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JOHDANTO 

Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä yhdyskuntarakenne on viime vuosien 

aikana noussut kaupunkisuunnittelussa lähes yhtä suosituksi puheenaiheeksi kuin globa-

lisaatio tai kaupunkien kilpailukyky (Tosics 2004: 67). Yhdyskuntarakenteen hajautumi-

nen ja sen lieveilmiöt, kuten yksityisautoilun lisääntyminen ja kasvava energiankulutus 

on ilmastonmuutoksen myötä alettu nähdä entistä suurempina ongelmina. Hajautunut yh-

dyskuntarakenne on myös todettu kaupungin näkökulmasta kalliiksi ylläpitää (Sairinen 

& Maijala 2009: 7). Euroopassa yhdyskuntarakenteen hajautumisen on sanottu uhkaavan 

jopa koko eurooppalaista kaupunkikulttuuria (EEA 2006: 5). Yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen ja täydennysrakentaminen ovatkin korostuneet kaupunkipolitiikassa sekä 

Euroopassa, Pohjois-Amerikassa että Australiassa (Williams 1999, Farris 2001, Landis 

ym. 2006, McCrea & Walters 2012, Newton & Glackin 2014). Kaupungistuminen, yh-

dyskuntarakenteen hajautuminen ja elinympäristön pirstoutuminen ovat tänä päivänä 

suurimpia yhdyskuntasuunnittelua koskevia ongelmia (Laine 2008a: 7). 

Suomessa keskustelu yhdyskuntarakenteen hajautumisesta ja eheyttämisen tar-

peesta alkoi 1970-luvulla. Kaupunkien hajautumisen haitalliset vaikutukset yhdyskunta-

rakenteen taloudellisuuteen tulivat laajemmin näkyviksi. Alettiin keskustella kompaktim-

pien kaupunkien luomisesta ja palaamisesta perinteiseen tiiviiseen kaupunkirakentami-

seen (Laine 2008b: 10, Maijala 2009a: 15, Hirvonen-Kantola 2013: 26–27). Yhdyskun-

tarakenteen kestävyys ja kestävän kehityksen edellytykset nousivat yhdyskuntien kehit-

tämispolitiikan keskiöön 1990-luvulla (Santaoja 2004: 8). Samalla huolestuttiin laman 

myötä voimistuneesta kaupunkiseutujen sisäisestä eriytymisestä ja huono-osaisuuden ka-

sautumisesta tietyille alueille (Kortteinen ym. 1999, Rasinkangas 2013: 241). Lähiöiden 

kehittämiseksi onkin aloitettu lukuisia valtakunnallisia ja kaupunkien omia hankkeita 

(esim. Helsingin kaupunki 2006, Vaattovaara & Kortteinen 2009, Ympäristöministeriö 

2013b, Ympäristöministeriö 2014a). Useissa hankkeissa ja lähiöohjelmissa yhdeksi lähi-

öiden kehittämisen keinoksi on esitetty täydennysrakentamista (esim. Karjalainen 2004).  

Suomen koko rakennuskannan korjaustarpeeksi on arvioitu 30–50 miljardia euroa, 

josta asuinrakennusten osuus on yli puolet. Vuosina 2016–2025 asuntokannan korjaus-

tarpeeksi on arvioitu noin 1,9 miljardia euroa vuodessa (Ympäristöministeriö 2013b). 

Suurimmat rakennuskantaa koskevat haasteet liittyvät 1960–1970-luvuilla rakennettuihin 
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lähiöihin, joissa asuu noin 1,5 miljoonaa suomalaista, eli lähes kolmasosa koko väestöstä 

(Ympäristöministeriö 2014a: 7). Lähiöissä peruskorjausten toteuttamista ovat hidastaneet 

korkeat kustannukset. Asunto-osakeyhtiöillä ei välttämättä ole varaa korjauksiin, eikä 

vuokrataloyhtiöiden asukkailla usein ole edes halua maksaa korjauskustannusten vuoksi 

kohonneita vuokria (Vaattovaara & Kortteinen 2009: 32–33, Hartiala ym. 2012: 19). Li-

särakentamista on markkinoitu asunto-osakeyhtiöille mahdollisuutena kerätä tuloja vält-

tämättömien peruskorjausten rahoittamiseksi (Fogelholm 2009: 9, Nykänen ym. 2013). 

Lisärakentamisesta ja sen hyödyntämisestä asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta on kui-

tenkin toistaiseksi olemassa melko vähän tutkittua tietoa (Lukkarinen ym. 2011: 9). 

Rakennuskannan rappeutumisen ja kasvavan korjausvelan ohella toinen lähiöihin 

usein liitetty ongelma, jota täydennysrakentamisella yritetään ratkaista, on kaupunkiseu-

tujen sosiaalinen eriarvoistuminen. Alueellinen eriytyminen on monilla kaupunkiseu-

duilla johtanut huono-osaisuuden ja siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien kasautumi-

seen tiettyihin lähiöihin. (Vaattovaara & Bernelius 2010, Vilkama 2011, Seppänen ym. 

2012: 9). Kerrostalolähiöt ovat kohdanneet samankaltaisia fyysiseen, kulttuuriseen ja so-

siaaliseen ympäristöön liittyviä ongelmia myös muualla Euroopassa. Monista lähiöistä 

on tullut yhä selkeämmin työttömien, eläkeläisten sekä etnisten vähemmistöjen ja muiden 

pienituloisten asuinpaikkoja (Virtanen 2007: 10, Hall ym. 2005: 69). Lähiöiden yksipuo-

lista asuntokantaa voidaan monipuolistaa esimerkiksi tarjoamalla sellaisia asuntoja, joita 

alueelta puuttuu. Toisaalta täydennysrakentamisella voidaan myös yrittää nostaa alueen 

asemaa kaupungin sisäisillä asuntomarkkinoilla parantamalla rakennetun ympäristön 

viihtyisyyttä ja alueen imagoa (Fogelholm 2009: 9, Lukkarinen ym. 2011: 12). Laajem-

massa mittakaavassa lähiöiden täydennysrakentaminen liittyy myös yhdyskuntaraken-

teen hajautumisesta käytyyn keskusteluun. Alun perin hajautumisen ilmentymänä pidetyt 

lähiöt on alettu nähdä potentiaalisina yhdyskuntarakenteen tiivistämisen paikkoina (Mai-

jala 2009a: 16). 

Kaikista tavoitteista ja suunnitelmista huolimatta lähiöiden lisä- ja täydennysraken-

taminen ei toistaiseksi ollut melko vähäistä. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän 

(Ympäristöministeriö 2014a: 5) mukaan lähiöiden täydennys- ja lisärakentaminen on 

usein hidasta ja kallista, eivätkä asukkaat koe hyötyvänsä siitä riittävästi. Työryhmä eh-

dottaa täydennys- ja lisärakentamisen helpottamiseksi muun muassa uusien pysäköinti-
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ratkaisujen kehittämistä, kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosten ja asumista paranta-

vien korjausten helpottamista sekä lisärakennusoikeudesta syntyvän arvonnousun koh-

distamista kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen.  

Euroopassa on toteutettu laajoja lähiöuudistuksia, joiden tavoitteena on maasta riip-

puen ollut joko rakennettuun tai sosiaaliseen ympäristöön kohdistuva radikaali muutos 

(Dekker ym. 2005: 6). Lähiöuudistusten keinoina on käytetty esimerkiksi olemassa ole-

vien rakennusten korjaamista tai purkamista, lisä- ja täydennysrakentamista sekä erilaisia 

sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöön liittyviä toimenpiteitä (Wassenberg 2004: 

282–283, Musterd & Ostendorf 2005a, Wassenberg 2010, Hartiala ym. 2012: 7). Suo-

messa lähiöiden kehittämishankkeet ovat toistaiseksi olleet pienimuotoisempia ja näkö-

kulmiltaan kapeampia. Toisaalta Suomessa myös lähiöiden haasteet ja lähiöihin liitetyt 

ongelmat ovat toistaiseksi huomattavasti lievempiä kuin monissa muissa Euroopan 

maissa (Vaattovaara & Kortteinen 2009: 9, Hartiala ym. 2012: 42). 

Tutkimuksen näkökulma ja tavoitteet 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten lähiöiden täydennysrakentaminen 

näyttäytyy Oulun kaupungin kehittämisessä ja mitkä ovat täydennysrakentamisen edelly-

tykset Kaukovainion lähiössä. Täydennysrakentamisen tutkimuksen pääpaino on Suo-

messa ollut pääkaupunkiseudulla ja kaupunkien keskustoissa (esim. Kyttä ym. 2011, Luk-

karinen ym. 2011, Nykänen ym. 2013). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa lä-

hiöissä rakennusoikeuden arvo ja valmiiden asuntojen hinnat ovat kuitenkin huomatta-

vasti alhaisemmat, mikä heikentää täydennysrakentamisen taloudellista kannattavuutta 

(Nykänen ym. 2013, Juhanila 2011: 14). 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat täydennysrakentamisen toteutumiseen?  

2. Mikä asema lähiöiden täydennysrakentamisella on Oulun kaupungin kehittämisessä 

ja millaisia tavoitteita sille asetetaan? 

3. Mitkä ovat täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on saada käsitys siitä, mitkä tekijät vai-

kuttavat täydennysrakentamisen toteutumiseen. Vastaan siihen tutkimuskirjallisuuden 
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avulla. Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten täydennysrakenta-

minen Oulussa näyttäytyy ja millaisia tavoitteita sille asetetaan. Toiseen tutkimuskysy-

mykseen olen vastannut ensisijaisesti analysoimalla Oulun kaupungin tuottamia, kaupun-

gin kehitystä ohjaavia asiakirjoja. Kolmannen tutkimuskysymyksen kautta tarkastelen lä-

hemmin täydennysrakentamista ja sen edellytyksiä Kaukovainion lähiössä. Tässä olen 

hyödyntänyt ensisijaisesti asiantuntijahaastatteluilla keräämääni aineistoa. 

Tutkielman aiheen ja tutkimusalueen valinnan taustalla on Oulun yliopiston arkki-

tehtuurin tiedekunnan Eheyttämisen edellytykset (EHED)-hanke, jossa toimin tutkimus-

avustajana syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Olen kerännyt tutkielmassa käyttämäni haas-

tatteluaineiston hankkeen aikana. EHED-hanke on osa ympäristöministeriön koordi-

noimaa Asuinalueiden kehittämisohjelmaa 2013–2015, jossa on mukana myös kaksi 

muuta Kaukovainioon liittyvää hanketta: Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio 

-hanke sekä Oulun ammattikorkeakoulun Kaukovainion kestävä tulevaisuus 

(KAKETSU)-hanke. Asuinalueiden kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).  

Tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen, sillä lähiöiden kehittämiseen on alettu 

kiinnittää entistä enemmän huomiota ja täydennysrakentaminen on yksi keskeisimmistä 

lähiöiden kehittämisessä käytetyistä keinoista (Ympäristöministeriö 2014a). Täydennys-

rakentamisen edellytyksistä varsinkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei kuitenkaan 

vielä ole saatavilla kovin paljon tutkittua tietoa. Tutkielman tulokset eivät sellaisenaan 

ole yleistettävissä muihin lähiöihin, koska ne ovat kaikki omanlaisiaan tapauksia. Usein 

täydennysrakentamiseen liittyvät haasteet ja ongelmat kuitenkin ovat samankaltaisia eri 

alueilla. Tämän tutkielman lopullisena tavoitteena onkin tuottaa tietoa, jota kaupungit 

voisivat hyödyntää omien suunnitelmiensa ja jatkoselvitystensä pohjana.  
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LÄHIÖ TUTKIMUKSEN KOHTEENA  

Suomi kaupungistui nopeassa tahdissa 1950–1970-luvun elinkeinorakenteen muutoksen 

ja sen aikaansaaman maaltamuuton myötä. Kaupungit kasvoivat ennen näkemättömällä 

vauhdilla ja kuntien välille syntyi kilpailua siitä, kuka sai asutettua alueelleen eniten uusia 

asukkaita. Perinteisen urbaanin keskustan sijaan kaupungistuminen kuitenkin kohdistui 

tilallisesti ja toiminnallisesti hajautettuihin lähiöihin. Suomen ensimmäiset lähiöt raken-

nettiin 1950-luvulla. Kunnolla lähiörakentaminen pääsi vauhtiin 1960-luvulla. Suomen 

nykyisistä lähiöistä puolet on rakennettu 1970-luvulla (Hankonen 1994: 14, Karjalainen 

2004: 5). 1970-luvulla suomalaisen lähiösuunnittelun esikuvana pidettiin erityisesti kan-

sainvälistäkin huomiota herättänyttä Tapiolaa, joka yhdisti puutarhakaupungin ja moder-

nin kaupungin piirteitä (Kortteinen 1982: 26, Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 43). Lähi-

öitä rakennettiin 1960–1970-luvulla myös muihin Pohjoismaihin. Ruotsissa valtaosa lä-

hiöistä rakennettiin vuosina 1965–1974 toteutetun miljoonaohjelman aikana. Ohjelmalla 

pyrittiin vastaamaan Ruotsia vaivanneeseen asuntopulaan, missä onnistuttiinkin nume-

roiden valossa hyvin. Ohjelman aikana Ruotsiin nousi hieman yli miljoona uutta asuntoa. 

Myöhemmin ohjelmaa on arvosteltu siitä, että sen aikana rakennetut asuinalueet ovat ru-

mia ja epäviihtyisiä.  (Borgegård & Kemeny 2004: 31). 

Lähiöistä on reilun viidenkymmenen vuoden aikana muodostunut erottamaton osa 

suomalaista kaupunkirakennetta ja ne ovat olleet julkisen keskustelun ja tutkimuksen 

kohteena koko elinkaarensa ajan (Kokkonen ym. 2009: 2). Usein lähiöistä puhuttaessa ei 

kuitenkaan ole tarkasti määritelty, mitä käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan. Tässä luvussa 

käyn läpi lähiön käsitteen ja lähiörakentamisen taustan sekä avaan lähiöiden ongelmista 

käytyä keskustelua. 

Lähiöiden määrittely ja tausta 

Suomessa sana asumalähiö esiintyi nykymerkityksessään ensimmäisen kerran Otto-Iivari 

Meurmanin teoksessa Asemakaavaoppi vuonna 1947. Meurman kehitteli hajakeskityspe-

riaatteeseen nojaavaa kaupunkirakennetta, jossa asutus sijoitettiin puisto- ja metsä-

vyöhykkeillä toisistaan erotettuihin asumakuntiin (community). Hajakeskitysperiaatteen 

mukaan asumakunnilla tuli olla omat liikekeskukset, teollisuusalueet sekä kulttuuri- ja 
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hallintorakennukset. Asumakunnat puolestaan jakautuivat samalla tavoin toisistaan ero-

tettuihin asumalähiöihin (neighbourhood unit), joilla oli omat paikalliset myymäläkes-

kuksensa, koulunsa, postitoimistonsa ja kokoushuoneensa. Asumalähiöt jakautuivat edel-

leen asumasoluiksi (residential unit) (Meurman 1982: 76, 78–79). Meurmanin asumalä-

hiö muistuttaa monilta osin yhdysvaltalaisen Clarence A. Perryn visioimaa neighbour-

hood unitia. Toisin kuin Meurmanin asumalähiö, Perryn neighbourhood unit oli kuiten-

kin jatkuvan kaupunkirakenteen osa, jota ei erotettu viheralueilla muusta kaupunkiraken-

teesta. Sekä Meurmanin asumalähiö että Perryn neighbourhood unit rakentuivat lähikou-

lun ympärille ja niiden koko määräytyi koulun vaikutusalueen mukaisesti (Meurman 

1982: 79, Hurme 1991: 8, Hall 2002: 130).  

Myöhemmin lähiö-käsitteellä on sekä arkikielessä että tutkimuksessa viitattu hyvin 

erilaisiin taajaman osa-alueisiin. Lähiötutkimuksissa on puhuttu muun muassa              

”puutarha-, satelliitti-, tytär- ja kompaktikaupungista, metsälähiöstä sekä slummista ja 

betonilähiöstä”. Useimmiten lähiöstä puhuttaessa tarkoitetaan muusta kaupunkiraken-

teesta erillään olevaa kerrostalovaltaista asuinaluetta. Monilla alueilla, joista puhutaan lä-

hiöinä, ei kuitenkaan välttämättä ole Meurmanin lähiöopin mukaista solurakennetta tai 

muita palveluita kuin pieni ostoskeskus, jossa on päivittäistavarakauppa (Hurme 1991: 7, 

Karjalainen 2004: 5). Hankonen (1994: 19) määrittelee väitöskirjassaan lähiön nykyisen 

arkipuheen kautta: 

 

”Lähiöitä ovat ne kerrostalovaltaiset asunto-alueet, jotka on suunniteltu, 

toteutettu ja markkinoitu lähiöidean erilaisina sovellutuksina – myös ilman 

brittiläiseen perinteeseen liittyvää yhteisöllistä, naapuruston muodostamisen 

piirrettä.” 

 

Lähiön englanninkielinen vastine housing estate viittaa yleensä kerrostalovaltaiseen 

asuinalueeseen, jossa rakennuksia ympäröivät laajat viheralueet (Dekker & van Kempen 

2005: 43). Joissain yhteyksissä lähiöistä puhuttaessa on käytetty myös englanninkielen 

sanaa suburb, mutta se viittaa enemmän omakotitalovaltaisiin asuinalueisiin, joista suo-

menkielessä käytettäisiin sanaa esikaupunki (Hurme 1991: 8). Lähiön ruotsinkielinen 

vastine on förort, joka tarkoittaa suuremman kaupunkialueen yhteydessä olevaa asuinalu-

etta, jolla on oma keskus, mutta joka on voimakkaasti riippuvainen suuremman keskuk-

sen työpaikoista ja palveluista (Lahti Edmark 2002: 20). Samantapaisiin asuinalueisiin 
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viittaa myös ranskan kielen termi banlieue, joka tarkoittaa syrjäistä kylää tai aluetta, joka 

kuuluu hallinnollisesti suurempaan keskuskaupunkiin. Banlieuet koostuvat pääasiassa 

kerrostaloista ja sosiaalisen asuntotuotannon osuus on suuri. Banlieue voi periaatteessa 

viitata mihin tahansa keskustan ulkopuolella sijaitsevaan alueeseen. 1980-luvulta lähtien 

sitä on kuitenkin käytetty lähinnä alempien sosiaaliluokkien asuttamista alueista, joilla on 

paljon huonokuntoista sosiaalista asuntotuotantoa (Wacquant 2008: 4). Tässä tutkiel-

massa käytän lähiötä näiden kaikkien suomennoksena. 

Suurimmalle osalle eurooppalaisista lähiöistä on suomalaisten lähiöiden tapaan tyy-

pillistä sijainti erillään muusta kaupunkirakenteesta, kaupungin toimintojen erottaminen 

toisistaan, palvelujen keskittyminen alueen keskustassa sijaitsevaan ostoskeskukseen 

sekä väljästi sijoitellut kerrostalot, joiden väliin jää runsaasti avointa julkista tilaa. Etelä- 

ja Itä-Euroopassa suurin osa asunnoista on asukkaiden omistuksessa. Pohjois- ja Länsi-

Euroopassa vuokralla asuminen on yleisin asumismuoto (Dekker & van Kempen 2005: 

38, 43).  

Lähiörakentamisen taustalla vaikuttaneet suunnitteluteoriat 

Sekä suomalaisen että eurooppalaisen lähiösuunnittelun taustalla vaikuttaneista arkkiteh-

tuurin suuntauksista tärkeimpiä oli Ebenezer Howardin 1893 esittelemä englantilainen 

puutarhakaupunki. Ensimmäiset lähiöt suunniteltiinkin puutarhakaupungin ihanteen mu-

kaisesti yhdistämään maaseudun ja kaupungin parhaat puolet (Kokkonen ym. 2009: 3, 

Hurme 1991: 13). Howardin visioimat puutarhakaupungit olivat tiiviisti rakennettuja ja 

melko omavaraisia kaupunkeja, joissa palvelut ja työpaikat olivat lähellä asukkaita. Eri 

puolille Eurooppaa rakennetuissa lähiöissä tämä periaate ei usein toteutunut, vaikka niissä 

yleensä oma ostoskeskus olikin (Hall 2002: 93–95, 88). Lähiöistä muodostui nukkuma-

paikkoja, joista joka aamuinen ihmisvirta suuntautui juna-aseman kautta kohti keskustan 

työpaikkoja (Kortteinen 1982: 49). Vielä 1960-luvulla lähiöt suunniteltiin kasvavien kau-

punkien kiinteiksi osiksi. 1970-luvulla lähiöiden ja kaupunkien suhde kuitenkin muuttui 

ja uudemmat lähiöt suunniteltiin erillisiksi, palveluiden suhteen omavaraisiksi alueiksi, 

joissa ei kuitenkaan yleensä ollut työpaikkoja (Hall ym. 2005: 68).  

Toisen maailmansodan jälkeiseen kaupunkisuunnitteluun vaikuttaneista arkkiteh-

tuurin suuntauksista ehkä merkittävin oli modernistinen koulukunta. Sen tunnetuimpia 
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esimerkkejä ovat Le Corbusierin sekä Modernin arkkitehtuurin kansainvälisen konferens-

sin (Congrès International d’ Architecture, CIAM) visiot avoimesta, vehreästä ja valoi-

sasta kaupunkitilasta (Dekker & van Kempen 2005: 20). Kaupunkitila jaettiin toiminnal-

lisesti työhön, vapaa-aikaan ja asumiseen ja eri toimintoihin varatut alueet yhdistettiin 

tehokkaalla liikenteellä (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 43). Vallitsevana ajatuksena oli, 

että teknologinen kehitys olisi ratkaisu kaupunkeihin liittyviin ongelmiin. Modernistisen 

suunnittelun tavoitteena oli vähentää kaupunkien keskustojen ruuhkautumista, kasvattaa 

rakennetun ympäristön tiiviyttä muualla, sujuvoittaa tieliikennettä sekä lisätä puistojen ja 

avoimen tilan määrää (Hall & Rowlands 2005: 48).  

Hyvä esimerkki modernistisen kaupunkisuunnittelun ihanteista on Le Corbusierin 

Une ville contemporaine -suunnitelma vuodelta 1922. Se perustui työn ja vapaa-ajan erot-

tamiseen toisistaan sekä tekniikan, standardoinnin ja rationalisoinnin merkityksen koros-

tamiseen. Corbusierin suunnitelmassa hallinto ja liike-elämä keskitettiin kaupungin kes-

kustaan ja asukkaat sijoitettiin sen ympärille suuriin tornitaloihin. Kaupungin pinta-alasta 

85–95 prosenttia tuli olla viheraluetta. Taustalla oli ajatus, että teollisten prosessien ja 

standardien avulla hyvä elinympäristö voidaan suunnitella valmiiksi (Hurme 1991: 40–

41, Hall 2002: 222–224). Sandercockin (1998: 2) mukaan modernismin tärkeimpänä pe-

rintönä on kuitenkin ympäristölle, yhteisöllisyydelle, monikulttuurisuudelle ja ihmismie-

lelle aiheutunut vahinko. 

Modernismin ihanteen vaikuttivat voimakkaasti myös suomalaisen kaupunkisuun-

nittelun kehitykseen. Meurmanin kehittelemä (1982: 76) hajakeskitysperiaate perustuu 

Le Corbusierin ja CIAM:n visioiden tavoin asutuksen hajauttamiseen ja keskustaa uhkaa-

van tukkeutumisen torjumiseen. Meurmanin ohella suomalaisen lähiöajattelun syntyyn 

vaikutti merkittävästi vuonna 1946 julkaistu Heikki von Hertzenin (1946) pamfletti Koti 

vaiko kasarmi lapsillemme. Pamfletissaan von Hertzen kritisoi voimakkaasti kaupun-

kielämää, joka ei hänen mukaansa voi tarjota terveellistä kasvuympäristöä lapsille. Myös 

Meurman (1982: 79) korosti omassa teoksessaan kaupungin liiallisen tiiviyden aiheutta-

mia ongelmia. Hajakeskitysperiaatteen taustalla oli pyrkimys tarjota asukkaille ”asutuk-

sen väljyyttä ja luonnon läheisyyttä”, sekä vähentää liikenteen ruuhkautumista ja asunto-

jen hintojen nousua. Meurmanin (1982: 76) mukaan  
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”Arkkitehtonisesti suunnitellussa hajakeskitetyssä kaupungissa tulevat 

asukkaat elämään taiteen kultivoivassa ilmapiirissä, he voivat kehittyä 

parempaa fyysillistä ja henkistä elämää kohti, parempaan makuun ja 

syvempään sivistykselliseen mieleen”. 

 

Lähiösuunnittelun taustalla vaikuttanut rationalistinen suunnitteluteoria perustui ajatuk-

seen, että suunnittelun tehtävänä on ohjata yhteiskunnan ja yhdyskuntien kehitystä ratio-

naalisilla ja objektiivisilla, tilastotietoa soveltavilla malleilla. Kaupunkisuunnittelun aja-

teltiin olevan arvovapaata ja epäpoliittista. Käytännössä suunnittelun rationaalisuus kui-

tenkin oli alisteista kapea-alaiselle arkkitehtuuriselle ajattelulle sekä suunnittelijoiden, 

paikallisten poliitikkojen, rakennusliikkeiden ja maanomistajien välisille kytköksille, 

jotka johtivat lähiöiden syntymiseen (Hall & Rowlands 2005: 49, Jauhiainen & Niemen-

maa 2006: 49). Suunnittelijoiden, virkamiesten ja päätöksentekijöiden arvot ovat kaupun-

kisuunnittelussa ratkaisevassa asemassa, koska ne vaikuttavat tiedostamattominakin sekä 

suunnitteluprosessiin että sen lopputulokseen (Lampinen ym. 2003: 23). Suomessa alue-

rakentamissopimukset ja maapolitiikan ongelmat vaikuttivat merkittävästi lähiöiden si-

joittamiseen kauaksi kaupunkien keskustoista ja irralleen olemassa olevasta yhdyskunta-

rakenteesta (Santaoja 2004: 8, Ristimäki 2009: 72).  

Tätä modernismin aikakautta leimasivat erityisesti massatuotantoon ja massakulu-

tukseen perustuva teollinen järjestelmä ja talouskasvu sekä hyvinvointivaltion luominen. 

Suomessa kaupunkien kasvu liittyi maaltamuuttoon, mutta muualla Euroopassa sitä vauh-

ditti myös maahanmuutto erityisesti vanhoista siirtomaista (Hall & Rowlands 2005: 48). 

Perinteinen, esteettisiä arvoja painottanut suunnittelu sai väistyä, kun tieteellinen suun-

nittelu nousi vallitsevaksi yhteiskuntaa ja yhdyskuntia ohjaavaksi periaatteeksi (Jauhiai-

nen & Niemenmaa 2006: 48). Kaupunkien fyysinen ympäristö muuttui tuotannon ja ku-

lutuksen funktionaaliseksi ympäristöksi, jossa työmarkkinat olivat pääasiassa miesten 

hallussa ja naiset palasivat sotaa edeltäneisiin rooleihinsa kodinhoidossa ja kulutuksessa 

(Hankonen 1994: 16, Hall & Rowlands 2005: 48). Kaupunkitila määrittyi yksinkertaisten 

kodin ja työpaikan välillä (miehet), kodin ja koulun välillä (lapset) sekä kodin ja kauppo-

jen välillä (naiset) tapahtuvien matkojen kokonaisuutena (Healey 2002: 1780). Esimer-

kiksi Oulun yleiskaavassa 1952 (Meurman & Ervi 1952: 11) asumasolun suurimmaksi 

säteeksi suositellaan ”lastenvaunuetäisyyttä”, eli ”matkaa, minkä äiti arkiaskareittensa lo-
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massa voi etääntyä lapsineen kotoaan.” Hankosen (1994: 16) mukaan kaupunkien lähi-

öistyminen oli sekä rakennemuutoksen ja tehokkuusajattelun voimistumisen tulos että sen 

edellytys. 

Kaupungit ja kaupungistuminen alettiin 1960-luvun lopulla nähdä vahvemmin 

osana muuta yhteiskuntaa. 1970-luvulla vahvistuneen kriittisen suunnitteluteorian mu-

kaan kaupunkia ja suunnittelua ei voida tulkita irrallaan muusta yhteiskunnasta ja sen 

kehityksestä (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 51). Teolliseen tuotantoon ja jatkuvaan 

kasvuun perustunut yhteiskunnallinen paradigma, joka vaikutti lähiöiden syntyyn, oli 

1970-luvun puoliväliin tultaessa korvautumassa uudella. Tätä uutta yhteiskunnallista pa-

radigmaa luonnehtivat erityisesti teollisuuden merkityksen väheneminen työllistäjänä, 

yhteiskunnallisten arvojen monimuotoistuminen ja kaupunkien alueellinen eriarvoistumi-

nen (Hall & Rowlands 2005: 49). Suunnittelussa tämä johti tarpeeseen huomioida asuk-

kaiden erilaiset näkökulmat paremmin ja lisätä asukkaiden osallisuutta oman elinympä-

ristönsä suunnittelussa (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 52). 

Lähiöongelman ja ongelmalähiöiden synty 

Lähiöt olivat alun perin haluttuja asuinpaikkoja, joihin muutti erityisesti hyvin toimeen-

tulevia, modernia elämänmuotoa ihannoivia asukkaita. Kaikkein pienituloisimmilla kau-

punkilaisilla ei välttämättä ollut edes varaa asua lähiöissä. Maaltamuuton kiihtyessä lähi-

öistä muodostui asukasrakenteeltaan homogeenisia nuorten lapsiperheiden alueita (Dek-

ker ym. 2005: 3, Seppänen ym. 2012: 7). Myöhemmin lähiöiden asukasrakenne on muut-

tunut ja lapsiperheet ovat saaneet rinnalleen yhä kasvavan joukon eläkeläisiä, opiskeli-

joita ja yksin asuvia (Kokkonen ym. 2009: 2; Vaattovaara & Kortteinen 2009: 17–25). 

Lähiöt ovat asuinpaikkoina menettäneet suosiotaan. Esimerkiksi Ruotsissa monet miljoo-

naohjelman aikaiset lähiöt ovat leimautuneet huonoiksi asuinalueiksi ja niistä on tullut 

alueita, joihin muuttavat ainoastaan ne ihmiset, joilla ei juuri ole valinnanvaraa asunto-

markkinoilla (Anderson & Musterd 2005: 144). 

Lähiöiden ongelmista alettiin Suomessa puhua ensimmäisen kerran 1970-luvulla. 

Halvalla ja nopeasti rakennettujen lähiöasuntojen laatu jätti usein toivomisen varaa ja 

monissa rakennuksissa paljastui vakavia puutteita jo ennen kuin asukkaat ehtivät muuttaa 

sisään (Kortteinen 1982: 30, 35). Ensimmäisten lähiöiden tavoitteet eivät olleet toteutu-
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neet, eikä metsälähiöiden asukaspohja riittänyt kunnollisten palvelujen tai joukkoliiken-

teen järjestämiseen. Metsälähiöiden taustalla olleet luonnonläheisyyttä korostaneet suun-

nitteluihanteet saivat väistyä urbaania elämänmuotoa korostavien ihanteiden tieltä. Met-

säkaupungin sijaan haluttiin rakentaa monipuolisempia alueita, jossa olisi asumisen li-

säksi myös työpaikkoja, palveluita ja toimiva sosiaalinen ympäristö (Lähiöiden kehittä-

misen ongelmia 1985: 6).  

Lähiöiden fyysiseen ympäristöön liittyvien ongelmien lisäksi huolestuttiin myös 

asukkaiden hyvinvoinnista. Usein myös lähiöiden sosiaalisten ongelmien ajateltiin kui-

tenkin johtuvan fyysisen ympäristön ongelmista (Musterd & Ostendorf 2005a: 151–152). 

Alettiin puhua sosiaalisten ongelmien kasaantumisesta lähiöihin ja asukkaiden kokemista 

juurettomuuden ja eristyneisyyden tunteista. Kaupunkilähiöissä asuvat ihmiset kokivat 

kodin ja kotiseudun olevan jossain muualla. Juurettomuuden ja eristyneisyyden kokemi-

nen liittyi valtavaan elämäntavan muutokseen, jonka muutto maalta kaupunkiin aiheutti. 

Enemmistö asukkaista kuitenkin kertoi jo tuolloin viihtyvänsä asuinalueellaan ja voi-

vansa suhteellisen hyvin (Kortteinen 1982: 27, Seppänen ym. 2012: 9). Tänä päivänä en-

simmäisissä lähiöissä on asuttu jo useiden sukupolvien ajan ja lähiöissä kasvaneet nuoret 

muistelevat niitä kotiseutunaan. Lähiö juurettomuuden ja ahdistavan asuinpaikan syno-

nyymina ja symbolina onkin monilta osin vanhentunut jo vuosia sitten (Ilmonen 1994: 

25, Seppänen ym. 2012: 7). 

Ongelmapuhe jatkui, mutta muutti 1990-luvulle tultaessa muotoaan. Ongelmalähi-

öiden sijaan alettiin puhua lähiöongelmasta. Asuinalueiden väliset sosioekonomiset erot 

olivat Suomessa 1990-luvulle asti melko pieniä. Laman seurauksena sekä kaupunkiseu-

tujen välinen että sisäinen eriytyminen alkoi kuitenkin voimistua (Ristimäki 2009: 64, 

Rasinkangas 2013: 241, Stjernberg 2013: 71) Seiniltä putoilevat betonielementit Helsin-

gin Myllypurossa muodostuivat lähiöiden rakennuskannan rapistumisen symboliksi (Sep-

pänen ym. 2012: 9). Myös sosiaalisten ongelmien, kuten huumeiden, alkoholismin ja vä-

kivallan havaittiin lisääntyneen joissain vuokratalonyhtiöissä. Useimmiten nämä talon-

yhtiöt sijaitsivat lähiöissä, joten ongelmat kasaantuivat myös alueellisesti (Varady & 

Schulman 2007: 313). Aiemmin syrjäytymisestä oli puhuttu yksilötason ongelmana, 

mutta nyt näytti siltä, että kokonaiset asuinalueet olivat syrjäytymässä (Seppänen ym. 

2012: 9).  
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Elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena talouskasvu oli laman jälkeen nopeinta tie-

tointensiivisillä aloilla. Työttömyys väheni nopeimmin niillä alueilla, joissa asui eniten 

koulutettua väestöä. Alueiden välille syntyneet erot eivät enää kaventuneet laman jälkei-

sen talouskasvun aikana, vaan ne jäivät pysyväksi aluerakenteen piirteeksi (Kortteinen 

ym. 1999: 411–412, Vilkama ym. 2013: 485). Samantapaisia kehityskulkuja on havaittu 

myös muualla Euroopassa (Musterd & Ostendorf 2005b: 172–173). Esimerkiksi Helsin-

gin seudulla heikoimman työllisyyden alueilla työttömien osuus on kasvanut neljä kertaa 

suuremmaksi kuin parhaiten työllistyneiden asuinalueella (Vaattovaara & Bernelius 

2010: 17). Työllisyyden kehityksessä on kuitenkin lähiöidenkin välillä suuria eroja ja osa 

lähiöistä on pärjännyt huomattavasti kaupungin keskiarvoa paremmin (Stjernberg 2013: 

71).  

Sosioekonomisen eriytymisen ohella myös etninen eriytyminen liittyy olennaisesti 

lähiöistä käytyyn keskusteluun (Anderson & Musterd 2005). Keski- ja Länsi-Euroopassa 

maahanmuutto etenkin vanhoista siirtomaista on ollut olennainen osa lähiöiden kehitty-

mistä jo alusta asti (Hall & Rowlands 2005: 48). Suomessa maahanmuutto on ollut huo-

mattavasti muuta Eurooppaa vähäisempää, mutta täälläkin on viime vuosina alettu puhua 

maahanmuuttajakeskittymien muodostumisesta lähiöihin (Vilkama ym. 2013). Etenkin 

kasvavilla kaupunkiseuduilla alun perin maaltamuuton kohdealueina olleet lähiöt ovat 

muuttuneet maahanmuuton kohdealueiksi. Erityisen voimakasta maahanmuuttajaväestön 

kasvu on ollut niissä lähiöissä, joissa väestön tulo-, työllisyys-, ja koulutustaso ovat muita 

alueita alhaisempia (Dhalmann 2014: 12). Turussa kolmannes vieraskielisestä väestöstä 

asui vuonna 2008 vain kahdessa lähiössä (Rasinkangas 2013: 253). Pääkaupunkiseudulla 

sekä sosioekonominen että etninen eriytyminen paikantuvat samoille alueille (Vilkama 

ym. 2013). 

Alueellisen eriytymisen lisäksi lähivuosien suurimpia kysymyksiä suomalaisessa 

kaupunkikehittämisessä on lähiöiden kasvava korjausvelka. Korjaukset liittyvät sekä 

1960–1970-luvuilla rakennetun asuntokannan yleiseen kuntoon että energiatehokkuuden 

parantamiseen.  (Vaattovaara & Kortteinen 2009: 9, Roininen & Oksanen 2012: 7, Ym-

päristöministeriö 2014a). Putkiremontit tehdään yleensä noin viidenkymmenen vuoden 

välein, eli 1960–1970-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen korjausrakentaminen on 

ajankohtaista seuraavien kahdenkymmenen vuoden ajan (Dhima ym. 2014: 8). Kasvavan 
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korjausvelan lisäksi lähiökerrostalojen ongelmia ovat heikko energiatehokkuus, hissittö-

myys, asuntokannan yksipuolisuus sekä sisäilman ongelmat (Lukkarinen ym. 2011: 8). 

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mukaan (Ympäristöministeriö 2014a: 7) lä-

hiöiden rakennuskantaa ei tällä hetkellä ylläpidetä eikä korjata riittävästi, mikä pitkällä 

aika välillä johtaa asuntojen arvon laskuun ja asumisen laadun heikkenemiseen.  

Lähiökerrostalojen korjauksen esteenä ovat usein korkeat kustannukset. Harva 

asunto-osakeyhtiö on rahastoinut korjauksiin tarvittavia varoja etukäteen. Jos yhtiöllä ei 

ole keinoja lisätulojen hankkimiseen, joudutaan välttämättömät korjaukset toteuttamaan 

lainarahalla, mihin kaikilla asukkailla ei kuitenkaan välttämättä ole varaa (Lukkarinen 

ym. 2011: 9, Hartiala ym. 2012: 19, 24). Vuokrataloyhtiöissä ongelmaksi voivat muodos-

tua korjausten aiheuttamat paineet vuokrien nostoon. Alueen asukkailla ei välttämättä ole 

mahdollisuutta tai edes halua maksaa kohonneita vuokria (Vaattovaara & Kortteinen 

2009: 32–33). 

Lähiöiden asuntokanta on usein myös melko yksipuolista, eikä välttämättä vastaa 

asukkaiden nykyisiä tarpeita. Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa (Vilkama ym. 2013: 

493) havaittiin, että yleisin syy muuttaa pois vanhalta asuinalueelta liittyi vaikeuteen löy-

tää sopivaa asuntoa. Asumisväljyyden kasvun myötä monien lähiöiden asukasluku on 

pienentynyt jopa alle puoleen alkuperäisestä (Seppänen ym. 2012: 7). Joissain lähiöissä 

voimakkaan väestönkasvun aikaan tehdyt kaavasuunnitelmat ovat myös osoittautuneet 

ylimitoitetuiksi ja moni alue on jäänyt keskeneräiseksi (Maijala 2009a: 16). Asukkaiden 

ikääntyminen asettaa omat haasteensa lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiselle. Alun 

perin lapsiperheiden tarpeisiin suunnitellut lähiöt ovat nykyään yhä useammin ikäänty-

neiden asuinpaikkoja. Lähiökeskustelussa onkin alettu pohtia, miten lähiöiden asumista 

ja palveluja tulisi kehittää iäkkään väestön näkökulmasta. Asuinympäristön esteettömyys 

ja esimerkiksi hissien rakentaminen ovatkin nousseet lähiökehittämisen keskeisiksi tee-

moiksi (Karjalainen 2004: 14, Kokkonen ym. 2011, Seppänen ym. 2012: 10).  

Lähiöohjelmat ja lähiöuudistus — ratkaisuja lähiöiden ongelmiin? 

Ensimmäiset lähiöiden kehittämisprojektit käynnistettiin Suomessa jo 1970-luvulla. 

1990-luvun alkuun mennessä lähiöiden projektimuotoinen kehittäminen oli vakiinnutta-

nut asemansa ja alettiin valmistella ensimmäistä valtakunnallista lähiöohjelmaa (Karja-
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lainen 2004: 6). Tähän mennessä Suomessa on toteutettu kolme valtakunnallista lähiöoh-

jelmaa. Ensimmäinen valtakunnallinen lähiöohjelma toteutettiin vuosina 1995–1999, toi-

nen vuosina 2000–2003 ja kolmas 2008–2011 (Kokkonen ym. 2009: 5). Vuonna 2013 

aloitettiin valtakunnallinen Asuinalueiden kehitysohjelma, joka jatkuu vuoteen 2015 asti 

(ARA 2014a). Ympäristöministeriön ja ARA:n hallinnoimien lähiöohjelmien lisäksi eri-

tyisesti suurilla kaupunkiseuduilla on EU-rahoituksen avulla toteutettu erillisiä lähiöiden 

kehittämisprojekteja (Kokkonen ym. 2009: 5). 

Eurooppalaisessa tutkimuskirjallisuudessa käytetään usein käsitteitä ”urban rene-

wal”, ”urban regeneration” ja ”urban restructuring”. Niiden lähin suomenkielinen vastine 

on kaupunkiuudistus. Käsitteillä tarkoitetaan tietyn rajatun alueen kokonaisvaltaista ke-

hittämistä ja uudistamista. Usein kehittämisen kohteena ovat erityisesti toisen maailman-

sodan jälkeen rakennetut kerrostalolähiöt, jolloin voidaan käyttää käsitettä lähiöuudistus 

(Karjalainen 2004, Wassenberg 2010: 18). Lähiöuudistushankkeiden tavoitteena on 

yleensä kohdealueen radikaali muutos, joka voi liittyä esimerkiksi alueen fyysisen tai so-

siaalisen rappeutumisen pysäyttämiseen tai väestörakenteen monipuolistamiseen (Dekker 

ym. 2005: 6). Lähiöuudistuksen keinoja voivat olla esimerkiksi täydennys- ja lisäraken-

taminen, rakennusten korjaaminen tai purkaminen, esteettömyyden parantaminen, asu-

kastoiminnan kehittäminen tai erilaiset työllisyysohjelmat (Karjalainen 2004: 14–15). 

Lähiöuudistuksissa ja -ohjelmissa ovat ongelmien todellisesta luonteesta huoli-

matta usein korostuneet lähiöiden fyysiseen ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet. Esi-

merkiksi Suomen ensimmäisessä valtakunnallisessa lähiöohjelmassa kohdelähiöiden tär-

keimmiksi kehittämiskohteiksi oli melko yksimielisesti määritelty sosiaaliseen ympäris-

töön liittyvät ongelmat. Siitä huolimatta valtion rahoitus ja kuntien toimet kohdistuivat 

ensisijaisesti lähiöiden fyysisen ympäristön parantamiseen (Karjalainen 2004: 7).  

Fyysiseen ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden korostumisen taustalla vaikut-

taa ajatus fyysisestä determinismistä, jonka mukaan kaupungin sosiaalisilla ja fyysisillä 

ominaisuuksilla on voimakas yhteys (Healey 2002: 1780, Musterd & Ostendorf 2005a: 

151). Ajatellaan, että ”sosiaalinen” on yhdyskuntien rakentumisen toissijainen elementti, 

joka on yhdyskuntasuunnittelun luomien rakenteellisten ehtojen tulos ja seuraus. Tällöin 

hyvää kaupunkimaista elämää pystyttäisiin luomaan fyysisen ympäristön suunnittelun 

kautta (Taylor 1998: 41–42, Kortteinen ym. 2005: 121, 129). Healeyn (2002: 1785) mu-
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kaan kaupungin fyysisellä rakenteella ei kuitenkaan välttämättä ole kovin paljon teke-

mistä sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten toimintojen ja arvojen muodostumiseen. 

Tällöin vaarana onkin, että sosiaalisia ongelmia yritetään ratkoa pelkästään fyysiseen ym-

päristöön kohdistuvilla toimenpiteillä ja lähiöuudistusten tulokset jäävät laihoiksi (Mus-

terd & Ostendorf 2005a: 149, 153). Rakennettuun ympäristöön kohdistuvien toimenpitei-

den riittämättömyys todettiin useimmissa Euroopan maissa 1990-luvun kuluessa. Lähiöi-

den kehittämisessä alettiinkin yhdistää rakennetun ympäristön parannuksiin myös talou-

dellisia ja sosiaalisia tavoitteita ja strategioita (Wassenberg 2010: 17). 

Lähiöuudistushankkeissa toimenpiteet myös kohdistetaan tietylle tarkkaan rajatulle 

alueelle. Hankkeiden päättymisen jälkeen tehdyt arviot toimenpiteiden onnistumisesta 

ovat yleensä positiivisia rakennetun ympäristön parannuksista johtuen. Lähiöiden sosiaa-

liseen ympäristöön kehittämisellä ei kuitenkaan usein ole saatu aikaan pysyviä parannuk-

sia (Musterd & Ostendorf 2005a: 151). Dhalmannin (2013: 12–13) mukaan lähiöiden 

haasteet eivät ole alueellisia, vaan liittyvät laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 

erityisesti sosiaalisten ja etnisten erojen kasvuun. Tästä johtuen tiukasti rajatulle alueelle 

kohdistettu projektiluontoinen kehittäminen ei yksin riitä. Lähiöiden sosiaalisessa raken-

teessa tapahtuneet muutokset ovatkin Musterdin ja Ostendorfin (2005a: 149) mukaan 

usein johtuneet pelkästään siitä, että alueen alkuperäisten, heikossa sosioekonomisessa 

asemassa olevien asukkaiden tilalle on muuttanut paremmassa sosioekonomisessa ase-

massa olevia uusia asukkaita. Pitemmällä aikavälillä tehdyt arvioinnit ovat osoittaneet, 

että alueen fyysinen rappeutuminen ja sosiaaliset ongelmat ovat jatkuneet entisenlaisina. 

Monissa lähiöissä tukitoimista on tullut vakiintunut osa alueen ongelmien hallintaa (Was-

senberg 2010: 15, Rasinkangas 2013: 60). 

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN KAUPUNKIEN 

KEHITTÄMISESSÄ 

Kaupunkirakenteen eheyttäminen, tiivistäminen ja täydennysrakentaminen ovat osa poli-

tiikkaa ja toimenpiteitä, joilla on pyritty ehkäisemään haitallisena pidettyä yhdyskuntara-

kenteen hajautumista (Maijala 2009a: 15). Hajautumista on pidetty haitallisena ympäris-

tön, kaupungin talouden sekä elämänlaadun ja ihmisten terveyden kannalta (Johnson 
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2001, EEA 2006, Ristimäki 2009: 75). Ympäristöministeriön (2014b: 135) mukaan täy-

dennysrakentamisen tärkeyttä korostavat erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä sekä yh-

dyskuntataloudelliset tekijät. Täydennysrakentamisesta ja eheyttämisestä onkin tullut 

keskeinen osa kaupunkisuunnittelua niin Suomessa kuin ulkomailla (Williams 1999, Lan-

dis ym. 2006, Sairinen & Maijala 2009: 9)  

Suomessa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on huomioitu maankäytön suunnit-

telua ohjaavissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Niiden yhdeksi asiakoko-

naisuudeksi on määritelty ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”. Yleis-

tavoitteissa korostetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä, elinympä-

ristön laadun parantamista, palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuden parantamista 

sekä henkilöautoliikenteen tarpeen vähentämistä. Erityistavoitteissa mainitaan lisäksi, 

että maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen tulee edistää yhdyskuntarakenteen ehey-

tymistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet (VAT 2000: 10).  

Täydennysrakentaminen ei Santaojan (2004: 19) mukaan ole täysin vakiintunut kä-

sitteenä, minkä vuoksi myös täydennysrakentamisen keinot ovat epäselviä. Usein täyden-

nysrakentaminen tulkitaan eheyttämisen keinoksi, jolla pyritään tiivistämään yhdyskun-

tarakennetta. Eheyttäminen esiintyy monissa yhdyskuntarakenteen kehitystä ja suunnit-

telua koskevissa julkaisuissa (esim. VAT 2000). Virallista määritelmää eheyttämiselle ei 

kuitenkaan ole olemassa (Maijala 2009a: 19). Se onkin jäänyt käsitteenä varsin epämää-

räiseksi ja joissain yhteyksissä sitä on käytetty taikasanana, jonka avulla toisilleen vieraita 

käsitteitä ja näkökulmia on nivottu yhteen (Laine 2008b: 9). Eheyttämisen tarkkaa mää-

rittelyä vaikeuttaa myös sen kansallinen luonne. Käsitteelle ei ole suoraa vastinetta kan-

sainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa, vaan useita osavastineita, jotka vaihtelevat sen 

mukaan, mihin haasteeseen tai tavoitteeseen suunnittelulla pyritään vastaamaan sekä 

mistä maasta tai suunnittelujärjestelmästä on kyse (Hirvonen-Kantola 2012: 9, 25). Mai-

jala (2009b: 35–36) vertaa eheyttämistä käsitteenä kestävään kehitykseen: jos käsittee-

seen pyritään sisällyttämään kaiken hyvän edistäminen, se ei lopulta tarkoita oikein mi-

tään. Kukaan tuskin haluaa edistää yhdyskuntarakenteen ”pirstomista” tai ”rikkomista”. 

Sairisen ym. (2009: 267) mukaan eheyttävän suunnittelun tavoitteena on kaupun-

kien kasvun ja rakentamispaineiden suuntaaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 

sisälle, sen kiinteäksi jatkumoksi tai erillisiksi tiiviiksi raideliikenteeseen tukeutuviksi sa-
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telliitti- tai helminauhayhdyskunniksi. Käytännön tasolla eheyttäminen voi tarkoittaa esi-

merkiksi huonokuntoisten rakennusten korjaamista tai purkamista, täydennysrakenta-

mista, palvelujen parantamista tai puistoja sekä kävely- ja pyöräteiden rakentamista, joi-

den tavoitteena on rakennetun ympäristön epäyhtenäiseksi, rumaksi tai vajaaksi koetun 

laadun kohentaminen (Nykänen ym. 2013: 12). Eheyttämisellä voidaan tarkoittaa myös 

kaupunkiseudun pirstaloituneiden osien kytkemistä toisiinsa esimerkiksi joukkoliikenne-

verkostoa kehittämällä, erilaisia liikkumisverkostoja yhdistämällä tai asuin- ja palvelu-

alueita täydennysrakentamalla. Tällöin tavoitteena on täydentävien kaupunkirakenteiden 

muotoilu niin, että ne eivät pirsto fyysistä ja sosiaalista tilaa entisestään (Sairinen ym. 

2009: 275). 

Usein eheyttäminen yhdistetään yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Eheyttämi-

nen eroaa tiivistämisestä siinä, että sen tavoitteena on yleensä tiivistämisen lisäksi ole-

massa olevan yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltainen kehittäminen (Hartiala ym. 2012: 

6). Eheyttämisen suunnittelussa on tärkeää selvittää ne asuinympäristön koetut laatuteki-

jät, joita suunnittelun avulla voidaan ylläpitää ja vahvistaa sekä ne tekijät, jotka vaativat 

kehittämistä tai poistamista (Sairinen ym. 2009: 279). Suomessa eheyttämispolitiikan ta-

voitteena on usein yhdyskunnan rakenteellisen tiiviyden ja ympäristön koetun laadun saa-

minen tasapainoon (Kyttä ym. 2009: 81).  

Täydennysrakentaminen on käsitteenä konkreettisempi kuin eheyttäminen. Se voi 

tarkoittaa muun muassa rakennetulla alueella sijaitsevalle tyhjälle tontille rakentamista 

(RAKLI 2012: 36), nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai välittömälle reuna-alueelle 

rakentamista (Nykänen ym. 2013: 13), olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja palve-

luverkkoa hyödyntävää ja täydentävää rakentamista (Hartiala ym. 2012: 7) tai olemassa 

olevan yhdyskuntarakenteen fyysistä ja toiminnallista täydentämistä ja uudistamista, joka 

voi tapahtua rakentamattomille alueille tai korvata olemassa olevaa rakennuskantaa te-

hokkaammalla (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 4). Täydennysrakentaminen voidaan 

nähdä myös yhdyskuntarakenteen eheyttämisen välineenä (Ristimäki 2009: 61). 

Täydennysrakentamisen englanninkielisiä osavastineita ovat muun muassa urban 

intensification, urban infill, urban consolidation ja urban compaction (Breheny 1997, 

Williams 1999, McCrea & Walters 2012, Newton & Glackin 2014). Käsitteet ja niiden 

merkitykset vaihtelevat sen mukaan, mihin maahan ja suunnittelujärjestelmään niillä vii-
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tattaan. Kaikille niille on kuitenkin yhteistä ajatus elinympäristön kehittämisestä tiivistä-

misen ja täydentämisen avulla. Yhdysvalloissa täydennysrakentaminen liittyy erityisesti 

kaupunkien keskustojen ja sisimmän lähiökehän tiivistämiseen. Yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen on monissa kaupungeissa johtanut keskuskaupunkien rappeutumiseen ja 

pahimmillaan autioitumiseen (esim. Burchell ym. 2010, Farris 2001). 

Eheyttämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyvä lisärakentaminen puolestaan tar-

koittaa yksittäisillä, jo aiemmin rakennetuilla tonteilla tapahtuvaa rakentamista. Siihen 

voi sisältyä kokonaan uusien rakennusten toteuttamista tai esimerkiksi olemassa olevien 

rakennusten korottamista (Hartiala ym. 2012: 20). Uudisrakennukset voivat sijoittua joko 

nykyisen kiinteistön osaksi tai nykyisestä kiinteistöstä erotetulle omalle tontilleen (Nykä-

nen ym. 2013: 12). Lisärakentamisen tavoitteena on usein olemassa olevien rakennusten 

käytettävyyden ja asuttavuuden parantaminen sekä peruskorjauksiin tai perusparantami-

seen liittyvien kustannusten rahoittaminen (Lukkarinen ym. 2011: 18). Toisin kuin eheyt-

täminen ja täydennysrakentaminen, lisärakentaminen ei yleensä sisällä laajempia alueel-

lisia kehittämistavoitteita. Eheyttämisen, täydennysrakentamisen ja lisärakentamisen vä-

liset suhteet on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1: Eheyttäminen, täydennysrakentaminen ja lisärakentaminen 
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Täydennysrakentaminen lähiöiden kehittämisen välineenä 

Täydennysrakentaminen ja kiinteistöjen perusparannus ovat olleet keskeinen osa lähiöi-

den kehittämistä ensimmäisestä valtakunnallisesta lähiöohjelmasta lähtien.   (Karjalainen 

2004: 7, 14, Kokkonen ym. 2009: 10–11). Täydennys- ja lisärakentaminen ovat ensisijai-

sesti kaupungin fyysiseen, rakennettuun ympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. Useim-

miten täydennysrakentamiseen kuitenkin liitetään myös muita tavoitteita. Santaoja (2004: 

24–26) on jakanut täydennysrakentamisen tavoitteet fyysisiin, toiminnallisiin ja laadulli-

siin. Fyysiset tavoitteet kohdistuvat fyysisen ympäristön, kuten rakennusten, katujen ja 

muiden konkreettisten elementtien kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat 

palveluiden kehittämiseen tai säilyttämiseen sekä joukkoliikenteen edellytysten paranta-

miseen. Laadulliset tavoitteet kohdistuvat elinympäristön koetun laadun parantamiseen.  

Kaupungeissa tarvitaan sekä julkisia palveluita, kuten kouluja ja kirjastoja että kau-

pallisia palveluita, kuten päivittäistavarakauppoja. Uusien asuntojen sijoittuminen vaikut-

taa merkittävästi sekä olemassa olevien että uusien palveluiden toimintaedellytyksiin 

(Hartiala ym. 2012: 22). Lähiöiden ostoskeskukset olivat alun perin merkittäviä lähipal-

veluiden keskittymiä. Kaupan rakenteellisen muutoksen ja suurten ostoskeskusten ase-

man korostumisen myötä niiden palvelutarjonta on kuitenkin yksipuolistunut ja ne ovat 

nopeasti menettäneet merkitystään viimeisten 20 vuoden aikana (Krokfors 2013: 150). 

Lahden Liipolassa tehdyssä tutkimuksessa lähipalveluiden heikkenemistä ja ostoskeskuk-

sen näivettymistä pidettiin lähiön suurimpana uhkana (Seppänen ym. 2012: 31). Monien 

lähiöiden asukasmäärä on asumisväljyyden seurauksena laskenut jopa puoleen alkuperäi-

sestä, eikä väestöpohja välttämättä enää riitä kannattavien lähipalveluiden tuottamiseen 

(Hartiala ym. 2012: 22–23). Täydennysrakentamisella lähiöiden asukasmäärää voidaan 

kasvattaa ja tukea lähipalveluiden säilymistä alueella (Santaoja 2004: 25). 

Täydennysrakentamisessa lopullisena tavoitteena on yleensä kaupunkiympäristön 

ja alueen parantaminen rakennetta täydentämällä (Lukkarinen ym. 2011: 17). Parhaassa 

tapauksessa täydennysrakentaminen tukee paikallisia palveluita ja työpaikkoja, sosiaa-

lista monimuotoisuutta sekä tuottaa turvallisempia ja käveltävämpiä kaupunkitiloja 

(McCrea & Walters 2012: 191).  Oikein sijoitettu täydennysrakentaminen tukee myös 

joukkoliikenteen palvelutason nostamista sekä mahdollistaa henkilöautojen määrän vä-

hentymisen (Landis ym. 2006: 682, Ristimäki 2009: 76). Lopputulos riippuu kuitenkin 
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siitä, miten täydennysrakentaminen on suunniteltu. Huonosti suunniteltu täydennysraken-

taminen, joka toteutetaan ilman riittäviä panostuksia infrastruktuurin ja palveluiden ke-

hittämiseen voi kuitenkin johtaa liikenteen, koulujen ja puistojen ruuhkautumiseen (Lan-

dis ym. 2006: 682, McCrea & Walters 2012: 204). Sairisen ym. (2009: 281–282) mukaan 

eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun ja täydennysrakentamisen lähtökohdaksi tulisikin ot-

taa eheyttämisen paikallinen tilaus. Tällä he tarkoittavat sitä, että suunnittelussa otetaan 

huomioon asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kokemat asuinympäristön muu-

tos- ja parannustarpeet. Lisäksi he korostavat suunnitteluprosessin avoimuutta ja vuoro-

vaikutteisuutta.  

Healeyn (2002: 1780–1782) mukaan kaupungin olemus ja se, millaisena kaupunki-

tila tulkitaan, riippuu aina näkökulmasta. Hän erottaa toisistaan esimerkiksi kaupungin 

jokapäiväisen elämän näyttämönä, kaupungin kulttuurisen identiteetin symbolina sekä 

kaupungin hyödynnettävien taloudellisten resurssien säiliönä. Erilaiset käsitykset hyvästä 

asuinympäristöstä ja yhdyskunnasta esimerkiksi ympäristöongelmien luonteesta voivat 

johtaa ristiriitoihin täydennysrakentamista suunniteltaessa (Lampinen ym. 2003: 14). 

Suunnitteluprosessin näkökulmasta asukkaiden mielikuvat ympäristön laadun parantumi-

sesta tai heikkenemisestä ovat oikeita silloin, kun ne vastaavat suunnittelijoiden näke-

mystä. Tästä näkökulmasta täydennysrakentamisen tavoitteet ovat kaikkien kannalta hy-

viä ja suunnittelijat pyrkivät toteuttamaan yhteistä etua (Heikkinen 2009: 188). Lampisen 

ym. (2003: 23) mukaan asiantuntijatahotkaan eivät kuitenkaan koskaan toimi arvova-

paasti tai objektiivisesti yhteisen edun puolesta. Kaikki yhteiskunnalliset toimijat ajavat 

jotain tiettyä etua, omaansa tai muiden, ja toimivat sen mukaisesti. Vuorovaikutusta eri 

toimijoiden välillä tarvitaan, koska millään toimijalla ei yksinään ole valtaa tuottaa sen 

enempää materiaalista kuin symbolistakaan kaupunkia (Healey 2002: 1785). 

Rakennettuun ympäristöön liittyvät parannukset ja täydennysrakentamisen muka-

naan tuomat yksityiset investoinnit ovat välttämätön osa lähiöiden ja niiden imagon ke-

hittämistä sekä lähiöasuntojen aseman nostamista asuntomarkkinoilla. Pelkästään fyysi-

seen ympäristöön liittyvät kehittämistoimet eivät kuitenkaan yksinään riitä. Tarvitaan ko-

konaisvaltaista kehittämistä, jossa fyysiseen ympäristöön liittyvät kehittämistoimet yh-

distetään sosiaalisiin ja taloudellisiin uudistuksiin sekä lähiöiden sisäisen ja ulkoisen ima-

gon parantamiseen (Hall ym. 2005: 77, 80; Landis ym. 2006: 682, Vaattovaara & Kort-
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teinen 2009: 9; Wassenberg 2010: 19). Suomessa toteutetuissa lähiöohjelmissa täyden-

nysrakentamisen tavoitteena on ollut esimerkiksi asunto- ja väestörakenteen monipuolis-

taminen, palvelujen turvaaminen sekä uusien työ-, koulutus-, ja harrastusmahdollisuuk-

sien tarjoaminen (Karjalainen 2004: 14). Suomessa asukasrakenteen muuttaminen täy-

dennysrakentamisen avulla ei kuitenkaan ole ollut lähiökehittämisessä etusijalla, toisin 

kuin monissa eurooppalaisissa kaupungeissa (Rasinkangas 2013: 59).  

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana yhdyskuntarakenteen tiivistämistä 

Keskustelu lähiöiden täydennysrakentamisesta liittyy oleellisesti myös kestävästä yhdys-

kuntarakenteesta, kaupunkien hajautumisesta ja eheyttämisen tarpeesta laajemmin käy-

tyyn keskusteluun. Yhdyskuntarakenne on fyysinen ja toiminnallinen kokonaisuus, johon 

kuuluvat asuminen, työpaikat, palvelut ja virkistysalueet sekä näiden sijoittuminen kau-

punkiseudulla. Ympäristön fyysisten rakenteiden lisäksi yhdyskuntarakenne sisältää 

myös ihmisten toiminnan ja sosiaaliset rakenteet. Mittakaavaltaan käsite ulottuu kaupun-

kiseudun tai työssäkäyntialueen tasolta yksittäisen kaupunginosan ja korttelin tasolle 

(Ympäristöministeriö 2014c, Staffans ym. 2008: 4). Kestävälle yhdyskuntarakenteelle on 

olemassa monia määritelmiä. Suppeimmillaan kestävyydellä tarkoitetaan yhdyskuntara-

kenteen ekologista kestävyyttä, eli energian ja muiden resurssien kulutusta. Yhdyskunta-

rakenteen kestävyys voidaan kuitenkin määritellä laajemmin, jolloin siihen voidaan liittää 

esimerkiksi rakennetun ympäristön laatu sekä kaupunkitilan viihtyisyys, turvallisuus ja 

siisteys (Wassenberg 2010: 15–16). 

Usein yhdyskuntarakenteen hajautumisen malliesimerkkinä käytetään yhdysvalta-

laisten kaupunkien kehitystä toisen maailmansodan jälkeen (Carruthers & Ulfarsson 

2002). Hajautuminen on kuitenkin ongelma myös Euroopassa (EEA 2006). Amerikkalai-

nen hajautuminen (urban sprawl) tarkoittaa yleensä kaikkialle levittyvää omakotitalo-

mattoa, jolle on tyypillistä julkisten ulkotilojen vähäisyys sekä kokoojakatujen varrelle 

syntyneet kauppa- ja toimistonauhat (Maijala 2009b: 29). Suomessa hajautuminen on eri-

laista: julkista ulkotilaa on usein paljon ja kauppa- ja toimistotilat ovat keskittyneet lii-

kenneväylien risteyskohtiin yksittäisiin liikekeskuksiin (Ristimäki 2009: 63). 

Suomalaiselle yhdyskuntarakenteelle ovat ominaisia sekä alhainen asukastiheys 

että alhainen asumisväljyys. Suomen asukastiheys on Euroopan alhaisimpia ja Helsingin 
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seutua on käytetty kansainvälisissä vertailuissa varoittavana esimerkkinä yhdyskuntara-

kenteen hajautumisesta (Kyttä ym. 2011: 19, EEA 2006). Ympäristöministeriön (2014b: 

135) mukaan Suomessa ajateltiin pitkään, että tilaa riittää kyllä väljäänkin rakentamiseen. 

Osittain alhaisen asukastiheyden taustalla on myös suomalaisen yhteiskunnan myöhäinen 

kaupungistuminen, jonka vuoksi tiiviit jalankulkuun ja raitiovaunuihin tukeutuvat kanta-

kaupungit ovat jääneet varsin pieneksi (Ristimäki 2009: 61–62). Suomen yhdyskuntara-

kenne on muuhun Eurooppaan verrattuna todella nuorta, sillä yli kolmasosa taajama-alu-

eesta on syntynyt vuoden 1980 jälkeen (Laine & Tornivaara-Ruikka 2008: 19). Alhainen 

asumisväljyys puolestaan on osaltaan sodan jälkeen rakennettujen kerrostaloasuntojen 

pienuuden seurausta. Suurempiin asuintoihin ei jälleenrakennuskaudella yksinkertaisesti 

ollut varaa. (Ristimäki 2009: 61–62).   

Yhdyskuntarakenteen hajautumiseen liitetään monia negatiivisia seurauksia. Se 

muun muassa lisää energian kulutusta, maaperän kulumista, ilman saastumista ja hiilidi-

oksidipäästöjä. Hajautunut yhdyskuntarakenne on myös sekä kallis yhteiskunnalle että 

epätasa-arvoinen eri väestöryhmien saavutettavuuden näkökulmasta. Ympäristön ja inf-

rastruktuurin kuormituksen lisäksi hajaantumista on syytetty elämänlaadun heikkenemi-

sestä ja yhteisöllisyyden vähenemisestä. Sen on myös todettu vähentävän ihmisten liik-

kumista kävellen ja pyöräillen, mikä ilmansaasteiden ohella lisää terveysongelmia enti-

sestään (Frumkin 2002, Johnson 2001: 721–722, Koski 2008, EEA 2006, Ristimäki 2009: 

75, McConnell & Wiley 2010: 3). Hajautumisen pysäyttäminen ja yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen onkin otettu tavoitteeksi sekä Suomessa että muualla (VAT 2000, Tosics 

2004). Joissain yhteyksissä hajautunutta ja väljää yhdyskuntarakennetta on kuitenkin pi-

detty myös kaikkein kestävimpänä yhdyskuntarakenteen mallina. Hajautuneen yhdys-

kuntarakenteen kestävyys perustuu paikallisuuteen, omavaraisuuteen ja luonnonproses-

seja hyödyntävään elämänmuotoon. Ollakseen aidosti kestävä hajautunut yhdyskuntara-

kenne kuitenkin vaatisi suuria muutoksia nykyiseen elämäntapaan sekä taloudellisiin ja 

yhteiskunnallisiin käytäntöihin (Maijala 2009a: 17). 

Eheä yhdyskuntarakenne voidaan määritellä hajautuneen yhdyskuntarakenteen vas-

takohdaksi. Eheässä yhdyskuntarakenteessa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat 

kaikki toimivia vaihtoehtoja. Hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa ainoa arkiliikkumi-

sen vaihtoehto voi olla henkilöauto (Ristimäki 2009: 70). Yhdyskuntarakenteen autoriip-

puvuudella tarkoitetaan rakenteellista, toiminnallista ja ajatuksellista kokonaisuutta, 
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jonka seurauksena henkilöauto nähdään ainoana järkevänä mahdollisena kulkumuotona 

(Kanninen ym. 2010: 19). Ristimäen (2009: 65) mukaan pitkä talouden nousukausi ja 

vaurastuminen lisäsivät autojen määrää entisestään 2000-luvulla. Autoriippuvuudessa ei 

enää ole kyse pelkästään liikkumismahdollisuuksista, vaan laajemmin autoon perustu-

vasta elämäntavasta. 

Alun perin lähiöitä pidettiin yhdyskuntarakenteen hajautumisen symbolina ja 

eheyttämisen tarpeeseen liittyvä keskustelu saikin alkunsa 1970-luvulla rakennetuista 

melko sattumanvaraisesti sijoitelluista metsälähiöistä (Maijala 2009a: 16). Myöhemmin 

asuntorakentaminen on suuntautunut lähiöiden sijasta alhaisen tehokkuuden pientaloalu-

eille taajamien reunoille sekä keskuskaupunkien kehyskuntiin (Ristimäki 2009: 63). 

Osaltaan keskustelu liittyi 1960-luvulla tapahtuneeseen suunnitteluideologian murrok-

seen, jossa aiemmat väljät metsälähiöt korvautuivat tiiviimmillä kompaktikaupungeilla. 

Kritiikki kohdistui erityisesti uusien alueiden suunnitteluun, eikä niinkään kokonaisen 

kaupungin laajenemistapaan tai olemassa olevien alueiden täydennysrakentamisen (Mai-

jala 2009a: 15–16). 

Lukkarisen ym. (2011: 12) mukaan 1940–1970-luvuilla rakennetut lähiöt, joissa 

asuntokanta on usein yksipuolista ja asunnot pieniä, ovat yksiä potentiaalisimmista koh-

teista täydennysrakentamiselle. Yhdyskuntarakenteen jatkuva hajautuminen on johtanut 

siihen, että monet lähiöt sopivat sijaintinsa puolesta hyvin täydennysrakennettaviksi. 

Kaupungin yhdyskuntarakennetta voidaan havainnollistaa vyöhykemallin avulla. Vyöhy-

kemallissa yhdyskuntarakenne jäsennetään esimerkiksi liikkumisvaihtoehtojen perus-

teella määritellyiksi vyöhykkeiksi: jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja auto-

kaupunki (Ristimäki ym. 2010: 121). Esimerkiksi Oulun lähiöistä valtaosa sijaitsee ke-

vyenliikenteen- ja joukkoliikennevyöhykkeillä, joilla yhdyskuntarakenteen tiivistämisen 

potentiaali on kaikkein suurin (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 17–18). Täydennys-

rakentamista suunniteltaessa täytyy kuitenkin tunnistaa ne lähiöt, joiden täydennysraken-

tamiselle voidaan parantaa yhdyskuntarakenteen toiminnallisuutta. Osa lähiöistä sijaitsee 

esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisen näkökulmasta edelleen ympäröivän kaupun-

kirakenteen suhteen varsin epäedullisissa paikoissa (Santaoja 2004: 39, Ristimäki 2009: 

72).  
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TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TOTEUTUMISEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

Breheny (1997) jakaa täydennysrakentamisen toteutumiseen vaikuttavat tekijät taloudel-

lisiin, teknisiin ja poliittisiin tekijöihin. Taloudellisen kannattavuuden lisäksi täydennys-

rakentamisen täytyy olla teknisesti mahdollista ja hankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan 

poliittista tahtoa. Teknisillä edellytyksillä Breheny tarkoittaa esimerkiksi täydennysra-

kennettavaksi soveltuvien tonttien löytymistä ja lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä. Lisäksi 

täydennysrakentamiselle täytyy saada alueen asukkaiden hyväksyntä ja tuki. Landis ym. 

(2006: 705) käyttävät melko samanlaista jakoa ja puhuvat täydennysrakentamisen fyysi-

sistä, taloudellisista ja hallinnollisista/säännöksellisistä edellytyksistä.  

Williamsin (1999: 174–175) mukaan täydennysrakentamisen mahdollisia esteitä 

ovat rakennuttajien preferenssit, poliittiset tekijät, sosio-ekonomiset tekijät sekä suunnit-

teluun tarvittavat resurssit ja instrumentit. Lukkarinen ym. (2011: 18) puolestaan jakavat 

lisärakentamisen haasteet teknisiin, sosiaalisiin, lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin haas-

teisiin. Tekniset haasteet liittyvät esimerkiksi rakennuspaikan maaperään tai itse raken-

nukseen. Sosiaaliset haasteet liittyvät alueen asukkaisiin ja heidän suhtautumiseensa lisä-

rakentamista kohtaan. Lainsäädännöllisiä haasteita ovat kaavoitukseen liittyvät lait ja 

määräykset ja taloudelliset haasteet liittyvät hankkeen kustannuksiin. Täydennysrakenta-

misen edellytyksiä arvioitaessa on tärkeää erottaa toisistaan ne tekijät, joihin kunta voi 

omilla toimillaan vaikuttaa ja ne, joihin kunnallisilla päätöksillä ei juuri ole vaikutusta. 

Maapolitiikan ja kaavoituksen merkitys nousee tästä näkökulmasta erittäin merkittäväksi 

(Ristimäki 2009: 73).  

Tässä tutkielmassa olen jakanut täydennysrakentamisen toteutumiseen vaikuttavat 

tekijät hallinnollisiin, taloudellisiin, sekä kaupunkiympäristöön liittyviin tekijöihin. Hal-

linnollisia tekijöitä ovat lainsäädäntö, politiikka ja muut päätöksentekoa ohjaavat tekijät. 

Taloudellisia tekijöitä ovat täydennysrakentamisen taloudellinen kannattavuus taloyh-

tiön, rakennuttajan ja kaupungin näkökulmasta. Kaupunkiympäristöön liittyviä tekijöitä 

ovat sekä rakennetun että sosiaalisen ympäristön ominaisuudet. Rakennettuun ympäris-

töön liittyvät esimerkiksi sopivien rakennuspaikkojen löytäminen ja kaupunkikuvalliset 

tekijät. Sosiaaliseen ympäristön ominaisuuksia puolestaan ovat esimerkiksi alueen asuk-

kaiden arvot sekä asukkaiden suhtautuminen omassa elinympäristössään tapahtuviin 
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muutoksiin. Jako ei ole ehdoton ja todellisuudessa kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa. Esi-

merkiksi rakennuspaikan ominaisuudet vaikuttavat suoraan hankkeen kustannuksiin ja 

toisaalta lisärakentamisesta saatava taloudellinen hyöty saattaa vaikuttaa asukkaiden suh-

tautumiseen. 

Hallinnolliset tekijät 

Suomessa kunnilla on kaavoitusmonopoli, mikä takaa kaupungille varsin laajat mahdol-

lisuudet vaikuttaa täydennysrakentamisen toteutumiseen. Suomen kaavoitusjärjestelmä 

on kuitenkin kehitetty tilanteisiin, joissa ennestään rakentamattomalle alueelle suunnitel-

laan kokonaan uusi asuinalue. Täydennysrakentaminen sijoittuu olemassa olevan fyysi-

sen ja sosiaalisen ympäristön keskelle, jolloin tarvitaan enemmän joustavuutta kaavojen 

sisältöön ja toteutusajankohtaan (Hartiala ym. 2012: 35). Olemassa olevan korttelin lisä-

rakentaminen edellyttää, että tontilla on jäljellä käyttämätöntä rakennusoikeutta. Jos ra-

kennusoikeutta ei ole riittävästi, voidaan kunnalta hakea poikkeamislupaa kaavan mukai-

sen rakennusoikeuden ylittämiseksi. Jos kaavan mukainen rakennusoikeus ylittyy mer-

kittävästi edellyttää lisärakentaminen pääsääntöisesti kaavamuutosta (Lukkarinen ym. 

18–19). Kaavamuutos on työläs ja aikaa vievä prosessi, joka voi pahimmillaan kestää 

useita vuosia. Kaavoituksen toteutumista ja aikataulua voi myös olla vaikea ennustaa, 

mikä hankaloittaa hankkeiden suunnittelua ja ajoittamista (Nykänen ym. 2013: 75). Ai-

kataulun ennustettavuutta heikentävät myös kaavamuutoksista tehdyt valitukset. Ne hi-

dastavat täydennysrakentamisen toteuttamista riippumatta siitä, meneekö valitus läpi tuo-

mioistuimessa vai ei. Asukkaiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä teh-

tävä suunnittelu voi vähentää valitusten määrää merkittävästi ja johtaa kaikkien osapuol-

ten kannalta parempaan lopputulokseen (Hartiala ym. 2012: 36).  

Täydennysrakentaminen on usein uudisalueiden rakentamista vaikeampaa, koska 

osallisia ja päätöksentekijöitä on hankkeessa huomattavasti enemmän ja kaikilla on omat 

intressinsä valvottavina (Farris 2001: 22). Ristimäen (2009: 76) mukaan täydennysraken-

taminen vaatii onnistuakseen merkittäviä muutoksia yhdyskuntarakenteen kehittämista-

poihin, yhdyskuntasuunnitteluun sekä suunnittelun ja maapolitiikan käytäntöihin. 

Vuonna 2011 tuli voimaan laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta. 

Lain tavoitteena on edistää asuntorakentamista kasvukeskuksissa lisäämällä kunnan pää-

tösvaltaa asemakaavasta poikkeamisessa. Vuonna 2013 lain alueellista soveltamisalaa 
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laajennettiin koskemaan kymmentä asukasluvultaan suurinta kuntaa ja sen voimassaoloa 

jatkettiin vuoteen 2018 asti (Ympäristöministeriö 2013c). 

Tärkeimmät täydennys- ja lisärakentamista ohjaavat lait ovat maankäyttö- ja raken-

nuslaki (MRL 1999/132) sekä asunto-osakeyhtiölaki, jossa määritellään asunto-osakeyh-

tiöiden tarkoitus ja toimintaperiaatteet (AsOYL 2009/1599). Maankäyttö- ja rakennus-

laissa määritellään maankäytön suunnittelua ohjaavat välineet sekä maankäytön suunnit-

telun tavoitteet. Suunnittelua ohjataan muun muassa lakiin perustuvilla valtakunnallisilla 

alueidenkäyttötavoitteilla, maakuntakaavoilla, yleiskaavoilla sekä asemakaavoilla (MRL 

1999, VAT 2000). Jos lisärakentaminen edellyttää tonttien lohkomista, sovelletaan kiin-

teistönmuodostamislakia (KML 1995/554). 

Asunto-osakeyhtiön tontille sijoittuvassa täydennysrakentamisessa hankkeen osa-

puolia ovat osakkeenomistajat, naapurit, kunnan kaavoitusviranomaiset, rakennusvalvon-

taviranomaiset, suunnittelijat sekä rakennusliikkeet. Vuokra-asuntoyhtiöissä vuokralai-

silla ei ole suoraa päätäntävaltaa, mutta koska lisärakentaminen vaikuttaa oleellisesti 

vuokralaisten elämään, on oleellista, että heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Asuk-

kaiden, taloyhtiöiden, kunnan ja kaupunginosayhdistysten välisen vuorovaikutuksen on-

nistuminen on tärkeää. Siksi kunnan tuleekin tiedottaa asukkaille suunnittelun lähtökoh-

dista, tavoitteista ja vaihtoehdoista niin, että hankkeen osapuolilla on mahdollisuus osal-

listua kaavan valmisteluun (MRL 1999/8: 62§, Santaoja 2004: 50, Lukkarinen ym. 2011: 

20–21). 

Asunto-osakeyhtiössä päätösvalta kuuluu osakkeenomistajille. Ylin päättävä elin 

on vuosittain järjestettävä yhtiökokous, johon kaikki osakkeenomistajat kutsutaan. 

Asunto-osakeyhtiön päivittäisestä hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa yhtiö-

kokouksen valitsema hallitus. Suuremmista korjaus- tai kunnostushankkeista, jotka vai-

kuttavat merkittävästi asumisen kustannuksiin, päättää yhtiökokous. (Hekkanen 2005: 3–

4, AsOYL 2009/6). Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö ei saa ottaa liiketoimintaan 

liittyviä riskejä, vaan sen toimintaan kuuluvat lähinnä asuinkiinteistön kunnossapito ja 

pienten korjausten ja parannusten tekeminen (Nykänen ym. 2013: 55). Lisärakentaminen 

vaatii asunto-osakeyhtiössä yleensä useita yhtiökokouksia, joissa päätetään esimerkiksi 

pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelystä. Osa päätöksistä voidaan tehdä 2/3 määrä-

enemmistöllä, mutta merkittävissä muutoksissa vaaditaan jokaisen osakkaan yksimieli-
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nen päätös. Myös asunto-osakeyhtiön toimiminen rakennuttajana edellyttää yhtiökokouk-

sen yksimielistä päätöstä. Rakennuttajana toimiminen voi kuitenkin olla hankalaa, vaikka 

päätös syntyisikin, sillä rakennustoiminta myyntiä varten ei kuulu asunto-osakeyhtiön 

toimialaan ja tarkoitukseen (Lukkarinen ym. 2011: 21, Nykänen ym. 2013: 69). 

Asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteko voi vaikeuttaa lähiöiden täydennys- ja lisä-

rakentamista. Muualla Euroopassa on toteutettu laajoja kaupungin tai muun julkisen sek-

torin toimijan vetovastuulla olleita lähiöiden uudistamishankkeita (esim. Vaattovaara & 

Kortteinen 2009: 32, Wassenberg 2010). Useimmissa tapauksissa uudistettavan alueen 

asuinrakennukset ovat olleet joko kaupunkien, vuokrataloyhtiöiden tai rakennusliikkei-

den hallinnassa, jolloin kokonaisuuden suunnittelu ja hallinta on melko helppoa. Suomen 

lähiöissä on huomattavasti enemmän yksityisessä omistuksessa olevia asunto-osakeyhti-

öitä, jolloin laajojen hankkeiden toteuttaminen voi olla huomattavasti hankalampaa (Har-

tiala ym. 2012: 235). Murien ym. (2005: 100) mukaan esimerkiksi Unkarissa ja Sloveni-

assa yksityistämisen seurauksena syntynyt asunto-osakeyhtiöjärjestelmä on johtanut vai-

keuksiin lähiöiden kehittämisessä. Järjestelmä edellyttää asuntojen omistajien yhteistyötä 

merkittävistä investoinneista ja kiinteistöjen kehittämisestä sovittaessa. Yhteistyön ai-

kaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi erityisesti niissä lähiöissä, joissa asukkaat ovat 

pienituloisia.  

Joissain tapauksissa lisärakentaminen voi edellyttää useiden asunto-osakeyhtiöiden 

yhteistyötä ja esimerkiksi kahden tai useamman tontin lohkomista. Lohkomalla voidaan 

määrätty alue tontista muodostaa omaksi kiinteistökseen tai yhdistää toisen kiinteistön 

osaksi (KML 1995/4: 20§). Tällöin asunto-osakeyhtiöiden täytyy yhdessä sopia korttelin 

tulevasta kehityksestä ja päästä yhteisymmärrykseen täydennysrakentamiseen liittyvien 

kustannusten ja hyötyjen jakamisesta (Hartiala ym. 2012: 38, Seppälä 2013: 29). Tonttien 

lohkomisen lisäksi voidaan lisärakentamisessa hyödyntää rakennusrasitetta. Rasitteella 

tarkoitetaan pysyvää oikeutta käyttää toisen kiinteistön tontilla sijaitsevaa rakennusta tai 

rakennelmaa. Rakennusrasite voidaan perustaa silloin, kun sillä edistetään tarkoituksen-

mukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, eikä siitä koidu huomattavaa haittaa rasite-

tulle kiinteistölle. Asianosaiset sopivat rasitteen perustamisesta kirjallisesti (MRL 

1999/21: 158§). Rakennusrasite voidaan perustaa myös ilman asianosaisten sopimusta, 

jos asemakaavassa vaaditun väestönsuojan, autopaikoituksen, jätehuollon tai kulkuyhtey-

den järjestäminen rakennukseen sitä vaatii (MRL 1999/21: 159§). 
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Täydennysrakentamista kannattaa suunnitella laajemmin kuin yhden kiinteistön näkökul-

masta, koska sen vaikutukset yltävät aina yksittäistä korttelia laajemmalle alueelle. Ko-

konaista kaupunginosaa koskevaan hankkeeseen voitaisiin myös hakea rahoitusta esimer-

kiksi EU:lta (Hartiala ym. 2012: 209). Ruotsissa kiinteistöjen välistä yhteistyötä on edis-

tetty vuonna 1987 käyttöönotetulla rakentamisalueen kehittämismenettelyllä (exploa-

teringssamverkan). Menettely perustuu siihen, että halukkaat kiinteistönomistajat yhdis-

tävät kehittämiseen tarvittavat maa-alueensa kehittämisyhteisalueeksi, johon jokainen 

kiinteistö saa esimerkiksi pinta-alaan perustuvan osuusluvun. Menettelyllä on tarkoitus 

edistää erityisesti sellaisten alueiden kehittämistä, joilla kiinteistörakenne on pirstoutu-

nut. Alueen kehittäminen on helpompaa, kun sitä tarkastellaan yksittäisten kiinteistöjen 

sijaan kokonaisuutena. Kehittämisprojektin toteutuksesta vastaa yhteisalueyhdistys, 

jonka vastuulla ovat myös esimerkiksi alueen tiet, leikkipaikat sekä vesi- ja viemärijoh-

dot. Jokainen kiinteistönomistaja vastaa itse omalla kiinteistöllään tapahtuvasta kehittä-

misestä ja yhteinen kehittämishyöty jaetaan kaikkien alueen kiinteistönomistajien kesken 

(Pirinen 1997: 11–12). 

Suomessa rakentamisalueen kehittämismenettelyä vastaava menetelmä on kehittä-

misaluemenettely (development area), joka määriteltiin maankäyttö- ja rakennuslaissa 

vuonna 1999. Alue voidaan yleis- tai asemakaavan laatimisen yhteydessä nimetä kehittä-

misalueeksi enintään kymmeneksi vuodeksi. Alueen kehittämistä varten voidaan perustaa 

erillinen yhteisö, joka ottaa vastuulleen alueen toteuttamisen. Asemakaavaa laadittaessa 

tehdään kunnan ja kiinteistönomistajien kesken kiinteistöjärjestely alueen kehittämisestä 

koituvien hyötyjen ja kustannusten jakamiseksi (MRL 1999/15). Kurunmäen (2005: 87–

88, 91) mukaan kehittämisaluemenettelyn tarkoituksena on, että yksittäisten ja erillisten 

kehittämishankkeiden sijaan koko aluetta voidaan kehittää kokonaisuutena, yhtenäisen 

vision pohjalta. Kehittämisalueet on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty tarkoituk-

sella melko yleispiirteisesti. Ajatuksena on ollut luoda kunnille ”työkalulaatikko”, jota ne 

voivat hyödyntää alueidensa kehittämisessä parhaaksi katsomallaan tavalla.  

Kehittämisaluemenettelyn käyttö on toistaiseksi ollut todella vähäistä (Ympäristö-

ministeriö 2014b: 136). Vähäisen suosion syy voi Kurunmäen (2005: 92–93) mukaan olla 

siinä, ettei kehittämisaluemenettely varsinaisesti tarjoa kunnille tavanomaisia maankäyt-

tösopimuksia parempia keinoja. Toinen syy voi olla kehittämisalueen määritelmän epä-

määräisyys ja vähäiset kokemukset sen hyödyntämisestä. Ympäristöministeriön (2014b: 



32 

 

163) mukaan kehittämisaluemenettelyn käyttökelpoisuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi 

tukemalla kehittämishankkeiden toteutumista verotuksen kautta sekä mahdollistamalla 

kevennettyjen lupamenettelyjen soveltaminen kehittämisalueilla. 

Taloudelliset tekijät 

Laajamittaisen täydennysrakentamisen toteutuminen edellytyksenä on, että rakentaminen 

on taloudellisesti riittävän kannattavaa niin yhdyskuntatalouden, taloyhtiöiden, asuntojen 

omistajien kuin muidenkin toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi lopputuloksen täytyy olla 

laadultaan kaikkien osapuolien kannalta riittävän hyvä, jotta täydennysrakentaminen 

näyttäytyisi houkuttelevana (Nykänen ym. 2013: 77). Kasvavilla kaupunkiseuduilla täy-

dennysrakentaminen on kaupungin näkökulmasta useimmiten taloudellisesti kannattavaa 

(Nykänen ym. 2012). Asunto-osakeyhtiön ja rakennuttajan näkökulmasta täydennysra-

kentamisen kannattavuuteen vaikuttavat eniten lisärakennusoikeuden määrä ja rakennus-

oikeuden arvo kyseisellä alueella sekä rakentamisesta aiheutuvat kustannukset (Davison 

2011: 111–112, Hartiala ym. 2012: 38).  

Yksittäisen lisärakentamishankkeen taloudelliseen kannattavuuden vaikuttavat eri-

tyisesti tontin koko, lisärakennusoikeuden määrä ja arvo, asuntojen kysyntä ja hintataso 

alueella, kaupungin perimän maankäyttömaksun suuruus, alueen ja sen ympäristön kehit-

tymisnäkymät, asunto-osakeyhtiön tarve hyödyntää lisätuloja esimerkiksi peruskorjaus-

hankkeessa, pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelystä aiheutuvat kustannukset sekä 

asunto-osakeyhtiön mahdollisuus vähentää tilinpäätöksessä riittävästi peruskorjausme-

noja ja poistoja lisärakentamisesta saatujen tulojen vastapainoksi (Hartiala ym. 2012: 43, 

Nykänen ym. 2013: 68).  

Täydennys- ja lisärakentamisen taloudellista kannattavuutta ja vaikutuksia arvioi-

taessa pelkkä kiinteistötaloudellinen näkökulma ei riitä, vaan suunnitelmaa täytyy tarkas-

tella myös seudullisten asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Tällöin keskeiseksi kysy-

mykseksi nousee se, kuinka paljon alueen asuntoihin kohdistuu paikallista kysyntää ja 

millaista se on (Vaattovaara & Kortteinen 2009: 32). Uusien asuntojen kysyntä ei välttä-

mättä kohdistu eheyttämiseen sopiville alueille tai kohdistuu kokonaan toisen tyyppisiin 

asumismuotoihin. (Sairinen ym. 2009: 277). Täydennysrakentamista suunniteltaessa täy-

tyy selvittää alueen mahdollinen väestökehitys ja sen vaikutukset siihen, millaisille asun-
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noille alueella on kysyntää. Selvitysten perusteella voidaan määritellä edellytykset eri-

laisten asuntotyyppien ja hallintamuodoltaan erilaisten asuntojen rakentamiselle (Santa-

oja 2004: 41).  

Kaupunki hyötyy täydennysrakentamisesta erityisesti yhdyskuntarakenteen tiivis-

tymisen mukanaan tuomien säästöjen kautta. Nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen 

tai läheisyyteen sijoittuva asuminen aiheuttaa kunnalle huomattavasti vähemmän infra-

struktuurin rakentamiseen liittyviä kustannuksia kuin uudisalueiden rakentaminen (Koski 

2008: 10). Tampereella tehdyssä tutkimuksessa (Nykänen ym. 2012: 11–12) vertailtiin 

Tammelan kaupunginosan täydennysrakentamisen vaatimia investointeja Ranta-Tampel-

lan ja Vuoreksen uudisalueiden vaatimiin investointeihin. Vertailua varten täydennysra-

kentamisen vaatimista investoinneista tehtiin kaksi esimerkkilaskelmaa, joista halvempi 

sisälsi ainoastaan lisärakentamisen kannalta välttämättömät investoinnit. Kalliimmassa 

vaihtoehdossa kustannuksiin laskettiin mukaan myös Tammelantorin alle rakennettava 

pysäköintihalli, uusi alikulku, uusi päiväkoti ja muita parannuksia alueella. Halvemmassa 

vaihtoehdossa kaupungin investoinnit olivat 1600 euroa ja kalliimmassa vaihtoehdossa 

7500 euroa alueelle muuttavaa uutta asukasta kohden. Vastaavasti Ranta-Tampellan ja 

Vuoreksen uudisalueilla kaupungin investoinnit olivat noin 14 000 ja 18 000 euroa ky-

seiselle alueelle muuttavaa asukasta kohden. 

Täydennysrakentaminen tuo kaupungille säästöjä myös yhdyskuntarakenteen tii-

vistymisen kautta. Yhdyskuntarakenne ja eri toimintojen sijoittuminen alueella vaikutta-

vat suoraan sekä kaupunkiseudun hiilidioksidipäästöihin että kuntatalouteen. Tiivis yh-

dyskuntarakenne tuottaa liikkumiskustannuksiin merkittäviä säästöjä, jotka kertautuvat 

parhaimmillaan vuosikymmenten ajan (Koski 2008: 7, 33). Täydennysrakentamisella 

voidaan myös tehostaa jo aiemmin rakennetun infrastruktuurin käyttöä, jolloin kunta voi 

säästää käyttö- ja kunnossapitokuluissa. Kunnallisten palveluiden, kuten päiväkotien, 

koulujen, neuvoloiden, vanhustenpalvelujen sekä joukkoliikenteen ylläpitäminen on 

myös edullisempaa täydennysrakentamisalueilla (Santaoja 2004: 30, Koski 2008: 32). 

Liikenne-, energia- ja vesihuoltoverkostot ovat Suomessa yleensä niin väljiksi mitoitet-

tuja, että ne mahdollistavat merkittävänkin täydennysrakentamisen ilman suuria inves-

tointeja (Nykänen ym. 2013: 89). 

Olemassa olevien rakennusten kanssa samaan kortteliin sijoittuvan lisärakentami-

sen edellytyksenä on, että se on taloudellisesti kannattavaa myös asunto-osakeyhtiöiden 
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näkökulmasta. Lisärakentamisen houkuttelevuuden perusedellytyksenä on, että asunto-

osakeyhtiö saa hankkeesta riittävästi tuloja esimerkiksi suuren peruskorjaushankkeen tai 

linjasaneerauksen rahoittamiseen (Hartiala ym. 2012: 38, Nykänen ym. 2013: 91). Lain 

mukaan asunto-osakeyhtiö voi sijoittaa lisärakentamisesta saamansa voiton ainoastaan 

rakennuksen ylläpitoon tai korjaukseen. Tuloja ei voi rahastoida myöhemmin käytettä-

väksi (Seppälä 2013: 175). Lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttaa myös se, omis-

taako taloyhtiö tontin vai onko se vuokralla kaupungin omistamalla tontilla. Vuokraton-

tilla sijaitseva asunto-osakeyhtiö ei voi myydä rakennusoikeutta, koska se kuuluu kau-

pungille. Vuokratonteilla sijaitsevia asunto-osakeyhtiöitä voidaan houkutella täydennys-

rakentamiseen esimerkiksi erilaisilla kaupungin maksamilla täydennysrakentamiskor-

vauksilla (Nykänen ym. 2013: 92, 94). 

Merkittävin yksittäinen täydennys- ja lisärakentamisen taloudellista kannattavuutta 

heikentävä tekijä ovat usein pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelystä aiheutuvat kus-

tannukset (Hartiala ym. 2012: 38–39, Nykänen ym. 2013: 89). Lähiökortteleissa lisä- ja 

täydennysrakentamiseen parhaiten soveltuvia paikkoja ovat usein laajat pysäköintikentät. 

Pysäköintikenttien rakentaminen kuitenkin edellyttää sekä olemassa olevien pysäköinti-

paikkojen siirtämistä että uusien asukkaiden pysäköinnin järjestämistä (Santaoja 2004: 

47, Hartiala ym. 2012: 38). Täydennysrakentamisen kannattavuus riippuu siitä, miten li-

särakentamisen tieltä mahdollisesti väistyvät pysäköintipaikat saadaan korvattua ja mihin 

uusien asukkaiden pysäköintipaikat sijoitetaan. Yleensä pysäköintikenttien muuttaminen 

asuinkäyttöön vaatii maanalaisten pysäköintihallien rakentamista, mikä voi olla lisära-

kentamisesta saatuihin tuloihin verrattuna liian kallista (Seppälä 2013: 173, Nykänen ym. 

2013: 89). Täydennysrakentamisen yhteydessä voidaan myös selvittää alueen todellinen 

pysäköintipaikkojen tarve. Monissa lähiöissä asukaspysäköinnin todellinen tarve on huo-

mattavasti pienempi kuin asemakaavaan merkitty pysäköintipaikkojen määrä, eikä kaik-

kia kaavaan merkittyjä paikkoja ole välttämättä rakennettu alun perinkään (Nykänen ym. 

2013: 50). Rakenteellisen pysäköinnin suuntaa-antavat toteuttamiskustannukset on esi-

tetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Suuntaa-antavia autopaikkojen toteuttamiskustannuksia (Oasmaa ym. 2009: 7) 

 

Suoraan lisärakennusoikeuden myynnistä saatavien tulojen lisäksi täydennysrakentami-

nen on asuntojen omistajien näkökulmasta kannattavaa myös siksi, että sen on todettu 

nostavan vanhojen asuntojen hintoja. Suuren mittakaavan edut ja arvonnousu edellyttävät 

riittävän laajaa täydennysrakentamista ja muita parannuksia alueen palvelutasossa ja ym-

päristön laadussa. Arvonnousun näkökulmasta täydennysrakentaminen on kannattavinta 

sellaisilla alueilla, joissa vanhojen asuntojen neliöhinnat ovat kaikkein matalimmat. Ar-

vonnousun hyödyntäminen kuitenkin edellyttää, että myös muut täydennysrakentamisen 

edellytykset toteutuvat kyseisellä alueella (Nykänen ym. 2013: 81). 
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Kaupunkiympäristöön liittyvät tekijät 

Täydennysrakentamisen edellytyksenä on, että alueella on vapaana riittävän suuria ja ra-

kentamiseen sopivia tontteja. Täydennysrakentamisen kannalta edullisesti sijaitsevat alu-

eet saattavat olla kalliita rakentaa esimerkiksi maaperän saastumisen vuoksi. Tontin ra-

kennettavuuteen vaikuttavat myös tontin muoto sekä maaperän laatu ja kaltevuus. Fyysi-

set esteet eivät välttämättä kokonaan estä täydennysrakentamista, mutta yleensä ne vä-

hintäänkin nostavat rakentamisen kustannuksia ja heikentävät hankkeen taloudellista 

kannattavuutta. Lisäksi tiiviissä rakenteessa suunnitteluratkaisut voivat olla vaativia ja 

monimutkaisia (Landis ym. 2006: 705–706, Sairinen ym. 2009: 277). Yleensä rakenta-

miseen parhaiten soveltuvat paikat on jo rakennettu ja täydennysrakentamiseen joudutaan 

etsimään mahdollisuuksia vaikeammin rakennettavilta tonteilta, mikä omalta osaltaan li-

sää hankkeen kustannuksia. Olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään rakennettaessa 

myös uudisrakennuksen sovittaminen ympäröivään rakennuskantaan saattaa aiheuttaa 

ongelmia (Hartiala ym. 2012: 39). 

Brehenyn (1997: 212–213) mukaan täydennysrakentamiseen sopivien paikkojen 

löytäminen on helpointa vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla, joissa on paljon vajaakäyt-

töisiä entisiä teollisuusalueita (brownfield). Huomattavasti vaikeampaa sopivien tonttien 

löytäminen on uudemmilla asuinalueilla, joilla myös paikallisten asukkaiden vastustus on 

voimakkaampaa. Ongelmana on Brehenyn mukaan se, että uusien asuntojen kysyntä on 

usein kaikkein suurinta siellä, missä täydennysrakentamiseen sopivia tontteja on kaikkein 

vähiten. Asuinalueilla vajaakäyttöisiä alueita voivat olla esimerkiksi kortteleiden väliin 

tai reunoille jääneet alueet, laajat pysäköintikentät sekä teiden ja junaratojen varret (Har-

tiala ym. 2012: 7). 

Merkittävä täydennysrakentaminen voi muuttaa alueen fyysistä ja sosiaalista kau-

punkiympäristöä ja luonnetta huomattavasti, mikä saattaa aiheuttaa vastustusta alueen 

asukkaissa (Landis ym. 2006: 713). Asukkaiden vastustusta onkin usein pidetty täyden-

nysrakentamisen suurimpana esteenä (Cinyabuguma & McConnell 2013: 346). Yhdeksi 

keskeiseksi tekijäksi täydennysrakentamisen onnistumisessa nouseekin uusien rakennus-

ten sovittaminen alueen kaupunkikuvaan. Asukkaat saattavat esimerkiksi kokea uudet ra-

kennukset liian korkeiksi alueen vanhaan rakennuskantaan verrattuna (Davison 2011: 
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111). Nykyinen suunnitteluideologia perustuu uuden rakentamisen sopeuttamiseen van-

haan ja kaupunkikuvan yhtenäistämiseen. Monissa tapauksissa täydennysrakentaminen 

kuitenkin edellyttäisi kaupunkiympäristön näkemistä keskeneräisenä ja kerrostuneena, 

alati muuttuvana tilana (Hartiala ym. 2012: 238). 

Usein täydennysrakentamisen vastustamisen syyksi mainitaan erityisesti pelko vi-

heralueiden menettämisestä ja luontoarvojen heikkenemisestä. Taustalla voi kuitenkin 

olla myös esimerkiksi pelko sosiaalisen asuntotuotannon ja vuokra-asumisen lisääntymi-

sestä (Henriksson 2009: 77). Asukkaat saattavat myös kokea täydennysrakentamisen uh-

kana alueen identiteettiä, luonnetta ja elämäntapaa kohtaan. Pelkojen takana voi olla täy-

dennysrakentamisen lopputulosten ennalta-arvaamattomuus ja asukkaiden puutteelliset 

tiedot (Davison 2011: 106, McCrea & Walters 2012: 204). Vastustuksessa ei välttämättä 

edes ole kyse elinympäristöön liitetyistä arvoista. Asukkaat saattavat yksinkertaisesti aja-

tella, että ryteikköisen tontin rakentamatta jättämisestä aiheutuu heille vähemmän haittaa 

kuin sen ottamisesta asuin- tai toimistokäyttöön (Lampinen ym. 2003: 23). Ihmisillä on 

myös tapana vastustaa suuria muutoksia, ellei ole varmaa, että niistä on jotain konkreet-

tista hyötyä heille itselleen (Downs 2005: 369). Osaltaan vastustuksessa on kyse myös 

vallasta. Muutoksen vastustaminen saattaa usein olla ainoa tapa, jolla asukkaat voivat 

vaikuttaa elinympäristössään tapahtuviin muutoksiin (Sandercock 1998: 89). 

Täydennysrakentamisen vastustamisessa voi olla kyse myös NIMBY (Not In My 

Back Yard) -ilmiöstä. Vaikka eheyttämiselle asetettuja tavoitteita kannatettaisiin yleisellä 

tasolla, ei täydennysrakentamista välttämättä haluta omaan asuinympäristöön (Downs 

2005: 371–372). Osaltaan tämä johtuu siitä, että monet täydennysrakentamiseen liite-

tyistä positiivisista tekijöistä, kuten saasteiden ja ruuhkien väheneminen ovat alueellisia 

tai seudullisia ja koituvat kaupungin tai yhteiskunnan hyödyksi. Mahdolliset haitat puo-

lestaan ovat yleensä paikallisia. Ratkaisuksi on esitetty haittojen ja hyötyjen jakamista 

entistä laajemmin esimerkiksi alueen asukkaille maksettavan rahallisen tuen tai verohel-

potusten avulla (Cinyabuguma & McConnell 2013: 346–347, McConnell & Wiley 2010: 

2, 26–27). Esimerkiksi Lontoossa monissa kaupunginosien uudistushankkeissa on muo-

dostunut käytännöksi hyötyjen korvamerkitseminen samalle alueelle (Hartiala ym. 2012: 

44).  

Helsingin kehyskunnissa tehdyssä tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että kaupun-

kirakenteen tiiviys on yhteydessä asukkaiden kokemaan elinympäristön laatuun. Suurin 
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osa asukkaista koki elinympäristön laadun väljemmillä alueilla paremmaksi kuin tiiviim-

millä. Elinympäristön koetun laadun ja tiiviyden suhde ei kuitenkaan ole näin yksinker-

tainen, vaan kyse on enemmin yksilöllisesti koetuista elinympäristön laatutekijöistä 

(Kyttä ym. 2011: 30–31). Täydennysrakentamisella ja yhdyskuntarakenteen tiivistämi-

sellä voi olla myös positiivisia vaikutuksia elinympäristön koettuun laatuun, jos siihen 

liitetään parannuksia paikallisiin palveluihin, infrastruktuuriin ja julkiseen liikenteeseen 

(McCrea & Walters 2012). Tämä edellyttää, että hankkeen tavoitteet määritellään alusta 

asti pelkkää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä laajemmiksi (Sairinen ym. 2009: 282).  

Asuinalueen tiiviys ei myöskään välttämättä tarkoita sitä, että viheralueet ja luon-

nonympäristö olisivat asukkaiden saavuttamattomissa. Helsingissä tehdyssä tutkimuk-

sessa havaittiin, että matka positiivisiksi paikoiksi koettuihin viheralueisiin oli lähiöissä 

yli kaksi kertaa niin pitkä kuin kaupungin keskustassa, vaikka tutkimuksessa mukana ol-

leet lähiöt olivat perinteisiä metsälähiöitä, joissa viheralue alkaa yleensä heti kotiovelta. 

Näyttääkin siltä, että viheralueiden laatu on niiden määrää tärkeämpi tekijä elinympäris-

tön laatua arvioitaessa (Kyttä ym. 2013: 43). Suomessa yhdyskuntarakenne on niin harva, 

että voimakaskin täydennysrakentaminen voi olla mahdollista ilman, että luonto- tai vir-

kistysalueisiin tarvitsee välttämättä koskea lainkaan (Ristimäki 2009: 75). 

TUTKIMUSALUE: OULUN KAUKOVAINIO 

Tutkimusalueeni on Kaukovainion lähiö Oulussa. Kaukovainio on melko tyypillinen met-

sälähiö, joka sijaitsee noin kolme kilometriä Oulun keskustasta kaakkoon (kuva 3). Kau-

kovainio on Oulun vanhimpia lähiöitä ja se esiintyi ensimmäisen kerran Otto-Iivari Meur-

manin ja Aarne Ervin laatimassa Oulun yleiskaavassa 1952 (Meurman & Ervi 1952, Sa-

volainen 2011). Kaukovainio suunniteltiin osaksi kaupungin itäistä asumakuntaa, johon 

kuuluivat myös aiemmin rakennetut Radantaustan, Karjasillan ja Kastellin asumalähiöt 

sekä uusi Nokelan asumalähiö. Yleiskaavan mukaan Kaukovainiolle tarvittiin 12-luok-

kainen kansakoulu, kaksi lastentarhaa, rukoushuone, nuoriso- ja kerhotalo, yleisiä auto-

talleja sekä sauna ja pesula (Meurman & Ervi 1952: 70–71). Alkuperäisessä yleiskaavassa 

Kaukovainio mitoitettiin noin 3400 asukkaalle, mutta yleiskaavan tarkistuksessa vuonna 

1960 määrä nostettiin 6000 asukkaaseen (Savolainen 2011: 10).  
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Kuva 3. Kaukovainion lähiö Oulussa 

 

Kaukovainion ensimmäinen asemakaava laadittiin vuonna 1965 ja ensimmäiset asuin-

korttelit valmistuivat vuosina 1965–1970. Autoliikenne pyrittiin ohjaamaan alueen reu-

noille, jolloin alueen keskelle syntyi autoilta rauhoitettu keskuspuisto (kuva 4). Liikekes-

kus ja muut palvelut sijoitettiin puiston keskelle (Savolainen 2011: 10–11, Kaukovainion 

yleissuunnitelma 2012: 4). Jalankulun ja autoliikenteen erottaminen sekä läpiajoliiken-

teen ohjaaminen keskustan ympäri on tyypillistä myös muille saman ajan lähiöille (Dek-

ker & van Kempen 2005: 21). Asemakaavaa täydennettiin vuonna 1970 ja asuinkerrosta-

lojen aluetta laajennettiin. Vuonna 1974 kerrostalokortteleiden aluetta laajennettiin uu-

destaan, jolloin asukasmäärä nousi yli 8000. Nykyisin alueella on asukkaita noin 4700 

(Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 5). Kaukovainio edustaa tyypillistä hajakeskitys-

periaatteen mukaista suomalaista lähiörakentamista. Kaupunkikuvaltaan se on puhdas-

piirteisesti toteutunut 1960-luvun suunnitteluihanteiden mukainen metsälähiö. Katunäky-

mät ovat väljiä ja vehreitä (kuva 5). Kaukovainion alkuperäiset viheralueet ovat säilyneet 

hyvin, sillä myös myöhempi täydennysrakentaminen on sijoittunut alun perinkin raken-

tamiseen osoitetuille alueille (Savolainen 2011: 65). 
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Kuva 4. Kaukovainion keskuspuisto. Karri Hakala 4/2015 

 

 

Kuva 5. Katunäkymä Varpushaukantieltä. Karri Hakala 4/2015 

 

Kaukovainion väestö on ikärakenteeltaan keskimääräistä iäkkäämpää ja yli 65-vuotiaiden 

osuus kasvaa keskimääräistä nopeammin. Yli 65-vuotiaiden osuus Kaukovainion asuk-

kaista on tällä hetkellä lähes 20 prosenttia, kun se koko Oulun alueella on alle 13 prosent-

tia. Osaltaan Kaukovainion asukkaiden keski-ikää nostaa alueen runsas palveluasuminen 
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(Täydennysrakentamisselvitys 2011: 33, Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 5). Kau-

kovainiolla on 2747 asuntoa, joista hieman yli 40 prosenttia on omistusasuntoja ja hieman 

alle 60 prosenttia on vuokra-asuntoja. Koko Oulun alueella omistusasumisen osuuden on 

arvioitu olevan noin 60 prosenttia ja vuokra-asumisen noin 40 prosenttia asuntokannasta 

(Asuntopoliittiset linjaukset 2013: 9, 26). Kaukovainion asunnoista yli 90 prosenttia on 

kerrostaloissa, ja näissä asuu yli 80 prosenttia alueen väestöstä. Käytännössä kaikki Kau-

kovainion asuinkerrostalot sijaitsevat kaupungin vuokratonteilla (Kaukovainion yleis-

suunnitelma 2012: 5).  

Kaukovainio kuuluu valmisteilla olevassa Uuden Oulun yleiskaavassa (UOYK 

2014: 18, 22) keskustaa ympäröivän kaupunkikehän kaupunkikehittämisvyöhykkeeseen. 

Yleiskaavan tavoitteena on muun muassa tiivistää vyöhykkeen maankäyttöä ja kasvattaa 

asukaslukua sekä turvata joukkoliikenteen palvelutaso ja hyvät pyöräily-yhteydet. Kau-

kovainiolle on laadittu maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma (Kauko-

vainion yleissuunnitelma 2012: 3, 18), jossa määritellään tavoitteet alueen täydennys- ja 

lisärakentamiselle, palvelukeskuksen ja kaupunkiympäristön parantamiselle sekä liiken-

neverkon kehittämiselle. Suunnitelma ei ole virallinen kaava, mutta sen on tarkoitus oh-

jata alueen tulevaa kaavoitusta ja muuta suunnittelua. Yleissuunnitelman taustalla on vuo-

den 2009 lopulla käynnistetty keskustelu Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän 

kanssa. Kaukovainio on nähty pilottialueena, jossa voidaan tutkia olemassa olevan asuin-

alueen kehittämistä ja täydennysrakentamista sekä joukkoliikenteen ja palveluiden paran-

tamista kaupungin lähiökehällä. Suunnittelun onnistumisen edellytyksenä pidettiin asuk-

kaiden osallistumista tavoitteiden määrittelyyn ja oman alueensa suunnitteluun. Yleis-

suunnitelman maankäyttömalli (kuva 6) on laadittu yhteistyössä alueen asukkaiden 

kanssa. Kaukovainiolla on parhaillaan menossa asemakaavan muutos, jonka tavoitteena 

on vanhan liikekeskuksen (kuva 7) purkaminen ja korvaaminen uusilla liiketiloilla sekä 

asunnoilla.  
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Kuva 6. Yleissuunnitelman maankäyttömalli (Kaukovainion yleissuunnitelma 2012). Kirjoittajan muok-

kaama. 

 

 

Kuva 7. Osa ostoskeskuksen liiketiloista on tyhjillään. Karri Hakala 4/2015 
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Kaukovainion kehittämistä on jatkettu Tulevaisuuden Kaukovainio -hankekokonaisuu-

dessa, joka on osa Asuinalueiden kehittämisohjelmaa 2013–2015. Asuinalueiden kehittä-

misohjelman tavoitteena on asuinalueiden elinvoiman parantaminen ja segregaation eh-

käiseminen. Ohjelmassa on mukana 13 kaupunkia, joilla kullakin on oma kehittämisoh-

jelmansa. Lisäksi ohjelmassa on mukana 21 kaupunkien hankkeita tukevaa tutkimushan-

ketta. Kaukovainion hankekokonaisuuteen kuuluu Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kau-

kovainio -hanke, jota tukevat tämän tutkielman taustalla oleva Oulun yliopiston EHED-

hanke sekä Oulun ammattikorkeakoulun Kaukovainion kestävä tulevaisuus 

(KAKETSU)-hanke (ARA 2014a). Aiemmin Kaukovainiolla on toteutettu Esteetöntä elä-

mää -lähiöuudistushanke, joka oli osa vuosina 2000–2003 toteutettua Lähiöuudistus 2000 

-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kaupunkiympäristön esteettömyyttä ja tur-

vallisuutta sekä tukea ikääntyvän väestön mahdollisuuksia kotona asumiseen (Oulun kau-

punki 2004: 6). 

Tulevaisuuden Kaukovainio -hankkeelle on määritelty kolme painopistettä: asuin-

ympäristön ja infrastruktuurin parantaminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistami-

nen sekä käyttäjälähtöisten palveluiden ja osallisuuden kehittäminen. Asuinympäristön ja 

infrastruktuurin parantamiseen tähtäävät toimenpiteet perustuvat Kaukovainion maan-

käytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan (Oulun kaupunki 2013a). Oulun am-

mattikorkeakoulun KAKETSU-hanke liittyy Kaukovainion viheralueiden suunnitteluun 

ja kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä suunnittelun asukaslähtöi-

syyttä ja ekologisuutta sekä luoda malleja monikäyttöisten, yhteisöllisten viheralueiden 

suunnitteluun (OAMK 2015).  

EHED-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa eheyttämisen, integroivan kaupunki-

kehitystyön sekä täydennys- ja lisärakentamisen käytännön edellytyksistä. Hanke on ja-

ettu kahteen työpakettiin, joista ensimmäisessä tutkitaan kiinteistörajoja häivyttävää yh-

teistyötä ja toisessa maankäytön suunnittelun ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Ensimmäisen 

työpaketin tavoitteena on saada käsitys täydennys- ja lisärakentamisen toteutumisen edel-

lytyksistä ja keinoista niiden parantamiseksi Kaukovainion tapaisissa lähiöissä, joissa ra-

kennusoikeuden arvo on huomattavasti alhaisempi kuin pääkaupunkiseudulla tai kaupun-

kien keskustoissa. Toisessa työpaketissa puolestaan tarkastellaan Tulevaisuuden Kauko-

vainio -kehittämishankkeeseen sisältyvän maankäytön suunnittelun sekä sosiaali- ja ter-

veystoimen yhteistyön toimivuutta (ARA 2014b). 
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TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimusotteeltaan tämä tutkielma on tapaustutkimus. Metsämuurosen (2010: 96) mu-

kaan käytännössä lähes kaikki laadullinen tutkimus on tapaustutkimusta. Tapaustutkimus 

(case study) on empiirinen tutkimus, jossa tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä tarkas-

tellaan tietyssä ympäristössä. Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että olosuhteet ja kon-

teksti, jossa ilmiötä tarkastellaan, ovat merkityksellisiä. Tässä suhteessa tapaustutkimus 

eroaa esimerkiksi koeasetelmaan nojaavasta tutkimuksesta, jossa tutkittava ilmiö on tar-

koituksella eristetty ympäristöstään (Yin 1994: 13). Tapaustutkimuksen ongelmana on 

tulosten yleistettävyys. Tapaustutkimusta ei yleensä voida toistaa tulosten oikeellisuuden 

varmistamiseksi, eikä yhdestä, tietyssä kontekstissa tutkitusta tapauksesta välttämättä 

voida tehdä muita tapauksia koskevia päätelmiä (Gagnon 2010: 3). Eskolan ja Suorannan 

(2008: 67) mukaan tapaustutkimuksen yleistettävyyden kannalta olennaista ei niinkään 

ole aineiston koko tai siitä laskettavat tunnusluvut, vaan aineistosta tehtyjen tulkintojen 

kestävyys ja syvyys. Tämänkään tutkielman tuloksia ei suoraan voida yleistää koskemaan 

muita lähiöitä ja niiden täydennysrakentamista, vaikka niistä yhteisiä piirteitä saattaa löy-

tyäkin.  

Olen analysoinut sekä dokumentti- että haastatteluaineiston teoriasidonnaisen sisäl-

lönanalyysin avulla. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa analyysiyksiköt valitaan ai-

neistosta, mutta myös teoria voi ohjata analyysin tekemistä. Sisällönanalyysin tekeminen 

puhtaasti aineistolähtöisesti olisi vaikeaa, sillä yleisen käsityksen mukaan tutkijaa ei voi 

tehdä puhtaasti objektiivisia, teoriasta riippumattomia havaintoja. Tutkijan käyttämät kä-

sitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät vaikuttavat aina tutkimuksen tuloksiin. Toisin 

kuin teorialähtöisessä analyysissa, teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa ei kuitenkaan 

ole tarkoitus testata teoriaa aineiston avulla, vaan pikemmin avata uusia ajatusuria. Sisäl-

lönanalyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä voidaan saada tiivistetty ja yleinen kuvaus 

(Tuomi & Sarajärvi 2003: 98–99). Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään 

usein sisällönanalyysista puhuttaessa käsitettä temaattinen analyysi. Aineiston luokittelu 

ei kuitenkaan vielä tarkoita samaa kuin analyysi (Ruusuvuori ym. 2010: 19). Sisällönana-

lyysilla järjestettyä aineistoa ei tulekaan esitellä tutkimuksen tuloksina, vaan siitä täytyy 

tehdä mielekkäitä johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2003: 105). 
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Dokumenttiaineisto 

Tutkielman ensimmäisenä aineistona ovat Oulun kaupungin laatimat kaupunkisuunnitte-

lua ohjaavat asiakirjat. Dokumenttiaineiston avulla halusin selvittää, miten lähiöiden täy-

dennysrakentaminen näkyy Oulun kaupunkisuunnittelussa ja millaisia tavoitteita sille 

asetetaan. Vastasin dokumenttiaineiston avulla erityisesti toiseen tutkimuskysymykseen: 

Mikä asema lähiöiden täydennysrakentamisella on Oulun kehittämisessä ja millaisia ta-

voitteita sille asetetaan? Lisäksi käytin dokumenttiaineistoa tukena haastatteluaineiston 

analyysissa ja tulosten tulkinnassa.  

Dokumenttiaineisto muodostuu Oulun kaupungin tuottamista, kaupunkisuunnitte-

lua ohjaavista ohjelma- ja suunnitelma-asiakirjoista. Lisäksi mukana on Uuden Oulun 

yleiskaavan tausta-aineistoksi laadittu Oulun keskeisen alueen täydennysrakentamissel-

vitys. Rajasin aineistosta pois seudulliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset asiakirjat, 

koska olin kiinnostunut täydennysrakentamisesta nimenomaan Oulun kaupungin näkö-

kulmasta. Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaa lukuun 

ottamatta asiakirjojen mittakaava käsittää koko Oulun kaupungin. Tutkielman aineisto on 

esitelty taulukossa 1. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kattavuus syntyy kokonaisuudesta, jonka 

muodostavat aineiston koon, analyysin ja tulkinnan onnistuminen sekä tutkimustekstin 

kirjoittaminen. Aineisto muodostaa aina tapauksen, jonka avulla tutkija rakentaa käsit-

teellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Yhtenä laadullisen aineiston riittävyyden kri-

teerinä voidaan pitää sitä, että uudet tapaukset eivät enää tuota mitään tutkimusongelman 

kannalta uutta tietoa (Eskola & Suoranta 2008: 60–61). Tutkielman dokumenttiaineistoa 

kootessani kävin läpi kaikki Oulun kaupunkistrategiaan ja kehittämiseen liittyvät asiakir-

jat, jotka onnistuin löytämään. Valikoin joukosta tutkielman aineistoksi ne asiakirjat, 

joissa käsitellään tutkielmani kannalta oleellisia kysymyksiä. Aineiston dokumentit anta-

vat kattavan kuvan Oulun kuvan Oulun kaupungin strategisesta kehittämisestä ja sen ta-

voitteista.  

Etsin aineistosta ensin viittauksia eheyttämiseen, täydennysrakentamiseen, lisära-

kentamiseen, tiivistämiseen, lähiöihin, yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkirakenteeseen, 

elinympäristöön sekä asuinalueisiin. Sen jälkeen tarkastelin, miten kyseiset teemat aineis-
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tossa näkyivät ja millaiset näkökulmat aineistossa painottuivat. Tutkielmani kannalta tär-

keät teemat painottuivat eri asiakirjoissa hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Oulun keskeisen 

alueen täydennysrakentamisselvityksessä luonnollisesti pääpaino oli täydennysrakenta-

misessa, kun taas esimerkiksi Oulun kaupungin asuntopoliittisissa linjauksissa aihetta si-

vuttiin vain parissa kohtaa. Kaikki analysoimani asiakirjat olivat kuitenkin tutkielmani 

kannalta tärkeitä ja vaikuttivat omalta osaltaan Oulun kaupunkisuunnittelusta saamani 

kuvan kattavuuteen. 

 

Taulukko 1: Tutkielmassa käytetty dokumenttiaineisto 

Asiakirja Asiakirjan kuvaus 

Kaupunkistrategia Oulu 2020 
Oulun kaupunkistrategia, joka sisältää kaupungin 
strategiset painopisteet, linjaukset ja tavoitteet vuo-
sille 2016 ja 2020 sekä kaupungin arvopohjan. 

Oulun kaupungin ympäristöoh-
jelma 

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, jossa esite-
tään kaupunkistrategian linjauksen ”Ympäristön kes-
tävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys” keskeiset 
päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet. 

Oulun yleiskaava 2020 Oulun voimassa oleva yleiskaava. 

Uuden Oulun yleiskaava Uuden Oulun yleiskaavaluonnos. 

Oulun maankäytön toteutta-
misohjelma 2014–2018 

Kahden vuoden välein päivitettävä suunnittelutyö-
kalu, jolla kaavoitus, maanhankinta, rakennustuo-
tanto sekä taloussuunnitelma sovitetaan yhteen ja 
aikataulutetaan. 

Oulun kaupungin maapoliittiset 
linjaukset 

Yleiskaavan toteuttamista ohjaavat maapoliittiset 
linjaukset. 

Uuden Oulun energiapoliittiset 
linjaukset 2011 

Oulun kaupungin energiastrategian lähtökohdat ja 
keskeiset linjaukset. 

Oulun kaupungin asuntopoliitti-
set linjaukset 

Oulun kaupungin asuntopolitiikan lähtökohdat ja 
keskeiset linjaukset. 

Oulun keskeisen kaupunkialu-
een täydennysrakentamisselvi-
tys 

Uuden Oulun yleiskaavan pohjaksi laadittu selvitys, 
jossa kartoitetaan täydennysrakentamisen mahdolli-
suuksia Oulussa vuoteen 2030 mennessä. 

Kaukovainion maankäytön, lii-
kenteen ja ympäristön yleis-
suunnitelma 

Kaukovainion asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa 
laadittu pitkän aikavälin suunnitelma, jossa esitetään 
tavoitteet Kaukovainion täydennys- ja lisärakentami-
selle, ympäristön ja palvelukeskuksen parantamiselle 
sekä liikenneverkon kehittämiselle. 
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Asiantuntijahaastattelut 

Tutkielman toisena aineistona ovat asiantuntijahaastattelut, joiden avulla olen vastannut 

etenkin kolmanteen tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat täydennysrakentamisen edellytyk-

set Kaukovainiolla? Haastatteluilla on Alastalon ja Åkermanin (2010: 272, 381) mukaan 

usein kaksi tavoitetta. Niiden avulla voidaan pyrkiä saamaan mahdollisimman tarkka 

kuva tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tai prosessin kulusta. Tällaisessa tutkimuk-

sessa haastateltavat ovat tutkimuksen kohteena olevan ilmiön asiantuntijoita. Haastatte-

luissa tuotettu tieto on kuitenkin aina erityisessä vuorovaikutustilanteessa tuotettu tul-

kinta, johon vaikuttavat esimerkiksi haastateltavan asema, henkilöhistoria, tapahtumakul-

kuihin liittyvät jännitteet. Toisaalta aineistosta voidaan analysoida myös toimijoiden ta-

pahtumien kululle antamia tulkintoja ja merkityksiä, jolloin kysymys informaation paik-

kansapitävyydestä ei ole yhtä merkityksellinen.  

Tässä tutkielmassa haastatteluiden tarkoituksena on ollut saada erityisesti tutkimus-

aihetta koskevaa tietoa. Haastateltavien antamat tulkinnat ja merkitykset eivät olleet tä-

män tutkielman keskiössä. Tällaisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ei ensisijai-

sesti ole haastateltava sinänsä, vaan juuri se tieto, jota hänellä ammatti- tai muun asian-

tuntija-asemansa kautta oletetaan olevan (Alastalo & Åkerman 2010: 273). Alasuutarin 

(1999: 77) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on aineistoa analysoimalla 

päätellä jotain sellaista, joka ei ole paljaalla silmällä havaittavissa. Haastattelujen avulla 

tuotettua tietoa ei siis pidä ottaa sellaisenaan, vaan se pitää aina analysoida suhteessa 

muuhun tietoon ja aineistoon (Alastalo & Åkerman 2010: 277). Laadullisessa tutkimuk-

sessa tieto ymmärretäänkin yleensä tilapäiseksi, epätasaiseksi, kompleksiseksi ja kon-

tekstisidonnaiseksi (Arksey & Knight 1999: 18–19).  

Tutkielman haastatteluaineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Teemahaastattelu 

eroaa strukturoidusta ja puolistrukturoidusta haastattelusta siinä, ettei haastateltavilta ky-

syttäviä kysymyksiä ole päätetty valmiiksi. Tutkijalla voi olla lista haastattelussa käsitel-

tävistä teemoista, mutta teemojen ja käsiteltävien asioiden painotus riippuu haastatelta-

vasta (Arksey & Knight 1999: 7–8, Eskola & Suoranta 2008: 86). Teemahaastattelu sopi 

menetelmäksi hyvin, koska eri haastateltavilla oli asemansa puolesta tietoa eri asioista, 

joten samojen kysymysten esittäminen jokaiselle ei olisi ollut järkevää. Alastalon ja Åker-

manin (2010: 378) mukaan asiantuntijahaastatteluissa on myös usein tapana räätälöidä 
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haastattelurunko sen mukaan ketä haastatellaan. Käsittelin kaikissa haastatteluissa samoja 

teemoja, mutta niiden painotukset ja kysymysten näkökulmat vaihtelivat haastateltavien 

mukaan. Tämän vuoksi tutkijalla täytyy haastatteluun valmistautuessaan olla riittävästi 

tietoa haastateltavasta ja hänen taustastaan. Tutkija voi myös tuoda haastattelutilantee-

seen oman tulkintansa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä tai pyytää haastateltavaa 

kommentoimaan muiden lähteiden tarjoamaa informaatiota. Asiantuntijahaastatteluissa 

analyysivaihe alkaakin joiltain osin jo ennen haastatteluja (Alastalo & Åkerman 2010: 

378, 381, 390). Kysymyksiä valmisteltiin yhteistyössä myös muiden EHED-hankkeen 

tutkijoiden kanssa. 

Keräsin haastatteluaineiston alun perin EHED-hanketta varten tammi-maaliskuussa 

2014. Tein yhteensä kymmenen haastattelua, joista yksi oli kolmen hengen ryhmähaas-

tattelu, eli yhteensä haastateltavia oli 12. Haastateltavista seitsemän oli Oulun kaupungin 

virkamiehiä, jotka ovat työnsä puolesta tekemisissä kaupunkisuunnittelun ja täydennys-

rakentamisen kanssa. Rakennuttajia oli alun perin tarkoitus haastatella kaksi, mutta toinen 

haastatteluista ei lopulta toteutunut. Lisäksi haastattelin kahta isännöitsijää, yhtä kiinteis-

töalan asiantuntijaa ja yhtä vuokra-asuntojen asiantuntijaa, joilla on työnsä puolesta tietoa 

kiinteistöjen hoidosta ja hallinnoinnista Kaukovainiolla. Valitsin haastateltavat niin, että 

sain mahdollisimman kattavan kuvan täydennysrakentamisen edellytyksistä Kaukovaini-

olla. Asiantuntijahaastatteluissa haastateltavat valitaan joko heidän institutionaalisen ase-

mansa perusteella tai siksi, että he muuten ovat osallisia tutkimuksen kohteena olevassa 

prosessissa (Alastalo & Åkerman 2010: 373). Haastateltavien valintaan vaikuttivat myös 

ensimmäisiltä haastateltavilta saadut vihjeet ja ehdotukset. Menetelmää kutsutaan usein 

lumipallomenetelmäksi (Arksey & Knight 1999: 4). Keskustelin haastateltavien valin-

nasta myös EHED-hankkeen muiden tutkijoiden kanssa. 

Haastattelujen sopiminen oli joiltain osin vaikeampaa kuin olin alun perin ajatellut. 

Lähestyin kaikkia haastateltavia ensin sähköpostilla ja kerroin tekeväni Kaukovainion 

täydennysrakentamiseen liittyvää tutkimusta Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekun-

nan EHED-hankkeessa. Osa haastateltavista vastasi sähköpostiin nopeasti, mutta osalta 

en saanut vastausta ollenkaan. Jos en saanut ensimmäiseen sähköpostiin vastausta, lähetin 

viestin uudestaan ja soitin vielä varmistaakseni, että viesti oli mennyt perille. Soittamalla 

sain lopulta sovittua kaikki haluamani haastattelut. Yksi haastattelu siirtyi haastateltavan 

kiireiden vuoksi useita kertoja eikä lopulta toteutunut ollenkaan.  
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Käytin haastattelujen analysoinnissa sisällönanalyysia. Haastattelujen jälkeen purin ai-

neiston ensin tallenteilta tekstiksi. Litterointi on olennainen osa haastatteluaineiston ana-

lysointia. Litteroimalla tuotettu teksti on kuitenkin vain yksi tulkinta haastattelusta, eikä 

se yleensä sisällä kaikkea haastattelutilanteeseen sisältynyttä tietoa, kuten kehonkieltä tai 

haastattelun tunnelmaa (Arksey & Knight 1999: 141). Tässä tutkielmassa huomio oli kui-

tenkin enemmän siinä, mitä haastatteluissa sanottiin, kuin siinä miten se sanottiin. Litte-

roinnin jälkeen luokittelin aineistoa tutkimuksen kannalta sopiviin luokkiin. Teemoittelun 

avulla aineistosta voidaan löytää tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet (Eskola & 

Suoranta 2008:174). Luokittelun teemat noudattelivat aika pitkälle haastatteluissa käytet-

tyjä teemoja. Myös aiempi tutkimus ja sitä kautta saatu tieto vaikuttivat luokkien valin-

taan ja järjestelyyn. 

Tätä tutkielmaa varten en ole haastatellut Kaukovainion asukkaita. Harkitsin jos-

sain vaiheessa tutkielman tekoa aineiston täydentämistä asukasnäkökulmasta, mutta luo-

vuin ajatuksesta. Asukkaiden haastatteleminen tai asukkaille suunnatun kyselyn toteutta-

minen olisi vaatinut kokonaan erilaisen tutkimuksen tekemistä. Tutkimuksen tarkoituk-

sena ei ollut tuottaa tietoa esimerkiksi yksittäisen korttelin lisärakentamisen edellytyk-

sistä, vaan Kaukovainion täydennysrakentamiseen vaikuttavista tekijöistä yleisellä ta-

solla. Tutkimuksen tuloksia analysoitaessa täytyy kuitenkin muistaa, että haastateltavien 

kuvaus asukkaiden toiminnasta tai motiiveista on toisen käden tietoa, joka on aina epä-

varmaa. Parhaimmillaan tulkinta perustuu esimerkiksi henkilön kanssa käytyyn keskus-

teluun, mutta pahimmillaan kyse voi olla pelkästä arvailusta (Alastalo & Åkerman 2010: 

385). 

LÄHIÖIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN OULUN 

KEHITTÄMISESSÄ 

Oulun kaupunkistrategiassa 2020 määritellään kaupungin kehittämistä ohjaavat strategi-

set painopisteet ja tavoitteet, joita muilla ohjelmilla ja suunnitelmilla toteutetaan. Yhtenä 

strategisena linjauksena on ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys. Kau-

punkistrategiassa eheyttäminen ja täydennysrakentaminen liitetään erityisesti kestävyy-

den tavoitteeseen ja ympäristönäkökulmaan, keskustan palveluiden kehittämiseen sekä 
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joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen (Kaupunkistrategia 2020: 11). Stra-

tegian eheyttämiseen liittyvät linjaukset ja toteutumista mittaavat indikaattorit on esitetty 

taulukossa 2. Kaupunkistrategian linjauksen päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet esitel-

lään tarkemmin Oulun kaupungin ympäristöohjelmassa. 

Oulun voimassa olevassa yleiskaavassa (Yleiskaava 2020 2004) tavoitteeksi on 

määritelty muun muassa kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen erityisesti 

keskustassa ja lähiökehällä, vajaakäytössä olevien tai toiminnaltaan muuttuvien alueiden 

rakentaminen, liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä viih-

tyisän, turvallisen ja terveellisen elinympäristön luominen. Uuden Oulun yleiskaavan 

(2014: 2) teemaksi on määritelty Pohjoisen kestävä kaupunki ja päätavoitteiksi elinvoi-

mainen kaupunki sekä hyvinvoivat ihmiset. 

 

Taulukko 2. Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys (Kaupunkistrategia Oulu 2020: 11). Kir-

joittajan tekemin muutoksin. 

Linjaukset Indikaattorit 

Kaupunki kasvaa kestävästi. 

Väestö kasvaa 16 000 asukkaalla v. 2020 men-
nessä 

Tyytyväisyys ympäristön tilaan kasvaa 

Ympäristönkuormitus ja ekotehokkuus: Kasvi-
huonekaasupäästöt / asukas (pl. teollisuus) pie-
nenee 

Elävä ja vetovoimainen kaupunkikes-
kusta sekä moni-ilmeiset alueet tuke-
vat asukaslähtöisiä asumisen muotoja 
ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. 

Tyytyväisyys keskustan palvelutasoon ja alueel-
linen palvelutyytyväisyys 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne: Täydennysraken-
tamisen osuus vuotuisesta asuntotuotannosta 
kasvaa yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. 

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 
suhteellinen osuus kaikista liikunta-
muodoista kasvaa. 

Joukkoliikenteen matkustajamäärä / asukas kas-
vaa.  

Kulkutapajakauma: henkilöauton käytön osuus 
kaikista kulkumuodoista laskee. 

 

Suomessa täydennysrakentamista tukevat alhainen kaupungistumisaste, asumisväljyyden 

kasvu, asuntokuntakoon pieneneminen sekä etenkin taantuvilla alueilla ikääntyvän väes-

tön hakeutuminen lähelle palveluita (Ristimäki 2009: 75). Oulun seudun taajama-alue on 
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rakennettujen alueiden alhaisen tehokkuuden ja vajaakäyttöisten alueiden suuren määrän 

vuoksi erittäin väljä muihin suomalaisiin ja pohjoismaisiin kaupunkiseutuihin verrattuna 

(Täydennysrakentamisselvitys: 14, MATO 2013: 8) Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

ja täydennysrakentaminen onkin merkittävässä asemassa Oulun tulevassa kaupunkikehit-

tämisessä. Täydennysrakentamisen korostuminen nousi esiin myös haastatteluissa. 

 

Nyt on oikeestaan historiallinen muutos tapahtunu kaupungin kehityksessä 

sikäli, että uusimmassa MATOssa [Maankäytön toteuttamisohjelma] 

rakentamisen painopiste asuntojen määrän osalta siirtyy laajentamisesta 

täydennysrakentamiseen (Haastateltava 10, kaupungin virkamies). 

 

Maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO 2013: 6) yhdeksi periaatteeksi on määritelty 

yhdyskuntarakennetta eheyttävän täydennysrakentamisen suosiminen. Tämä tarkoittaa, 

että 90 prosenttia toteuttamisohjelman suunnittelukauden kerrostalotuotannosta on ole-

massa olevien alueiden täydennysrakentamista. 

Monissa asiakirjoissa ei suoraan puhuta lähiöistä yhdyskuntarakenteen tiivistämi-

sen yhteydessä. Esimerkiksi Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvi-

tyksessä (2011: 3, 17–18) kuitenkin todetaan, että täydennysrakentamisen tarve on suurin 

keskustassa, vanhoissa lähiöissä ja joukkoliikennereittien ympäristössä. Suuri osa Oulun 

lähiöistä myös sijaitsee kevyenliikenteen- ja joukkoliikennevyöhykkeillä, joissa täyden-

nysrakentamisen potentiaali on arvioitu kaikkein suurimmaksi.  

Oulun voimassa olevassa yleiskaavassa (2004: 11) täydennysrakentamisen paino-

piste on keskustaa ympäröivällä vyöhykkeellä, johon kuuluvat esimerkiksi Lyötty, Ka-

sarmi ja Koskenniska, Toppilansalmi ja Toppilansaari sekä Alppila. Suurin osa näille alu-

eille suunnitellusta täydennysrakentamisesta on jo toteutunut tai toteutumassa. Uuden 

Oulun yleiskaavaluonnoksessa (UOYK 2014: 18) on hahmoteltu keskustan ja aluekes-

kusten, Kaakkurin, Ritaharjun ja Hiukkavaaran, väliset laatukäytävät sekä kaupunkike-

hän kaupunkikehittämisvyöhykkeet. Laatukäytävien tavoitteiksi on määritelty muun mu-

assa voimakas väestönkasvu, korkean palvelutason joukkoliikenne sekä tiivis, urbaani 

katutila. Laatukäytävien ulkopuolella sijaitsevat keskustaa ympäröivät alueet, joihin 

myös Kaukovainio kuuluu. Kaupunkikehän kehittämisvyöhykkeen tavoitteena on muun 
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muassa keskusten uudistaminen, maankäytön tiivistäminen, toimintojen monipuolistumi-

nen ja sekoittuminen sekä joukkoliikenteen, ja kevyenliikenteen yhteyksien parantami-

nen. 

Seuraavissa luvuissa käyn läpi kolme yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja täy-

dennysrakentamiselle asetettua tavoitekokonaisuutta, jotka aineistosta nousivat esiin. 

Kestävä yhdyskuntarakenne 

Ensimmäinen täydennysrakentamiselle asetettu tavoite, joka aineiston analyysissa selke-

ästi nousi esiin, on kestävän kaupunkirakenteen edistäminen.  Aineistossa kestävän kehi-

tyksen mukaisella yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan nimenomaan maankäytön tiivistä-

mistä ja tehostamista sekä palveluiden keskittämistä olemassa oleviin kunta- ja aluekes-

kuksiin (esim. Energiapoliittiset linjaukset 2011: 16, Yleiskaava 2020 2004: 13). Aineis-

tossa korostuu kestävyyden kaikkein suppein, ekologista kestävyyttä painottava tulkinta. 

Kestävyys yhdistetään erityisesti energiankulutukseen ja liikkumismuotoihin (esim. Ou-

lun maapoliittiset linjaukset 2014: 8, UOYK 2014: 7). Wassenbergin (2010: 16) mainit-

semista muista kaupunkirakenteen kestävyyteen liitetyistä ominaisuuksista, kuten raken-

netun ympäristön laadusta, turvallisuudesta, puhtaudesta tai sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestävästä kaupunkirakenteesta ei juuri kestävyyden yhteydessä puhuta. Näitäkin aiheita 

kyllä käsitellään aineistossa, mutta niitä ei yhdistetä kestävyyden tavoitteeseen. 

 Tiiviin ja tehokkaan yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys perustuu Maijalan 

(2009a: 17–18) mukaan kolmeen ekologiseen argumenttiin. Ensinnäkin yhdyskuntara-

kenteeseen liittyvät toiminnot ovat joka tapauksessa luontoa häiritseviä, joten ne on pa-

rempi keskittää mahdollisimman pienelle alueelle. Tällöin rakennetun ympäristön ulko-

puolelle jää laajempia yhtenäisiä viheralueita. Toiseksi tiivistäminen vähentää liikkumis-

tarvetta ja liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä edistää joukkoliikenteen käyttöä. Kolman-

neksi teknisten infrastruktuurijärjestelmien ylläpitäminen on myös ympäristön kannalta 

edullisempaa tiiviissä yhdyskuntarakenteessa. Kaikki kolme argumenttia nousivat esiin 

myös aineistossa. 

 

Energiatehokas maankäyttö edellyttää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 

liikennetarpeen vähentämistä. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää 

liikkumistarvetta, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä 



53 

 

sijoittaa palvelut saavutettavaksi myös pyöräillen ja kävellen (Uuden Oulun 

energiapoliittiset linjaukset 2011: 16). 

 

Joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämisen näkökulmasta Oulun lähiöiden täydennysra-

kentaminen on erittäin keskeisessä asemassa. Oikein sijoitetulla täydennysrakentamisella 

voidaan tukea joukkoliikenteen käyttöä ja sen palvelutason nostamista (Ristimäki 2009: 

76). Monien muiden Oulun lähiöiden tavoin Kaukovainio sijaitsee kevyenliikenteen- ja 

joukkoliikennevyöhykkeellä, joilla yhdyskuntarakenteen tiivistämisen potentiaali on ar-

vioitu kaikkein suurimmaksi (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 17–18). Ristimäen 

(2009: 70) mukaan yhdyskuntarakenteen eheys on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

sujumisen edellytys. Lähiöiden väestömäärän pienenemisen seurauksena joukkoliiken-

teen käyttäjien määrä usein vähenee ja vuorotarjonta heikkenee (Ristimäki ym. 2010: 69). 

Henkilöautoilun tarvetta voidaankin kaikkein tehokkaimmin vähentää joukkoliikenne-

vyöhykkeelle ja valmiiden joukkoliikennereittien varrelle sijoittuvalla täydennysrakenta-

misella (Landis ym. 2006: 682, Kanninen ym. 2010: 134).  

Yhdyskuntarakenteen lisäksi kaupungin rakennetun ympäristön ekologisuuteen 

vaikuttaa myös rakennusten energiankäyttö. Oulussa rakennusten lämmityksen osuus 

energiankulutuksesta vuonna 2010 oli 38 prosenttia (Energiapoliittiset linjaukset 2011: 

7). Nykäsen ym. (2013: 102) mukaan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen 

on merkittävässä osassa Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Rakennusten lämpöenergiankulutuksessa on huomattavia eroja. Useimmat 

paljon lämpöenergiaa kuluttavat rakennukset on kuitenkin rakennettu 1960–1970 -luvulla 

(Uotila & Lahdensivu 2012 :82). Uuden Oulun energiapoliittisissa linjauksissa (2011: 18) 

todetaan, että korjausrakentamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun 

energiasäästötavoitteet kiristyvät ja rakennuskanta vanhenee. Jos nykyisille rakennuksille 

ei tehdä energiaremontteja, niiden osuus koko rakennuskannan energiankulutuksesta nou-

see 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.  

Rakennuskannan korjaamista ja energiatehokkuuden parantamista voidaan ainakin 

osittain rahoittaa lisä- ja täydennysrakentamisella (Lukkarinen ym. 2011: 18). Täyden-

nysrakentamisen kytkemistä korjausrakentamiseen ja energiatalouden parantamiseen ja 

muuhun kiinteistön parantamiseen suositellaan myös Kaukovainion yleissuunnitelmassa 
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(2012: 25). Uuden Oulun energiapoliittisissa linjauksissa (2011: 18) suositellaan kaupun-

kia parantamaan korjausrakentamisen toteutusta ja ennakoivaa laadunohjausta. Tärkeim-

pinä tekijöinä onnistumisen kannalta mainitaan vanhan rakennuksen kuntoselvitys, hyvä 

suunnittelu ja laadukas toteutus. Oulun ympäristöohjelmassa (2014: 14) korjausrakenta-

misen edistämiseksi suositellaan parempaan laatutasoon tähtäävää ohjausta. Korjausra-

kentamista ei ole aineistossa tarkasteltu asunto-osakeyhtiöiden tarpeiden tai korjaushank-

keiden rahoituksen näkökulmasta. Lisärakentamisen hyödyntämistä peruskorjausten ra-

hoittamisessa Kaukovainiolla on tarkasteltu lähemmin myöhemmässä luvussa.  

Olemassa olevan yhdyskunta- ja palvelurakenteen hyödyntäminen 

Toinen tavoite, joka aineiston analyysissa nousi esiin, on olemassa olevan infrastruktuu-

rin ja palvelurakenteiden tehokkaampi hyödyntäminen. Olemassa olevan yhdyskuntara-

kenteen hyödyntämisellä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä (Täydennysrakenta-

misselvitys 2011: 2). Esimerkiksi Oulun kaupungin maapoliittisissa linjauksissa (2014: 

13) tavoitteeksi asetetaan rakentamisen ohjaaminen sinne, missä kaupungin näkökul-

masta on taloudellisesti järkevintä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungin kasvun suun-

taamista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään keskustaa ja lähiöitä täydennysrakenta-

malla. Täydennysrakentamisen vaatimat investoinnit infrastruktuuriin ja palveluihin oli-

vat Tampereella tehdyssä vertailussa suurimmillaan noin puolet uudisalueen vaatimiin 

investointeihin verrattuna (Nykänen 2012: 11–12). Rakentamiseen liittyvien investoin-

tien lisäksi tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyy myös muita, esimerkiksi liikentee-

seen ja infrastruktuurin ylläpitoon liittyviä taloudellisia etuja (Santaoja 2004: 30–31, 

Koski 2008: 10). Sama todetaan myös Uuden Oulun yleiskaavassa. 

 

Täydennysrakentaminen on yhdyskuntataloudellisesti edullista verrattuna 

laajennusalueisiin. Jo rakennettujen verkostojen ja palvelurakenteen 

hyödyntäminen tuo merkittäviä säästöjä. Liikenteen kestävien kulkumuotojen 

osuuden kasvu vähentää liikenneympäristön investointitarpeita sekä väylien 

että pysäköinnin osalta, vähentää autoiluun ja sen ylläpitoon kuluvien 

resurssien kasvua sekä tuo välillisiä hyötyjä asukkaiden arkiliikunnan ja 

terveyden parantuessa (Uuden Oulun yleiskaava 2014: 46). 
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Infrastruktuuriin liittyvien säästöjen lisäksi täydennysrakentamisella pyritään myös ole-

massa olevan palvelurakenteen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tavoitteena on toisaalta 

julkisten palvelujen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten pienentäminen ja toisaalta 

olemassa olevien kaupallisten palveluiden tukeminen ja saavutettavuuden parantaminen 

(Yleiskaava 2020 2004: 10, Täydennysrakentamisselvitys 2011: 3). Maankäytön toteut-

tamisohjelman (MATO 2013: 26) mukaan lapsiperheiden toiveet pientalomaisesta uudis-

asumisesta ovat niin suuret, että täydennysrakentamisesta huolimatta lasten määrän kasvu 

kohdistuu tulevinakin vuosina erityisesti uusille pientaloalueille, mikä aiheuttaa voimak-

kaita paikallisia julkisten palveluiden kysyntähuippuja. Uuden asutuksen sijoittuminen 

kauas olemassa olevasta palvelurakenteesta lisää huomattavasti uusien päiväkotien ja 

koulujen rakentamistarvetta (Koski 2008: 23). 

Olemassa olevien kaupallisten palveluiden tukeminen liittyy erityisesti lähiöihin, 

joiden asukasmäärä on laskussa. Maankäytön tiivistämisen ja asukasmäärään kasvattami-

sen yhtenä tavoitteena on olemassa olevien palveluiden toimintaedellytysten parantami-

nen (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 3, Uuden Oulun yleiskaava 2014: 43). Palvelui-

den turvaaminen on myös yksi asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen määrittelemistä 

lähiöiden kehittämisen painopisteistä (Ympäristöministeriö 2013a). Asukasmäärän las-

kun lisäksi lähiöiden palveluja heikentää asukkaiden ikäjakauman muutos, joka tarkoittaa 

lasten ja nuorten osuuden alenemista (Nykänen ym. 2013: 16). Palveluiden heikko taso 

tai puute voivat myös lisätä ihmisten halukkuutta muuttaa pois alueelta, jolloin jäljellä 

olevien palveluiden kysyntä laskee entisestään (Seppänen ym. 2012: 42). Kaupallisten 

palveluiden lisäksi esimerkiksi lähikoulu, kirjasto sekä liikuntapalvelut ovat tärkeitä eri-

tyisesti lapsiperheille (ARA 2014c). Palveluiden kuihtuminen tai niiden puuttuminen ko-

konaan liittyy kaupungin toiminnallisen ympäristön heikkouteen. Palveluiden lisäksi toi-

minnalliseen ympäristöön kuuluvat kulkuyhteydet, virkistysmahdollisuudet ja kulttuuri 

(Santaoja 2004: 29, Nykänen ym. 2013: 22).  

 

Täydennysrakentaminen, väestönkasvu ja väestön ikärakenteen 

monipuolistuminen tukevat palveluiden säilymistä ja kehittymistä erityisesti 

lähiöissä, joiden väestömäärä vähenee ja palvelutason on vaarassa laskea 

(Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 30). 
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Täydennysrakentaminen nähdään myös keinona liittää lähiöt entistä paremmin osaksi 

muuta yhdyskuntarakennetta ja sitä kautta tukea koko kaupungin elinvoimaisuutta ja kil-

pailukykyä (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 21, Ympäristöohjelma 2014: 11). Tässä 

tavoitteessa eheyttäminen voidaan määritellä pirstoutuneen kaupunkirakenteen osien uu-

delleenkytkemiseksi. Tällöin eheyttäminen kohdistuu erityisesti lähiöiden ja keskustan 

tai muiden kaupunginosien väleihin. Konkreettisesti se voi tarkoittaa esimerkiksi joukko-

liikenneverkostojen uudistamista, eri liikkumisverkostojen yhdistämistä tai kaupunkira-

kennetta sopivasti täydentävien asuin- tai palvelualueiden rakentamista (Sairinen ym. 

2009: 275). Kosken (2008: 12) mukaan hajanainen rakenne näyttäisi pitkällä aikavälillä 

heikentävän kaupunkiseudun kilpailukykyä verrattuna eheään yhdyskuntarakenteeseen. 

Asuinympäristön laadun parantaminen 

Kolmas tavoite, joka aineiston analyysissa nousi esiin, oli asuinympäristön laadun paran-

taminen (Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 30, Täydennysrakentamisselvitys 2011: 

20). Santaojan (2004: 26) mukaan täydennysrakentamisen laadulliset tavoitteet voivat 

liittyä esimerkiksi asuinalueen turvallisuuteen, viihtyisyyteen, virikkeellisyyteen ja es-

teettisyyteen. Täydennysrakentamiselle asetetaan aineiston analyysin perusteella samoja 

laadullisia tavoitteita myös Oulussa (esim. Yleiskaava 2020 2004: 9, 36; Täydennysra-

kentamisselvitys 2011: 22–23, Energiapoliittiset linjaukset 2011: 16). Täydennysraken-

taminen voi myös olla keino houkutella tarvittavia investointeja vanhoille alueille, jotka 

muuten ovat jääneet vähemmälle huomiolle (Landis ym. 2006: 682). Empiiriset todisteet 

yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja elinympäristön koetun laadun välisestä yhteydestä 

ovat Kytän ym. (2011:19) mukaan kuitenkin puutteellisia ja osin ristiriitaisia.  

Asukkaat yhdistävät tutkimuksissa elinympäristön viihtyisyyden usein väljään 

maaseutumaiseen pientaloasumiseen (Sairinen ym. 2009: 277, Kyttä ym. 2011: 30–31). 

Myös Oulun yleiskaavaa 2020 (2004: 36) varten tehdyssä sosiaalisten vaikutusten arvi-

oinnissa väljä kaupunkirakenne mainittiin nimenomaan yhtenä elinympäristön laatua pa-

rantavana elementtinä. Väljyys ei kuitenkaan automaattisesti paranna elinympäristön ko-

ettua laatua, vaan sen vaikutus riippuu ihmisten omista mieltymyksistä ja siitä, millaisessa 

ympäristössä he asuvat. Joillain alueilla väljyys yhdistetään laadukkaaksi koettuun 

elinympäristöön, mutta toisilla alueilla sillä ei näytä olevan vaikutusta (Kyttä ym. 2011: 
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30–33). Monissa lähiötutkimuksissa väljän asuinympäristön, luontoarvojen ja luonnon-

ympäristön merkitys asukkaiden identiteetille kuitenkin korostuu ja usein ne mainitaan 

tärkeimmäksi syyksi lähiöön muuttamiselle (esim. Seppänen ym. 2012: 60–62, Kauko-

vainion yleissuunnitelma 2012: 19). Väljän elinympäristön arvostus nousi esiin myös 

haastatteluissa. 

 

Kaukovainion osaltahan se kuulostaa aika, tai ainakin jossain yhteyksissä 

todettu sekin niinku vaikeaksi, et sinne väliin rakennettaisiin vaikka siellä 

muuten on aika väljiä ne tontit ainakin näissä vanhemmissa kiinteistöissä. 

[…] yleensä ihmiset kokee sen väljyyden jo sinänsä niinku positiivisena ja 

arvoa nostattavana (Haastateltava 6, isännöitsijä). 

 

Täydennysrakentamista suunniteltaessa tulisikin tunnistaa ne paikat, jotka ovat asukkaille 

tärkeitä ja erottaa ne paikoista, jotka kaipaavat uudistamista, eivät ole tärkeitä tai joita 

asukkaat eivät juuri käytä. Jälkimmäiset paikat ovat kaikkein potentiaalisimpia kohteita 

täydennysrakentamiselle (Kyttä ym. 2013: 43, 45). Täydennysrakentaminen aiheuttaa vä-

kisinkin muutoksia alueen ympäristössä. Sen suunnittelussa onkin tärkeää huomioida se, 

kenen näkökulmasta ympäristön laatua parannetaan. Alueen asukkaat eivät välttämättä 

näe omassa elinympäristössään tapahtuvia muutoksia samoin kuin suunnittelijat (Heikki-

nen 2009: 188).  

Täydennysrakentaminen ja rakennetun ympäristön parantaminen nähdään aineiston 

analyysin perusteella joiltain osin myös keinona parantaa lähiöiden sosiaalista ympäris-

töä. Kortteisen ym. (2005: 121) mukaan usein ajatellaan, että yhdyskuntien rakentumi-

sessa sosiaalinen ympäristö on alisteinen kaupunkisuunnittelun kautta tuotetuille fyysi-

sille rakenteille. Täydennysrakentamisselvityksessä (2011: 19) puhutaan sosiaalisesti 

eheistä alueista, joilla tulisi olla kaikkia mahdollisia väestöryhmiä ja paljon erilaisia ih-

misiä. Täydennysrakentaminen nähtiin keinona parantaa lähiöiden sosiaalista eheyttä tar-

joamalla asuntotyyppejä joita alueelta on aiemmin puuttunut. Lähiöiden perusparanta-

mista pidetään tärkeänä koko kaupungin sosiaalisen ympäristön kannalta (Yleiskaava 

2020 2004: 36).  

Asuntokannan ja toimintojen monipuolistamisen nähtiin myös keinona vähentää 

segregaatiota sekä parantaa lähiöiden sosiaalista valvontaa ja sitä kautta asukkaiden ko-
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kemaa turvallisuutta (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 21, Kaukovainion yleissuunni-

telma 2012: 30). Eriarvoistumisen ehkäisy ja turvallinen elinympäristö mainitaan myös 

asunto- ja viestintäministeri Viitasen määrittelemissä lähiöiden kehittämisen painopis-

teissä (Ympäristöministeriö 2013a). Asuinalueiden kehittämisohjelmassa yhtenä teemana 

on asuinympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja kiinnostavuuden parantaminen. Aja-

tuksena on, että asuinympäristöön tulisi luoda luontevia kohtaamispaikkoja, jotka lisäävät 

asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja parantavat sitä kautta asuinalueen viihtyisyyttä 

(ARA 2014c). Aiempien kokemuksien mukaan fyysiseen ympäristöön kohdistuvien pa-

rannusten ja kaupungin sosiaalisen ympäristön väliset yhteydet voivat kuitenkin olla odo-

tettua heikompia (Musterd & Ostendorf 2005a: 153). 

Oman haasteensa täydennysrakentamiselle luovat eri toimijoiden intresseihin liit-

tyvät ristiriidat. Täydennysrakentamisen yleiset tavoitteet voivat olla ristiriidassa alueen 

asukkaiden ja yritysten yksityisten etujen ja toiveiden kanssa (Kaukovainion yleissuun-

nitelma 2012: 30). Olemassa olevien alueiden sisälle sijoittuvaan täydennysrakentami-

seen liittyy huomattavasti enemmän eri toimijoita kuin aiemmin rakentamattomien aluei-

den rakentamiseen. Täydennysrakentamisen toimijoita ovat esimerkiksi kaupunki, alueen 

asukkaat, taloyhtiöt, vuokrayhtiöt ja rakennuttajat. Kaikki toimijat eivät ole keskenään 

tasavertaisia, mutta usealla taholla on mahdollisuus ratkaista ainakin omaa tonttiaan kos-

kevia asioita. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus vuorovaikutteisemmaksi myös lisää 

paikallisten toimijoiden vaikutusvaltaa. Laajamittainen täydennysrakentaminen ei to-

teudu, jos suunnitellut uudistukset eivät ole kaikille toimijoille houkuttelevampia kuin 

niiden vaihtoehdot (Hartiala ym. 2012: 41). 

Asukkaat saattavat kokea täydennysrakentamisen pelottavaksi, koska heillä ei vält-

tämättä ole minkäänlaista käsitystä rakennusprosessin etenemisestä tai sen mahdollisista 

lopputuloksista. Muutoksen ennalta-arvaamattomuus tekee siitä asukkaiden näkökul-

masta uhkaavan (Davison 2011: 110). Suunnittelun vuorovaikutteisuuden lisääminen ja 

asukkaiden ottaminen mukaan oman alueensa suunnitteluun voi olla yksi keino vähentää 

ihmisten ennakkoluuloja ja parantaa täydennysrakentamisen lopputulosta. Vuorovaikut-

teisuuden lisääminen ja täydennysrakentamisen eri vaihtoehtojen viestiminen asukkaille 

nousi esiin myös haastatteluissa. 
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Miusta se alkuvaiheessa pitäis olla just se semmonen ikään kuin sen 

ideasuunnitelman työstäminen alueittain, niin missä näytettäs niitä 

vaihtoehtoja jollakin kohtuu yleisellä suunnitelmatasolla, että mitä tämä voisi 

olla… (Haastateltava 8, kaupungin virkamies) 

 

Asukkaiden osallisuus ja mukanaolo oman alueensa kehittämisessä on myös yksi Asuin-

alueiden kehittämisohjelman teemoista (ARA 2014c). Vuorovaikutteisen suunnittelun 

kautta asukkaat voivat vaikuttaa suunnitteluun muutenkin kuin vastustamalla koko han-

ketta. Tällöin täydennysrakentamiselle voidaan löytää vaihtoehtoja, jotka ovat taloudelli-

sesti kannattavia ja miellyttävät sekä asukkaita että suunnittelijoita. Hyvällä suunnittelulla 

alueen identiteetti ja luonne voidaan säilyttää, vaikka täydennysrakentaminen muuttaisi-

kin alueen fyysistä rakennetta (Sandercock 1998: 89, Davison 2011: 118, 122). 

Kaukovainiolla vuorovaikutteista suunnittelua on toteutettu asukkaille järjeste-

tyissä suunnittelutapahtumissa, joiden pohjalta on laadittu yleissuunnitelma alueen kehit-

tämiseksi ja täydennysrakentamiseksi. Vastaavia suunnittelutapahtumia aiotaan järjestää 

myös muissa lähiöissä (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 33, Kaukovainion yleissuun-

nitelma 2012). Vuorovaikutteista suunnittelua voitaisiin kuitenkin hyödyntää vielä enem-

män myös yksittäisten kortteleiden tasolla. Esimerkiksi Vancouverissa kaupunki järjesti 

suunnittelutilaisuuksia, joissa asukkaat saivat rakennuspalikoiden avulla itse visioida, 

minkälaista täydennysrakentamista alueella voitaisiin toteuttaa. Asukkaille myös kerrot-

tiin täydennysrakentamisen eri vaihtoehtojen taloudellisista edellytyksistä. Tilaisuuksien 

avulla asukkaat saivat entistä paremman käsityksen täydennysrakentamisen mahdolli-

suuksista ja päätyivät lopulta ehdottamaan alkuperäisen lisärakennusoikeuden ja raken-

nusten kerroslukujen kasvattamista. Vastineeksi asukkaat saivat toivomiaan parannuksia 

alueen palveluihin ja kaupunkiympäristön laatuun (Davison 2011: 111–112). Yhden 

haastateltavan mukaan kaupunki on Oulussa pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan teettä-

mään erilaisia ideasuunnitelmia esimerkiksi opiskelijoiden harjoitustöinä. Suunnitelmien 

ongelmaksi nähtiin kuitenkin se, että ne voidaan tulkita kaupungin lupaukseksi siitä, mitä 

alueelle ollaan suunnittelemassa. 
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TÄYDENNYSRAKENTAMISEN EDELLYTYKSET 

KAUKOVAINIOLLA 

Tässä luvussa käyn läpi täydennysrakentamisen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä Kau-

kovainion näkökulmasta. Santaojan (2004: 69) mukaan täydennysrakentamisen lähtökoh-

tia tulee tarkastella myös käytännössä asuinalueen tasolla, jolloin täydennysrakentamisen 

konkreettiset haasteet nousevat esiin. Olen jakanut tulokset neljäksi aineistosta nostamak-

seni teemaksi, jotka muodostavat omat lukunsa. 

Täydennysrakentamiseen kohdistuva kysyntä Kaukovainiolla 

Vaattovaaran ja Kortteisen (2009: 32) mukaan täydennys- ja lisärakentamisen kannatta-

vuuteen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka paljon alueen asunnoille on paikallista kysyntää. 

Jos uusiin asuntoihin ja toimitiloihin kohdistuva kysyntä on heikkoa, tai kohdistuu toi-

senlaisille alueille, voi markkinaehtoisen täydennysrakentamisen käynnistäminen olla 

vaikeaa (Sairinen ym. 2009: 277, Nykänen ym. 2013: 48). Oulussa ja muissa kasvukes-

kuksissa täydennysrakentamisen edellytyksiä parantavat kasvava asuntokysyntä ja moni-

puolinen asuntotuotanto. Täydennys- tai lisärakennettaville asunnoille on ainakin poten-

tiaalista kysyntää (Vaattovaara & Kortteinen 2009: 35, MATO 2013: 19). Haastatteluissa 

uusille asunnoille arveltiin olevan kysyntää myös Kaukovainiolla. Kaukovainion veto-

voimatekijöinä pidettiin keskeistä sijaintia lähellä Oulun keskustaa, hyviä ulkoilumaas-

toja, toimivaa joukkoliikennettä sekä hyviä kevyenliikenteen yhteyksiä. Toisaalta doku-

menttiaineistossa korostettiin, että lähiöiden palvelut ja joukkoliikenneyhteydet ovat vaa-

rassa taantua ilman riittävää täydennysrakentamista (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 

21, Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 30).  

Kaukovainion palvelukeskuksen uudistamista ja täydennysrakentamista on suunni-

teltu ja alueella on parhaillaan käynnissä asemakaavan muutos (Kaukovainion yleissuun-

nitelma 2012). Palvelukeskuksen uudistamisen kaltaiset kehittämistoimet ovat oleellinen 

osa täydennysrakentamisen onnistumista, uusien asukkaiden houkuttelua ja alueen ima-

gon kehittämistä (Santaoja 2004: 25–26, Davison 2011). Täydennysrakennettavan alueen 

ja sen ympäristön kehitysnäkymät vaikuttavat merkittävästi täydennysrakentamiseen 

kohdistuvaan kysyntään ja täydennysrakentamisen onnistumiseen (Nykänen ym. 2013: 



61 

 

68). Toimivaa joukkoliikennettä ja palveluita voidaankin pitää sekä onnistuneen täyden-

nysrakentamisen edellytyksenä että tuloksena (Santaoja 2004, Ristimäki 2009: 76). Myös 

haastatteluissa palvelukeskuksen uudistaminen nähtiin tärkeänä lähtökohtana Kaukovai-

nion kehittämiselle ja asukasrakenteen monipuolistamiselle, mikä luo kysyntää myös uu-

sille asunnoille. 

 

…sen liikekeskustan kehittäminen siinä on se oikea tie lähtee etenemään, että 

se on se vanha keskus siellä niin heikossa hapessa, et jos sille ei tehä ekana 

jotakin, niin ei sinne, vaikka rakennat kuinka uusia asuintaloja ja muita, niin 

sä et saa sinne sitä asukasrakennetta monipuoliseks, jos ei siellä ole palveluja 

lähellä (Haastateltava 5, Vuokra-asumisen asiantuntija). 

 

Asukasrakenteen monipuolistaminen on usein yksi lähiöuudistusten keskeisimmistä ta-

voitteista. Yleensä sillä tarkoitetaan alueen sosioekonomisen rakenteen monipuolista-

mista esimerkiksi rakentamalla omistusasuntoja vuokra-asuntovaltaiselle alueelle (Was-

senberg 2010: 17, Anderson & Musterd 2005: 128–129). Oulussa asukasrakenteen moni-

puolistamisella kuitenkin tarkoitetaan erityisesti lapsiperheiden houkuttelemista asukas-

rakenteeltaan ikääntyneisiin lähiöihin (Täydennysrakentamisselvitys 2011: 36). Asukas-

rakenteen monipuolistaminen liittyykin ainakin puheissa sosiaalisen sekoittamisen sijaan 

enemmin demografiseen sekoittamiseen. Kaukovainion yleissuunnitelmassa (2012: 25) 

lähiön kehittämisen tavoitteeksi on asetettu erityisesti lapsiperheiden houkutteleminen 

alueelle: 

 

Kaikessa tulevassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ja kehittää 

keinoja asuntotuotannon suuntaamiseksi lapsiperheille. 

 

Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvityksessä (2011: 29) suositel-

laan keskusta- ja lähiökehän kehittämistä entistä lapsiystävällisemmiksi asuinympäris-

töiksi. Keinoiksi ehdotetaan uusien asuntotyyppien, kaupunkimaisen perheasumisen, vir-

kistysalueiden ja lapsiystävällisen liikenneympäristön kehittämistä. Kaukovainion yleis-

suunnitelmassa (2012: 34) ehdotettuja keinoja lapsiperheiden houkuttelemiseksi alueelle 
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ovat pientalojen rakentaminen, kerrostalotuotannon monimuotoisuus, perheasumista tu-

kevien kriteereiden määrittäminen, laatuperustaisen kilpailun lisääminen yhteistyökump-

paneiden haussa sekä ryhmärakennuttamisen edistäminen.  

Toisaalta lähiöihin halutaan nimenomaan lisää omistusasuntoja. Kaukovainion 

yleissuunnitelmaa varten järjestetyissä yleisötilaisuuksissa vuokratalojen lisääntyminen 

nähtiin uhkana, joka voi johtaa levottomuuden lisääntymiseen ja asukkaiden syrjäytymi-

seen (Kaukovainion yleissuunnitelma 2012: 19, 23). Haastatteluissa myös vuokra-asun-

tojen rakentaminen Kaukovainiolle nähtiin yhtenä vaihtoehtona. Samalla kuitenkin ko-

rostettiin, ettei vuokra-asuntoja pidä rakentaa liikaa samalle alueelle, vaan tavoitteena tu-

lee olla vuokra- ja omistusasumisen sekoittaminen tasapuolisesti.  

 

…vuokra-asumisella suomalaisten tuolla mielissä ja korvien välissä on 

semmonen ikävä leima, niin ne äkkiä leimaantuu ne alueet ikävällä tavalla, 

jos se pelkästään on vuokra-asumista (Haastateltava 5, vuokra-asumisen 

asiantuntija). 

 

Vuokra-asuntovaltaisuus, yksipuolinen ja kerrostalovaltainen asuntokanta sekä alueen 

huono imago voivat aiheuttaa sen, että erityisesti ne lapsiperheet, joilla on varaa valita 

asuinpaikkansa, hakeutuvat muille, vetovoimaisemmille alueille. Tällöin alueellinen eriy-

tyminen lisääntyy entisestään (Seppänen ym. 2012: 65). Täydennysrakentamista suunni-

teltaessa täytyykin ottaa huomioon myös se, millaisille asunnoille alueella on kysyntää 

(Vaattovaara & Kortteinen 2009: 32). Oulun kaupungin asuntopoliittisissa linjauksissa 

(2013: 6) todetaan, että kaupungin keskustassa ja lähikehällä, johon Kaukovainiokin kuu-

luu, on kysyntää erityisesti pienille asunnoille. Oulun seudun ja uuden Oulun asukasba-

rometrin (Oulun kaupunki 2011: 42) mukaan 77 prosenttia lapsiperheistä ilmoitti toi-

veasunnokseen omakotitalon ja 92 prosenttia pientalon. Oikean kohderyhmän tunnista-

misen tärkeys nousi esiin myös haastatteluissa. 

 

…kyllä uusille asunnoille aina kysyntää löytyy, kun kohderyhmä on oikea. 

Toki sitten ne, jotka haluaa asua omakotitaloissa, niin näistä kohderyhmistä 

niin, ne varmasti sen tyyppisissä asumismuodoissa haluaa asua, kaikesta 

huolimatta, niitä on sitte turha kuvitellakaan sitte kerrostaloihin tuotavan, 

ainakaan kaikkia (Haastateltava 12, rakennuttaja). 
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Asuntoihin kohdistuvaan kysyntää arvioitaessa täytyy huomioida myös asuntojen hinta-

taso alueella (Nykänen ym. 2013: 68). Oulussa maapolitiikan tavoitteena on ollut asumi-

sen pitäminen kohtuuhintaisena, minkä seurauksena asuntojen hinnat ovat selvästi alhai-

sempia kuin muilla Suomen suurilla kaupunkiseuduilla (Maapoliittiset linjaukset 2014: 

6). Vanhojen osakehuoneistojen keskimääräinen neliöhinta tammikuussa 2015 oli Ou-

lussa 1806 euroa, kun se esimerkiksi Turussa oli 1918 euroa, Tampereella 2426 euroa ja 

Pääkaupunkiseudulla 3540 euroa (Tilastokeskus 2015). Kaukovainiolla asuntojen hinta 

on Oulunkin mittakaavassa alhainen. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana Kauko-

vainiolla on myyty 36 kerrostaloasuntoa, joiden keskimääräinen toteutunut kauppahinta 

oli 1066 euroa/m2 (ARA 2015). Asuntojen hintataso asettaa omat haasteensa täydennys-

rakentamisen suunnittelulle Kaukovainiolla ja muissa vastaavissa lähiöissä. 

 

…nää autopaikotuksien ja muiden kustannukset […] pitää olla tää 

taloudellinen toteutettavuus sitte hyvin isosti kokonaisuudessa matkassa, että 

se täytyy tiedostaa, kun hanketta suunnittelee, että se on taloudellisesti 

toteutettavissa (Haastateltava 12, rakennuttaja). 

 

Lisärakentamisen kustannuksiin vaikuttavat oleellisesti rakennettavan tontin ominaisuu-

det. Jos tontin rakennuskelpoiseksi saattaminen on työlästä tai lisärakentaminen edellyt-

tää esimerkiksi pysäköintipaikkojen siirtämistä, voi taloudellinen yhtälö muodostua han-

kalaksi (Landis ym. 705–706). Toisaalta onnistunut täydennysrakentaminen nostaa myös 

alueen asuntojen keskihintaa, koska uudet asunnot ovat käytännössä aina kalliimpia kuin 

vanhat asunnot samalla alueella. Alueen asuntojen keskihintaa käytetään asuntokaupassa 

yleisesti myytävien asuntojen hinnan määrittelyssä, jolloin myös vanhojen asuntojen hin-

nat nousevat täydennysrakentamisen myötä (Nykänen ym. 2013: 79). Rakentamisen kus-

tannustason pitäminen alhaisena ja täydennysrakentamisen taloudellisen toteuttamiskel-

poisuuden arvioiminen jo suunnitteluvaiheessa korostui myös haastatteluissa. Vastaavia 

kokemuksia on saatu myös esimerkiksi Lahdessa (Juhanila 2011: 14). Täydennysraken-

tamisen seurauksena syntyville uusille asunnoille arveltiin olevan kysyntää, kunhan alu-

een palvelut ja joukkoliikenteen yhteydet ovat kunnossa, eikä asuntojen hinta nouse ra-

kennuskustannusten myötä liian korkeaksi. 
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Lisärakentaminen peruskorjausten rahoittamiseksi 

Lisärakentamisesta saatavia tuloja on kaavailtu yhdeksi lähiökiinteistöjen peruskorjaus-

ten rahoitusvaihtoehdoksi (esim. Lukkarinen ym. 2011, Ympäristöministeriö 2014a: 5). 

Lisärakentamisesta mahdollisesti saatavat tulot ovat myös merkittävin kannuste lisära-

kentamishankkeeseen ryhtymiselle yksittäisen taloyhtiön näkökulmasta (Tolvanen, 2009: 

23, Nykänen ym. 2013: 55). Asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa laaditussa Kauko-

vainion yleissuunnitelmassa (2012: 24–25) täydennysrakentamista on sijoitettu alueen 

aiemmin rakentamattomille reunoille sekä uudistettavan ostoskeskuksen yhteyteen. Sa-

mat paikat mainittiin myös haastatteluissa potentiaalisimpina vaihtoehtoina lisärakenta-

miselle. Aiemmin rakentamattomille tonteille sijoittuva täydennysrakentaminen ei kui-

tenkaan suoraan hyödytä alueen nykyisiä asunto-osakeyhtiöitä rahallisesti. Olemassa ole-

vien kortteleiden yhteyteen on yleissuunnitelmassa esitetty ainoastaan pienimuotoista li-

särakentamista, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi lisäkerroksia rakentamalla. Haastat-

teluissa tuli kuitenkin hyvin selväksi, että rakennusten korottaminen ei ole taloudellisesti 

kannattavaa. Ylimääräisestä kerroksesta saatavat tulot eivät riittäisi edes hissin rakenta-

miseen. Rakennusoikeutta pitäisi olla huomattavasti enemmän, jotta siitä saatavat tulot 

riittäisivät esimerkiksi putkiremontin rahoittamiseen. 

Asunto-osakeyhtiö voi hyötyä lisärakentamisesta myymällä omalla tontillaan ole-

van lisärakennusoikeuden ulkopuoliselle toimijalle, esimerkiksi rakennusliikkeelle (Luk-

karinen ym. 2011: 20, Nykänen ym. 2013: 66). Kaukovainion asunto-osakeyhtiöt kuiten-

kin sijaitsevat kaupungin vuokratonteilla, jolloin ylimääräinen rakennusoikeus kuuluu 

kaupungille, eikä asunto-osakeyhtiö voi sitä myydä (Kaukovainion yleissuunnitelma 

2012: 6). Kaupunki voi yrittää kannustaa vuokratonteilla sijaitsevia taloyhtiöitä lisära-

kentamiseen erilaisilla rahallisilla korvauksilla. Helsingissä käytäntönä on, että kaupunki 

maksaa asunto-osakeyhtiölle täydennysrakentamiskorvausta, jonka suuruus on 1/3 kaa-

vamuutoksen tuomasta rakennusoikeuden nettoarvonnoususta. Jos lisärakentaminen 

edellyttää merkittäviä investointeja, kuten pysäköintipaikkojen siirtämistä, voi täyden-

nysrakentamiskorvaus olla enimmillään 2/3 rakennusoikeuden arvonnoususta. Tampe-

reella kaupunki ei maksa varsinaista täydennysrakentamiskorvausta, mutta asunto-osake-

yhtiö voi saada maanvuokraansa määräaikaisen, enintään 80 prosentin alennuksen, enin-

tään kymmeneksi vuodeksi (Nykänen ym. 2013: 94–95).  
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Uusia lisärakentamiseen kannustavia maankäyttösopimusperiaatteita on haastateltavien 

mukaan pohdittu myös Oulussa. Oulun maapoliittisissa linjauksissa mainitaan täydennys-

rakentamisen, esteettömyyden ja energiatehokkuuden edistäminen maankäyttösopimuk-

sia ja kannustimia kehittämällä (Oulun maapoliittiset linjaukset 2014: 17). Haastattelujen 

perusteella taloyhtiöille tulevan taloudellisen hyödyn pitäisi olla riittävän suuri ja sen pi-

täisi tulla kerralla, jotta sillä olisi riittävä kannustinvaikutus. Maanvuokrien alennuksia 

haastateltavat eivät pitäneet toimivana keinona lisärakentamisen edistämiseen. Oulussa 

maanvuokrat ovat jo valmiiksi alhaiset, eivätkä asukkaat välttämättä koe vuosien aikana 

hiljalleen kertyvää taloudellista hyötyä riittävän kannustavaksi. Helsingissä asunto-osa-

keyhtiöille maksettava täydennysrakentamiskorvaus on kuitenkin joissain tapauksissa to-

dettu suuruudeltaan riittämättömäksi houkuttimeksi (Seppälä 2013: 174). 

 

…pitäs olla semmonen yks jytky. Semmonen, joka tulee kerralla ja se pitää 

olla vielä riittävän iso (Haastateltava 1, kaupungin virkamies). 

 

Lisärakentamista on toistaiseksi hyödynnetty peruskorjausten rahoittamisessa varsin vä-

hän. Yksi syy tähän voi olla se, että lisärakentamisesta on olemassa varsin vähän tutkittua 

tietoa, mikä voi osaltaan vaikuttaa siihen, ettei sitä osata harkita peruskorjausten rahoit-

tamisvaihtoehdoksi. Vähäisen tutkimuksen myötä lisärakentamista koskevia ohjeita on 

niukasti, jolloin se voi asunto-osakeyhtiöissä tuntua liian monimutkaiselta ja vaikeasti 

toteutettavalta hankkeelta (Sairinen ym. 2009: 278, Lukkarinen ym. 2011: 9). Nykäsen 

ym. (2013: 47) mukaan lisärakentamisesta päättäminen ei ole tuttua taloyhtiöille, eikä 

täydennysrakentamisen hyötyjä välttämättä nähdä. Tästä syystä tarve vuorovaikutukseen 

on täydennysrakentamisessa alusta asti huomattavasti suurempi kuin uudisalueita raken-

nettaessa. Haastatteluiden perusteella lisärakentamishankkeessa tarvittavan asiantunte-

muksen pitäisi tulla taloyhtiön sisältä tai olla muuten helposti ja ilmaiseksi saatavilla. 

Asukkaat eivät yleensä ole valmiita maksamaan ulkopuolisesta asiantuntija-avusta ennen 

kuin on edes selvyyttä, minkälaista hyötyä lisärakentamisesta voitaisiin saada. Haastatte-

luissa korostuikin kaupungin aktiivisen roolin tärkeys nimenomaan hankkeiden käynnis-

täjänä. Asunto-osakeyhtiöiden omaan aktiivisuuteen hankkeiden aloittamisessa ei haas-

tatteluissa uskottu. 
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…jos me odotetaan, että nämä [asunto-osakeyhtiöt] rupeis itsenäisesti 

toimimaan, niin eihän sillä tavalla mitään tapahdu, että ei me tavallaan 

hirveesti odoteta siltäkään, että asunto-osakeyhtiöt yksinään lähtee, että kyllä 

me tarvitaan koko ajan sitä, että kaupungin pitää siinä jollakin tavalla olla 

kuitenkin suuntaa antamassa. Tai kaupungin pitäis ainakin motivoida näitä 

asunto-osakeyhtiöitä (Haastateltava 9, kaupungin virkamies). 

 

Samoihin ongelmiin on törmätty myös ryhmäkorjaushankkeissa. Alkuvaiheessa tarvitta-

vien selvitysten ja tutkimusten tekeminen on todettu myös ryhmäkorjaushankkeissa kaik-

kein kriittisimmäksi vaiheeksi hankkeen toteutumisen kannalta (Nykänen ym. 2013: 58, 

60). Moni haastateltava nosti kuitenkin lisä- ja täydennysrakentamiseen tarvittavien re-

surssien puutteen esiin yhtenä täydennysrakentamisen esteenä. Hankkeiden suunnittelu 

ja asukkaiden aktivointi edellyttäisi kaupungilta sekä taloudellisia että henkilöstöresurs-

seja, jotka kuitenkin haastateltavien mukaan ovat koko ajan vähenemässä. Vaikka täy-

dennysrakentamisen edistäminen olisi kaupungin tavoitteiden mukaista, voivat sen edel-

lyttämät investoinnit ja aikaa vievät neuvottelut näyttäytyä liian vaikeina ja kalliina esi-

merkiksi aiemmin rakentamattomalle alueelle sijoittuvaan uudisrakentamiseen verrattuna 

(Sairinen ym. 2009: 277). 

 

…siinä pitäis olla vaan energiaa ja voimaa kaupungilla ja aikaa sitte viiä 

niitä asioita läpi. Siitä minä en oo yhtään varma, että onko semmosta ja onko 

tulevaisuudessa, että ku tuntuu, että eletään koko ajan niukemmin ja kovem-

pien työpaineitten alla että… (Haastateltava 3, kaupungin virkamies). 

 

Pitää vaan leikata meidän toimintoja, niin tässä sitä ollaan (Haastateltava 1, 

kaupungin virkamies). 

 

Toinen ongelma, jonka haastateltavat nostivat esiin, on uusien toimintamallien laajenta-

minen muille alueille. Jos yhdessä lähiössä otetaan käyttöön esimerkiksi uusia lisäraken-

tamista helpottavia maankäyttösopimusperiaatteita tai tukimuotoja, pitää kaupungin pe-

riaatteessa olla valmis laajentamaan niitä myös muille alueille. Yhtenä ratkaisuna nähtiin 

erilaisten pilottikokeilujen hyödyntäminen. Haastatteluissa korostettiin myös, että lisära-

kentamishankkeen käynnistymisen jälkeen asunto-osakeyhtiöiden pitäisi itse pystyä otta-
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maan vastuu hankkeen eteenpäin viemisestä. Kaupungin rooli hankkeiden vetäjänä näh-

tiin ongelmallisena, koska lisärakentamisessa on kyse myös yksityisille tahoille tulevasta 

taloudellisesta voitosta ja kaupunki toimii veronmaksajien rahoilla. 

 

…kaupunki ei voi olla sitten siinä loppumetreillä kenenkään edunvalvoja, 

koska me joudutaan kuitenkin sitte siitä kaavotusnäkökulmasta olemaan 

riippumaton viranomanen (Haastateltava 8, kapungin virkamies). 

 

Yksittäisen lisärakentamishankkeen tuottamat tulot riippuvat ennen kaikkea rakennusoi-

keuden määrästä ja arvosta. Menoja aiheuttavat eniten kaupungin perimä maankäytön 

sopimuskorvaus, pysäköintipaikkojen siirtämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tilin-

päätössuunnittelu ja verotus (Nykänen ym. 2013: 92). Asuntojen alhaisen hinnan myötä 

myös lisärakennusoikeuden hinta on Kaukovainiolla alhainen. Asunto-osakeyhtiön lisä-

rakentamisen kannattavuutta kaupungin vuokratontilla arvioineet Nykänen ym. (2013: 

95–96) käyttivät omassa esimerkkilaskelmassaan rakennusoikeuden arvona 500 €/kem2. 

Laskelman perusteella lisärakentamisen saaminen taloudellisesti kannattavaksi oli erit-

täin hankalaa, jos rakentaminen edellyttää olemassa olevien pysäköintipaikkojen siirtä-

mistä. Haastatteluissa esiin tulleen konsulttiarvion perusteella rakennusoikeuden arvo 

Kaukovainiolla on noin 190–250 €/kem2, mikä on parhaimmillaankin vain puolet esi-

merkkilaskelmassa käytetystä rakennusoikeuden arvosta. Kaukovainiolla rakennusoi-

keutta pitäisi siis olla huomattavan paljon tai lisärakentamisen pitäisi onnistua ilman mer-

kittäviä kustannuksia. Haastateltavat eivät osanneet yleisellä tasolla arvioida, kuinka pal-

jon rakennusoikeutta tarvittaisiin, jotta lisärakentaminen olisi Kaukovainiolla taloudelli-

sesti kannattavaa.  Jos rakennuksia purettaisiin, arvioitiin, että uuden rakennusoikeuden 

pitäisi olla vähintään kaksinkertainen purettuun rakennukseen verrattuna.  

Taloudellisten tekijöiden lisäksi lisärakentamiseen liittyy myös hallinnollisia haas-

teita. Ympäristöministeriön (2014b: 138) mukaan lisärakentaminen kompastuu usein yk-

sittäisten asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon hankaluuteen. Lisärakentaminen vaatii 

asunto-osakeyhtiössä yleensä useita yhtiökokouksia, joissa päätetään esimerkiksi kaava-

muutoksen tarpeesta, lisärakentamisen luonteesta tai pysäköintipaikkojen uudelleenjär-

jestelystä (Nykänen ym. 2013: 69). Suurin ongelma päätöksenteossa on haastatteluiden 
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perusteella, että lisärakentaminen edellyttää yleensä yhtiökokouksen yksimielistä pää-

töstä, jolloin yksikin osakas voi kaataa muiden kannattaman hankkeen. Asunto-osakeyh-

tiöjärjestelmässä laajojen uudistusten läpivieminen on huomattavasti hankalampaa kuin 

esimerkiksi Britanniassa tai Alankomaissa, joissa suurin osa lähiöiden rakennuksista on 

usein yhden omistajan hallinnassa (Murie ym. 2005: 100, Wassenberg 2010: 20).  

 

Taloyhtiöissähän on hyvin hidasta tuo päätöksenteko ja sehän vaatii sitten 

niiden kaikkien suostumukset ja loppujen lopuksi sopimukset. 

…ne [päätökset] on olemassa olevissa taloissa tosi vaikeita, kun siellä 

tavallinen remonttikin tahtoo olla tosi iso projekti, että saahan se käyntiin 

(Haastateltava 4, kiinteistöalan asiantuntija). 

 

Yksi haastateltavista kertoi tilanteesta, jossa eräässä lähiössä ehdotettiin lisärakentamis-

vaihtoehdon tutkimista osana suurta ja kallista peruskorjaushanketta. Osa asukkaista oli 

kuitenkin suhtautunut asiaan hyvin negatiivisesti jo ennen kuin suunnittelua oli edes aloi-

tettu. Asunto-osakeyhtiön voi myös olla hankalaa hyödyntää lisärakentamisesta saatuja 

tuloja. Taloyhtiöt eivät nykylainsäädännön mukaan voi rahastoida tuloja esimerkiksi pe-

ruskorjaushankkeen suunnittelun ajaksi, vaan tulot täytyy hyödyntää sillä tilikaudella, 

jolle myyntitulo kohdistuu (Nykänen ym. 2013: 75). Seppälän (2013: 173) mukaan täy-

dennysrakentamista voitaisiin edistää muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia niin, että se 

antaisi asunto-osakeyhtiöille oikeuden toimia rakennuttajina. Tällöin asunto-osakeyhtiö 

voisi laajojen peruskorjausten sijaan harkita myös koko kiinteistön purkamista ja raken-

tamista uudelleen. Kaukovainiolla rakennusten purkamista ei ainakaan toistaiseksi ole 

suunniteltu. Alue on myös määritelty arvokkaaksi esimerkiksi oululaisesta lähiörakenta-

misesta. Sen identiteetille ovat tärkeitä liikenteen ulkosyöttöperiaate, laajat rakennuskan-

naltaan yhtenäiset alueet, kookas puusto sekä metsäiset katunäkymät kevyen liikenteen 

väyliltä (Savolainen 2011: 65). Käytännössä lisärakennusoikeuden määrä riippuu haas-

tattelujen perusteella kaikkein eniten asemakaavoituksesta, kaupunkikuvallisista teki-

jöistä sekä siitä, paljonko alueelle saadaan mahtumaan toteuttamiskelpoisia pysäköinti-

paikkoja. Asunto-osakeyhtiöiden tarpeet eivät ainakaan toistaiseksi ole olleet kovin mer-

kittävässä asemassa kaupunkisuunnittelussa. 
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Siinä mielessä tätä lainsäädäntöä pitäs siltä osin kyllä muuttaa, että se 

tehtäsiin jotenkin helpommaksi. Tällä hetkellähän se tuntuu, että siinä ottajia 

on aika paljon, mutta hyötyjiä ei oo ne, jotka omistaa sen yhtiön, ne ei tunnu 

siitä saavan oikein niinku mitään (Haastateltava 6, isännöitsijä). 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei lisärakentamisesta saatavia tuloja pitäisi kuitenkaan 

jakaa osakkaille vapaasti käytettäviksi, vaan ne pitäisi sitoa kiinteistöön kohdistuviin pa-

rannuksiin ja korjauksiin. Täydennysrakentamisen houkuttelevuutta asunto-osakeyhtiöi-

den näkökulmasta voitaisiin Seppälän (2013: 175) mukaan lisätä sallimalla yhtiöille tu-

lojen sijoittaminen myös muihin tarkoituksiin kuin rakennusten ylläpitoon ja korjauksiin. 

Joissain Euroopan maissa täydennysrakentamista on edistetty sallimalla asukkaille laa-

jemmat mahdollisuudet investoida esimerkiksi uusiutuviin sähkön- ja lämmöntuotanto-

järjestelmiin sekä itsenäiseen lisärakentamiseen, jolloin asumiskuluja on voitu pienentää. 

Pysäköintiratkaisujen edellytykset 

Sekä haastatteluissa että aiemmassa tutkimuksessa täydennys- ja lisärakentamisen suu-

rimmaksi yksittäiseksi esteeksi mainitaan yleensä pysäköinti. Yleensä lisärakentamisen 

kohteena olevilla tonteilla ei ole rakennusten lisäksi muuta kuin pysäköintialue (Santaoja 

2004: 48). Usein lisärakentaminen edellyttääkin olemassa olevien pysäköintipaikkojen 

siirtämistä keskitettyihin pysäköintilaitoksiin joko maan alle tai erillisiin pysäköintitaloi-

hin. Rakenteellisen pysäköinnin toteuttaminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa 

kuin maantasopysäköinnin, jolloin lisärakentamisesta aiheutuvat kustannukset voivat hel-

posti nousta rakennusoikeudesta saatuja tuloja korkeammiksi. Lisäksi rakenteellinen py-

säköinti nostaa uusien asuntojen hintaa (Hartiala ym. 2012: 241, Seppälä 2013: 5, Nykä-

nen ym. 2013: 89). Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset nousevat yleensä sitä 

korkeammiksi, mitä tehokkaammin alue rakennetaan (Oasmaa ym. 2009: 7–8).  

 

…nythän pääsääntöisesti nämä rakennusoikeudet määräytyy sen mukaan, 

että kuinka paljon sinne saahaan pysäköintipaikkoja. Vähän niinku väärä 

lähtökohta (Haastateltava 6, isännöitsijä). 

 

Alueen asukkaat saattavat myös vastustaa täydennysrakentamista, koska pelkäävät sen 

lisäävän liikenteen ruuhkautumista ja pysäköintiongelmia (McCrea & Walters 2012: 
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196–197). Toisaalta pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestely voi myös olla keino kehittää 

kaupunkiympäristöä. Pysäköintitaloja voidaan esimerkiksi rakentaa melumuuriksi suur-

ten teiden tai junaraiteiden varrelle (Hartiala ym. 2012: 40). Paikoitusrakenteiden hyö-

dyntämistä melumuurina ehdotetaan myös Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennys-

rakentamisselvityksessä (2011: 20). Avoimet pysäköintikentät saattavat myös tuntua 

asukkaista turvattomilta, jolloin niiden korvaaminen rakentamisella voi olla mahdollisuus 

parantaa asukkaiden kokemaa kaupunkitilan laatua (Davison 2011: 121). 

Haastatteluissa rakenteellinen pysäköinti lähiöissä nähtiin hankalana toteuttaa. 

Etenkin maanalaista pysäköintiä pidettiin yksiselitteisesti liian kalliina Kaukovainiolle. 

Vuokra-asuntojen kohdalla maanpäällistä pysäköintiä pidettiin käytännössä ainoana toi-

mivana vaihtoehtona. Haastateltavat epäilivät myös asukkaiden halukkuutta maksaa ra-

kenteellisesta pysäköinnistä aiheutuvia kuluja. Varsinkaan nykyisten asukkaiden ei us-

kottu olevan valmiita maksamaan erillistä vastiketta autopaikasta pysäköintihallissa. 

Asukkaat ovat tottuneet siihen, että pysäköintipaikka on omalla tontilla, eikä siitä käytän-

nössä tarvitse maksaa juuri mitään. Toisaalta osa haastateltavista arveli, että ainakin osa 

asukkaista voisi olla valmiita maksamaan siitä, että saisivat autonsa suojaan lumelta ja 

ilkivallalta. 

 

…[pysäköintipaikkojen ostaminen/vuokraaminen] laitakaupungeissa täysin 

vieras ajatus, mutta jos aatellaan, että kun mennään tulevaisuuteen, niin ei 

se nyt voi olla ihan vieras sielläkään (Haastateltava 7, isännöitsijä). 

 

Osa haastateltavista piti alueellisia maanpäällisiä pysäköintitaloja parempana ja helpom-

min toteutettavana vaihtoehtona kuin maanalaisia pysäköintihalleja. Pysäköintitalojen 

suurimpina ongelmina pidettiin rakennusvaiheen rahoitusta sekä hallinnon ja toiminnan 

järjestämistä. Haastateltavat epäilivät, etteivät asunto-osakeyhtiöt ja rakennuttajat ole val-

miita investoimaan ja sitomaan pääomaa pysäköintitalon rakentamiseen. Pysäköintitalo 

pitäisi rakentaa valmiiksi ennen kuin uusien asuntojen rakentamista on välttämättä päästy 

aloittamaan ollenkaan. Mahdollisia tuottoja hankkeesta kuitenkin saadaan vasta myöhem-

min, kun asunnot ovat valmiita. Rakennusliikkeet myös mieluummin rakentavat pysä-
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köinnin kohde kerrallaan, jotta ne voivat myydä autopaikat asuntojen ennakkomarkki-

noinnin yhteydessä. Tällöin pysäköintipaikkojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset 

pystytään kattamaan nopeammin kuin alueellisen pysäköintitalon tapauksessa.  

Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin, että pysäköintitalon rakentamisesta ja hankkeen 

toteuttamisesta vastaisi erillinen kaupungin omistama yhtiö. Asunto-osakeyhtiöt voisivat 

osallistua hankkeen rahoittamiseen jollain tietyllä summalla ja siirtymävaiheen jälkeen 

ne voisivat saada sijoituksiaan vastaavan osakepääoman pysäköintiyhtiöstä, joka siirtyisi 

kokonaan alueen asunto-osakeyhtiöiden omistukseen. Hartiala ym. (2012: 208–209) eh-

dottavat hieman samantapaista ratkaisua Kannelmäen täydennysrakentamiseksi. Heidän 

ehdotuksessaan pysäköinnin järjestämisestä vastaisi kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden 

omistama aluekehitysyhtiö, jonka voitot määrättäisiin käytettäväksi kyseisen alueen ke-

hittämiseen. Yhtiön perustamiseksi tarvittaisiin kuitenkin jokin ammattimainen taho, joka 

vastaisi rahoituksen hankkimisesta ja pysäköintitalon hallinnoinnista. Haastateltavat eivät 

uskoneet asunto-osakeyhtiöiden selviävän omin voimin monimutkaisesta hankkeesta. 

Helsingissä kaupunki hallinnoi itse pysäköintiyhtiöitä, mutta Oulussa vastaavan järjestel-

män luomista ei nähty mielekkääksi. 

 

Et Helsingissä, kun siel on kaupungin puolellakin niin paljon enempi re-

sursseja, ne pyörittää kaupungin nimissä niitä keskitettyjä pysäköintiyhtiöitä, 

niin ei meiän mittakaavassa, eikä ole mitään syytä lähtee semmosta hallinto-

koneistoa luomaan (Haastateltava 8, kaupungin virkamies). 

 

Uusien asuntojen yhteyteen rakennettavien pysäköintipaikkojen määrää säädellään kau-

punkikohtaisilla pysäköintinormeilla. Kaupungin asettama pysäköintinormi voi pahim-

millaan estää muuten kannattavan täydennysrakentamishankkeen toteutumisen (McCon-

nell & Wiley 2010: 5). Helsingissä ja Vantaalla täydennysrakentaminen on pyritty huo-

mioimaan entistä paremmin uusissa pysäköintinormin määrittämistä koskevissa lasken-

taohjeissa. Pysäköintinormia on kevennetty esimerkiksi hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

varrella (Hartiala ym. 2012: 39, Seppälä 2013: 23). Oulussa pysäköintinormi keskustan 

lähikehällä, jolle Kaukovainiokin kuuluu, on tällä hetkellä 1ap/80 as-m2. Suosituksena on 

kuitenkin vähintään yksi pysäköintipaikka jokaista asuntoa kohden. Kaupungin keskus-

tassa pysäköintinormi on hieman lievempi 1ap/100 as-m2 (Oulun kaupunki 2006: 27). 

Vuonna 2009 Oulun seudulla keskimäärin 16 prosenttia kotitalouksista oli autottomia. 
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Kaukovainiolla selvästi suurempi osa, 28 prosenttia, kotitalouksista oli autottomia. Kah-

den auton kotitalouksia Kaukovainiolla oli 17 prosenttia ja Oulun seudun kunnissa kes-

kimäärin 29 prosenttia (Oulun kaupunki 2013b: 14).  

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että pysäköintipaikkojen todellinen tarve Kau-

kovainiolla on voimassa olevaa pysäköintinormia ja kaavoja pienempi. Etenkin vuokra-

asuntojen kohdalla nähtiin olevan tarvetta selvittää pysäköintipaikkojen todellinen tarve. 

Myös Kaukovainion keskuksen pysäköintiselvityksessä autopaikkojen käyttöasteet todet-

tiin melko alhaisiksi (Oulun kaupunki 2013b: 28). Asukaspysäköinnin todellinen tarve on 

monilla muillakin vanhoilla alueilla havaittu huomattavasti pysäköintipaikkojen määrää 

pienemmäksi (Nykänen ym. 2013: 50). Toisaalta yksi haastateltavista huomautti, että 

Kaukovainiolla on tälläkin hetkellä asunto-osakeyhtiöitä, joissa pysäköintipaikkoja on 

liian vähän todelliseen tarpeeseen nähden. Haastattelujen perusteella pysäköintipaikkojen 

tarvetta koko Kaukovainion alueella vähentävät esimerkiksi vuokra-asumisen suuri 

osuus, asukkaiden ikärakenne sekä hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Tulevaisuuden py-

säköintipaikkatarpeeseen vaikuttavat erityisesti joukkoliikenneyhteyksien sekä palvelui-

den taso ja sen muutokset.  

 

Elikkä tää pitää lopputilanteessa olla mahollisimman tasapainonen 

suunnittelukokonaisuus, mistä johtaa. Kyllähän näissä normeissa ja muissa 

varmaan on semmosia tarkennuksen paikkoja hyvän suunnittelun kautta, 

pystytään osottamaan (Haastateltava 12, rakennuttaja). 

 

Muita keinoja vähentää tarvetta pysäköintipaikkojen rakentamiseen ovat esimerkiksi 

vuorottaispysäköinti ja kadunvarsipysäköinti (Helsingin kaupunki 2006: 12). Esimerkiksi 

Kaukovainion palvelukeskuksessa osa pysäköintipaikoista voisi olla päivisin palvelujen 

asiakkaiden käytössä ja illalla alueen asukkaiden käytössä. Haastatteluissa kuitenkin ar-

veltiin, että kynnys vuorottaispysäköintiin siirtymiseen on korkea, koska Suomessa ei 

vielä ole totuttu vastaaviin järjestelyihin. Yksi vaihtoehto voisi myös olla pysäköintipaik-

kojen järjestäminen katujen varsilla. Suomalaisessa kaupunkisuunnittelutraditiossa ka-

dunvarsipysäköinti on kuitenkin yleensä nähty negatiivisena asiana (Santaoja 2004: 47). 

Haastateltavatkaan eivät pitäneet kadunvarsipysäköintiä toimivana ratkaisuna etenkään 

talvella, jolloin autojen lämmityksen järjestäminen olisi vaikeaa. 
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Asunto-osakeyhtiöiden yhteistyön edellytykset 

Täydennysrakentamiselle on monissa lähiöissä periaatteessa hyvin tilaa. Ongelmaksi voi 

kuitenkin muodostua rakentamiseen sopivien tonttien muodostaminen. Olemassa olevat 

rakennukset on usein sijoitettu keskelle tontteja, eikä yksittäisellä tontilla välttämättä ole 

tilaa uudisrakennukselle. Yksittäisellä tontilla käytettävissä oleva rakennusoikeus ei vält-

tämättä riitä tekemään lisärakentamisesta taloudellisesti kannattavaa. Vaikka rakennusten 

välissä olisi runsaasti tilaa uudisrakennukselle, voi rakentamiseen soveltuvan tontin muo-

dostaminen vaatia kahden tai useamman asunto-osakeyhtiön tai kiinteistön tonttien loh-

komista. Tonttien lohkominen tai yhdistäminen edellyttää, että asunto-osakeyhtiöt tai 

kiinteistöt pääsevät yhteisymmärrykseen tulevasta kehityksestä ja mahdollisten hyötyjen 

ja kustannusten jakamisesta (Landis ym. 2006: 706, Hartiala ym. 2012: 38 Nykänen ym. 

2013: 63).  

Taloyhtiöiden yhteistyöstä rakentamishankkeissa ei Suomessa vielä ole kovinkaan 

paljon kokemusta tai tutkittua tietoa. Yhteistyöstä on kokemusta lähinnä ryhmäkorjaus-

hankkeiden yhteydessä, jotka nekin ovat varsin uusi ilmiö. Ryhmäkorjausmallissa use-

ampi taloyhtiö toteuttaa jonkin korjaushankkeen yhdessä. Mallin tarkoituksena on tuottaa 

taloyhtiöille laadukkaampia remontteja ja vähentää niiden kustannuksia (Roininen & Ok-

sanen 2012: 16). Lisärakentamisen yhdistämistä korjausrakentamiseen ovat tutkineet ai-

nakin Lukkarinen ym. (2011), mutta heidänkään tutkimuksessaan ei käsitelty kiinteistö-

jen välisen yhteistyön mahdollisuutta. 

Asunto-osakeyhtiöiden keskinäisen yhteistyön ja ryhmäkorjausten edistämistä kor-

jaustoiminnassa ja lisärakentamishankkeissa suositellaan myös Kaukovainion yleissuun-

nitelmassa. Yhteistyön eduiksi luetellaan taloyhtiöiden osaamisen, asiantuntemuksen ja 

tiedonkulun paraneminen, hankkeiden yhteensovittamisen ja rakentamisesta aiheutuvien 

haittojen hallinnan helpottuminen, piha-alueiden yhteiskäytön helpottuminen sekä ura-

koiden koon kasvaminen ja kokonaiskustannusten väheneminen (Kaukovainion yleis-

suunnitelma 2012: 34). Haastateltavat kuitenkin suhtautuivat asunto-osakeyhtiöiden vä-

lisen yhteistyön onnistumiseen epäilevästi. Hankkeen ajoituksen, eri toimijoiden yhteis-

työn käynnistämisen ja päätöksenteon onnistumisen arveltiin muodostuvan ongelmiksi, 

jos lisärakentamishankkeessa on mukana useampia asunto-osakeyhtiöitä.  
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Ja sitte tämä eri taloyhtiöiden yhteistoiminta, niin oma käsitys kyllä siitä on, 

että ei siitä taho syntyä yhtään mitään. Siellä on liian paljon päättäjiä, että 

jos toisessa taloyhtiössä on 40 osakasta ja toisessa 50, niitä on yhteensä 90 

ja tämä pitäs saaha kanavoitua yksimielisiksi päätöksiksi […] niin siinä sitä 

tekemistä onkin sitte (Haastateltava 6, isännöitsijä). 

 

Osa haastateltavista piti asunto-osakeyhtiöiden yhteistyön onnistumista käytännössä 

mahdottomana. Osa kuitenkin näki myös onnistumisen mahdollisuuksia, jos yhteistyö 

saadaan käyntiin mahdollisimman pienin panostuksin ja jos kaikkien hankkeessa mukana 

olevien taloyhtiöiden osakkaat kokevat saavansa siitä riittävästi hyötyä.  

Yhteisen lisä- ja korjausrakentamishankkeen lisäksi asunto-osakeyhtiöt voivat 

tehdä yhteistyötä esimerkiksi rakenteellisen pysäköinnin tai yhteisten piha-alueiden jär-

jestämisessä, jolloin lisärakentamiselle voi olla helpompi löytää tilaa. Kiinteistöjen yhtei-

sistä piha- ja pysäköintiratkaisuista löytyy paljon esimerkkejä uudisalueilta. Yhteispihoja 

on perustettu uusien asuinalueiden rakentamisen yhteydessä esimerkiksi Helsingin Ara-

bianrantaan. Arabianrannan yhteispihat ovat kaikkien asukkaiden käytössä olevia kortte-

lipihoja, joiden tarkoituksena on lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Piha-alueet on erotettu 

omiksi tonteikseen, jotka omistaa Arabian Palvelu Oy, joka myös vastaa pihojen huol-

losta ja ylläpidosta (Kangasvieri 2011: 14, Arabian yhteispihat 2014). Kiinteistöjen yh-

teisiä pysäköintihalleja on paljon esimerkiksi Helsingin uusilla asuinalueilla. Jyväsky-

lässä Kankaan aluetta on suunniteltu yhteisten väestönsuojien, jätehuollon, pysäköintirat-

kaisujen sekä pihajärjestelyjen varaan. Yhteisratkaisujen taustalla on resurssien ja luon-

nonvarojen mahdollisimman tehokas käyttö sekä rakennus- ja asumiskustannusten pie-

nentäminen (Jyväskylän kaupunki 2014). Vanhalla alueella, jossa kiinteistöjen rajat ovat 

jo vakiintuneet, yhteisen pihan muodostamista pidettiin huomattavasti vaikeampana. 

 

… se on helppo tehä sillon, sillon tuota jo suunnitteluvaiheessa, että ne on 

sitte niinku valmiina. Jäljestä käsin ne on sitte aina vaikeempi, että kaikki 

vaatii sitä aikaa ja siinähän sitte joka taloyhtiöllä on aina pelko, että heitä 

siinä sorretaan, elikkä ne pitäis olla niinku hyvin valmisteltuja (Haastateltava 

4, kiinteistöalan asiantuntija). 

 

Haastatteluissa yhteisten piha-alueiden suurimpina ongelmina pidettiin pihojen käytöstä 

ja ylläpidosta sopimista. Taloyhtiöiden välille arveltiin tulevan riitaa esimerkiksi siitä, 
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minkä verran eri yhtiöiden osakkaat käyttävät pihaa ja miten ylläpidosta aiheutuvat kus-

tannukset saataisiin jaettua oikeudenmukaisesti eri yhtiöiden kesken. Yhdeksi vaihtoeh-

doksi ehdotettiin jonkinlaisen piha-alueen hallinnointiin ja kunnossapitoon keskittyvän 

osuuskunnan perustamista. Osuuskunnan hallitus voitaisiin koota asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten joukosta ja sille voitaisiin palkata oma isännöitsijä. 

Asunto-osakeyhtiöiden välisellä yhteistyöllä voidaan tarkoittaa myös laajempaa 

yhteistyötä, jossa koko lähiötä ja sen täydennysrakentamista tarkastellaan kokonaisuu-

tena. Maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL 1999/15) on määritelty kehittämisaluemenet-

tely, jonka tarkoituksena on tarjota välineet koko alueen kehittämiseksi yhtenä kokonai-

suutena. Menettely tuli esille myös haastatteluissa, mutta sitä on toistaiseksi käytetty to-

della vähän, eikä sen välttämättä uskottu sopivan täydennysrakentamishankkeisiin lain-

kaan. Kurunmäen (2005: 92–93) mukaan kehittämisaluemenettely ei välttämättä tarjoa 

kunnille sen parempia keinoja alueen kehittämiseen kuin tavanomaiset maankäyttösopi-

muksetkaan. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää täydennysrakentamisen toteutumiseen vaikut-

tavia tekijöitä, tutkia lähiöiden täydennysrakentamista osana Oulun kaupungin kehittä-

mistä sekä lopuksi tarkastella täydennysrakentamisen edellytyksiä Kaukovainion lähi-

össä. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, mitkä tekijät vaikuttavat täydennysrakenta-

misen toteutumiseen, etsin vastauksia aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta. Täydennysra-

kentamisen edellytyksinä toistuivat useissa tutkimuksissa hallintoon ja lainsäädäntöön 

liittyvät tekijät, täydennysrakentamisen taloudellinen kannattavuus eri toimijoiden näkö-

kulmasta sekä kaupunkiympäristöön liittyvät tekijät, kuten täydennysrakentamiseen so-

pivien tonttien löytyminen ja asukkaiden suhtautuminen oman elinympäristönsä muutok-

siin (Breheny 1997, Williams 1999, Landis ym. 2006, Lukkarinen ym. 2011). Tutkimus-

kirjallisuudessa esiin nousseet täydennysrakentamisen toteutumiseen vaikuttavat tekijät 

toistuivat pitkälti myös haastatteluissa.  

Täydennysrakentamiseen liittyy samankaltaisia edellytyksiä kaikkialla, mutta 

niissä on myös paljon paikallisia eroja. Joka maalla on esimerkiksi oma lainsäädäntönsä 

ja suunnittelujärjestelmänsä, jotka muodostavat täydennysrakentamisen hallinnollisen 
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kontekstin. Suomessa asukkailla on asunto-osakeyhtiöjärjestelmän kautta paljon enem-

män päätäntävaltaa omaa asuinaluettaan koskevissa asioissa kuin monissa muissa Euroo-

pan maissa. Täydennysrakentamisen edellytykset vaihtelevat suuresti myös eri maiden 

sisällä. Suomessa täydennysrakentamista koskevan tutkimuksen pääpaino on ollut pää-

kaupunkiseudulla ja kaupunkien keskustoissa, joissa rakennusoikeuden arvo ja asuntoihin 

kohdistuva kysyntä ovat melko korkeita (esim. Hartiala ym. 2012, Kyttä ym. 2013, Ny-

känen ym. 2013). Olen tässä tutkielmassa tarkastellut täydennysrakentamista Oulun Kau-

kovainion näkökulmasta. Monissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa lähi-

öissä rakennusoikeuden alhainen hinta ja asuntoihin kohdistuvan kysynnän heikkous te-

kevät täydennysrakentamisesta vaikeampaa. Tällaisilla alueilla täydennysrakentamisen 

suunnittelussa korostuvat erityisesti taloudelliset tekijät.  

Toiseen tutkimuskysymykseeni, mikä asema lähiöiden täydennysrakentamisella on 

Oulun kehittämisessä ja millaisia tavoitteita sille asetetaan, olen vastannut pääasiassa 

dokumenttiaineiston analyysin avulla. Oulun kaupunkiseutu on muihin suomalaisiin kau-

punkiseutuihin verrattuna varsin hajautunut ja yksityisautoilun osuus päivittäisistä kulku-

tavoista on suuri. Monien muiden kaupunkien tavoin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

ja täydennysrakentaminen onkin otettu Oulussa yhdeksi keskeisimmistä kaupungin ke-

hittämisen välineistä. Oulun Maankäytön toteuttamisohjelman 2014–2018 kerrostalotuo-

tannosta 90 prosenttia on olemassa olevien alueiden täydentämistä. (MATO 2013: 16). 

Täydennysrakentamisen painopiste on Oulussa siirtymässä keskustan ympäriltä joukko-

liikennevyöhykkeellä sijaitseviin lähiöihin. Täydennysrakentamiselle asetetuissa tavoit-

teissa korostuivat kestävä yhdyskuntarakenne, olemassa olevan yhdyskunta- ja palvelu-

rakenteen hyödyntäminen sekä asuinympäristön laadun parantaminen. Täydennysraken-

tamiseen on liitetty samankaltaisia tavoitteita myös aiemmissa tutkimuksissa (Santaoja 

2004, Laine 2008b, Landis ym. 2006).  

Kestävän yhdyskuntarakenteen osalta aineistossa korostui erityisesti ekologinen 

kestävyys. Yhdyskuntarakenteen kestävyys yhdistettiin liikkumisen tarpeen ja päästöjen 

vähentämiseen, joukkoliikenteen kehittämiseen sekä energiankulutuksen pienentämi-

seen. Olemassa olevan yhdyskunta- ja palvelurakenteen hyödyntämisessä korostuivat eri-

tyisesti kaupungille koituvat taloudelliset säästöt sekä palveluiden tukeminen asukasmää-

rältään taantuvissa lähiöissä. Hajautunut yhdyskuntarakenne on myös aiemmissa tutki-
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muksissa todettu kaupungille kalliiksi ylläpitää (esim. Sairinen & Maijala 2009: 7). Kau-

punkiympäristön laadun parantamisessa korostuivat esimerkiksi asuinympäristön turval-

lisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, kaupunkikuvan parantaminen sekä asukasrakenteen 

ja asuntotarjonnan monipuolistaminen. Julkisessa keskustelussa ja monissa aiemmissa 

tutkimuksissa lähiöt on nähty kasaantuvan huono-osaisuuden paikkoina ja lähiöuudistus-

ten tavoitteena on usein ollut asukasrakenteen sosiaalinen sekoittaminen (esim. Vilkama 

2011, Hall ym. 2005, Anderson & Musterd 2005). Oulussa asukasrakenteen monipuolis-

tamisessa kuitenkin korostuu erityisesti lähiöiden vanhenevan ikärakenteen monipuolis-

taminen. Suomessa asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen onkin ainakin toistaiseksi ollut 

huomattavasti vähäisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa. 

Dokumenttiaineistossa korostuneet teemat ja Oulun kehittämiselle asetetut tavoit-

teet ovat hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-

teissa (VAT 2000: 10). Tiivis, kestävän kehityksen mukainen ja taloudellinen yhdyskun-

tarakenne onkin viime vuosina noussut vallitsevaksi ihanteeksi niin Suomessa kuin muu-

alla Euroopassa. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin asetetut tavoitteet toteutuvat käytännössä. 

Esimerkiksi Suomessa yhdyskuntarakenne on jatkuvasti hajautunut, vaikka eheyttämi-

sestä on puhuttu jo 1970-luvulta lähtien. Suomalaisten asumisihanteissa ovat etenkin lap-

siperheillä perinteisesti korostuneet luonnonläheisyys ja omakotitaloasuminen (Laine 

2008b, Sairinen & Maijala 2009: 8–9). Yksi keskeisimmistä eheyttämisen ja täydennys-

rakentamisen onnistumiseen vaikuttavista kysymyksistä on se, millä tavoin suunnitteli-

joiden ja asukkaiden ihanteet ja näkemykset hyvästä kaupungista kohtaavat. Lähiöiden 

täydennysrakentaminen voi parhaimmillaan tuottaa todella hyviä tuloksia sekä kaupungin 

että asukkaiden kannalta. Onnistuakseen se vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja 

kaikkien osapuolien huomioimista. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni, mitkä ovat täydennysrakentamisen edellytyk-

set Kaukovainion lähiössä Oulussa, olen vastannut pääasiassa asiantuntijahaastatteluiden 

avulla. Kaukovainion reunoille sekä uudistettavan palvelukeskuksen yhteyteen sijoittu-

valle täydennysrakentamiselle on haastatteluiden perusteella melko hyvät edellytykset. 

Oulun kasvava väestö luo ainakin potentiaalista kysyntää täydennysrakentamisen tulok-

sena syntyville asunnoille ja Kaukovainion keskuksen uudistaminen luo alueen kehittä-

miseen myönteistä ilmapiiriä, joka helpottaa myös muiden hankkeiden käynnistämistä. 
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Keskuksen uudistamista pidettiin Kaukovainion imagon parantamisen ja alueen myöntei-

sen kehityksen käynnistämisen suurimpana yksittäisenä edellytyksenä. Lähiöiden keskei-

nen asema Oulun täydennysrakentamisessa parantaa myös Kaukovainion kehitysmahdol-

lisuuksia. Kaukovainion tulevan kehityksen kannalta ratkaisevaa on palveluiden ja jouk-

koliikenteen laatutaso sekä se, onnistutaanko alueelle rakentamaan kohtuuhintaisia, lap-

siperheitä houkuttelevia asuntoja.  

Täydennysrakentamisen suurimmat haasteet Kaukovainiolla liittyvät jo rakennettu-

jen korttelien lisärakentamiseen. Asunto-osakeyhtiöt ovat erittäin merkittävässä ase-

massa, kun lisärakentamisesta päätetään. Jotta asukkaat kiinnostuisivat lisärakentami-

sesta, pitäisi heidän saada siitä riittävän suuri rahallinen hyöty esimerkiksi peruskorjaus-

ten rahoittamista varten. Rakennusoikeuden alhainen hinta tekee taloudellisesti kannatta-

van lisärakentamishankkeen muodostamisesta Kaukovainiolla kuitenkin hankalaa. Jo ra-

kennettuihin kortteleihin sijoittuva lisärakentaminen on yleensä kalliimpaa ja vaatii 

enemmän suunnittelua kuin aiemmin rakentamattomalle tontille sijoittuva rakentaminen 

(Hartiala ym. 35). Kaupunki ei ainakaan lyhyellä aikavälillä voi juuri vaikuttaa asuntojen 

tai rakennusoikeuden hintaan. Kaupunki voi kuitenkin parantaa lisärakentamisen kannat-

tavuutta asukkaiden näkökulmasta esimerkiksi lisärakentamiseen kannustavilla maan-

käyttösopimusperiaatteilla ja täydennysrakentamiskorvauksella. Asukkaiden ja asunto-

osakeyhtiöiden tarpeet eivät kuitenkaan toistaiseksi ole olleet täydennysrakentamisen 

suunnittelun keskiössä. 

Useissa tutkimuksissa (esim. Hartiala ym. 2012: 38–39, Nykänen ym. 2013: 75) 

mainitut pysäköintipaikkojen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset nousivat myös 

haastatteluissa esiin yhtenä suurimmista täydennysrakentamisen esteistä. Ympäristömi-

nisteriön asettama työryhmä (2014a: 9, 17) esittää raportissaan pysäköintiratkaisujen ke-

hittämistä niin, että ne eivät estä, vaan edistävät lähiöiden täydennysrakentamista. Käy-

tännössä tällä tarkoitetaan rakenteellista pysäköintiä sekä pysäköintinormin keventä-

mistä. Erillisen pysäköintitalon rakennuskustannukset voivat olla noin 20 000 euroa jo-

kaista pysäköintipaikkaa kohden. Maanalaisessa pysäköinnissä kustannukset voivat 

nousta jopa 50 000 euroon pysäköintipaikalta (Oasmaa ym. 2009: 7). Rakenteellisen py-

säköinnin kustannukset nousevat helposti niin korkeiksi, ettei niiden kattaminen ole Kau-

kovainiolla mahdollista. Yksi vaihtoehto pysäköintiratkaisujen rahoittamiseen voisi olla 
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kaupungin tai valtion maksamat tuki esimerkiksi nykyisten hissiavustusten tai uudisalu-

eille kohdistettujen kunnallistekniikka-avustusten tapaan. 

Kaukovainion pysäköintiratkaisuja kannattaisi tutkia kokonaisuutena, jossa selvi-

tettäisiin todellinen pysäköintipaikkojen tarve sekä tutkittaisiin erilaisia vaihtoehtoja tar-

vittavien pysäköintipaikkojen toteuttamiseen. Pysäköintipaikoista osa voitaisiin toteuttaa 

rakenteellisina, osa katujen varsilla ja osa maanpäällisillä paikoitusalueilla. Kaukovai-

nion keskuksessa voitaisiin tutkia tarkemmin mahdollisuutta hyödyntää vuorottais-

pysäköintiä. Pysäköintinormin osalta voitaisiin kokeilla esimerkiksi erilaisten vyöhyke-

mallien soveltamista siten, että pysäköintinormia kevennettäisiin lähiöissä, joissa on toi-

miva joukkoliikenne ja kattavat palvelut. Vuokra- ja omistusasuntojen osuutta alueen 

asuntokannasta sekä asukkaiden ikärakennetta voitaisiin myös käyttää sopivan pysäköin-

tipaikkamäärän arvioimisessa. Yksittäistä täydennysrakentamisen mahdollistavaa pysä-

köintiratkaisua tuskin on olemassa, vaan ratkaisuissa pitää hyödyntää kaikki vaihtoehdot.  

Rakennusoikeuden alhaisen hinnan vuoksi lisärakennusoikeutta pitäisi Kaukovai-

niolla olla melko paljon, jotta hanke olisi taloudellisesti kannattava. Riittävän suuren li-

särakennusoikeuden muodostaminen olemassa olevien kortteleiden yhteydessä voi kui-

tenkin olla vaikeaa. Todennäköisesti lisärakentamiseen soveltuvan tontin muodostaminen 

edellyttäisi monissa tapauksissa useamman asunto-osakeyhtiön yhteistyötä. Asunto-osa-

keyhtiöiden päätöksentekojärjestelmä voi kuitenkin muodostua yhteistyön esteeksi. 

Haastatteluissa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa pidettiin hitaana ja epävarmana ja yk-

sinkertaisesta remontista päättäminenkin nähtiin hankalaksi. Useamman yhtiön yhteisen 

päätöksen aikaansaamisen monimutkaisessa lisärakentamishankkeessa arveltiin olevan 

todella vaikeaa tai jopa mahdotonta. Asunto-osakeyhtiöiden yhteistyöstä ei myöskään 

toistaiseksi ole olemassa kovin paljon kokemusta (Roininen & Oksanen 2012: 16). Yh-

teistyöstä ja sen mahdollisuuksista tarvittaisiinkin lisää tutkimusta ja kokemuksia, joita 

voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yhteistyömahdollisuuden markkinoimisessa asunto-osa-

keyhtiöille.  

Lisärakentamisen määrää rajoittavat myös kaupunkiympäristöön liittyvät tekijät. 

Merkittävä lisärakentaminen muuttaa usein alueen ympäristöä ja kaupunkikuvaa, minkä 

voidaan kokea uhkaavan alueen luonnetta ja identiteettiä (Landis ym. 2006: 713). Kau-

kovainio on määritelty kaupunkikuvaltaan arvokkaaksi ja yhtenäisenä säilyneeksi esimer-

kiksi suomalaisesta lähiörakentamisesta. Väljät katunäkymät ovat tärkeitä Kaukovainion 
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metsälähiöidentiteetille ja myös asukkaat arvostavat niitä (Savolainen 2011). Monet haas-

tateltavat arvelivat, että Kaukovainion asukkaat saattaisivat kokea omaan kortteliinsa si-

joittuvan rakentamisen vähentävän asuinympäristön väljyyttä liikaa. Suunnittelun vuoro-

vaikutteisuuden ja asukkaille merkityksellisten paikkojen tunnistamisen tärkeys korostuu 

myös tässä.  

Haastatteluissa nousi selvästi esiin, että kaupungin aktiivinen rooli erityisesti lisä-

rakentamishankkeiden käynnistysvaiheessa sekä Kaukovainion imagon parantamisessa 

on välttämätön edellytys täydennysrakentamisen onnistumiselle. Lisärakentamiseen ryh-

tyminen pitäisi tehdä asukkaille mahdollisimman helpoksi. Kaupunki voisi tarjota asuk-

kaille tietoa lisärakentamisen vaihtoehdoista sekä kohdistaa tukea hankesuunnitteluun ja 

alkuvaiheessa tarvittavien selvitysten tekemiseen. Asunto-osakeyhtiöissä saatetaan usein 

pelätä, että esimerkiksi lisärakentamisesta on omalle yhtiölle enemmän haittaa kuin hyö-

tyä. Kaupungin kannattaisikin ottaa tämä huomioon asukkaille suunnatussa viestinnässä 

ja hankkeiden suunnittelussa. Kaupungin kannattaisi ehkä nimetä yksittäinen täydennys-

rakentamisesta vastaava henkilö, jonka tehtävänä olisi koordinoida täydennysrakenta-

mista ja siihen liittyvää viestintää asukkaiden, kaupungin ja rakennuttajien välillä. Tällai-

sesta mallista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Vancouverissa. Yhden tutun hen-

kilön kanssa asiointi voi olla asukkaille helpompaa ja luoda enemmän luottamusta siihen, 

että heitä aidosti kuunnellaan (Davison 2011). 

Valtakunnallisella tasolla täydennysrakentamista voitaisiin edistää esimerkiksi eri-

laisia julkisia avustuksia uudistamalla. Tällä hetkellä valtio tukee uudisalueiden rakenta-

mista ARA:n kautta maksettavilla kunnallistekniikka-avustuksilla. Valtion omien eheyt-

tämistavoitteiden täyttämiseksi olisi johdonmukaista kohdistaa ARA:n rahoitusta myös 

täydennysrakentamisen edistämiseen rahoittamalla esimerkiksi alueellisia pysäköintirat-

kaisuja (Hartiala ym. 2012: 42). Kehittämisaluemenettelyn ja kevennettyjen rakentamis- 

ja kaavamääräysten tehokkaampaa hyödyntämistä kannattaisi myös selvittää. Lisäraken-

tamista voitaisiin helpottaa merkittävästi myös muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia niin, 

että päätöksenteko olisi yhtiöissä helpompaa ja suoraviivaisempaa, eikä kukaan osakas 

voisi yksinään kaataa muiden kannattamaa hanketta. Lisärakentamisen houkuttelevuutta 

asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta voitaisiin parantaa myös antamalla yhtiöille mah-

dollisuus esimerkiksi rahastoida lisärakentamisesta saatuja tuloja myöhempiä korjauksia 

tai parannuksia varten.  
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Kaikki lähiöt ovat omanlaisiaan tapauksia, eikä tämän tutkielman tuloksia voi suoraan 

yleistää koskemaan muita lähiöitä. Voidaan kuitenkin olettaa, että esimerkiksi täydennys-

rakentamisen taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät ongelmat ovat useissa lähiöissä sa-

mankaltaisia. Työn yhtenä tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota kaupungit voisivat hyödyn-

tää omien suunnitelmiensa ja jatkoselvitystensä pohjana. Tutkielman tulokset eivät tarjoa 

valmiita vastauksia siihen, miten lähiöiden täydennysrakentamiseen liittyviä ongelmia pi-

täisi ratkaista. Tutkielma onkin enemmin katsaus siihen, mitä kaikkea täydennysrakenta-

mista suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon ja mitä asioita pitäisi vielä tutkia tarkemmin.  

Tutkielmaa varten keräämäni dokumenttiaineiston rajaus onnistui hyvin. Aineisto 

oli sopivan kokoinen ja sain sen avulla kattavan kokonaiskuvan täydennysrakentamisesta 

osana Oulun kehittämistä. Myös haastatteluaineiston avulla onnistuin vastaamaan tutki-

muskysymykseeni hyvin. Minulla ei ollut kovinkaan paljon kokemusta tutkimushaastat-

telujen tekemisestä, kun aloitin haastatteluaineiston keräämisen. Varsinkin ensimmäisten 

haastattelujen jälkeen huomasin monia jatkokysymyksiä, jotka jäivät kysymättä. Kehityin 

kuitenkin haastatteluja tehdessäni ja viimeiset haastattelut sujuivat mielestäni huomatta-

vasti paremmin kuin ensimmäiset. Tämä tutkielma on tehty puhtaasti asiantuntijanäkö-

kulmasta. Täydennysrakentamisesta ja sen edellytyksistä tarvitaan jatkossa enemmän tut-

kimusta myös asukkaiden näkökulmasta. Miten asukkaat itse kokevat kiinteistöjen kor-

jaustarpeen lähiöissä? Miten he suhtautuvat mahdollisuuteen hyötyä lisärakentamisesta 

suoraan rahallisesti?  

Haastatteluissa oli vaikea saada konkreettisia tietoja esimerkiksi siitä, paljonko ra-

kennusoikeutta Kaukovainiolla tarvittaisiin tai paljonko asunto-osakeyhtiön pitäisi saada 

lisärakentamisesta tuloja, jotta se olisi riittävän houkuttelevaa. Tällaisten tietojen saami-

nen olisi ehkä edellyttänyt erilaista tutkimusasetelmaa, jossa tutkimusongelmaa olisi lä-

hestytty konkreettisen esimerkkihankkeen ja -laskelmien kautta. Lisärakentamista kan-

nattaisikin tutkia tarkemmin yksittäisessä korttelissa, jossa voitaisiin arvioida korttelin 

rakennusten korjaustarve ja korjaamisen kustannukset sekä asukkaiden halukkuus rahoit-

taa korjauksia lisärakentamisella. Lisäksi voitaisiin tehdä laskelmia siitä, kuinka suuren 

taloudellisen hyödyn yhtiöt voisivat lisärakentamisesta saada. Myös vuorovaikutteisen 

suunnittelun hyödyntämistä lisärakentamishankkeissa kannattaisi tutkia tarkemmin. Kau-

kovainiolla järjestetyt suunnittelutapahtumat ja muut vastaavat tilaisuudet ovat osoitta-
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neet, että asukkaat ovat kiinnostuneita oman asuinympäristönsä suunnittelusta. Tätä kiin-

nostusta kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Voi hyvin olla, ettei peruskorjaus-

ten rahoittaminen kokonaan lisärakentamisesta saatavilla tuloilla ole realistinen vaihto-

ehto Kaukovainion tapaisissa lähiöissä. Se voi kuitenkin olla hyvä mahdollisuus ainakin 

hieman pienentää asukkaiden osuutta korjausten kustannuksista. 

Kaupungin ja valtion näkökulmasta täydennys- ja lisärakentamisen edistämisen 

suurimmaksi esteeksi voi muodostua tarvittavien taloudellisten- ja henkilöresurssien 

puute. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen sekä lähiöiden ke-

hittäminen ovat valtion ja useimpien kuntien tavoitteena (VAT 2000, Ympäristöministe-

riö 2013a, ARA 2014c). Päättäjillä ei kuitenkaan välttämättä ole riittävästi tahtoa tavoit-

teiden toteuttamiseen käytännössä. Sama ongelma on tunnistettu myös aiemmissa tutki-

muksissa (Sairinen ym. 2009: 277–278). Yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä käydyssä 

julkisessa keskustelussa korostuvat usein ekologiseen kestävyyteen liittyvät kysymykset. 

Keskusteluun kannattaisi ehkä tuoda voimakkaammin myös kaupunkien taloudelliseen ja 

sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä näkökulmia. Lähiöiden täydennysrakentaminen ja yh-

dyskuntarakenteen tiivistäminen voivat onnistuessaan tuottaa kunnalle erittäin merkittä-

viä taloudellisia hyötyjä. 
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