrosta ja maanpäällinen talouskerros. 
Kohteen omistaa Oulun kaupungin vuokrataloyhtiö Oulun Sivakka 
Oy. Asunnot ovat ARA-vuokra-asuntoja. Uki Heikkisen suunnitte-
lemat rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1971 (H-rakennus) 
ja 1972 (G-rakennus). Kerrostalot on peruskorjattu vuonna 1994 
ja rakennusten päätyjulkisivut korjattu vuonna 2003. Kerrostalojen 
kantavina rakenteina toimii kirjahyllyrunko eli rakennusten päätysei- 
nät, ja asuntojen väliset seinät ovat kantavia. Korjaussuunnitelman 
keskiössä ovat kohteen yhteistilat. Kaikki kerrostalojen yhteistilat eli 
pesutuvat, saunatilat, kerhohuone ja verstas sijaitsevat tällä hetkellä 
maantasokerroksissa.  

Asukastyöpajan osallistujia. 

ASUKASOSALLISTAMINEN
Erityisesti korjauskohteissa asukkaat tuntevat rakennuksen par-
haiten. Halusin ehdottomasti osallistaa rakennusten asukkaat 
projektiini sen alusta alkaen. Tavoitteena oli parantaa nykyisten ja 
tulevien asukkaiden asumisen laatua entisestään. Asukasosallista-
minen voi parhaimmillaan lisätä sekä asuntojen että yhteistilojen 
viihtyisyyttä.

ASUKASPROFIILIT
Työssä luotiin viisi mahdollisimman erilaista ja rakennusten nykyis-
tä asukasjakaumaa kuvaavaa asukasprofiilia: yhden vanhemman 
perhe, maahanmuuttajaperhe, yksinasuva nuori, suuri uusioperhe 
ja eläkeläispariskunta. Työssä keskityttiin erityisesti asukasprofiilien 
ruokakuntien kokoihin ja tilatarpeisiin.

ASUKASTYÖPAJA
Kohteen asukkaille järjestettiin asukastyöpaja 03.11.2021. Työpa-
jaan osallistui 10 asukasta, 6 naista ja 4 miestä. Osallistujat olivat 
pääasiassa eläkeläisiä. Työpajan aikana asukkaat saivat vapaasti 
kirjoitella post-it lappuja erilaisten otsikoiden alle. Keskustelimme 
työpajan teemoista myös pienryhmissä. Kommentteja tuli muun 
muassa nykyisten tilojen toimivuudesta ja toiveista uusiin yhtyeis-
tiloihin. 

”Kerhohuoneelle yhtenäisen näköisiä hyllyjä.”

”Pesutuvassa on aikoja huonosti saatavilla.”

ASUKASKYSELY
Jaoin asukaskyselyn kaikkiin kohteen 112 asuntoon 15.11.2021. Vas-
tausaikaa kyselyssä oli noin kaksi viikkoa. Asukaskysely toteutettiin 
paperikyselynä, jotta kyselyllä tavoitettaisiin myös muut kuin tie-
tokoneiden sujuvat käyttäjät. Kyselyssä oli monivalintakysymyksiä 
ja avoimia kysymyksiä. Vastauksia kyselyyn tuli 15 kpl eli kyselyn 
vastausprosentti oli 13 %. Suurin osa vastanneista on eläkeläisiä. 

Hieman yli puolet vastaajista kertoi käyttävänsä nykyistä kerhoti-
laa ainakin jonkun verran. Kukaan vastaajista ei käyttänyt nykyistä 
huonokuntoista verstastilaa. Nykyisen pesutuvan käyttöaste oli 
tulosten mukaan vaihteleva. 

Yli puolet olivat tyytyväisiä nykyisiin asunnon ulkopuolisiin säily-
tystiloihin, mutta erityisesti pyörille toivottiin lisää lämmintä säi-
lytystilaa. 

”Kerhohuone on tosi pieni, kodikkuutta ja uutta ilmettä siihen.”

”Pyöriä pihat täynnä. Ongelma tulee talvella pyöräillessä töihin! 
(Sisätilat pyörille)”

ASUKASPROFIILIT

YHDEN VANHEMMAN 
PERHE

ELÄKELÄIS-
PARISKUNTA

MAAHANMUUTTAJA
-PERHE

SUURI 
UUSIOPERHE

YKSINASUVA 
NUORI

Asukasprofiilit

Asukaskyselyn tuloksia.
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PIHASUUNNITELMA
Suunnitelmassa pienille ja isommille lapsille rakennetaan omat leik-
kialueet, sillä eri ikäisillä lapsilla on erilaiset tarpeet. H-rakennuk-
sen edustalla sijatsevan pienten lasten leikkialueen läheisyyteen 
toteutetaan ulkokuntoilualue, joten esimerkiksi lasten leikkiä tark-
kailevat vanhemmat voivat kuntoilla samalla. Toiveet paremmista 
leikkipaikoista ja ulkokuntoilualueesta kumpusivat asukaskyselystä. 
Rakennusten väliin jäävälle viheralueelle rakennetaan kasvihuone 
ja istutusalue. Suunnitelmassa esitetään huonokuntoisen grilliko-
dan purkua. Asukkaiden mukaan grillipaikka on aktiivisella käytöllä 
ja erityisesti kesäiset grillijuhlat ovat suosittuja tapahtumia. Tämän 
vuoksi lähes samalle paikalle rakennetaan uusi pyöreä grillikota. 
Uuden grillikodan yhteyteen lisätään runsaasti istuskelutilaa. 

JULKISIVUT
Julkisivujen lämpörappauksen yhteydessä rakennuksiin palautetaan 
niiden alkuperäinen valkea väri. Modernina elementtinä julkisivuihin 
lisätään niiden ilmettä pehmentävää puuta. Sisäänkäyntikatosten 
lisäksi rimoitusaihe tuodaan parvekkeisiin. Parvekkeisiin lisätään 
myös liikuteltava täysikorkea aurinkosuoja. Rakennusten päätyihin 
on suunniteltu varaukset muuraaleille tai muulle taiteelle. Taiteen 
toteuttajana voisi toimia paikallinen taitelija. H-rakennuksen poh-
joispäätyyn esitetään suunnitelmassa elokuva-aukiota. Rakennuk-
sen päätyjulkisivut ovat ikkunattomia, joten niitä voi hyödyntää 
heijastuspintana. Rakennuksen pohjoispuolella auringonvalo ei häi-
käise julkisivua. Asukkaiden mukaan ulko-ovet ja ikkunat vetävät. 
Esitän suunnitelmassa kohteen kaikkien ulko-ovien ja ikkunoiden 
uusimista. Rakennusten uusittujen ikkunoiden puitteet käsitellään 
samalla värillä kuin korostetut sisäänkäynnit.

Pihasuunnitelma 1:1000.
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Julkisivu itään 1:500. H-rakennus. 

Julkisivu pohjoiseen 1:500. H-rakennus. 

Heijastustila

Istutusalue

Grillikota

Jätteet

Var.
Elokuva-aukio

Havinnekuva uudesta pesutuvasta. 

Maantasokerroksen pohjapiirustus 1:250. H-rakennus.

YHTEISTILAT
Yhteistilojen suunnittelun lähtökohtana oli suunnitella tilat sovel-
tuvaksi kaikille käyttäjäryhmille, myös lapsille, vanhuksille ja liikun-
taesteisille. Yhteistilojen tulee olla helposti saavutettavissa, mutta 
niistä ei saa aiheutua merkittävää meluhaittaa asuntoihin. 
 
MAANTASOKERROKSEN YHTEISTILAT
H-rakennuksen vanhan kerhohuoneen tilalle on suunniteltu uusi 
pyykkitupa ja pajatila. Asukastyöpajassa tuli ilmi, että pesutupien 
ajanvarauskalenterit ovat usein täynnä. Tämän vuoksi suunnitel-
massa rakennusten toisenkin porrashuoneen yhteyteen lisätään 
pesutupa. Uudessa pesutuvassa on useita talousmallisia pesu-
koneita ja kuivausrumpuja. Tilassa on mahdollisuus vaatteiden 
korjaamiselle pyykinpesun aikana tai rentouttavaan lukuhetkeen 
sohvalla odotellessa. Pesutuvassa on myös puolapuut kuntoilua 
varten. Pyykinpesun lomassa asukkaat pääsevät myös kohtaa-
maan naapureitaan. 
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KOMPR.

PUOLAPUUT

Pesutuvan pohjapiirustus 1:100.
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Pieni 1:100. 

ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN YHTEISTILAT
Sauna- ja kerhotiloille pohdittiin suunnitelmaa laadittaessa useita 
eri sijainteja. Molemmat tilat sijaitsevat tällä hetkellä maantasoker-
roksessa. Suunnitelmassa päädyttiin sijoittamaan tilat kolmen asun-
non tilalle ensimmäiseen asuinkerrokseen. Näin tiloihin on helppo 
kulkea molemmista porrashuoneista ja tiloista saa yhteyden ulkoti-
loihin parvekkeiden kautta. Suunniteltu asukastupa on mahdollista 
jakaa kahdeksi erilliseksi tilaksi esimerkiksi kahta samanaikaista käyt-
täjäryhmään varten. 

Suunnitelman uudet ensimmäisessä asuinkerroksessa sijaitsevat 
saunatilat ovat huomattavasti aiempaa tilavammat ja valoisammat. 
Molemmissa saunatiloissa on erilliset wc-tilat. Pukuhuoneista on 
suora yhteys vilvoitteluparvekkeelle. Toinen saunatiloista on täysin 
esteetön, kun toinen puoli saunan lauteista nostetaan seinälle ja 
matalinta laudetasoa siirretään oikeanpuoleisten lauteiden alle. 

Ensimmäisessä asuinkerroksessa on myös kaksi varattavaa etätyöti-
laa. Molemmissa tiloissa on pieni keittiö. Asukkaat voivat hyödyntää 
etätyötiloja myös muussa kuin varsinaisessa etätyössä.

69.0 m²
ASUKASTUPA

Vaihto
nurkka

14.5 m²
PUKUH

5.0 m²
S

6.0 m²
PESUH

3.0 m²
WC

15.5 m²
ETÄTYÖTILA

1.5 m²
VAR

15.5 m²
ETÄTYÖTILA

1.5 m²
SIIV

3.0 m²
WC

14.5 m²
PUKUH

6.0 m²
PESUH

5.0 m²
S

AP

PA

JK

PA

JK

PA

JK

3.0 m²
KPH

Havainnekuva saunan vilvoittelualueesta.

14.5 m²
PUKUH

5.0 m²
S

6.0 m²
PESUH

3.0 m²
WC

3.0 m²
WC

14.5 m²
PUKUH

6.0 m²
PESUH

5.0 m²
S

Ensimmäisen asuinkerroksen yhteistilojen pohjapiirustus 1:250. 

Saunatilan pohjapiirustus 1:100. 

Yhden vanhemman asunto 1:125.

PK

PA

JK

3.0 m²
KPH

11.0 m²
MH

11.5 m²
K

9.5 m²
ET

13.0 m²
OH

5.5 m²
alkovi

AP

Havainnekuva yhden vanhemman asunnosta. Alkovin kevyen seinärakenteen voi toteuttaa esimerkiksi rimaseinänä.

ASUNTOJAKAUMAN MUUTOKSET
Sivakan mukaan kohteessa ei ole tarvetta yksiöille, mutta suu-
rille perheasunnoille on paljon kysyntää. Työssä asuntojakauman 
muutoksia tarkasteltiin erityisesti luotujen asukasprofiilien avulla. 
Esitetyt ratkaisut ovat esimerkkejä yksittäistapauksina toteutetta-
vista muutoksista. 

Työssä on tutkittu asuntojakauman monipuolistamista yhdis-
tämällä useita asuntoja suuremmiksi asunnoiksi. Suurikokoiset 
yhdistetyt asunnot sopisivat esimerkiksi suurelle perhelle, kimp-
pakämpiksi tai tuettuun asumiseen. Tuetussa asumisessa yhtä 
huonetta  voisi käyttää päivystäjän työhuoneena. 

Lisäksi suunnitelmassa esitettiin useita vaihtoehtoja kaksion 
muutoksista, joiden avulla vanhemmalla saadaan oma tila. En-
simmäisessä vaihtoehdossa olohuoneen perälle luodaan pieni 
makuualkovi. Alkovin seinän voi toteuttaa edullisesti kevyenä sei-
närakenteena. 

PK

K

3.0 m²
KPH

3.0 m²
VH

19.0 m²
OH

11.5 m²
K 12.0 m²

MH
11.0 m²

MH

12.0 m²
MH

11.0 m²
TH

6.5 m²
KPH

AP

PA

JK

20.5 m²
ET

Yhdistetyn asunnon pohjapiirustus 1:125.
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Näkymä suunnitelman uudistetulta piha-alueelta. 

4.6. Jaettu asuminen osana 
Lausteen lähiökehitystä
Tekijä: Emmi Santamäki (teksti ja kuvat)

1960- luvun alussa kovan asuntopulan seurauksena, ympäri Suo-
mea rakennettiin merkittävä määrä uusia asuinalueita, lähiöitä. 
Rakentamisestaan saakka lähiöt ovat olleet usein negatiivisen huo-
mion kohteena. Kritiikki on kohdistunut aika-ajoin muun muassa 
asuinalueiden hengettömään ja koruttomaan arkkitehtuuriin ja 
alueiden sosioekonomiseen eriytymiseen. Monien lähiöiden raken-
nukset ovat myös tulleet kattavaan peruskorjaustarpeeseen. Ra-
kennusten peruskorjauksen yhteydessä on hyvä tilaisuus kehittää 
arkkitehtuuria ja toimintoja viihtyisämmiksi sekä nykyiseen asumis-
kulttuuriin sopivammaksi. 

Nykyinen asumiskulttuurimme on jatkuvassa muutoksessa erilais-
ten elämäntilanteiden ja -tapojen kehittyessä. Asuntosuunnittelulle 
tyypilliset normit ohjaavat asuntojen tilojen mitoituksen vain tiettyjä 
toimintoja palveleviksi, mikä haastaa tilojen tarvittavan joustavuu-
den eri talouksille sopiviksi. Kerrostaloasuminen tarjoaa kuitenkin 
sopivan pelikentän asukkaiden kesken jaettavien tilojen sekä yksi-

tyisten asuntojen joustavuuden kehittämiseen vastaamaan nykyistä 
ja tulevaa asumiskulttuuria ja sen muuttuvia tarpeita.

Työ keskittyy Turun kaupungin itäosassa sijaitsevaan Lausteen asui-
nalueeseen, joka on noin 3000 asukkaan kerrostalovaltainen lähiö. 
Alueen palvelut ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana, johon 
on vaikuttanut muun muassa Lausteen sijoittuminen kahden isom-
man palvelukeskuksen, Skanssin ja Varissuon välille. Uusien palve-
luiden tuominen alueelle ja sitä kautta alueen elinvoiman kehittä-
minen vaati uusien asiakkaiden eli asukkaiden saavuttamista. Työn 
tavoitteena on tutkia ja kehittää asuntokeskeistä lisärakentamista 
sisältävä korjaussuunnitelma kahden alueen asuinkerrostalon koko-
naisuuteen. Suunnitelma keskittyy etenkin yhteisten tilojen ja jaetun 
asumisen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin asuntosuunnittelussa. 
Jaetut tilat mahdollistavat jaetun asumisen, missä asumiseen liitty-
viä tiloja tai toimintoja jaetaan vähintään kahden talouden kesken.

Suunnitelman tueksi Lausteen asukkaat osallistuivat asukaskyse-
lyn ja -työpajan kautta tutkimukseen kertomalla mielipiteitä ja 
ideoita heidän omasta asuinympäristöstään ja sen mahdollisista 
kehityssuunnista. Asukaskysely keskittyi käsittelemään yhteistiloja, 
yhteisöllisyyttä ja asuintilojen jakamista muiden talouksien kanssa. 
Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 55 alueen asukasta. Asukasky-
selyssä korostui yhteistilojen tämänhetkinen huono käyttöaste, 
joka pääosin johtui joko tilojen huonosta kunnosta, sijainnista tai 
tarpeettomuudesta. Kuitenkin tilojen mahdollistama yhteisöllisyys 
ja sosiaalisuus muiden asukkaiden kanssa oli arvostettua ja ha-
luttua. Eniten asukkaat osoittivat innostusta kuntoilutilan ja tava-
ranvaihtopisteen lisäämisestä heidän asuinympäristöönsä perin-
teisempien toimintojen kuten, saunatilojen, kerhohuoneen ja ulos 
sijoittuvien leikki- ja grillipaikkojen ohella. Asuintilojen jakamiseen 
viittaavat kysymykset kertoivat asukkaiden olevan epäröiviä jaka-
maan ruoanlaitto-, olo- ja ruokailutiloja muiden asukkaiden kans-
sa. Tiloja oltiin kuitenkin halukkaampia jakamaan tuttavien kuten 
ystävien tai sukulaisten kanssa, kimppakämppä asumisen tapaan. 
Toiminnot kuten pyykinpesu, pyykinkuivaus ja harrastaminen 
koettiin helpommin lähestyttävimmiksi toiminnoiksi jakaa muiden 
talouksien kanssa saunatilojen ohella. 

Asukastyöpajassa keskusteltiin yleisesti asuinalueen viihtyisyydes-
tä sekä yhteisistä tiloista. Yhteisten tilojen epäsiisteys ja niiden 
käyttöön liittyvien käytäntöjen laiminlyöminen herättivät paljon 
keskustelua. Lisäksi yhteistiloilta toivottiin yleisen viihtyvyyden 
lisäksi elementtejä, jotka sekä helpoittaisivat arkea että toisivat 
siihen ajoittain pienen määrän luksusta. Asukastyöpaja sekä -ky-
sely auttoivat hahmottamaan työn suunnitelman lähtökohtia ja 
toiminnallisia tarpeita. Asukastyöpaja ja -kysely herättivät myös 
keskustelua Lausteen asukkaiden keskuudessa. Keskustelua syntyi 
mm. jaetun asumisen eduista ja siitä voisiko muun muassa kimp-
pakämppä-tyylinen asumismuoto sopia heille.

Työn suunnittelukohde sijoittuu kahden Lausteen vilkkaamman 
pääväylän Maistraatinkadun ja Raatimiehenkadun kulmaan. Kaksi 
katua rajaavat kerrostalovaltaisen asuinalueen erilleen Lausteen 
rivi- ja omakotitaloalueesta. Kohteen rakennukset ovat tyypillisiä 
hissittömiä 1970-luvun nelikerroksisia asuinkerrostaloja. Raken-
nukset sisältävät asuntojen lisäksi mm. saunatiloja, kuivaushuo-
neita ja häkkivarastotiloja. Yhteinen pihapiiri koostuu pääosin 
kahdesta lasten leikkipaikasta.

Kohteen kaksi asuinkerrostaloa saavat molemmat kaksi lisäkerrosta 
muuttaen talot nelikerroksisista kuusikerroksisiksi. Esteetömyyden 
parantamiseksi porraskäytäviin sijoitetaan myös hissit. Lisäkerrokset 
tuovat kohteeseen lisää monipuolisia asuntoja, jotka pystyvät jous-
tamaan monen eri asukkaan elämäntilannetta ja -tyyliä vastaavaksi. 
Hyvin kaksiopainotteista asuntojakaumaa tasapainotetaan tuomalla 
lisää yksiöitä sekä suurempia asuntoja. Asukkaiden määrän kasvat-
taminen mahdollistaa vanhojen yhteistilojen kehityksen ja uusien yh-
teistilojen lisäämisen. Yhdessä uudistetun pihasuunnitelman kanssa, 
yhteistilat helpottavat luomaan yhteisöllistä toimintaa kahden eri ra-
kennusten asukkaiden välillä. Rakennusten yhteiseen piha-alueeseen 
tuodaan uusia toimintoja kaikenikäisille ja monipuolisempaa kas-
villisuutta, jotka auttavat elävöittämään ja kasvattamaan ulkotilojen 
käyttöastetta. Samalla rakennuksiin suoritetaan energiakorjaus muun 
muassa lisäeristämällä julkisivuja sekä uusimalla ikkunat energiate-
hokkaimmiksi. Julkisivukorjauksen yhteydessä kehitetään rakennusten 
arkkitehtuuria laadukkaammaksi ja viihtyisämmäksi. Julkisivuissa lisä-
kerrokset yhdistyvät vanhoihin kerroksiin yhtenäisellä rappauksella, 
joka on saanut värinsä alueen rakennusten sinisistä yksityiskohdista. 
Murettu harmaansininen ei kuitenkaan erotu liiakseen ympäröivistä 
harmaansävyisistä rakennuksista. Toinen rakennuksista rapataan hel-
men harmaalla sävyllä tasapainottaakseen kahden rakennuksen yh-
tenäistä kokonaisuutta. 

Julkisivu sisäänkäynnin puolelta 1:300. Julkisivuissa yhdistyy sekä uusia että alkuperäisiä ja alueelle tyypillisiä arkkiteh-
tonisia elementtejä ajallisen kerrostuman luomiseksi.

Asemapiirros 1:1500
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Aksonometria kanhden rakennuksen jaettujen tilojen sijainnista.

Korjaussuunnitelma tuo asuinympäristöön useampia uusia jaet-
tuja tiloja. Osa tiloista mahdollistavat aktiivisempaa toimintaa, 
joka edesauttaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten tilanteiden syntyä. 
Tällaiset toiminnot kuten kerhohuone, paja ja pihan leikkialueet 
ovat sijoitettu lähinnä maantasokerrokseen kahden rakennuksen 
väliseen piha-alueeseen ja niitä ympäröiviin sisätiloihin. Jaetut ti-
lat, yhdessä pihan keskeisen terassialueen kanssa, muodostavat 
aktiivisen vyöhykkeen alueen, jossa asukkaiden on luonnollista 
kohdata toisiaan. Pihalle sijoitetaan myös erillinen pihasauna, joka 
sisältää myös takkahuoneen. Rakennus jakaa isojen ja pienten las-
ten leikkialueet erilleen sekä luo suojaisuutta terassin ympärille. 
Pihasauna toimii puulämmitteisenä ja tuo kerrostaloarkeen hie-
man mökkielämän antia takkahuoneen kera. Takkahuone voidaan 
myös kesäisin avata liukuoviseinien avulla grillikatoksen jatkeeksi.

Maantasokerroksen lisäksi ylin lisäkerros sisältää sauna- ja kun-
toilutiloja aktiivisempaa toimintaa varten. Saunatilat koostuu kah-
desta erillisestä saunasta, oleskelutilasta ja vilvoitteluun sopivas-
ta parvekkeesta. Kaikkia tiloja pystyy käyttämään myös erikseen 
tarpeen vaatiessa. Kuntoilutila sijoittuu molempien rakennusten 
toisen porrashuoneen yhteyteen. Kuntoilutilaksi suunniteltu yh-
teiskäyttötila sopeutuu myös esimerkiksi yhteistyöskentelyyn tai 
käsitöiden harrastamiseen. Tila on mahdollista myös muuttaa 
pieneksi yksiöksi. 

Aktiivisten toimintojen keskittäminen toistensa lähelle mahdollistaa 
useampien kohtaamisten tapahtumisen sekä toimintojen, kuten sau-
nomisen ja kuntoilun yhdistämisen. Samalla asuinympäristöön muo-
dostuu selkeästi ilmapiiriltään erityyppisiä vyöhykkeitä. On kuitenkin 
tärkeää, että jokaisen asukkaan arjen kulkureitit, joko ohittavat aktiivi-
sempia vyöhykkeitä tai niihin on selkeitä näköyhteyksiä. Näköyhtey-
det jaettuihin tiloihin ja toimintoihin ja niissä oleskeleviin ihmisiin teke-
vät tilasta ja toisesta asukkaasta helpommin lähestyttävän ilman, että 
se pakottaa siinä hetkessä osallistumaan sosiaaliseen tilanteeseen. 

Passiivista toimintaa sisältäviin jaettuihin tiloihin luetaan tilat, joissa 
harvoin syntyy pidempiä sosiaalisia kohtaamisia ja usein tiloissa toimi-
taan yksitellen ja lyhemmän aikaa. Tällaisia ovat mm. kuivaushuoneet, 
porrashuoneet ja erilaiset varastot. Suunnitelmassa passiiviset tilat 
ovat sijoitettu asuntojen tai toimintoa tarvitsevien tilojen lähettyville. 
Uutena toimintona suunnitelmaan on tuotu asukaskyselyssä suosion 
saavuttaneet tavaranvaihtopisteet. Piste toimii ikään kuin porraskäy-
tävien omana kirpputorina. Samalla periaatteella toimivia “nurkkauk-
sia” usein syntyy kerrostaloissa jo itsestään. Tavaranvaihtopisteiden 
käytön lisäämiseksi, ne on sijoitettu portaita vastapäätä kulkureitin 
varrelle. Pisteisiin on myös näköyhteys kapean lasiseinän kautta toi-
minnon kiinnostuksen herättämiseksi.

Maantasokerros 1:350
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Ryhmäasunnot sopeutuvat mm. yksinasujille, jotka haluavat asua 
yhteisöllisemmin tai ekologisemmin. Ryhmäasunnossa jokaiselle 
asukkaalle on oma huone, mutta kaikki muut tilat ovat jaettu muiden 
asunnon asukkaiden kanssa. Kylpyhuoneet ja wc-tilat ovat kuitenkin 
jaettu vain osan asunnon asukkaiden kanssa. Ryhmäasunnossa on 
tärkeää, että jokaisella asukkaalla on mahdollisimman tasa-arvoisen 
laatuiset ja -kokoiset yksityiset huoneet. Yksityisiin huoneisiin kulku 
on toteutettu ilman suurempien yhteistilojen kuten olohuoneen ja 
keittiön läpikulkua. Näin mahdollistetaan myös mahdollisuus olla 
osallistumatta sosiaalisiin kontakteihin, jos tarve sitä vaatii. 

Ryhmäasunnon pystyy myös helposti muokkaamaan osittain in-
va-asunnoksi. Inva-asunnoksi muutettu ryhmäasunto sopeutuu 

esimerkiksi kotihoitoa tarvitseville yhden hengen talouksille. Hoitaja 
voi käydä näin vierailemassa useamman asiakkaan luona samanai-
kaisesti. 

Ryhmäasunto mukautuu helposti myös erilaisten talouksien käyt-
töön. Kahden sisäänkäynnin ansiosta asunto sopii mm. kahdelle 
ystäväperheelle yhteisölliseen asumiseen tai kolmen sukupolven ta-
louteen, joka koostuu lapsiperheestä ja heidän isovanhemmistaan. 
Asunto voi toimia myös kokonaan yhden talouden kuten suurper-
heen käytössä, joissa lapsilla ja vanhemmilla on omat siipensä ja 
sisäänkäyntinsä.

Ruhmäasuntokonsepti ja sen joustavuus inva-käyttöiseksi 1:150

Näkymä suunnitelman ryhmäasunnosta.

Kolmannen ja neljännen kerrokseen porrashuoneen taakse jäävä 
tila jaetaan kahteen eri huoneeseen. Kahteen huoneeseen jaka-
minen mahdollistaa useamman eri toiminnon samanaikaisen käy-
tön ja mahdollisuuden muuttaa vain toisen huoneen funktiota.
Pienempi huone voi toimia porrashuoneen asukkaiden jaettuna 
tilana, kuten esimerkiksi harrastehuoneena tai työskentelytilana. 
Isompi huone toimii asukkaiden varastotilana. Varastotilan tar-
peen kasvaessa molemmat huoneet voivat myös toimia varastoti-
lana. Pienemmän huoneen sijainti sopeutuu myös mukautumaan 
lisämakuuhuoneeksi viereiseen kaksioon. Tällöin joudutaan muut-
tamaan olemassa olevan makuuhuoneen ja olohuoneen paikkaa 

yhden seinän siirron ja oviaukotusten muuttamisen avulla. Porrashuo-
neen yhteyteen jäävä isompi huone pystyy kuitenkin toimimaan edel-
leen varastotilana kaikille rapun asukkaille. Tilojen muuntojoustavuus 
antaa asuinympäristölle mahdollisuuden muuttua sen asukkaita ja 
asuntomarkkinoiden kysyntää varten.

Suunnitelmassa esiintyvät jaetun asumisen eri konseptit ja uudet 
asuntomuodot tarjoavat ideoita, jotka sopeutuvat niin korjaus- kuin 
uudisrakentamiseenkin. Uudenlaisten asuntomuotojen tuominen 
taantuneemmalle asuinalueelle auttaa luomaan alueelle uudenlaista 
identiteettiä ja kehittymään kohti eläväisempää paikkaa asua.

Porrashuonekohtaisesti jaettu tila 1:150
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4.7. Osallistavat menetelmät: asu-
kasosallistuminen arkkitehtuurissa
Tekijä: Saara Äijälä (teksti ja kuvat)

Tutkimuksessa kerätään yhteen ja tarkastellaan erilaisia osallistavia 
menetelmiä, jotka soveltuvat arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelu-
hankkeisiin ja joilla voidaan saada jotain hyötyjä näiden hankkeiden 
asukkaille ja suunnitelmille. Suomessa osallistava suunnittelu on 
kaupunkisuunnitteluhankkeissa lakisääteistä, mutta osallistaminen, 
joka menee alustavaa tiedotusta pidemmälle, on aidosti vuoro-
vaikutteista, ja kattaa kaikki hankkeen vaiheet on edelleen vähäistä 
ja osallistavat menetelmät ovat monille suunnittelijoille tuntemat-
tomia. Työn pääosa kattaa kuusi erilaista osallistavien menetelmi-
en tyyppiä: työpajat, gåtur-kävelykierrokset, kartoitus, prototyypit 
ja mallit, tulevaisuuden skenaarioiden testaaminen ja visualisointi. 
Osallistujat rakennus- ja aluesuunnitteluhankkeissa ovat esimerkiksi 
julkisen rakennuksen käyttäjät, kerrostalon asukkaat, lähiön asuk-
kaat tai koko yhteisö, mukaan lukien asukkaat, poliitikot ja yhteisön 
johtajat.

OSALLISTAVA SUUNNITTELU
Pohjoismaissa yleisesti tunnettu osallistava suunnittelu, ja sille tyy-
pilliset menetelmät, syntyivät 1970-luvulla teknologian lisääntyes-
sä työpaikoilla ja siitä johtuneiden työpaikkademokratialiikkeiden 
toimesta. Arkkitehtonista osallistamista on kuitenkin harjoitettu jo 
1960-luvulta sakkaa erinäisissä muodoissa Yhdysvalloissa. Nykyään 
osallistavaa suunnittelua käytetään monilla eri aloilla, kuten arkki-
tehtuuri- ja kaupunkisuunnittelussa. Sen keskeisimmät periaatteet 
ovat aktiivinen käyttäjien ( ja asukkaiden) osallistuminen suun-
nitteluun, jotta ne ihmiset joihin hanke vaikuttaa voivat osallistua 
päätöksiin, sekä suunnittelijoiden ja käyttäjien välinen, molemmin-
puolinen, oppiminen ja kommunikaatio parempien tulevaisuuden 
ratkaisujen saavuttamiseksi. Käytännössä, osallistavassa suunnitte-
lussa asukkaat ovat kumppaneita suunnittelussa ja valta päätöksistä 
jaetaan osittain.

Ideaali osallistavan suunnitteluhankkeen kehityskulku ja esimerkkejä sopivista menetelmistä erinäisiin vaiheisiin.

Osallistavan suunnittelun avulla suunnitellaan ratkaisuja, jotka 
täyttävät paremmin asukkaiden ja paikallisten käyttäjäyhteisöjen 
tarpeet tunnistamalla ja ymmärtämällä paikallista kulttuuria, his-
toriaa sekä sosioekonomisia ja maantieteellisiä tekijöitä. Käyttäjien 
ja asukkaiden kokemuspohjainen, niin sanotusti hiljainen, tieto on 
keskiössä. Heidän osallistuminen itseään koskeviin suunnittelu-
projekteihin voi lisätä yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden tunteita, 
johtaa paremmin hoidettuun ympäristöön, edesauttaa suunnitel-
mien hyväksymistä sekä tehdä ratkaisuista paremmin aikaa sietä-
viä ja siten myös yleisesti kestävämpiä. Osallistavaa suunnittelua 
toteutetaan osallistavilla menetelmillä ja työkaluilla.

OSALLISTAVAN HANKKEEN KEHITYSKULKU
On tärkeää ymmärtää, milloin, miten ja mihin tarkoitukseen osal-
listavia menetelmiä käytetään suunnitteluprosessissa. Osallistu-
mista tulisi tapahtua suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa, 
ja osallistavan suunnitteluprojektin vaiheet eivät aina ole selkeitä 
ja peräkkäisiä, vaan samanaikaisesti. Käytännössä suunnittelijat 
jatkavat kuitenkin harvoin osallistumista suunnitteluvaiheen jäl-
keen, joko resurssien puutteesta, osallistujien tai suunnittelijoiden 
kiinnostuksen puutteesta tai muista vastaavista syistä. Tätä ilmiötä 
pohditaan:

Miksi osallistuminen nähdään jonakin sellaisena, joka ei voi 
ulottua alkuperäisen suunnittelun ulkopuolelle ja ulottua “suun-
nitteluun suunnittelun jälkeen”? Ympäristön kehitys ei pysähdy 
alkutoteutukseen, koska käyttäjät muokkaavat ympäristöä odot-
tamattomilla tavoilla.

Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden perusteella olen koonnut esi-
merkin ideaalista osallistavan hankkeen kehityskulusta.

1. Alkukartoitus: suunnittelijat perehtyvät ja analysoivat nykytilan-
netta ja käyttäjäryhmää.
2. Tutkinta ja suunnitelman pääteemojen rakentaminen: suun-
nittelijat pyrkivät ymmärtämään käyttäjien tarpeet, toiveet ja 
kokemukset. Käyttäjien tarpeet, tavoitteet ja arvot priorisoidaan 
yhdessä osallistujien kanssa, jotta osallistavan projektin tai toimin-
nan tavoitteet ja teemat voidaan määritellä.
3. Ideointi: suunnitteluratkaisuja kehitetään yhdessä osallistujien 
kanssa.

4. Testaus, reflektointi ja jatkokehitys: suunnitteluratkaisuja testataan, 
pohditaan ja kehitetään edelleen osallistujien kanssa niin monessa 
kierroksessa kuin on tarpeen suunnittelun viimeistelemiseksi.
5. Toteutus: suunnitteluratkaisu otetaan käyttöön tai muuten toteu-
tetaan.
6. Arviointi, ylläpito ja jatkuvat parannukset: toteutettua suunnitelmaa 
arvioidaan käytössä ja käyttäjät voivat antaa palautetta suunnittelun 
parantamiseksi käytännössä.

OSALLISTAVAT MENETELMÄT
Arkkitehtuurissa visualisoimme koko ajan uusia konsepteja, uusia ra-
kennuksia, uusia pohjaratkaisuja ja jopa uusia kaupunkeja, ja visuali-
sointi onnistuu luonnostaan tai vuosien harjoittelun ansiosta. Kaikilla 
ei kuitenkaan ole tätä taitoa ja siksi osallistavilla menetelmillä autetaan 
käyttäjiä ja asukkaita ilmaisemaan ideoita ja visualisoimaan suunnit-
teluratkaisuja, joita he eivät osaisi kuvitella ilman menetelmien tukea. 

Visuaalista kartoitusta havainnollistava kartta. Karttaan merkataan 
esim. miellyttäviä alueita ja kohteita, kuten Oulun kauppahalli, sekä 
epämieluisia alueita, kuten usein roskatut bussipysäkit.
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Osallistavat menetelmät auttavat suunnittelijoita ottamaan käyttäjät 
ja asukkaat mukaan hankkeisiin suunnitelmallisesti ja auttavat osal-
listujia artikuloimaan heidän kokemuspohjaista tietoaan. 

Menetelmien tarkoitus on myös tukea hankkeen kulloinkin asetettu-
ja tavoitteita, eli menetelmät tulee valita saavutettavien tavoitteiden 
perusteella. Jos tavoitteena on esimerkiksi oppia lisää suunnittelu-
ympäristöstä ja asukkaiden kokemuksista siellä, gåtur-kävelykierros 
tai kartoitus on hyvä valinta tavoitteen saavuttamiseksi. Tai jos ha-
lutaan testata jo kehitettyjen suunnitelmien toimivuutta, prototyy-
pit ja mallit ovat hyvä valinta. Menetelmiä tulee myös mukauttaa 
hankekohtaisesti. Niitä ei kuulu nähdä vain yksittäisinä menetelminä 
tai tapahtumina, vaan osana suurempaa kokonaisuutta, joka pyrkii 
kannustamaan tulevaa osallistumista menestyksellään ja olemalla 
positiivinen kokemus osallistujille.

ESIMERKKIMENETELMÄ 1: TULEVAISUUSVERSTAS
Työpajat tai ”verstaat” ovat intensiivinen mutta tärkeä menetelmä 
osallistavassa suunnittelussa. Työpajojen tarkoitus on tuoda ihmi-
set, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde tai ongelma, yhteen 

luomaan dialogia heidän tarpeistaan, tavoitteistaan, unelmistaan 
ja mahdollisista ratkaisuista. Työpajoja voidaan käyttää esimerkiksi 
rakennusten korjausprojekteissa, aluesuunnittelussa, asuinalueiden 
elvyttämishankkeissa ja kaupunkisuunnittelussa. Ne sopivat niin 
pieniin kuin suuriinkin projekteihin. Työpaja tilaisuudet voidaan jär-
jestää projektin eri vaiheissa: projektin alussa esim. tutustuttamaan 
suunnittelijat osallistujiin ja oppimaan asioita, joihin he haluavat 
keskittyä, hankkeen keskellä ideoimaan ratkaisuja, tai lopussa pa-
lautteen keräämiseksi.

Tulevaisuusverstas on yksi työpaja tyyppi. Niiden tarkoituksena on 
visioida tulevaisuutta, joka vastaa tiettyyn ongelmaan, hahmotella 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, etsiä tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka 
palvelevat käyttäjiä ja asukkaita paremmin kuin nykytilanne, sekä 
arvioida nykyisiä ja menneitä ominaisuuksia. Yleensä tulevaisuus-
verstaassa suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen. Niiden pitkäjäntei-
sen ajattelun ansiosta tulevaisuusverstaat ovat erityisen hyvä tapa 
käsitellä monimutkaisia ongelmia ja kehittää toimintasuunnitelmia 
suuriin hankkeisiin, kuten kaupunkisuunnitteluun ja asuinalueiden 
elvyttämiseen. Tulevaisuusverstaassa on kolme erillistä toimintavai-

Tiivistelmäkortit työssä esitellyistä osallistavista menetelmistä (englanniksi).

hetta: kritiikkivaihe, fantasiavaihe ja toteutusvaihe.
Kritiikkivaiheessa arvioidaan osallistujien kanssa suunnittelualueen 
tai ongelman nykytilanne ja tunnistetaan huolenaiheita. Tämä vai-
he ei ole ratkaisujen etsimiseen tai ideoiden visiointiin, vaan sen 
aikana työpajan teemoja ja tavoitteita määritellään vielä. Osal-
listujat joko valitsevat ryhmänä tai äänestävät tärkeimpiä priori-
teetteja, joita käsitellään työpajan seuraavissa vaiheissa. Tämä on 
mielestäni erityisen hyvä menetelmä, sillä tulevaisuusverstaassa 
asukkaat pääsevät mukaan määrittelemään hankkeen tärkeimpiä 
ongelmia ja teemoja, joita huomioidaan suunnitelmassa.

Fantasiavaiheessa kaikki ideat ja ratkaisut aiemmin valittuihin ky-
symyksiin ja aiheisiin ovat sallittuja, olivatpa ne kuinka epärealisti-
sia tahansa. Osallistujien ei tule keskittyä käytännön toteutukseen 
tai rajoituksiin, vaan olla luovia ja kuvitella utopistisiakin suunni-
telmia, joissa ongelmat on muutettu positiivisiksi ominaisuuksiksi. 
Esimerkiksi jos yksi kritiikkivaiheessa havaituista ongelmista on vi-
heralueiden puute asuinalueella, voidaan fantasiavaiheessa suun-
nitella useita uusia julkisia puistoja.

Toteutusvaiheessa laaditaan toimintasuunnitelma kahden edellisen 
vaiheen tunnistettujen ongelmien ja ihanteellisten ratkaisujen perus-
teella. Nyt tavoitteena on löytää realistinen tapa toteuttaa suunni-
telma tinkimättä kuitenkaan osallistujien määrittelemistä tärkeimmistä 
asioista ja teemoista.

ESIMERKKIMENETELMÄ 2: GÅTUR KÄVELYKIERROS
On olemassa monenlaisia kävelyyn perustuvia menetelmiä, ja gåtur 
kävelykierros on ehkä niistä yleisin. Sen perusajatus on, että suun-
nittelijat ja osallistujat pääsevät kokemaan suunnittelualueen yhdes-
sä ja arvioimaan sen ominaisuuksia paikan päällä. Kävelykierroksen 
aikana ympäristö tarjoaa virikkeitä motivoimaan, inspiroimaan ja 
muistuttamaan asioista, joita voitaisiin parantaa, muuttaa, poistaa tai 
säilyttää sellaisenaan. Gåtur-menetelmää käytetään useimmiten kau-
punkisuunnittelussa, asuinaluesuunnittelussa ja muissa suuremmissa 
hankkeissa. Suomessa gåtur-menetelmällä on analysoitu esimerkiksi 
Helsingin 1960-luvun lähiöitä niiden elvyttämistä varten. Sitä on käy-
tetty myös suurten julkisten rakennusten sisätilojen arvioinnissa en-
nen peruskorjausprojekteja, esimerkiksi kouluissa ja vanhainkodeissa. 
Se on usein ponnahduslauta sitä seuraavalle työpajalle.
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Kierroksella ympäristöä arvioidaan tilanäkökulmasta, mutta myös 
käytännönaiheita käsitellään. Teemat kuten palvelut, esteettömyys, 
yhteisöllisyys, monimuotoisuus, liikenne ja energiatehokkuus ovat 
keskeisiä kaupunkisuunnittelussa ja olemassa olevien asuinalueiden 
kehittämisessä. Yleisiä keskusteluaiheita ovatkin usein alueen vihe-
ralueet, liikenne- ja pysäköintiin liittyvät asiat, rakennusten koko, ul-
koasu ja tiheys, lasten leikkipaikat ja avoimet tilat, näkyvyys pimeän 
aikaan sekä alueella suunnistamisen helppous.

Gåtur-menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta: organisointivaihees-
ta, kävelykierroksesta sekä päätöskokouksesta ja raportista. Kierros-
ta johtavat suunnittelijat valitsevat reitin ja pysähdyspaikkoja, joissa 
käydään keskustelua alueesta tai tietyistä teemoista. Itse kävelykier-
ros ei saa olla liian pitkä, etteivät osallistujat väsy. Kävelykierroksen 
aikana suositellaan viidestä kymmeneen pysähdystä, ja näiden 
kohteiden tulee olla olennaisia suunnittelualueelle tai aiheille, jois-
ta keskustellaan suunnittelun yhteydessä. Yleensä tarkoituksena ei 
ole tuottaa valmiita ideoita tai päästä yhteisymmärrykseen, vaan 
pikemminkin kerätä asukkaiden erilaisia mielipiteitä, näkemyksiä ja 
kysymyksiä jatkoa varten. Kävelykierroksia voi kuitenkin soveltaa 
myös myöhempiin vaiheisiin, esim. järjestämällä arviointi- ja palau-
tekierroksia suunnitelman toteutuksen jälkeen.

Kun reitti on suoritettu, ryhmän tulee kokoontua keskustelemaan 
kiertueen aikana tehdyistä ja kirjoitetuista kommenteista ja yhdis-
tämään samanlaisia ajatuksia ja ideoita. Kokoukseen voi sisällyttää 
ryhmätyötä esimerkiksi osoittamalla yhden teeman tai kysymyksen 
jokaiselle pienelle ryhmälle ja pyytää heitä keksimään ratkaisuja 
siihen. Tällainen harjoitus voi auttaa tekemään gåtur-menetelmäs-
tä entistä kattavamman osallistavan työkalun. Kokouksen jälkeen 
suunnittelijat kirjoittavat kävelykierroksesta raportin, joka sisältää 
osallistujien kommentit ja valokuvat, ja asettavat sen yleisön saata-
ville, jotta menetelmän tarkoitus ja tuloksien käyttö on selvää kai-
kille.

ESIMERKKIHANKKEITA
Tutkimuksessa esitellään erilaisia esimerkkihankkeita, joissa on 
käytetty osallistavia menetelmiä. Nämä esimerkit edustavat Asu-
Mut-hankkeen kannalta olennaisia erityyppisiä hankkeita ja teemo-
ja. 

ESIMERKKIHANKE 1: CANADAY KIRJASTON REMONTTI
Canaday yliopistokirjaston remontti on esimerkki julkisen rakennuk-
sen peruskorjauksesta ja olemassa olevan käyttäjäkunnan osallista-
misesta. Projektissa käytettiin neljää menetelmää: suunnittelutyöpa-
jaa, valokuvahaastatteluja, julkista kommenttitaulua ja etnografista 
havainnointia. Työpajojen aikana osallistujat piirsivät omat ideansa 
kirjaston uudesta ilmeestä. Tämä projekti suosi spontaaneja kom-
mentteja sekä opiskelijoiden “raakoja” ideoita sillä mitään ryhmä-
työtä tai aivohiiriä ei järjestetty ideoiden yhteiseen kehittämiseen. 
Fasilitaattorit omaksuivat prosessin aikana hyvin puolueettoman ja 
persoonattoman lähestymistavan eivätkä uppoutuneet suunnittelu-
prosessiin yhdessä osallistujien kanssa. Ryhmätyön puute ideoiden 
muodostamiseksi oli mielestäni menetetty mahdollisuus muodos-
taa uusia ideoita, luoda yhteyksiä ja kehittää suunnittelua edelleen.

ESIMERKKIHANKE 2: LÄHIÖN KERROSTALOPIHAN RE-
MONTTISUUNNITELMA
Pirrakatu 1 pihasuunnitelma on esimerkki suomalaisessa lähiössä 
sijaitsevasta hankkeesta. Tapauksessa tarkastellaan kerrostaloasuk-
kaiden osallistamista. Tällaisen rajatun alueen asukkaat pitäisi olla 
helppo saavuttaa, mutta todellisuudessa asukkaiden osallistuminen 
vastaaviin tapauksiin on yleensä vähäistä. Hanke sisälsi lopulta kol-
me menetelmää: asukaskyselyn, suunnittelutyöpajan haastattelui-
neen sekä Facebook-kyselyn. Gåtur-kiertue oli suunniteltu, mutta 
sitä ei voitu toteuttaa vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Gåtur-me-
netelmän epäonnistuminen on hyvä esimerkki osallistavan suunnit-
telun edellyttämästä joustavuudesta ja käyttäjien haluttomuudesta 
osallistua joissakin tapauksissa.

ESIMERKKIHANKE 3: LAPINJÄRVEN KUNNAN KEHITYS
Lapinjärven kunnan osallistavahanke on esimerkki laajemmasta 
suunnitteluhankkeesta, johon sisältyy niin täydennysrakentamis-
ta kuin korjausrakentamistakin. Tapauksen osallistujat ovat alueen 
asukkaita ja hankkeen teemoja ovat erityisesti esteettömyys, elin-
kaariasuminen, ja yhteisöllisyys. Lapinjärven hanke on täysi vasta-
kohta Pirrakadun asukkaiden osallistumisinnokkuuteen: kunnan ja 
kirkonkylän asukkaat olivat erityisen halukkaita ja aktiivisia osallistu-
jia. Lapinjärvellä on viime vuosina järjestetty monia eri menetelmiä 
ja kanavia osallistumiselle: muun muassa unelmatyöpajat, verkko- 
ja fyysiset kyselyt, avoin verkkopalautekanava, strategiatyöpajat, 

Pirrakatu 1 pihan korjaussuunnitelman vaiheet.

taidetyöpajat, kuntapalautesovellus sekä erilaisia avoimia tapah-
tumia kaupungin viranomaisten kanssa. Erilaisten osallistavien ja 
vuorovaikutteisten menetelmien määrä osoittaa, kuinka motivoi-
tunut Lapinjärvi on ollut ottamaan kansalaiset mukaan alueen 
kehittämiseen, ja heijastelee puolestaan kansalaisten osallistumis-
halua.

Lapinjärvellä toteutettiin useita pienempiä hankekokonaisuuksia: 
Lukkarinpuiston osallistava suunnittelu lapsille ja vanhuksille sopi-
vaksi paikaksi, Lapinjärvitalojen, tai ”mummon mökkien”, suunnit-
telu muistisairaille, sekä kirkonkylä yleinen kehittäminen ihmisys-
tävälliseksi, esteettömäksi, elinkaariasumista tukevaksi yhteisöksi. 
Lapinjärven osallistumisen laajuus ja kesto eivät välttämättä hei-
jastu suoraan kaikkiin asuinaluehankkeisiin, mutta siinä käytettiin 

laajaa valikoimaa eri vuorovaikutustasoilla ja intensiteetillä olevia me-
netelmiä. Menetelmät vaihtelevat pieni vaivaisista palautekanavista ja 
puhelinsovelluksista erittäin interaktiivisiin suunnittelumenetelmiin ja 
luoviin tapahtumiin, kuten lasten taideryhmiin ja unelmatyöpajoihin. 
Näitä vaihtoehtoja voidaan arvioida ja valita kunkin projektin koh-
dekäyttäjien aktiivisuustason perusteella, kun taas muita menetelmiä 
voidaan valita nimenomaan kannustamaan haluttuja ryhmiä, kuten 
lapsia tai nuoria aikuisia, osallistumaan enemmän.

HAASTEITA 
Osallistava suunnittelu luo myös haasteita suunnitteluhankkeille, joita 
suunnittelijoiden on navigoitava. Näiden haasteiden tunnistaminen 
on askeleen lähempänä niiden voittamista.

Canaday kirjaston korjaushankkeen vaiheet.
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Lapinjärven osallistavan hankkeen vaiheet.

Osallistuminen on aikaa vievää, vaatii taloudellisia resursseja sekä 
paljon vaivaa ja sitoutumista niin suunnittelijoilta että osallistujilta-
kin. Suunnitteluprosessin suunnittelu, menetelmien valinta ja järjes-
täminen, osallistujien löytäminen, heidän tietojensa kerääminen ja 
analysointi sekä useat kierrokset palautetta vievät paljon aikaa ja 
voivat pidentää suunnitteluprojektia liikaa. Lisäksi jotkin menetelmät 
vaativat tiloja, materiaaleja, teknisiä taitoja ja laitteita – toiset me-
netelmät, kuten gåtur, ovat taas sääolosuhteiden armolla. Pitkällä 
aikavälillä osallistava suunnittelu voi kuitenkin olla kustannustehok-
kaampaa sillä siihen perustuvat suunnitelmat ovat relevantimpia ja 
johtavat onnistuneempiin ratkaisuihin käyttäjille ja asukkaille.

Käyttäjien tunnistaminen, halukkaiden osallistujien löytäminen, 
useiden osallistujien ja erilaisten persoonallisuuksien yhteistyö 
ovat haasteita, joita asukasosallistuminen aiheuttaa. Lisäksi ihmi-
set harvoin sanovat mitä oikeasti tekevät, tai tekevät mitä sanovat. 
Osallistava suunnittelu luottaa asukkaiden tietoon ja kokemuksiin 
suunnittelun tueksi, mutta ihmiset usein muistavat asioita väärin tai 
tarkoituksella muokkaavat kertomuksiaan – he sanovat mieluum-
min sen, mitä he ajattelevat suunnittelijoiden haluavan kuulla tai 
minkä he ajattelevat olevan sosiaalisesti hyväksyttävämpi vastaus. 
Osallistuminen on joskus myös todella vähäistä tietynlaisissa hank-
keissa, esimerkiksi kerrostalon korjaushankkeissa ja uusien julkis-
tenrakennusten suunnitteluhankkeissa. Osallistujia täytyy etsiä ja 
motivoida osallistumaan. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon ny-
kytilanteen ja suunnittelunsa tuomien muutosten lisäksi myös se, 
miten yhteiskunnassa meneillään olevat muutokset voivat vaikut-
taa suunnittelualueeseen tulevaisuudessa. Käyttäjien tarpeet voivat 
muuttua ja ihmisistä, jotka eivät ole nyt käyttäjiä, voi tulla sellaisia, 
joten myös heidän täytyy vaikuttaa suunnitteluun nyt.

Suunnittelijoiden sosiaaliset ja fasilitaattori taidot ovat todella tär-
keitä osallistavassa suunnittelussa – heidän tulee luoda hyvä ilma-
piiri ja luottoa koko projektin ajan, sekä hallita monenlaisia eri osal-
listujia yhtä aikaa, olematta kuitenkaan päällepäsmäri itse. Hankkeet 
voivat myös epäonnistua ja lannistaa tulevaa osallistumista, mikäli 
suunnittelijat eivät kommunikoi tarpeeksi selvästi, miten osallistujien 
panos vaikuttaa hankkeeseen.

MOTIVOIMINEN
Pohdin työssä lopulta, miten tuttua osallistava suunnittelu on ark-
kitehdeille? Aloittaessani tämän työn, aihe oli minulle vielä vieras. 
Asukkaiden selkeää ja kattavaa osallistamista ja huomioimista suun-
nitelmista ei mielestäni ole käsitelty opinnoissa tarpeeksi, vaikka 
osallistava suunnittelu on Suomessa ajankohtainen aihe. Asukkailla 
ja käyttäjillä on kuitenkin mielipiteitä, kuten esimerkiksi nähty Oulun 
uuden keskustakampuksen suunnitelmissa, vaikka heidän osallistu-
misensa on joskus alhaista. Suunnittelijoilla ei ole välttämättä tietoa 
ja taitoja mielipiteiden kuunteluun. Arkkitehtuurilla ja osallistavalla 
suunnittelulla on kuitenkin useita päällekkäisiä menetelmiä jo nyt: 
piirtäminen, mallintaminen käsin ja tietokoneella sekä kartoitus me-
netelmät ovat paljon käytössä molemmissa, ja ovat siten jo tuttuja 
menetelmä arkkitehdeille, jotka eivät tunne osallistavaa suunnitte-
lua. Ehdotan siis, että osallistava ajattelutapa voitaisiin sisällyttää 
näihin jo tuttuihin menetelmiin ja rakentaa osallistumista sieltä pik-
kuhiljaa.

Suunnittelijat eivät kutienkaan ole ainoa osapuoli, joka kaipaa mo-
tivoimista osallistavaan suunnitteluun. Lähteissä ja tutkimuksessa 
ilmenee toistuvasti haaste saada innokkaita osallistujia mukaan 
hankkeisiin. Osallistumisella on useita etuja, joita tutkimuksessakin 
käydään läpi, mutta tämä pitkän tähtäimen edut ovat ehkä liian 
abstrakteja asukkaille motivoimaan heitä nyt. Toisaalta ongelma 
voi olla hyvin monitahoinen; usein asukkaat ja käyttäjät eivät ole 
kunnolla tietoisia siitä, miten heidän panoksensa tullaan käyttä-
mään suunnitelmassa, ja ilman tätä tietoa osallistuminen voi tuntua 
turhalta ja vailla todellista vaikutusta. Käsitystä ei auta kunnollisen 
seurannan ja loppuun saaton puute suunnitelman valmistuessa ja 
sen toteutuksen jälkeen. Niin sanottu loppuun saaton puute johtuu 
todennäköisesti tosielämän rajoituksista tai suunnittelijoiden koke-
mattomuudesta, ei heidän halukkuutensa puutteesta: aika, raha ja 
muiden resurssien rajat estävät suunnittelijoita jatkamasta suhdetta 
osallistujien kanssa. 

Tutkimukseni perusteella väitän, että osallistumismotivaation puu-
te on ainakin kolmiosainen ongelma: 1. Hankkeen ja osallistumis-
mahdollisuuksien hyvän viestinnän puute. 2. Epäonnistunut suun-
nittelu ja/tai osallistavien menetelmien käyttö. 3. Epäonnistuminen 
saattaa osallistaminen loppuun suunnittelun jälkeen.  Miten sitten 

Ehdotukseni onnistuneen osallistavan hankkeen takaamiseksi: 1. Kommunikaatio 2. Positiivinen kokemus 3. Loppuun saatto.

suunnittelijat voivat kannustaa käyttäjiä osallistumaan? Ehdotan 
kolmea käytännön periaatetta vastaamaan löytämiini ongelmiin: 
1. Kommunikaatio. 2. Positiiviset kokemukset. 3. Loppuun saatto. 
Nämä kolme vaihetta voidaan soveltaa niin yksittäisiin osallistaviin 
tapahtumiin, kuten työpajaan, sekä koko osallistavaan hankkee-
seen.

Kommunikaatio tarkoittaa selkeää, informatiivista ja mukaan-
satempaavaa hankkeen, sen osallistumismahdollisuuksien ja 
osallistumisen vaikutuksen julkiseksi tuontia. On myös tärkeää 
korostaa tapahtumien matalaa osallistumiskynnystä, hauskuutta 
ja yhteisöllisyyttä. Positiivisien kokemuksien luominen edellyttää 
tarkoituksenmukaisten menetelmien huolellista valintaa ja toteu-
tuksen suunnittelua. Se vaatii myös suunnittelijoilta joustavuutta 
ja sosiaalisia taitoja. Tarkoitus on jättää osallistujiin hyvä vaikutus 
ja näin motivoida heitä osallistumaan jatkossakin. Loppuun saatto 
taas tarkoittaa menetelmien tuloksien ja osallistujien ideoiden ja 
panoksen käytöstä kommunikointia tapahtumien jälkeen. Esimer-
kiksi työpajan jälkeen suunnittelijoiden tulee kertoa, miten suun-
nitelma etenee sen jälkeen, ja miten osallistujien antamia huo-
mioita aiotaan käyttää, minkä lisäksi tulee laatia julkinen raportti 
näistä tiedoista. Siihen kuuluu myös valmistuneen suunnitelman 
esittäminen asukkaille palautetta varten. Ideaali tapauksessa, lop-
puun saattoon kuuluisi myös kommunikaation ja yhteyden yllä-
pito suunnitelman toteutuksen jälkeen, esimerkiksi järjestämällä 
palaute kävelykierroksen tai kyselyn asukkaiden tyytyväisyydestä 
suunnitelmaan.

Eri menetelmiä voidaan myös käyttää tiettyjen asukas- tai käyttä-
järyhmien tavoitteluun. Nuoria aikuisia voidaan tavoitella sosiaa-
lisen median ja sähköpostin kautta, lapsia voidaan kutsua osallis-
tumaan esimerkiksi koulujen tai harrasteryhmien kautta. Yhteisöjä 
ja perheitä voidaan houkutella järjestelmällä yhteisöllisiä, mu-
kaansatempaavia ja aktiivisia osallistumismahdollisuuksia, esim. 
gåtur kierros voitaisiin soveltaa leikkisäksi suunnistuskilpailuksi, 
jonka jälkeen paistetaan makkaraa nuotiolla. Vanhemmat aikuiset 
ovat jo aktiivisin osallistujaryhmä yleensä, ja heidän jatkuva osal-
listuminen voidaan pyrkiä takaamaan tarjoamalla perinteisempiä 
välineitä ja menetelmiä osallistumiseen, kuten paperiset kyselyt, 
tapaamiset paikan päällä helposti saavutettavissa kohteissa ja 
menetelmät, jotka eivät vaadi teknisiä taitoja. Asukkaiden moti-
vaatiotaso voi riippua myös heidän kiintymyksestänsä kyseiseen 
ympäristöön – esimerkiksi vuokralaiset voivat olla vähemmän 
motivoituneita alueen parantamiseen kuin asunnonomistajat. 

Suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon projektien aikana antamansa 
vaikutelmat varmistaakseen, että nykyiset käyttäjät, vuokralaiset mu-
kaan lukien, katsotaan yhtä tärkeiksi kuin asunnonomistajat ja tulevat 
käyttäjät. Osallistumiseen voidaan kannustaa myös konkreettisilla ele-
menteillä, kuten palkinnoilla osallistumisesta, esimerkiksi lahjakortin 
tai elokuvalipun muodossa, tai arpomalla jokin isompi palkinto.

LOPUKSI
Lopuksi mietin osallistumista Asumisen Uudet Muodot -hankkeeseen 
liittyvien teemojen kannalta: yhteisöllisyyden tunne, kestävyys, elin-
kaariasuminen, paikalliset palvelut ja elinvoimaisuus. Kuten todettu, 
osallistavalla suunnittelulla on erittäin monipuolisia vaikutuksia ja 
hyötyjä suunnitelmien kannalta, kohde ympäristöjen kannalta, sekä 
asukas ja käyttäjäyhteisöille. Osallistuminen suunnitteluhankkeisiin 
voi luoda yhteisöllisyyden tunnetta ja siten edistää vastuullisuuden 
tunnetta ja parantaa yleistä yhteishenkeä, mikä vuorostaan johtaa 
paremmin hoidettuihin ympäristöihin ja vahvempiin siteisiin aluee-
seen. Käyttäjien ja asukkaiden osallistuminen tukee myös kestävyyttä 
luomalla sellaisia alueita, jotka sietävät paremmin muutoksien tuomia 
vaikutuksia ja, jotka eivät rappeudu niin helposti sillä sen asukkailla ja 
käyttäjillä on suurempi motivaatio ylläpitää heille sopivaa ympäristöä. 
Osallistavilla menetelmillä voidaan myös aktiivisesti tavoitella näitä 
teemoja – käyttäjien kanssa suunnittelemalla arkkitehdit ja kaupunki-
suunnittelijat voivat suunnitella elinkaariasumista tukevia ympäristöjä 
ja suunnitella palveluita paikallisten tarpeiden mukaan, kuten Lapin-
järvi ja Teuva esimerkeissä tehtiin. Osallistavan suunnittelun ja me-
netelmät soveltuvat myös erityisen hyvin täydennysrakentamiseen, 
korjaushankkeisiin, esim. esteettömyyden parantamiseksi, ja joukko-
liikenteen kehittämiseen, joten yhdistämällä osallistamisen hyödyt ja 
käytännöt, voidaan vahvistaa ja parantaa Suomalaisten kaupunkien ja 
lähiöiden elinvoimaa.

Rohkaisen siis osallistavien menetelmien käyttöä arkkitehtuuri- ja 
kaupunkisuunnitteluhankkeissa, sillä siitä hyötyy asukkaat, ympäristöt, 
suunnitelmat ja suunnittelijatkin. Tämä aihe tarjoaa myös runsaasti 
mahdollisuuksia jatkotutkimukselle: Käyttäjien motivoiminen aktiivi-
sempaan osallistumiseen, syrjäytyneiden ryhmien eettiset osallistu-
mismenetelmät ja -käytännöt, sekä käytettävissä olevien resurssien 
ja alan standardien aiheuttamien systemaattisten tosielämän haas-
teiden ja rajoitusten käsitteleminen osallistavan suunnittelun kannalta 
ovat muun muassa aiheita, joita voisi tulevaisuudessa käsitellä arkki-
tehtonisessa suunnittelu kontekstissa.
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5
OPETUKSEN JA TUT-
KIMUKSEN SYNER-
GIA – KANSALLINEN 
OPISKELIJAIDEA-
KILPAILU TUTKIMUK-
SEN TESTIALUSTANA
Aalto- yliopiston, Tampereen yliopiston ja Ou-
lun yliopiston arkkitehtikoulut ovat yhdessä 
Julkisivuyhdistys ry:n kanssa järjestäneet vuo-
desta 2002 lähtien opiskelijoille suunnatun 
korjausrakentamisen ideakilpailun. Kilpailun 
tavoitteena on ollut tuottaa korkeatasoisia, 
monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 
1960–1980- luvuilla rakennettujen lähiöker-
rostalojen julkisivujen energiakorjaukseen, 
parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen 
kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. 
Tässä luvussa tarkastellaan kyseisen kilpailun 
tarjoamia mahdollisuuksia toimia lähiöker-
rostalojen suunnitteluun liittyvän Asumisen 
uudet muodot -tutkimushankkeen testialusta-
na syksyn 2020 aikana. Syksyllä 2021 kilpailun 
tavoitteet liittyivät edelleen AsuMut-hankkeen 
teemoihin, mutta kilpailu itse oli laajentunut 
suuntautumaan myös Suomen rakennusark-
kitehtikoulujen opiskelijoille.

5.1. TAUSTAA – ARKKI-
TEHTIKILPAILUT OSANA 
SUUNNITTELUA IDEOIDEN 
TESTAAMISEKSI
Perinteisesti arkkitehtuurikilpailut ovat raken-
nuttajalle sekä suunnittelijan valintamenettely 
että työväline tavoiteltaessa mahdollisimman 
hyvää suunnitteluratkaisua. Arkkitehtuurikil-
pailu on nopea tapa tuottaa monipuolisia ja 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja jatkosuunnitte-
lun ja päätöksenteon pohjaksi. Avoin osallistu-
misoikeus tai kutsukilpailu sekä laadulla kilpai-
lu tukevat suunnittelijoiden ammattitaitoa ja 

hyvää rakentamista arvostavan yhteiskunnan 
tavoitteita. Arkkitehtuurikilpailut tarjoavat am-
mattikunnalle myös mahdollisuuden jatkoko-
uluttautumiseen, omien teorioiden testaami-
seen ja taitojen kehittämiseen. 

Kilpailulajeja on karkeasti jaotellen kaksi. 
Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää 
ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi 
ja hankkeen pääsuunnittelija. Suunnittelukil-
pailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun tar-
koituksena on hankkeen toteuttaminen kilpai-
luohjelman pohjalta. Tällöin tehtävälle voidaan 
antaa kilpailuohjelmassa selkeät reunaehdot. 
Aatekilpailu puolestaan on luonteeltaan ide-
oiva: sen tarkoituksena on erilaisten ratkaisu-
mahdollisuuksien kartoittaminen. Aatekilpailu 
soveltuu käytettäväksi silloin, kun lähtökohdat 
ovat avoimet ja toivotaan vapaata ideointia 
ratkaisumalleista. (Huotelin, 2003)

Arkkitehtuurin opiskelijoita kannustetaan 
osallistumaan yleisiin suunnittelukilpailuihin, 
joihin tehdyistä ehdotuksista on mahdollisuus 
saada opintopisteitä. Tällaisia kilpailuja ei oh-
jata yliopistoissa. Vuosittain järjestetään muu-
tamia kilpailuja, jotka on suunnattu erityisesti 
opiskelijoille. Joissain tapauksissa kilpailuteh-
tävä voi olla samalla kurssien harjoitustyö, joi-
ta myös saatetaan ohjata. Tilaajana on ulko-
puolinen taho – järjestö, kiinteistönomistaja, 
kaupunki tai yritys – joka useimmiten haluaa 
tuoreita ideoita ja eri ratkaisuvaihtoehtoja 
suunnitteluongelmiinsa. Näiden kilpailujen ta-
voitteet määrittelee kilpailunjärjestäjä joko yk-
sin tai yhteistyössä arkkitehtikoulujen kanssa.

5.1.1. JULKISIVUYHDISTYKSEN JA 
ARKKITEHTIKOULUJEN VUOSITTAINEN 
OPISKELIJAIDEAKILPAILU
Tässä luvussa käsiteltävä opiskelijakilpailu on 
luonteeltaan ideakilpailu, jonka järjestävät 
vuosittain Julkisivuyhdistys ry1 sekä Aalto-yli-
opiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yli-
opiston arkkitehtikoulut, ja joka on suunnattu 
kaikille näiden koulujen arkkitehtiopiskelijoille. 

Kilpailutyö on samanaikaisesti Oulussa ja 
Tampereella osa korjausrakentamisen harjoi-
tuskurssia, jonka puitteissa suunnittelua ohja-
taan normaalin harjoitustyön tapaan. Kurssit 
on yliopistoissa suunnattu 3.–4. vuosikurssin 
opiskelijoille. Kurssien päätyttyä opiskelijoilla 
on mahdollisuus lähettää työnsä kilpailuun, 
eli osallistuminen oli vapaaehtoista. Käytän-
nössä lähes kaikki kilpailuun osallistuneet 
ovat suorittaneet Tampereen tai Oulun har-
joitustyökurssin. Kilpailun palkintoraadin ydin 
muodostuu Julkisivuyhdistys ry:n ja arkkiteh-
tikoulujen edustajista. Lisäksi raati täydentyy 
kulloinkin suunnittelukohteena olevan raken-
nuksen omistajatahon sekä muiden asiantun-
tijatahojen edustajista. 

Syksyllä 2020 tamperelainen vuokra-asunto-
palveluorganisaatio VTS Kodit osoitti kilpai-
lua varten suunnittelukohteen Tampereelta. 
Alueellisen tarkastelun kohteena oli korttelin 
eteläosa ja tarkempi korjaussuunnitelma tuli 
laatia yhteen rakennukseen. Kohdekorttelin 
rakennukset on rakennettu vuonna 1977 ja 
ne edustavat aikansa betonielementtiraken-
tamista. Maanpäällisen pohjakerroksen lisäksi 
kaikissa rakennuksissa on kolme asuinkerros-
ta. Maantasokerroksessa on muutamia asun-
toja, väestönsuoja-, sauna- ja varastotiloja. 
Asuinkerrokset ovat tyypillisiä lamelliratkaisu-
ja, jolloin porrashuoneesta on kerroksittain 
käynti 2-3 asuntoon. Kantavana rakenteena 
ovat poikittaiset betoniseinät ja välipohjat 
ovat paikallavalurakenteisia. Parvekkeet ovat 
rakennusrunkoon tuettuja ulokeparvekkeita. 
Julkisivurakenteena on pesubetonipintainen 
sandwich-elementti. Julkisivuelementtien 
lämmöneristävyys on heikko, ja rakennusten 
energiatehokkuus nykyrakentamiseen ver-
rattuna on huono. Rakennuksista puuttuvat 
myös hissit.2

1 Julkisivuyhdistys ry on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on 
edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa, edistää määräys-
ten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä, edistää 
alan koulutusta, julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä osallistua alan kansain-
väliseen toimintaan.
2 Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2020. Ks. https://julkisivuyhdistys.fi/uutishuone/ajankoh-
taista/arkkitehtiopiskelijakilpailu-2021/ 

5.2. ASUMISEN UUDET 
MUODOT -TUTKIMUS-
HANKE KILPAILUN 
NÄKÖKULMASTA
AsuMut -tutkimushankkeen yhtenä tavoit-
teena on ollut löytää uusia lähestymistapoja 
asumiseen, ja laatia esimerkiksi valituille ra-
kennetuille ympäristöille suunnitelma, joka 
parhaiten vastaa käyttäjien tarpeita. Tärkeänä 
nähtiin myös asukas- ja asuntojakauman mo-
nipuolisuuden edistäminen suunnittelemalla 
mm. erityyppisiä asuntoja ja yhteisiä julkisia 
ja yksityisiä tiloja. Asuntokannan monipuo-
listamisen tarkastelun tavoitteena on tässä 
luoda keinoja edistää eri väestöryhmien yh-
denvertaisuutta. Asiakasnäkökulman merkitys 
osallis- tai käyttäjänäkökulman rinnalla ko-
rostuu. Tutkimusprojektin yksi painopiste on 
ollut kehittää suunnittelijoiden, arkkitehtien ja 
asukkaiden tai tulevien asukkaiden yhteistyötä 
ja tunnistaa mahdollinen ympäristötietoinen 
asiakasintressi suunnitteluprosessin sekä myös 
kohteen tulevan käytön aikana. 

Syksyllä 2020 järjestetty Julkisivuyhdistyksen ja 
arkkitehtikoulujen järjestämä kilpailu päätettiin 
ottaa AsuMut-hankkeen teemojen ideointi- ja 
testausalustaksi. Tutkimushankkeen kannalta 
tärkeimmät kilpailuohjelmassa esiin nostetut 
hankkeen teemat olivat: yhteisöllisyys, esteet-
tömyys, lisäkerros ja maanpäällisen kellariker-
roksen ja pihan aktivointi. Erityisesti haettiin 
asumisen uusia muotoja. Energiatehokkuus ja 
kestävä kehitys olivat läpileikkaavia teemoja. 
Kilpailun keskeisimpinä tavoitteina oli löytää 
monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoi-
ta suunnittelukohteeksi valitun kerrostalon 
energiakorjaukseen, asumisen monipuolista-
miseen, lisäkerrosten rakentamiseen, hissien 
rakentamiseen ja yhteistilojen toiminnalliseen 
uudistamiseen aikakauden rakennusten omi-
naispiirteet huomioiden. Kilpailun perinteisiä 
yleisiä tavoitteita siis hienosäädettiin vastaa-
maan Asumisen uudet muodot -tutkimus-
hankkeen tavoitteita, jolloin asuttavuuden 
entistä houkuttavammaksi tekeminen ja yh-
teisöllisyys korostuivat muiden tavoitteiden 
ohessa.  
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Miten kansallinen opiskelijaideakilpailu voi toi-
mia tutkimuksen testialustana? Tässä luvussa 
jaamme kokemuksiamme opiskelijakilpailun 
muuntumisesta toimimaan tutkimusalustana 
ja samalla arkkitehtiopiskelijoiden työelämä-
valmiuksien vahvistajana.

5.3. RESEARCH BY DESIGN 
-MENETELMÄ
Research by design -suunnittelututkimus on 
menetelmä, jossa suunnittelua käytetään tut-
kimuksen apuna ja testialustana. (esim. Hau-
berg, 2011, s. 53) Yleensä siinä on erotettavissa 
kolme vaihetta: varsinaista suunnittelua edel-
tävä vaihe, suunnitteluvaihe ja suunnittelun 
jälkeinen vaihe. Alustavassa tutkimusvaihees-
sa ennen suunnittelun aloittamista tehdään 
tarpeiden ja kontekstin analyysi. Taustalla on 
kirjallisuustutkimus, jonka pohjalta tutkija ke-
hittää käsitteellisen tai teoreettisen kehyksen 
tutkimusta varten, ja kehittää ehdotuksen, 
jolla pyritään vastaamaa tutkimusongel-
man ilmaisuun. Toinen vaihe on iteratiivinen 
suunnitteluvaihe, jossa tietoja yhdistelemällä 
mahdollistetaan tutkimusongelman entistä 
parempi ymmärtäminen ja vastataan tutki-
muskysymyksiin parhaalla mahdollisella ta-
valla, mikä ei ole ennalta ennustettavissa. 
Ratkaisumaleja analysoidaan läpi suunnitte-
luprosessin pyrkien kehittämään lähestymis-
tapaa. Viimeinen vaihe on arviointivaihe. Tä-
män vaiheen tarkoituksena on päätellä, miten 
lopputulos eli tutkimuksen tulokset täyttävät 
ennalta määritellyt ongelman ratkaisemisen 
vaatimukset. (Kennedy-Clark, 2013, s. 28-29)

Research by design -prosessi tarjoaa norma-
tiivisen perustan suunnitteluprosessille, mikä 
sallii tutkia kohteen ominaisuuksia ja ongel-
mia ja testata sen potentiaalia. Samalla luo-
daan vapaus liikkua suunnittelun myötä pois 
ennakko-odotuksista tuottamalla uusia oival-
luksia ja tietoa. (Roggema, 2016, s. 6-15)

Tutkimushanke on opiskelijaideakilpailun osal-
ta käsitetty kolmivaiheisena prosessina osana 
hanketta (kuva 1), josta keskimmäinen eli kil-
pailu muodostaa ydinosan, ideoiden testauk-
sen. Poikkeuksellista tässä oli se, että tutkijat 
eivät toimineet samalla suunnittelijoina, vaan 
ainoastaan suunnittelun fasilitaattoreina, mut-
ta he kantoivat vastuun suunnittelua edeltä-
västä ja seuraavasta vaiheesta.  Kilpailun ja 
tutkimushankkeen valmistelu oli näin research 
by design -menetelmän esisuunnitteluvai-
hetta, ja kilpailutöiden pohjalta muodostetut 
alustavat johtopäätökset puolestaan ovat osa 
suunnittelun jälkeistä vaihetta. Kussakin vai-
heessa sekä tutkimus että suunnittelu olivat 
tärkeitä komponentteja, sillä jokainen vaihe 
yhdisti perinteiset suunnitteluvaiheet kognitii-
visiin prosesseihin.

Research by design -menetelmän ensimmäi-
selle vaiheelle on ominaista ymmärtäminen. 
Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat muotoilivat 
hankkeen peruskysymykset ja tutkimuksellisen 
kontekstin sekä valmistelivat kilpailuohjelman. 
On huomattava, että opiskelijaideakilpailu 
oli vain osa tutkimusta, ja tutkimushankkeen 
muiden osahankkeiden kautta tutkimukseen 
kytkeytyi sidosryhmiä: loppukäyttäjiä eli asuk-
kaita, kaupunkien edustajia, kiinteistönomista-
jia yms. 

Suunnitteluvaihe eli kilpailu toimi tavoitteiden 
ja tutkimuskysymysten testialustana. Opis-
kelijat etsivät omissa ehdotuksissaan vas-
tauksia asetettuihin kysymyksiin ja ratkaisuja 
tutkimusongelmaan, he arvioivat suunnitte-
luvaihtoehtoja ja muokkasivat niitä ryhmissä 
ja ohjauksessa tapahtuvissa iteratiivisessa ja 
heijastavassa prosessissa. He hakivat aluksi 
luonnostellen ratkaisumalleja, testasivat valit-
semiaan vaihtoehtoja ja muokkasivat niiden 
pohjalta lopulta kilpailuehdotuksen. Tutki-
musryhmän tutkijat toimivat samalla kouluis-
saan opettajina ja kilpailutöiden ohjaajina. 
Kilpailuun osallistuneet ehdotukset kävivät 

Opiskelijaideakilpailu osana kolmi-
vaiheista reserach by design -prosessia. 
(Mukaellen Roggema 2016, 8)

läpi kriittisen tarkastuksen, ja tutkijoille muo-
dostui synteesi suunnitteluratkaisujen ominai-
suuksista, mahdollisuuksista ja toimivuudesta. 
Suunnitteluvaihe oli tavallaan myös suunnit-
telustudio, opetusympäristön lisäksi myös tut-
kimusalusta. Opiskelijat ja opettajina toimivat 
tutkijat muodostivat tutkimuskumppanuuden, 
keskinäisen ongelman tutkinnan, jossa stu-
dio tarjosi foorumin ideoille. Vastuu valituista 
suunnittelukeinoista oli kuitenkin opiskelijoil-
la. Studiomallin käyttö tutkimushankkeessa 
edellytti erityistä huomion kiinnittämistä sekä 
laajempiin tutkimuskysymyksiin että suunni-
telman yksityiskohtiin. Ohjauksen myötä väl-
tettiin suunnittelun tehottomuutta ja onnis-
tuttiin pysymään aikataulussa. Keskusteleva 
ohjaus myös salli mahdollisuuden yllätyksiin, 
löytämiseen ja innovatiivisiin ehdotuksiin: ide-
oita luotiin, testattiin ja niiden pohjalta kom-
munikoitiin ryhmien sisällä ja ohjaustilanteissa.

Suunnittelun jälkeisessä vaiheessa siirryttiin 
synteesiin. Kilpailutyöt arvioitiin opetuskurs-
sien harjoitustöinä ja kilpailun arvioinnissa, 
jolloin niistä laadittiin kirjallinen palaute. Töitä 
arvioitin pohtien tapaa, jolla niissä oli vastattu 
tutkimuskysymyksiin eli kuvatun suunnittelu-
tehtävän tavoitteisiin. Jokainen arviointiryh-
män jäsen toi arviointiin omat näkökulmansa, 
ja kilpailuehdotusten joukosta valittiin voitta-
jat, joissa parhaiten oli pystytty tavoittamaan 
kilpailuohjelmassa annetut tavoitteet, ja jot-
ka parhaiten miellyttivät kohderakennuksen 
omistajan edustajia. Voittajat julkistettiin we-
binaarissa maaliskuussa 2021, jolloin tulokset 
esiteltiin laajemmalle yleisölle mukaan lukien 
sidosryhmät. Kilpailussa palkittujen töiden 
esittely ja kaikkien töiden arviointi on myös 
nähtävissä Julkisivuyhdistys ry:n kotisivul-
la.3 Töiden merkitys tutkimuksen kannalta on 
opiskelijaideakilpailua laajempi. Töissä esitetyt 
ratkaisut ja keinot tulevat tarkasteltaviksi tut-
kimuksen edetessä. Tässä vaiheessa tutkimus 
ja kilpailua varten tuotettu suunnittelu irrote-
taan toisistaan. Suunnittelutulokset on esitel-
ty julkisesti seminaarissa ja eri verkkosivuilla, 
kun taas toisaalta tutkimustulokset seuraavat 
akateemista tapaa ja ne julkaistaan mm. ar-
tikkeleissa. 

Research by design -menetelmään kuu-
luu joustavuus. Alkuvaiheessa suunnittelu-
tehtävän toivottavia ratkaisuja ei muotoilla 
etukäteen. Pyrkimyksenä on luoda ilmapiiri, 
jossa sallitaan kokeilu ja yllätykselliset ratkai-
sut. Osallistujia kannustetaan vapauttamaan 
ajatuksensa tavanomaisista ja sovinnaisista 
ratkaisumalleista. Opiskelijakilpailun näkökul-
masta arvioidaan myös oppimisen polkua ja 
ajattelun kehittymistä, ei ainoastaan lopputu-
lemaa. Hyvä idea voi olla merkittävämpi kuin 
realistinen ja uskottava lopputulos. Suunnitel-

mat tarjoavat mahdollisuuden myös asetet-
tujen suunnittelutavoitteiden testaamiseen, 
tarkistamiseen ja hienosäätöön. 

5.4. OPISKELIJAKILPAILU JA 
SEN ANTI
Kilpailussa korostui laaja-alainen ongelma 
eli lähiöalueiden ja rakennusten moniongel-
mallisuus kestävän yhdyskunta- ja rakennus-
suunnittelun näkökulmasta. Nämä ongelmat 
sanallistettiin kilpailunantoon kuvaamaan 
haastetta, johon haettiin innovatiivisia ratkai-
suja. 

Kilpailuun valittu kortteli.

3 Miten lähiötalon julkisivu voisi uudistua? Arkkitehtiopiskelijakilpailu on ratkennut. Ks. https://
julkisivuyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/03/Julkisivukilpailu_tiedote_1903_2021.pdf 

Kilpailuehdotukset sai laatia yksin tai ryhmä-
nä. Kilpailuun saapui 22 ehdotusta, jotka kaik-
ki yhtä lukuun ottamatta olivat 2–3 henkilön 
ryhmätöitä. Arvostelussaan palkintolautakun-
ta kiinnitti erityisesti huomiota ehdotusten 
arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten 
ja pihapiirin luomaan kokonaisuuteen. Myös 
ratkaisujen funktionaalista toimivuutta sekä 
rakenne- ja energiateknisiä ratkaisuja arvioi-
tiin. Palkintolautakunta piti ehdotusten yleis-
tasoa hyvänä. Parhaimmissa ehdotuksissa oli 
ratkaistu kokonaisvaltaisen onnistuneesti julki-
sivujen uusi arkkitehtuuri ja energiatehokkuu-
den parantaminen, hissien lisääminen, lisäker-
rosten rakentaminen, pihojen elävöittäminen 
sekä rakennustekniset ja rakennusopilliset 
kysymykset.

AsuMut-tutkimushankkeen kannalta kilpailu-
tulokset olivat mielenkiintoisia. Kilpailun kautta 
päästiin testaamaan ja ideoimaan työpaketti 
”WP 3 Lähiörakennusten korjaus” vaihtoehto-
ja ja mahdollisuuksia. Työpaketissa on pyritty 
kuvaamaan ja määrittelemään case-kohtei-
den kautta teknisten haasteiden lisäksi toi-
minnallisia ongelmakohtia ja kehittämishaas-
teita yhteisöllisyyden näkökulmasta. Samalla 
on tutkittu tavanomaisten lähiötalojen asun-
tojen muuttamista korjausten yhteydessä 
uudenlaisia asumisen tapoja ja asumisratkai-
suja mahdollistaviksi. Työpaketissa on testat-
tu myös yhteisten tilojen muunneltavuutta 
asukkaiden yhteisöllisyyden tukemisessa ja 
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etätyön mahdollistamisessa sekä haettu rat-
kaisuja liikuteltavien palvelujen sijoittumiselle 
monikäyttöisissä tiloissa. Ikääntyvän väestön 
määrän kasvaminen myös Suomessa luo uu-
sia haasteita, sillä pyrkimys on vähentää ins-
titutionalisoitua palvelutarjontaa. Asumiseen 
liittyvät uudet teknologiset järjestelmät, kuten 
mobiilipalvelut, ovat tärkeä osa kehitystyössä, 
mutta myös arkkitehtisuunnittelu vaatii uutta 
tietoa ja uusia suunnitteluratkaisuja tuottavan 
tutkimuksen tukea.

Kilpailu tarjosi oivan mahdollisuuden tutkia 
korjausten vaikutusta lähiöön asumisympä-
ristönä ja hakea erilaisia malleja tietyn ker-
rostalotyypin korjaukselle. Opiskelijat tarkas-
telivat monipuolisesti kerrostalojen nykyisin 
vajaakäyttöisiä yhteistiloja elinkaariasumisen 
voimavarana ja asumisen monipuolistajana. 
Rakennetussa ympäristössä laatu liittyy teknis-
ten laatuvaatimusten ohella myös asunnon ja 
ympäristön aineettomiin ominaisuuksiin, jotka 
määrittelevät asukkaiden arkiympäristöä. 
 
5.4.1. JULKISIVUT JA RAKENNUKSEN 
KOROTTAMINEN
Kilpailukohteena ollut asuinkerrostalo sovel-
tui hyvin lisäkerrosrakentamiseen. Rakennus 
oli tasakattoinen, mikä helpotti lisäkerrosten 
rakentamista niin rakennuksen ulkonäön kuin 
teknisen toteutuksen kannalta. Lisäksi raken-
nuksen rungon on arveltu kestävän helposti 
uuden kevytrakenteisen lisäkerroksen kuor-
mat, jopa useammankin lisäkerroksen.

Opiskelijat hyödynsivät kilpailuehdotuksissaan 
teollista esivalmistusta ja elementtitekniikkaa, 
mikä lyhentäisi työaikaa työmaalla verrattuna 
kokonaisuudessaan paikalla suoritettavaan 
korjaustyöhön. Elementtirakentamisen käy-
tön perusteluna pidettiin myös rakentamisen 
laatua: prosessi on hallitumpi, työt tehdään 
suurelta osin siisteissä sisätiloissa ja materi-
aalihukka vähenee. Useimmissa töissä lisäker-
rosten rakentaminen oli ehdotettu tehtäväksi 

”Uurre”, 2. palkinto. Ehdotuksessa on 
tutkittu lisälämmöneristystä ja puunkäyt-
töä.  Korotuskerrokset ja parvekelisäykset 
erottuvat alkuperäisestä rakennus-
massasta. (Johanna Partanen, Laura 
Lamberg ja Riina Hagren Tampereen 
yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö)

käyttäen puisia tila- tai suurelementtejä. Näin 
rakentaminen olisi erittäin nopeaa eikä ai-
heuta asukkaille suurta häiriötä. Roilojen on 
uudessa asuinkerroksessa sijaittava lähellä 
vanhojen kerrosten pystynousuja. Julkisivuis-
sa elementit voidaan asentaa myös suoraan 
rakennuksen vanhan julkisivun päälle, mikä 
eliminoi purkuvaiheen. Suunnittelu oli harkittu 
asukaslähtöisesti: energiatehokkuuden paran-
tuessa lämmityskustannukset pienenevät ja 
lämmöneristyksen lisääntyessä asunto on kor-
jauksen jälkeen vedottomampi ja lämpimäm-
pi. Samalla töissä oli tartuttu mahdollisuuteen 
uudistaa arkkitehtuuria julkisivumuutosten ja 
korotuskerroksen tai -kerroksien tarjoamien 
mahdollisuuksien myötä. 

Kilpailutöissä opiskelijat esittivät vaihtoehto-
ja julkisivujen käsittelylle sekä teknisestä että 
arkkitehtonisesta näkökulmasta. Peruskor-
jauksen ja lisäkerrosten rakentamisen yhtey-
dessä oli ideoitu rakennuksen arkkitehtuurin 
uudistamista, joka toisi rakennukselle asun-
tomarkkinoilla uudentyyppistä houkuttele-
vuutta. Rakennuksen vanhat kerrokset ja lisä-
kerrokset oli joko sulautettu yhdeksi eheäksi 
kokonaisuudeksi, tai korotuskerros oli käsitelty 
siten, että vanha alkuperäinen rakennusmas-
sa oli edelleen tunnistettavissa. Parhaimmissa 
tapauksissa rakennussuunnittelu ja tilaele-
menttisuunnittelu tukivat toisiaan, ja julkisivu-
jen porrastukset, kattoterassit ja parvekkeet 
syntyvät luontevasti tilaelementtijaon myötä 
elementtejä porrastamalla. Näin kilpailutyöt 
testasivat tilaelementtien mahdollisuuksia 
hankkeen tavoitteita tukien, mutta toivat esiin 
myös niiden rajoitteita. Asuntoja ja elementti-
jakoa suunniteltaessa on esimerkiksi otettava 
huomioon, että samassa tilaelementissä ei 
ääni- ja paloteknisistä syistä voi olla kahteen 
eri huoneistoon kuuluvia tiloja. Myöskään ve-
sieristystä ei voi jatkaa tilaelementistä toiseen 
ts. kunkin märkätilan on sijaittava yhden ele-
mentin sisällä. 

Monissa töissä tilaelementtien mahdollisuuk-
sia oli käsitelty oivalla tavalla, mutta osa ehdo-
tuksista paljasti, kuinka suunnittelijan luovuus 
voi tulla vangituksi olemassa olevan raken-
nuksen ratkaisujen vuoksi: osassa töitä, jotka 
muutoin arkkitehtuuriltaan olivat innovatii-
visia, oli lisäkerrosten huonejaossa tyydytty 
toistamaan vanhojen asuinkerrosten pohja-
ratkaisuja. 

5.4.2. ESTEETTÖMYYS JA HISSI
Hissittömät talot ovat esteettömyyden kan-
nalta suuri ongelma, ja toisaalta lisäkerrosten 
rakentaminen edellytti hissin rakentamista. 
Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen on 
useimmiten rakennuskustannuksiltaan edul-
lisin ratkaisu, mutta ongelmalliseksi ratkaisun 
teki kilpailukohteessa tilan puute. Kilpailutöis-
sä esitettiin useita ratkaisuja hissin sijoittami-
selle. Porrassyöksyjä oli kavennettu tai muu-
tettu portaan mallia tilan saamiseksi hissille. 
Rakennuksen rungon ulkopuolelle sijoitetut 
hissit oli toteutettu mitoitukseltaan väljänä, ja 
uudet hissitornit tarjosivat myös mahdollisuu-
den rakennuksen arkkitehtuurin uudistamisel-
le, joka olikin yksi kilpailun tavoite. 

5.4.3. YHTEISÖLLINEN ASUMINEN JA 
YHTEISTILAT
On arveltu, että tulevaisuudessa yhteisölli-
nen asuminen lisääntyy, ja asumisen uudet 
ratkaisut tukevat erilaisten yhteisöjen syntyä. 
Tulevien arkkitehtien kilpailuehdotukset oli-
vat virkistäviä, ja toivat runsaasti uusia ideoita 
yhteisöllisen asumisen määrittelyyn. Osa kil-
pailuehdotuksista pohjautui perinteisiin käsi-
tyksiin yhteisöllisyydestä ja siitä, kuinka asun-
noista voidaan tehdä muunneltavia eli niiden 
huonejakoa voidaan muuttaa tarpeiden ja 

”Lasite”, ei palkittu. Jokaisella työllä on 
oma merkityksensä tutkimusprosessissa. 
Niihin sisältyi esimerkiksi ansiokasta ja 
uudentyyppistä esteettömyyden pohdin-
taa. (Elina Turpeinen ja Hanna Turtinen, 
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö)

elämäntilanteiden mukaan. Yhteisöllisyyttä lä-
hestyttiin myös jaettavien tilojen näkökulmas-
ta, ehdottamalla esimerkiksi etätyöskentelyyn 
tarkoitettuja yhteisiä tiloja ja pyykinpesutilo-
ja, jotka ovat samalla kohtaamisen paikkoja. 
Väestön ikääntyminen lisää tuetun asumisen 
tarvetta ja mahdollisesti myös ikäihmisten yh-
teisasumista. Yhteisöllisyyden nähtiin liittyvän 
lisäksi muihinkin erilaisissa elämäntilanteissa 
oleviin ihmisiin ja perheisiin. Uusien asumis-
tyyppien muotoutumiseen nähtiin vaikuttavan 
myös yhteiskunnan muiden sektoreiden ke-
hitys, kuten työn muutos ja liikenneratkaisut. 
Kimppakyydit, yhteiskäyttöautot ja tehokas 
julkinen liikenne tarjoavat vaihtoehdon yksi-
tyisauton omistamiselle. Kilpailutyöt eivät kui-
tenkaan kiirehtineet muutoksia, sillä niissä ei 
ollut lähdetty muuntelemaan pysäköintialuei-
ta esimerkiksi puistoiksi ja puutarhoiksi. 

Kilpailuehdotusten mukaan tulevaisuuden 
asumiseen yhdistyy aiempaa enemmän pal-
veluita, kuten ruokahuoltoa, siivousta, harras-
teita ja hoivaa, mihin nykyisin vajaakäytössä 
olevat kerrostalon yhteistilat tarjosivat moni-
puolisia ratkaisumahdollisuuksia. Kilpailukoh-
teen nykyiset yhteistilat sijaitsevat maanta-
sokerroksessa, nk. maanpäällisessä kellarissa, 
jossa ovat mm. saunatilat, pyykinpesutilat ja 
varastot. Tiloista puuttuu ikkunat tai nykyi-
set ikkunat ovat pieniä, minkä vuoksi kerros 
on nykyisellään sulkeutunut ja pimeä, eikä se 
liity mitenkään ulkotilaan. Kilpailuehdotukset 
esittivät innovatiivisia ratkaisuja sille, miten 
maantasokerroksen uudella suunnittelulla ja 
käyttöönotolla voitaisiin aktivoida maataso-
kerros yhteisöllisyyden näkökulmasta ja tuoda 
se osaksi pihaa ja palveluiden näkökulmasta 
osaksi asumista.
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5.5. JOHTOPÄÄTÖKSET
AsuMut-hanke on ollut tutkimushanke, mutta 
sen viitekehys on konkreettinen ja palautuu 
käytäntöön.  Lähiökerrostalojen toteutetut 
korjaushankkeet puolestaan liittyvät taloudel-
liseen päätöksentekoon, jolloin on paine pi-
täytyä tavanomaisissa ja totutuissa ratkaisuis-
sa: uusia näkemyksiä, jotka antaisivat sykkeitä 
haasteiden laajempaan ratkaisuun ei synny. 
Suunnitteluprojekteissa asiantuntijatyössä 
kohdattavat ongelmat ovat usein systeemi-
siä, jolloin pelkällä teknisellä tai kaupallisella 
ydinosaamisella ja toimialakohtaisella proses-
sikokemuksella ei välttämättä saavuteta toi-
mivaa ja optimaalista, uutta innovoivaa koko-
naisratkaisua. Hyviä uusia ratkaisuja löydetään 
tyypillisesti tilanteissa, joissa luodaan uutta 
ilman aiempaa ohjeistusta. 

Kilpailuun osallistuttiin ryhminä, jolloin yksilöl-
tä odotetaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, 
kokonaisvaltaista ajattelua, päämäärätietoi-
suutta ja hyvää yhteistyökykyä, ja arviointi 
perustuu sekä itsearviointiin reflektion muo-
dossa ryhmässä että ulkopuolisen arvioitsi-
jan tekemään arviointiin (opettaja-arvioinnit, 
kilpailun arviointiraati). Opiskelijan kannalta 
suunnittelukilpailu vahvistaa valmiuksia toimia 
työelämässä, sillä se simuloi todellista suunnit-
telutilannetta.  Opiskelijat pääsevät hyödyntä-
mään opintojaan käytännössä ja näyttämään 
osaamisensa laajalle yleisölle, sillä hankkeen 
tulokset julkistetaan kansallisella tasolla. Opis-
kelijat ovat olleet positiivisesti vaikuttuneita 
kilpailukokemuksesta. Heitä motivoivat kil-
pailun teemat ja mahdollisuus miettiä uusia 
asumisen ratkaisuja. Opiskelijoiden mukaan 

yhteistyötaidot, yhteiskehittäminen ja ongel-
manratkaisu korostuvat kilpailuprojekteissa. 

Kilpailun monet tavoitteet ovat olleet tekni-
sesti haastavia ja monialaisia, mikä on saanut 
opiskelijat opiskelemaan itsenäisesti uusia 
asiasisältöjä ja tutustumaan uusiin teknolo-
gioihin, vaikka harjoituskursseihin liittyykin ai-
hetta tukevia luentoja. Olemme tehneet vuo-
sien varrella opiskelijoiden työelämätaidoista 
monia havaintoja. Substanssiosaamisen lisäksi 
aikataulujen noudattaminen, toisen ihmisen 
ajan arvostaminen, viestintä ajoissa mahdol-
lisista esteistä ja haasteista ovat olennaisen 
tärkeitä kilpailutyön onnistumisen kannalta. 
Akateemisessa kirjoittamisessa ja opinnäy-
tetöissä tiedon etsintää ja luotettavia, tutkit-
tuun tietoon perustuvia lähteitä arvostetaan. 
Opiskelijalle on tärkeää oppia tunnistamaan 
ja sanoittamaan oma osaamisensa suhteessa 
ammatilliseen toimintaympäristöönsä. Työ-
elämää simuloiva kilpailu madaltaa opiskelijan 
kynnystä tarttua jatkossakin uusiin suunnitte-
luhaasteisiin. Oman osaamisen johtaminen 
vaatii vastuunottoa omista valinnoista passii-
visen vastaanottamisen sijasta, ja tavoitteena 
onkin kasvattaa yliopistotutkinnon suorittajista 
omaa osaamistaan proaktiivisesti ja jatkuvan 
oppimisen kautta johtavia asiantuntijoita. 

Vaikka suunnitelmilla on omat ansionsa ja ne 
on arvioitu omassa kategoriassaan eli opis-
kelukilpailuna, tarkastellaan tutkimusta puo-
lestaan metodologian, tutkimuskysymysten ja 
havaintojen kautta. Opetuksen ja tutkimuksen 
synergia – kansallinen opiskelijaideakilpailu 
tutkimuksen testialustana – näkyy julkisuudes-

”Ikimänty”, ensimmäinen palkinto. 
Puuta on käytetty modernilla tavalla 
ja lisäkerrosten CLT-puurakenteiset 
tilaelementtiratkaisut ovat onnistuneita. 
Parvekkeet ovat ilmeikkäitä, joskin 
varsinaiset parvekkeet on korvattu nk. 
ranskalaisilla parvekkeilla joissakin asun-
noissa. Maantasokerrosta aktivoivat yh-
teisölliset toiminnot sijoittuvat asuntojen 
väliin onnistuneesti. (Samu Rantanen, 
Elissa Helminen ja Linnea Lindberg, 
Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin 
yksikkö)

sa kahdessa kategoriassa: kilpailuehdotuk-
set on esitelty yhteisölle ideasuunnitelmina, 
akateemiset tulokset, havainnot ja kuvaukset 
tutkimusmenetelmistä puolestaan tutkimus-
julkaisuissa.

Opiskelijaideakilpailussa tutkimushankkeen 
ja tutkimusryhmän ulkopuoliset kytkeytyvät 
pohtimaan ja testaamaan tutkimuskysymyk-
siä. Kilpailu tarjoaa näin erinomaisen lisän 
perinteisille tutkimusmenetelmille. Kilpailun 
kautta useat tiimit etsivät suunnittelun avul-
la ratkaisuja tutkimusongelmiin, mikä myös 
lisää käytössä olevia resursseja. Eri ratkaisu-
mallien vahvuudet ja heikkoudet tulevat esiin 
nostetuiksi, tarvittaessa kysymyksenasettelua 
kyseenalaistaen ja haastaen. Opiskelijaidea-
kilpailu tuo näin mielenkiintoisen lisän hank-
keelle, jossa tutkijat ovat paitsi tutkimuksen 
pääsuorittajia, samalla myös tutkimusasetel-
man ytimessä. Kokonaisuus syntyy kahdesta 
erilaisesta, mutta toisiaan tukevasta ja täyden-
tävästä osasta.
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