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Helsingissä on 41 pientaloaluetta. Uusi Kaupunkikaava 2050 mahdollistaa näiden 
pientaloalueiden rakennusoikeuksien kaksinkertaistamisen korttelitehokkuuteen 0,4. Raken-
nusoikeuksien noustessa myös maan arvo nousee. Uusi tiiviimpi kaupunkirakenne mahdollis-
taa Helsingin kehityksen raitioliikenteen verkostokaupungiksi. 
 Pientaloalueet ovat keskenään hyvin erilaisia. Niiden rakennuskanta on sekoittunutta, ja 
ne ovat rakentuneet vuosikymmenten varrella tontti kerrallaan. Monilla pientaloalueilla ei ole 
voimassa olevia suunnitteluperiaatteita tai muuta ohjaavaa dokumenttia, ja ensimmäiset asema-
kaavat ovat monien vuosikymmenten takaa. Lisäksi monella pientaloalueella asemakaavavaran-
toa on jäljellä enää vähän.
 Pientaloalueiden täydennysrakentamista suunnitellessa sekä täydennysrakennettavia 
alueita valittaessa tulee ottaa huomioon pientaloalueen saavutettavuus, houkuttelevuus, hintata-
so, rakennuskannan laatu ja kunto, miljööarvot, viheralueiden arvo sekä infran kunto. 
 Pientaloalueet ovat korkeasti koulutettujen, hyvässä sosioekonomisessa asemassa ole-
vien asukkaiden alueita. 
 Kaupunki voi vaikuttaa täydennysrakentamiseen ohjaavasti esimerkiksi asemakaa-
voituksen, poikkeamismenettelyiden, suunnitteluperiaatteiden, rakennuslupaprosessien 
keventämisen, pysäköinnin järjestelyiden, katusuunnittelun, viheraluesuunnittelun, raken-
nusjärjestyksen, veronkevennysten, tonttiin ja typologiaan liittyvien määräysten sekä tontin-
vuokrajärjestelyjen kautta. Lisäksi kaupungin tulee kannustaa asukkaita omaehtoiseen täyden-
nysrakentamiseen kannustaen ja neuvoen.
 Täydennysrakentamista voidaan toteuttaa useilla eri metodeilla. Työn suunnitelmaosuu-
dessa esitellään kolme vaihtoehtoista tapaa tiivistää tyypillistä helsinkiläistä pientaloaluetta. 
Työssä käsiteltävät pientaloalueet on valittu siten, että ne vastaavat otollisen täydennysrakennet-
tavan pientaloalueen kriteereihin. 
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Aura Pajamo: Pientaloalueiden täydennysrakentaminen Helsingissä
Diplomityö, 176 sivua
Elokuu 2018
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�ere are 41 areas for detached housing in Helsinki.  �e new Urban Plan 2050 o�ers the possibi-
lity of doubling the permitted building volume per block to 0,4. As permissions to build grow in 
number, the land thus becomes more valuable. In a more densely built Helsinki, the city’s tramli-
ne network becomes better interconnected.
        �e housing areas each are di�erent. �e building stock is versatile, and the areas have been 
built over the years, lot by lot. In many cases there are no principles for areal planning or other 
directional documents in force, and the original local detailed plans are decades old. In addition, 
on several housing areas the stock for detailed planning is running low.
 While planning and selecting the areas for in�ll development, the accessibility, attracti-
veness, price level, the quality and condition of both the building stock and infrastructure and 
visual environment values are to be considered.
        �e average inhabitant of a detached house is a highly educated Finn. By way of in�ll de-
velopment, more ways for tenure may be introduced to detached house areas, enabling a way to 
prevent the growing trend of segregation of the city.
     On the administrative level, the city may provide direction for in�ll development by o�ering lo-
cal detailed plans and municipal building ordinance, typological regulations, deviation measures 
and tax cuts, plans for lease holding, design principles, tra£c planning, landscape architecture, 
parking arrangements, and by streamlining the permission process. In addition, the city should 
encourage its citizens to independent complementary building, and provide guidance for it.
        In�ll development may be executed in various di�erent methods. In the last chapter of this 
thesis, I present three alternative ways for increasing the density of a typical detached housing 
area in Helsinki. �e chosen detached housing areas match the criteria for pro�table in�ll hou-
sing projects. 
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01.1 Täydennysrakentaminen ilmiönä

Helsinkiin ja muihin Suomen kaupunkimaisiin ympäristöihin 
kohdistuu kuluvalla vuosikymmenellä valtava muuttopaine. 
Kaupunkien väkiluku kasvaa, ja vastaavasti maaseudun kylät 
ikääntyvät ja tyhjenevät. Väestösuunnitteen mukaan Helsingin 
seutu kasvaa noin 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016;12). 
Uudet kaupunkilaiset tarvitsevat uusia asuntoja, palveluja ja 
työpaikkoja. 
 Uusille kaupunginosille tai aluekokonaisuuksille on 
kuitenkin kaupungin rakennuttua vaikea löytää tonttimaata, sillä 
potentiaalinen rakennusmaa on kaupunkialueella useimmiten jo 
käytetty. Ajatusta satelliittikaupungeista pidetään vanhentunee-
na, ja kaupunkia halutaan mieluummin kehittää kokonaisuutena, 
jossa ajan kerrokset saavatkin näkyä. Kaupunkisuunnittelijoi-
den mielenkiinto onkin kohdistunut täydennysrakentamiseen. 
Täydentämisessä olemassa olevaa kaupunkirakennetta tutkitaan 
lisärakentamisen kannalta, toisin sanoen etsitään paikkoja joihin 
voisi joko laajentaa tai purkaa olemassa olevia rakennuksia ja 
rakentaa uusia, suurempia rakennuksia. 
 Täydennysrakentaminen on vanha kaupunki-ilmiö, joka 
on tullut nykyisessä laajuudessaan ajankohtaiseksi kaupunkien 
uuden muuttoaallon myötä. Täydentämällä pystytään elävöit-
tämään kaupunkikuvaa, luomaan uusia asuin- ja toimintamah-
dollisuuksia sekä eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Toisaalta 
täydennysrakentamisella voi olla asukkaiden näkökulmasta myös 
negatiivisia vaikutuksia, kuten viheralueiden väheneminen tai 
itselle merkityksellisten rakennusten tai toimintaympäristöjen 
purkaminen. 
 Täydennysrakentamista voidaan toteuttaa kolmella eri 
tavalla. Olemassa olevilta alueilta voidaan etsiä rakentamattomia 
rakennuspaikkoja, ja rakentaa niille. Tyypillisesti esikaupunki-
alueilla tällaisina rakentamisen paikkoina toimivat pysäköin-
tialueet, vajaakäyttöiset piha-alueet sekä rakentamatta jääneet 
tontit. Alueille on kohtuullisen helppo aloittaa rakennustyöt 
esimerkiksi pysäköintiä uudelleen järjestelemällä. Sato-kotien 
Vantaalle rakennuttama Studiokoti-kerrostalo on hyvä esimerkki 
tämän kaltaisesta täydennysrakentamisesta, jossa pysäköinti-
alueelle rakennettiin uusi kerrostalo.
 Olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan jatkaa ja laajen-
taa. Tämä voi tapahtua erilaisin korotuksin ja lisäsiivin. Tä-
mänkaltainen täydennysrakentaminen soveltuu erityisen hyvin 
tilanteisiin, joissa olemassa olevaa rakennusta tulisi korjata tai 
huoltaa, kuten esimerkiksi putki-, katto- tai julkisivuremontin 
yhteydessä. Tällöin remontin yhteydessä rakennettavan tilan 
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myynnistä saaduin tuloin voidaan rahoittaa muuten kalliita re-
montteja.
 Olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan myös purkaa. 
Tämänkaltaista täydennysrakentamista kutsutaan purkavaksi 
saneeraukseksi. Purkava saneeraus tulee kyseeseen, jos olemas-
saolevan rakennuksen sijoittelu tontilla, massoittelu tai kunto on 
erityisen huono tai estää tontin täydennysrakentamisen.  
 Täydennysrakentamiseen suhtaudutaan Suomen kau-
punkimaisissa ympäristöissä positiivisesti. Väestöstä kuusikym-
mentäkuusi prosenttia hyväksyy täydennysrakentamisen omalle 
asuinalueelleen, jos sen sijoittamiseen ja suunnitteluun pääsee 
itse vaikuttamaan. (Strandell 2017) Kielteisimmin täydennysra-
kentamiseen suhtautuvat ikääntyneet henkilöt, jotka ovat asuneet 
asuinalueella pitkään.  Heillä ympäristön pysyvyys ja tuttuus ovat 
tärkeämpiä tekijöitä kuin esimerkiksi väestönkasvun mahdollis-
tama palvelutason parantuminen. 30-39 –vuotiaat kaupunkilaiset 
suhtautuvat kaikkein avoimimmin täydennysrakentamiseen.
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01.2 Helsingin kaupunkikaava 2050

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta, nykyinen kaupun-
kiympäristölautakunta, hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan eli 
Kaupunkikaava 2050:n syksyllä 2017. Kaupunkikaava on strate-
ginen suunnitelma, jonka pohjalta Helsingin yhdyskuntaraken-
netta kehitetään tulevina vuosikymmeninä. 
Kaupunkikaavalla on suuri merkitys Helsingin tulevaisuudelle. 
Kaupungistuminen on jatkunut voimakkaana kaikkialla maa-
ilmassa.  Helsingin kaupungin väkiluku on kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2008. Rakennusteollisuus ja kaupungin organisaatio ei 
ole vanhentuneen yleiskaavan vuoksi pystynyt tuottamaan riittä-
västi asemakaavavarantoa, asuntoja ja palveluita kaikille haluk-
kaille kaupunkilaisille. Tämän seurauksena Helsingin kiinteistö-
jen hintataso on noussut. Kasvaneiden asuinkustannusten vuoksi 
yhä useammalla helsinkiläisellä ei ole enää ollut mahdollisuutta 
asua kaupungissa. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016)
Kaupunkikaava on esitetty SYKE:n 100 x 100 metrin ruutuihin 
implementoituina aluemerkintöinä. Kaavaruudut osoittavat 
alueelle suunnitellun pääkäyttötarkoituksen ja niihin tulee suh-
tautua strategisina. Kaupunkikaavan luonne on mahdollistava. 
Kaupunkikaavan keskeinen ohjauskeino on mitoitus. Kaava-
ruutujen luonnetta kuvataan tavoitteellisin korttelitehokkuuk-
sin.   
 Kaupunkikaava on Helsingin kaupungin yleissuunnitel-
ma raideliikenteen verkostokaupungista. Kaavassa mahdolliste-
tut, sisääntuloväyliä reunustamaan rakennettavat bulevardit eli 
olemassa olevien kaupunginosien jatkeet luovat uusia asuntoja 
ja palveluita tuhansille uusille asukkaille. Nämä pitkittäissuun-
taiset linjat luovat yhdessä kaavaan merkittyjen poikittaislinjo-
jen (Jokerilinjat 1 ja 2) joukkoliikenteen verkoston, joka takaa 
tehokkaan ja vaivattoman liikenteen koko kaupungissa. Jouk-
koliikenteen solmukohtiin sekä asemanseuduille on osoitettu 
merkittävää lisä- ja täydennysrakentamista niin, että Helsingin 
kaupungin alueelle muodostuu useita lähikeskustoja. Kaavassa 
maankäytön suunnittelu sekä liikennesuunnittelu kytketään 
entistä vahvemmin toisiinsa niin, että joukkoliikenteen saavutet-
tavuutta parannetaan. Tarkempia suunnitelmia tehdessä kävelyä 
sekä pyöräilyä priorisoidaan muiden kulkutapojen yli.
 Toinen tärkeä uudisrakentamisen alue kaupunkikaavassa 
on Malmin lentokenttä. Kolmantena tärkeänä mahdollisuutena 
uudelle rakentamiselle nähdään olemassa olevien alueiden sekä 
erityisesti keskustojen täydennysrakentaminen.
 Yleiskaavavision mukaan Helsingissä on vuonna 2050 
860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa. Osoittamalla tehokkaita 
täydennysrakentamisen paikkoja nämä luvut ovat tavoitettavissa. 
Kaupunkikaavassa ei ole osoitettu uusia työpaikka-alueita, jonka 
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vuoksi on ensiarvoisen tärkeää että olemassa olevia työpaik-
ka-alueita kehitetään ja säilytetään. Työpaikkojen tulee kaupun-
kikaavan mukaan olla helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. 
 Kaupunkikaavan viheralueet esitetään viherverkostona. 
Erityisesti meri on yksi Helsingin kilpailueduista, ja siihen on 
kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkikaavaa valmistellessa. 
 Kaupunkikaava on ensimmäistä kertaa niin sanottu 
rullaava kaava. Kaavaa varten on tehty toteuttamisohjelma, jonka 
avulla kaavan toteutumista seurataan neljän vuoden välein. 
Tällöin on myös mahdollisuus tehdä muutoksia kaavakarttaan 
tarpeen mukaan. Lisäksi kaupunkikaavasta tehdään vuosittain 
seurantaraportti. 
 Käsittelen tässä työssä yleiskaavaan merkinnällä A4 
merkittyjä pientaloalueita. Kyseessä ovat olemassa olevat pien-
taloalueet, joille on uudessa yleiskaavassa mahdollistettu täy-
dennysrakentamista korttelitehokkuuteen 0,4 asti. Yleisesti 
pientalotonteille tämä tarkoittaa tonttitehokkuutta 0,4, sillä 
pientalokortteleissa on harvoin muita toimintoja kuin pientalo-
tontteja. 
 Määräyksen tarkoituksena on yleiskaavaselostuksen 
mukaan ”säilyttää alueiden luonne, mutta mahdollistaa tiivistä-
minen”. Alueita kehitetään tulevaisuudessa asumisen, puistojen, 
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. 
Alueiden pinta-alasta keskimäärin 70 % tai enemmän on kortte-
limaata. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016)
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Kaavio 97. 
Helsingin yleiskaava 2050, kaavakartta. 

Tarkistettu kaavaehdotus, 
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016 

Kaavio X.
Yleiskaavamerkintä:

Asuntovaltainen alue A4
”Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, 

virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen 
käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,40. 

Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 % tai 
enemmän on korttelimaata.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016 
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01.3 Helsingin kaupunkikaavan
  toteuttamisohjelma

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin kau-
punkikaavan toteuttamisohjelman syksyllä 2017. 
 Kaupunkikaavan  toteuttamisohjelma on yleiskaavan to-
teutumisen seuraamista käsittelevä suunnitelma. Siinä annetaan 
suuntaviivat yleiskaavan toteutumisen seurantaan sekä osallisille 
tahoille. Kaupunkikaavan toteuttamisohjelma tarjoaa uusia työ-
kaluja esimerkiksi asemakaavavarannon, liikenteen kehittämisen 
sekä viheralueiden kehittämisen ja toteutumisen seuraamiseksi.
 Toteuttamisohjelma päivitetään neljän vuoden välein eli 
valtuustokausittain. Näin toteutetaan lupausta uuden yleiskaavan 
joustavuudesta niin, että sen suuntaa voidaan korjata tilanteen 
niin vaatiessa. Toteuttamisohjelma asettaa alustavia aika- ja 
toteutumistavoitteita yleiskaavan mahdollistamille projekteille. 
Toteuttamisohjelma siis priorisoi kaupunkikaavassa asetettuja 
maankäytön tavoitteita ja hankkeita niin, että ne ovat taloudelli-
sesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä ja että niiden toteuttaminen 
on sovitettavissa määrättyyn ajankohtaan. Toteuttamisohjelman 

Kaavio 97. 
Helsingin kaupunkikaavan toteuttamisohjelma, prosessikaavio.

(Helsingin kaupunki 2017)
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Kaavio 97. 
Helsingin kaupunkikaavan  toteuttamisohjelman päivitys ja sitominen kaupunkistrategiaan. Toteuttamisohjelma päivitetään neljän vuoden välein.  

(Helsingin kaupunki 2017)

Kaavio 97. 
Helsingin kaupunkikaavan toteuttamisohjelma 2018-2050.

(Helsingin kaupunki 2017)
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ydintarkoitus on olla ohjaava dokumentti asemakaavoituksen 
suunnittelua ja ajastusta varten. (Helsingin kaupunki 2017)
 Toteuttamisohjelma ajastus on jaettu kolmeen vaihee-
seen: I-vaihe (lähitulevaisuus), II-vaihe (keskipitkä aikajakso) 
sekä III-vaihe (kaukaisempi ajanjakso). Jokaiselle ajanjaksolle on 
ajastettu niin täydennysrakentamisen kuin siihen kytkeytyvän 
liikenteenkin hankkeita. Lähitulevaisuuden hankkeet koskevat 
ajanjaksoa 2012–2030, keskipitkän vuosia 2030–2040 ja kaukai-
semman ajanjakson vuosia 2040–2050. Ajanjaksoihin kytkettyjen 
projektien suunnittelun tulee siis alkaa merkittynä ajanjaksona. 
Toteuttamisohjelma ei ota kantaa jo käynnissä oleviin hankkei-
siin, kuten pyöräliikenteen baanaverkoston kasvattamiseen tai 
Jokeri 1 -raitiotien rakentamiseen.
 Toteuttamisohjelman kärkihankkeita ovat kaupunkikaa-
van mahdollistamat sisääntuloväylien täydennysrakentaminen eli 
niin sanotut bulevardit, asemanseutujen täydennysrakentaminen 
sekä niiden mahdollistama raitioliikenteen verkostokaupunki.  
 Toteuttamisohjelmalla sekä siihen kirjatuilla tavoitteilla 
ja lausunnoilla pyritään vastaamaan kaupunkikaavassa asetettui-
hin tavoitteisiin. Täydennysrakentamiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Täydennysrakentamisen alueet asemoidaan toteutus-

Kaavio 97. 
Helsingin kaupunkikaavan toteuttamisohjelma 2018-2050. 

Ajallinen suunnitelma, täydennysrakentamis- sekä liikennehankkeet.
(Helsingin kaupunki 2017)
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aikatauluihin entistä kiinteämmin, sillä asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelmaan eli AM-ohjelmaan on kirjattu, että asemakaa-
voituksesta 40 % on täydennysrakentamista. Toteuttamisohjel-
massa visioidaan kaupungin organisaatioon ns. ”montusta piip-
puun” –tyyppistä täydennysrakentamisen palvelukokonaisuutta, 
jossa organisaation ulkopuolisia rakentajia palvellaan ottaen 
huomioon projektien luontainen eriaikaisuus sekä mahdolliset 
täydennysrakentamisen kannustimet. Lisäksi ohjelmassa kiinni-
tetään erityistä huomiota niin sanottuihin tehottomiin peruskor-
jauksiin, jotka halutaan kitkeä pois. 
Täydennysrakentamisteeman lisäksi toteuttamisohjelmassa esiin 
nostettuja teemoja ovat työpaikkojen säilyttäminen ja luominen, 
sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen ja eriarvoisuuden torju-
minen, modernin ilmastovastuun kantaminen sekä virkistys- ja 
viheralueiden riittävyyden takaaminen. 
 Pientaloalueet eivät ole erillinen teema kaupunkikaavan 
toteuttamisohjelmassa. Kuitenkin monet liikenne- ja täydennys-
rakentamishankkeet sivuavat Helsingin pientaloalueita. Aseman-
seutujen tiivistyessä myös pientaloalueiden eli matalan tiiveyden 
alueiden saavutettavuus ja näin ollen myös rakentamispotentiaali 
ja houkuttelevuus kasvaa. Jo suunnittelussa oleva Jokeri 2 sivuaa 
monia pohjoisen, koillisen sekä itäisen Helsingin pientaloalueita, 
minkä lisäksi ensimmäiseen vaiheeseen kaavailtu Viima-raitio-
linja eli Viikki-Malmi-raitiolinja saavuttaa useat pientaloalueet. 
Asemanseutuja tiivistäessä pientaloalueet täydentyvät erityisesti 
raitioliikennettä sivuavilta osiltaan kaupunkikaavan mukaisesti. 
 Kaupunkikaavan toteuttamisohjelman asemakaavavaran-
nosta vähintään 40 % on suunnattu täydennysrakentamiseen. Jos 
kaupunkikaava hyväksytään nykyisessä muodossa, tulee asuk-
kaille olla tarjolla tietoa sen mahdollisista vaikutuksista. Pien-
taloalueiden osalta rakennusoikeuden nosto ja monilla alueilla 
kaksinkertaistaminen vaikuttaa merkittävästi maan arvoon. Näin 
ollen myös A4-alueiden täydennysrakentamiselle tulisi laatia 
strategia. 
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01.3 Pientalorakentamisen historiaa Helsingissä

1.3.1 Esikaupunkialueet 1900-luvun alussa

Helsinki julistettiin Suomen pääkaupungiksi vuonna 1815, 
mistä alkoi Helsingin asukasluvun voimakas kasvu. Helsingin 
omistamaa maata alettiin jakaa tonteiksi, ja kaupungin keskus-
ta alkoi laajeta. Kaupungin toimintaperiaatteena oli vuokrata 
omistamansa maa laatimansa jaotussuunnitelman mukaisesti 
asukkaille siihen asti, kunnes kaupunki keksi parempaa käyttöä 
maalle. Varsinaista rakennusjärjestystä tai muuta suunnitelmal-
lisuutta ei tonttijaotuksen lisäksi ollut, jonka vuoksi esimerkiksi 
Katajanokalle muodostui työväestön ”hökkelikylä” Esikaupunki-
asutus levisi vähitellen Helsingin niemeltä, kuten Punavuoresta 
ja Kampista Töölöön, Pasilaan ja entisen Fredriksbergin aseman 
läheisyyteen. Nykyisen Helsingin kaupungin vanhimmat esi-

Kaavio 22. 
Helsingin kartta 1876. Kartta perustuu kaupungi-
ninsinööri C. Reuterin asemakaavaan vuodelta 1875. 
Lähde: Saanko luvan - Marja Heikkilä-Kauppinen, 
s. 33



23

kaupungit ovat Hermanni, Toukola, Pasila ja Ruskeasuo (Harvia 
1936; s.61-63).
 Kaupungin vuokratasot kohosivat 1800-1900-luvun 
vaihteessa jatkuvasti. Tämä johtui esimerkiksi siitä, että asema-
kaavoitus ei kyennyt tarjoamaan tontteja yksityisille rakentajille 
tarpeeksi nopeasti. Kaupungin asunto-oloja pidettiin huonoina. 
Lisäksi kaupungin vuonna 1906 voimaan tulleessa asemakaavas-
sa suosittiin sekä tonttien myyntiä vuokraamisen sijaan että kor-
keiden, suhteellisen kalliiden kivitalojen rakentamista yksiker-
roksisten, edullisten puutalojen sijaan. Tämän vuoksi erityisesti 
vähävaraiset, maalta vastikään kaupunkiin muuttaneet asukkaat 
kokivat esikaupunkialueet parempina vaihtoehtoina asumiselle 
kuin silloisen kaupungin keskustan. Esikaupunkialueilla tarjou-
tunut mahdollisuus pienviljelyyn, puhtaaseen hengitysilmaan 
sekä edulliseen asumiseen houkutteli asukkaita siitä huolimatta, 
että esikaupunkialueella asukkaat olivat kaupunki-infran, kuten 
vesi-, katu- ja sähköverkon ulottumattomissa. Toisaalta varak-
kaat kaupunkilaiset kokivat, että esikaupungin maaseutumai-
nen, huviloihin ja omakotitaloihin perustuva asumistyyli edusti 
korkeampaa asumis- ja elintasoa kuin kivikaupungissa asumi-
nen. Varakkaat kaupunkilaiset valitsivat esikaupunkiasumisen ja 
huvilayhteisöt maailmalta virranneen puutarhakaupunkitrendin 
rohkaisemina (Howard, 1898; Harvia 1936, s.67; Salastie, 1979).
 Työväestön esikaupungit alkoivat muodostua pääosin 
pääradan asemanseuduille. Lähes kaikilla esikaupunkialueilla oli 
alun perin ollut varakkaiden kaupunkilaisten huviloita ja kesä-
paikkoja. Vähitellen asutus muuttui kuitenkin ympärivuotiseksi. 
Vuonna 1862 valmistuneen pääradan ympärille muodostuivat 
Malmin, Tapaninkylän, Oulunkylän sekä Pakinkylän eli nykyisen 
Pakilan esikaupungit. Länteen uuden, Turkuun vievän rantara-
dan varrelle rakentuivat vuorostaan varakkaammilla kaupunki-
laisille suunnatut Pitäjänmäen, Haagan, Bergansin eli Leppävaa-
ran, Kauniaisten, Kilon ja Munkkiniemen huvilayhdyskunnat. 
Lauttasaareen muodostui oma, hieman tyngäksi jäänyt huvila-
yhdyskuntansa, jonka lisäksi Otaniemeen tehtiin suunnitelma 
samankaltaisesta yhdyskunnasta. Suunnitelma jäi kuitenkin to-
teutumatta. Kaupungin itäpuolelle perustetiin lisäksi Kulosaaren, 
Marjaniemen, Tammisalon sekä Laajasalon huvilayhdyskunnat. 
Suuri osa näistä esikaupungeista oli Helsingin maalaiskuntaan 
sekä Huopalahden kuntaan kuuluneita niin sanottuja taajaväki-
siä yhdyskuntia, joilla oli rajoitettu itsehallinto-oikeus. Kunnat 
erotettiin emäpitäjistään 1920-luvulla, sillä niiden ylläpidosta ja 
infran rakentamisesta aiheutui liikaa kustannuksia (Harvia 1936, 
s.75; Salastie, 1979). 
 Esikaupunkien muodostumisen yhteydessä alkoi myös 
tonttimaan myynti liiketoimintana. Liike-elämän merkkihenkilöt 
sekä erilaiset osuuskunnat ja yhtiöt alkoivat ostaa kaupungilta 
maatalouteen varattua maata ja myydä sitä eteenpäin pienta-
lotontteina.  Jokaisella esikaupunkialueella toimi jonkinlainen 

Kuva 23a. 
Puukerrostalon tyyppiratkaisuja 1920-luvulta. 

Kuva: Suomalaisen asuntoarkkitehtuurin tarina, 
Lehtovuori 1999

Kuva 23b. 
Pohjolankatu rakentamisvaiheessa.

Puu-Käpylän puupienkerrostaloja. Ympäristö on 
paljas eikä alueella ole sille nykyaikana tyypillistä 

vehreyttä. Puu-Käpylän pihat ovat rakentuneet 
myöhemmin Elisabeth Kochin 

puutarhasuunitelmien mukaisesti.
Kuva: Salastie 1979.



24

kokoava toimija, joka huolehti aluksi myös esikaupunkialueiden 
infrasta kaupungin ollessa kykenemätön tarjoamaan esikaupun-
geille niiden tarvitsemia palveluja. Toimijoiden luonteet erosivat 
toisistaan sen mukaan, minkä sosiaalisen luokan edustajia alueel-
la asui. Pakinkylässä toimivat alueen työväenluokkaisuutta ku-
vastavat osuuskunnat nimeltä Alku, Lepola ja Elo (Harvia 1936; 
s. 112). Kun tonttimaat oli myyty, nämä osuuskunnat hajosivat. 
Huvilayhteisöissä kuten Kulosaaressa ja Marjaniemessa aluetta 
kehittivät osakeyhtiöt, joiden osakkaita kaikki asukkaat olivat. 
Esimerkiksi Marjaniemessä toiminut Oy Marjaniemen Huvi-
layhdyskunta Ab järjesti osakkailleen tien, sähköliittymät sekä 
jopa oman bussilinjan Helsingin keskustaan (Marjaniemi-seura, 
1991).

1.3.2 Huvilayhdyskunnat ennen toista maailmansotaa

Helsinkiin rakentui 1800-1900 –luvun vaihteessa lukuisia huvi-
layhdyskuntia. Yhdyskunnat voidaan jakaa kahteen tyyppiin – 
alueet, joilla kehitys huvilayhdyskunnaksi on tapahtunut hitaasti 
perinteisen kaupunkikehityksen myötä, sekä alueet, joita kehitet-
tiin uuden asemakaavan avulla nimenomaan huvilakaupungino-
siksi. 
 Perinteisen kaupunkikehityksen myötä kehittyneet huvi-
layhdyskunnat olivat maineestaan huolimatta huomattavan he-
terogeenisia. Sen lisäksi, että alueille rakennettiin yhden perheen 
huviloita, rakennettiin alueille myös vuokra-asuntoja. Esimerkik-
si Oulunkylän yhdyskunnassa, Metsälässä ja Veräjämäellä asuk-
kaat asuivat vuokrataloissa ja kuuluivat keskiluokkaan. Pääosa 
näiden yhdyskuntien asukkaista hankki elantonsa kaupungista, 
mikä oli suhteellisen helppoa raideyhteyden vuoksi. Alueilla ei 
ollut suuria yrityksiä tai teollisuuslaitoksia.
 Ylemmille sosiaaliryhmille suunnattuja, kerralla suunni-
teltuja alueita olivat Kauniainen, Munkkiniemi, Meilahti ja Kulo-
saari. Näitä alueita perustettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota 
laadukkaan katuverkon, hyvien palveluiden ja viihtyisän ympä-
ristön luomiseen. Korkean palvelutason toivottiin houkuttelevan 
varakasta väkeä asumaan huvilayhdyskuntiin. Huvila-alueiden 
suunnitteluun osallistui aikansa parhaita insinöörejä ja arkki-
tehteja, ja mallina käytettiin englantilaisia puutarhakaupun-
kiesimerkkejä, kuten Port Sunlight Bournville sekä Hampstead 
Garden Suburb. (Salastie, 1979)

1.3.3 Työväen esikaupungit 

Työväestön esikaupunkialueita, suurimpina Malmi-Tapanilaa, 
Tikkurilaa, Leppävaaraa sekä Pitäjänmäkeä kehitettiin tasavertai-
suuden periaatteella. Alueita palstoitettiin ja rakennettiin hurjal-
la vauhdilla – esimerkiksi vuosina 1910-1930 Tapanilan alueelta 
erotettiin 3 500 asuntopalstaa. Rakennukset sijaitsivat omilla 
tonteillaan, ja ne olivat yhden perheen asuintaloja. Rakennus-

Kuva 24b.
Pakilan elanto. Elannon vanha sekatavaramyymälä. 
Rakennus on nykyään asuinkäytössä.
Kuva: Pakilan seudun historia ry., 1981.

Kuva 24a.
Marjaniemenranta 5. Tyypillinen marjaniemeläinen 
itserakennettu hirsirakenteinen huvila.
Kuva: Marjaniemi-seura, 1991.

Kuva 24b.
Kulosaaren huvilakaupunki. 
Kuva: Salastie 1979.
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tyyppi oli 1 –tai 1 ½ -kerroksinen harja- tai mansardikattoinen, 
neliöpohjainen erillispientalo. Talot olivat keskenään hyvin sa-
manlaisia, mutta puutarhojen ja viljelyspalstojen eroavaisuuksilla 
asukkaat saivat luotua persoonallista, vehreää ilmettä alueelle.  
 Samanaikainen rakentaminen, tyyppitalot sekä materiaa-
lien samankaltaisuus tuottivat ympäristöstä hyvin homogeenista. 
Alueilla oli puutarhakaupunki-ideologiasta poiketen julkisia tilo-
ja, kuten urheilu- ja työväentaloja sekä lukuisia kaupallisia palve-
luita. (Salastie, 1979) Alueiden yhteisöt olivat tiiviitä ja asukkaille 
tarjottiin paljon yhteistä toimintaa. Esimerkiksi Pakilassa oli 
oma vapaapalokunta, urheiluseura Pakilan Veto, sekä Työväen 
urheiluliitto TUL:n urheilutoimintaa, josta erityisesti paikallisten 
organisoimat hiihtokilpailut olivat suosittuja (Pakilan seudun 
historia ry., 1981).

1.3.4 Helsingin suuri alueliitos 1946 ja 
 jälleenrakennuskausi

Suomen jälleenrakennuskaudella tarkoitetaan talvisodan jäl-
keistä valtavaa rakentamisen aaltoa. Sotien jälkeen Suomessa oli 
satoja tuhansia kodittomia kansalaisia, jotka tarvitsivat kipeästi 
uusia asuntoja. Sodassa asuntonsa menettäneiden suomalaisten 
lisäksi luovutetun Karjalan väestö siirrettiin länteen.
Vuonna 1940 säädettiin siirtoväen pika-asutuslaki ja viittä vuotta 
myöhemmin maanhankintalaki. Uudet maanhankintalait antoi-
vat valtiolle oikeuden ottaa haltuunsa yksityishenkilöiden omis-
tamaa maata ja jakaa sitä uudelleen sotaevakoille, mahdollistaen 
näin Suomen historian suurimman maareformin. Hankkeen 
alkuperäisenä tarkoituksena oli jakaa suuria maatiloja osiin, jotta 
jokainen perhe olisi saanut oman, pienen maatilan. Tontteja ja 
tilaa jaettiin kuitenkin myös kaupungeista, jolloin tontit olivat 
pienempiä ja varsinaista viljelysmaata ei ollut.
 Helsingissä oli jo vuonna 1928 aloitettu prosessi, jossa 
Helsingin kaupungin ympäristön kunnallista jaotusta haluttiin 
muuttaa. Helsingin esikaupunkialueita haluttiin liittää Helsin-
gin kaupunkiin, sillä kaupungin omasta rakennusmaasta oli 
pulaa. Hankkeen edistämiseksi sisäasiainministeriö nimitti Yrjö 
Harvian tekemään kattavan selvityksen liitokseen vaikuttavista 
tekijöistä. 
 Harvia aloitti työnsä heti nimityksen saatuaan. Tehtävä 
osoittautui kuitenkin huomattavasti haastavammaksi kuin mitä 
Harvia tai valtioneuvosto oli alun perin ajatellut. Lisäksi työ jäi 
vuonna 1939 syttyneen sodan ajaksi kesken. Harvia ehti julkaista 
ennen sotien syttymistä vain ensimmäisen osan tekemästään kat-
tavasta selvityksestä, niin sanotun Päämietinnön. Tämän lisäksi 
Harvia julkaisi 17 erillistä mietintöä koskien Helsinkiin liitettävi-
en alueiden erityispiirteitä alue kerrallaan. 
 Mietinnöissään Harvia pohtii seuraavien alueiden lisää-
mistä Helsingin kaupunkiin: Huopalahti, Haaga, Oulunkylä, 

Kuva 25b.
Uimahyppääjät Vantaan rannalla. 
Kuva: Pakilan seudun historia ry., 1981

Kuva 25a.
Kaupunkimaista pientaloasutusta 

rakennusnäyttelyssä vuonna 1932, pohjapiirros.
Kuva: Lehtovuori 1999.
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Kulosaari, Pitäjänmäki, Pakinkylä, Malmi-Tapanila, Herttuanie-
mi, Itäinen saaristo, Västersundom, Tikkurila, supistettu Hel-
singin maalaiskunta, Leppävaara, Tammisalo sekä Kauniainen. 
Helsingin tavoitteena oli liittää itseensä erityisesti alueita, joissa 
kaupungin maanomistus ylitti 50 % maa-alasta (Harvia 1940, s. 
93). 
 Helsinki olisi toivonut, että alueet olisi saatu liitettyä 
kaupunkiin jo vuoden 1941 alusta. Tämä johtui siitä, että Neu-
vostoliitto vaati Suomea luovuttamaan suuria maa-alueita idästä, 
jonka vuoksi Suomen piti asuttaa alueelta siirretyt suomalaiset 
uudestaan (Harvia 1940, s. 64). Lopulta liitos ei kuitenkaan 
toteutunut niin nopeasti kuin olisi toivottu, ja alueet liitettiin 
Helsinkiin vasta vuonna 1946. Kaikkia mietinnöissä käsiteltyjä 
alueita ei liitetty Helsinkiin, vaan Tikkurilan, Leppävaaran ja 
Kauniaisen alueet jäivät Helsingin ulkopuolelle.

1.3.5 Jälleenrakennuskauden pientalot (1940-1960)

Evakkojen asuntopulaa helpottamaan perustettiin vuonna 1941 
Suomen Arkkitehtiliiton toimesta jälleenrakennustoimikunta. 
Toimikunnan tarkoituksena oli rakennuskannan standardisointi 
rakentamisprosessin keventämiseksi ja tehostamiseksi. Jälleenra-
kennustoimikunnan alla toimiva Suunnitteluapu teki ja julkaisi 
tyyppitalojen suunnitelmia standardisoimislaitoksen RT-kor-
teissa. Suunnitteluavussa oli mukana aikansa nimekkäimpiä 
arkkitehteja, kuten Alvar Aalto, Aarne Ervi, Viljo Revell, Yrjö 
Lindegren ja Aulis Blomstedt. Kahdenkymmenen suomalaisen 
talotehtaan yhteenliittymäksi muodostettiin Myyntiyhdistys 
Puutalo, joka alkoi tuottaa Suunnitteluavun laatimia tyyppitaloja. 
Jälleenrakennuskaudella rakennetut pientaloalueet tunnistaa-
kin helposti nimenomaan talotyypistä, joka on ympäri Suomen 
samankaltainen. Talot tunnetaan nykyään useimmiten nimellä 
rintamamiestalo. (Sädevirta 2003)
 Suomalaisten tyyppitalojen lisäksi ruotsalaiset lahjoittivat 
Suomeen 2000 elementtirakenteista asuintaloa. Talotyyppejä oli 
neljä, ja ne olivat suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia. Suo-
malaisista tyyppitaloista poiketen niin kutsutut ruotsalaistalot 
olivat yksikerroksisia. 
 Maanhankintalain vuoksi Helsinki oli velvollinen kaa-
voittamaan ja luovuttamaan 8000 tonttia eli yli puolet silloisesta 
kaupunkialueesta, evakoille ja rintamamiehille. Tontteja luovu-
tettiin Malmilta, Tapanilasta, Oulunkylästä, Tuomarinkylästä, 
Kaarelasta, Talista, Pukinmäestä, Herttoniemestä ja Vartiokyläs-
tä. 
 Tyyppitalot ovat typologialtaan lähes neliöpohjaisia 
erillispientaloja. Talojen runko on puuta, ja niissä on tiili- tai 
metalliharjakatto. Talot voivat olla 1 tai 1,5-kerroksisia. Joissain 
versioissa myös kellari on rakennettu. Tyyppitalojen värimaailma 
oli alun perin punavalkoinen (maalina perinteinen punamulta), 

Kuva 24a.
Torpparinmäki 1950-luvulla.
Pientalot rakennettiin peltojen ja 
niittyjen ympäröimille metsäsaarekkeille.
Kuva: Salastie 1979.

Kuva 24a.
Tyypillinen jälleenrakennuskauden tyyppipientalo.
Kuvat: Salastie 1979.
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mutta myöhemmin väreiksi vakiintuivat murretut keltaisen, sini-
sen, vihreän ja ruskean sävyt. 
 Tyyppitalojen tontit olivat 700-1200 m² ja pitkänomaisia. 
Rakennukset sijoitettiin tontin etuosaan joko katulinjan suuntai-
sesti tai 45 asteen kulmaan maastonmuodosta riippuen. Säännöl-
linen rytmitys luo miellyttävää, yhtenäistä katutilaa jälleenraken-
nuskauden pientaloalueille. 
 Kiinteistöviraston puutarhaneuvoja Elisabet Koch suun-
nitteli jälleenrakennuskauden pientaloalueille mallipihat, eli ylei-
sen suunnitelman tonttien puutarhoista. Koch mielsi puutarhan 
yhdeksi asunnon huoneista, ja korosti suunnitelmissaan pihan 
käytettävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja toisaalta ympäri-
vuotisuutta. Pihat jakautuivat kolmeen osaan: etupuutarhaan, 
oleskelupihaan sekä hyötytarhaan. Valtaosa tontista oli tarkoi-
tettu kasvien ja hedelmien viljelyyn helpottamaan sodanjälkeistä 
ruokapulaa. Tontin takaosan oleskelupihan tarkoitus oli olla 
persoonallinen ja värikäs ”kesäkoti” toisin kuin etupihan julkisen 
etupuutarhan, jonka oli tarkoitus olla edustava ja luoda miellyt-
tävää katutilaa kulkijoille. (Sädevirta 2003)
 Osa jälleenrakennuskauden pientaloalueista on suojel-
tu ja ne ovat edelleen olemassa lähes alkuperäisessä asussaan. 
Suurin osa jälleenrakennuskauden pientaloalueista on kuitenkin 
vuosikymmenten saatossa purettu ja täydennysrakennettu niin, 
että alkuperäinen suunnitelma ja miljöö eivät ole enää nähtä-
vissä. Parhaiten säilyneet jälleenrakennuskauden pientaloalueet 
ovat Pirkkola, Lampuotilantie, Marttila, Pakilan rintamamies-
talot, Länsi-Herttoniemen omakotialue sekä Hepokalliontien 
omakotialue. Näistä alueista Pirkkolalla ja Länsi-Herttoniemellä 
on valtakunnallinen Museoviraston inventointiin perustuva 
RKY- eli rakennettu kulttuuriympäristömerkintä (Museovirasto 
2009). 
 Rintamamies- eli jälleenrakennuskauden tyyppitaloa käy-
tetään usein suomalaisen kulttuurin kuvaajana. Kari Hotakaisen 
menestysromaanissa ”Juoksuhaudantie” päähenkilö tavoittelee 
rintamamiestaloa ratkaisuna omien perhesuhteidensa korjaa-
miseen. Päähenkilölle rintamamiestalo symboloi niin sanottua 
onnistunutta suomalaista elämää – paikkaan kuuluvuutta ja 
kunnollisuutta (Sädevirta 2003).

1.3.6 Teolliset tuotteet ja rakentamisen kokeilut: 1960-luku

1960-luvulla suomalaisten kaupungistuminen jatkui. Maaseu-
dulta muutti jatkuvasti lisää väkeä kaupunkeihin, erityisesti 
Helsinkiin. Tämän vuoksi myös pientaloalueita kaavoitettiin ja 
rakennettiin entistä enemmän. Toisaalta kehittyvän kaupungin 
ja lisääntyvän ihmismäärän vuoksi alueita alettiin myös ensim-
mäistä kertaa täydennysrakentaa. 1960-luvun suuret kaupun-
kirakenteelliset muutokset, kuten lähikeskustojen rakennus ja 
kasvavat liikennevirrat muokkasivat pientaloalueiden rakennetta 
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huomattavasti. Esimerkiksi Pakilan yhtenäinen pientaloalue 
jakaantui osiin uusien, leveämpien autoteiden myötä. Erityisesti 
lähellä keskustaa sijainneet pientaloalueet, kuten Pasila ja Ou-
lunkylä, kokivat täydellisen muodonmuutoksen vuosikymmenen 
aikana kun pientalot purettiin ja niiden tilalle rakennettiin uusia 
kerrostaloja. (Salastie 1979)
 Jälleenrakennuskauden tyyppitaloja rakennettiin 
1960-luvulla edelleen, mutta niiden muotokieltä alettiin pitää 
kömpelönä ja vanhanaikaisena. Kansallisten tyyppitalojen sijaan 
talotehtaat alkoivat tuottaa omia talopakettimallistojaan. Esi-
merkiksi Tiilikeskuksen suosittuja ”Eero” ja ”Juhani”-tyyppisiä 
pakettitaloja on edelleen monilla suomalaisilla asuinalueilla. Ra-
kennusten muoto oli laatikkomainen ja yksikerroksinen. Talojen 
ullakoista ja toisista kerroksista sekä kellareista luovuttiin, sillä 
portaiden käyttöä pidettiin rasittavana (Lukander 2010).  Aika-
kaudelle tyypillistä oli, että aiemmasta tyyppitalojen luomasta 
miljööstä haluttiin erottautua. Lisäksi kaavoissa annettiin talon-
rakentajille suhteellisen vapaat kädet toteuttaa pientaloalueiden 
täydentämistä, eikä alueiden yhtenäistä ilmettä valvottu (Salastie 
1979). 
 Tiilestä tuli suosittu rakennusmateriaali. Täystiilen lisäksi 
markkinoille tulivat erilaiset kevytbetoni- ja harkkotuotteet. 
Perinteiset eristeet vaihtuivat markkinoille 60-luvun puolivälissä 
tulleisiin mineraalivillaeristeisiin. Materiaalivalikoiman kasvusta 
huolimatta suurin osa pientalojen rungoista rakennettiin kuiten-
kin perinteiseen malliin ns. pitkästä tavarasta. Puurakennusten 
nykyinen runkojaon standardi, 60 cm (k60) on 60-luvulla yleis-
tyneen lastulevyn vakioleveys. Rakennusten yläpohjat ja kantavat 
kattorakenteet rakennettiin vuosikymmenen alussa vielä kap-
paletavarana paikoilleen, mutta vuosikymmenen loppupuolella 
esivalmistetut kattoristikot yleistyivät. 
Myös rakennusten julkisivumateriaalivalikoima laajeni. Jul-
kisivuissa käytettiin tiiliä, rappausta sekä asbestisementti- ja 
mineraalilevyjä. Julkisivujen käsittelyn oli tarkoitus korostaa 
rakennusten vaakasuuntaista, matalaa ja leveää ilmettä. Aiempia 
vuosikymmeniä suuremmat, esivalmistetut ikkunat ja umpiolasit 
aseteltiin nauhamaisiin, vaakasuuntaisiin ryhmiin (Lukander 
2010).

1.3.7 1970-luku: rivitaloistuminen ja Asuntomessut

1970-luvulla alkoi pientaloalueiden täydennysrakentaminen. 
Varhaiset jälleenrakennuskauden palstoitus- ja asemakaavasuun-
nitelmat oli rakennettu täyteen. Pientaloalueet olivat kuitenkin 
edelleen suosittuja asuinympäristöjä, jonka vuoksi alueille tarvit-
tiin lisää tilaa rakentamiselle. Pientaloalueille laadittiin kaavoja, 
joissa tonteille annettiin rakennusoikeutta entisen et=0,2 sijaan 
jopa et=0,4. Ajatuksena oli, että tontilla olevan rakennuksen 
lisäksi entisen puutarhan alueelle olisi kirveenvarsijärjestelyin 
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ollut mahdollista rakentaa uusi kaksikerroksinen pientalo.   
Asemakaavan väljyyden ja määräysten vähyyden vuoksi tilanne 
kääntyi kuitenkin niin, että rakennuttajat purkivat alkuperäisen 
talon ja rakensivat tilalle pitkän rivitalon. Rivitaloistuminen 
korostui erityisesti Pakilassa, jossa rakennuttajat ostivat kaksi 
peräkkäistä tontti ja rakensivat näin muodostuneelle pitkälle 
tontille koko korttelin läpi kulkevan rivitalojonon. Tätä ilmiö-
tä kutsutaankin pakiloitumiseksi, ja siitä on nähtävillä viitteitä 
myös muilla Helsingin pientaloalueilla (Heikkilä-Kauppinen, 
2012, s. 241). Tämä asemakaavojen löyhyys yhdistettynä miljöön 
valvonnan puutteeseen johti siihen, että 1970-luvulla pienta-
loalueiden ilme alkoi muuttua sekavaksi kokoelmaksi erityylisiä 
kytkettyjä ja erillisiä pientaloja erilaisin kattomuodoin, julkisivu-
materiaalein sekä kerrosluvuin. Ainoa miljöötä suojeleva mää-
räys pientaloalueiden asemakaavoissa oli usein tontin katualueen 
puoleisesta reunasta laskettu 4-5 metrin istutusvyöhyke, jolla 
katutila pidettiin suhteellisen entisen kaltaisena. 
 Valmispientalomarkkinoille tuli entistä enemmän vaih-
toehtoja. Rakennuttajat pitivät talotehtaan valmismalleja tur-
vallisena vaihtoehtona verrattuna arkkitehdin suunnittelemaan, 
yksilölliseen pientaloon. Lisäksi asukkaiden toiveet muuttuivat 
– pientaloalueille haluttiinkin rakentaa yksinkertaisten puu- ja 
tiilitalojen lisäksi talotehtaan katalogista valkoisia kahitiilipalat-
seja sekä kolmiomaisia käkikellotaloja. Ongelmana näissä ra-
kennuksissa oli se, etteivät ne ottaneet rakennuspaikan miljöötä 
huomioon lainkaan. Tämä ongelma on edelleen tunnistettavissa 
pientaloalueilla ympäri Suomen (Heikkilä-Kauppinen, 2012, s. 
242). 
Pientalorakentaminen oli huikean suosittua kaikkialla Suomessa. 
Niinpä pientalorakentamisen uusia tuulia esittelemään perus-
tettiin Asuntomessut. Messut järjestettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1970 Tuusulassa, jolloin paikalle rakennettiin 45 eril-
lispientaloa sekä viiteen rivitaloon sijoitetut 21 rivitaloasuntoa. 
Messualueella olivat edustettuina ajan suurimmat talovalmistajat, 
kuten Myyntiyhdistys Puutalo, Rakennusdomino Oy, Bungalow 
ja Tiilikeskus Oy. Arkkitehti-lehti kritisoi aluetta sen yhtenäisyy-
den puutteesta ja sekavasta yleisilmeestä. Tästä huolimatta asun-
tomessut ovat edelleen lähes vuosittain järjestettävä suomalaista 
asumista esittelevä tapahtuma (Kammonen, 2012).

1.3.8 1980-luku: maanpäälliset kellarit

1980-luvulla pientaloalueiden täydennysrakentaminen jatkui. 
Helsingissä alettiin ensimmäistä kertaa puuttua edellisinä vuo-
sikymmeninä tapahtuneeseen pientaloalueiden yhtenäisyyden 
häviämiseen. Vuonna 1985 arkkitehtitoimisto Pekka Tommila 
sai tehtäväkseen selvityksen talotehtaiden tyyppitalojen sijoit-
tamisesta kaupunkiin. Tommilan raportti nimeltä ”Valmistalo 
ja kaupunkikuva” innoitti myös silloista rakennustarkastaja Olli 

Kuva 29.
Yksi- ja kaksikerroksisia rakennuksia.

 Helsingin rakennusvalvontaviraston arkkitehti Sep-
po Kontiolan esimerkkikuva siitä, miten pientalon 

kerrosten lukumäärä lain mukaan lasketaan. 
Kuva: Heikkilä-Kauppinen, 2012.
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Penttilää laatimaan uudenlaisen rakennustarkastajan ohjeen, 
josta rakennuttaja saattoi tarkistaa valitsemansa talotyypin sovel-
tuvuuden rakennuspaikalle. Ohjeessa kehotettiin tarkastamaan 
kolme asiaa suhteessa naapureihin – katujulkisivu, rakennuksen 
sijainti tontilla sekä etupiha. Jos valittu talotyyppi ei läpäissyt 
testiä, talotyyppiä tuli muuttaa. Jos taas testi läpäistiin, rakennut-
taja saattoi ottaa yhteyden rakennusvalvontavirastoon (Heikki-
lä-Kauppinen, 2012, s. 138).
 1980-luvulla rakentajien tavoitteena oli maksimoida 
rakennusluvassa annettu kerrosalan määrä. Maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa annettiin lupa rakentaa niin sanottu maanpäällinen 
kellarikerros, ja sijoittaa sinne erilaisia huolto- ja aputiloja, kuten 
sauna- ja pesutilat, taloudenhoitohuoneet, varastoja sekä auto-
paikka, eli tiloja joita laki ei määritellyt asuintiloiksi. Asuintilojen 
määritelmään kuuluivat huoneet, jotka olivat 220 cm korkeita ja 
joissa ikkunapinta-ala oli vähintään 1/10 huoneen pinta-alasta. 
Tämän porsaanreiän vuoksi useisiin pientaloihin rakennettiin 
ylimääräinen kerros, jonka korkeus on, ainakin lupapiirustusten 
mukaan, 219 cm. Tiloihin saatettiin rakentaa ikkunoita, jotka 
kuitenkin peitettiin lopputarkastuksen ajaksi. (Heikkilä-Kauppi-
nen, 2012)
 Tämän kerrosalasekaannuksen vuoksi pääkaupunkiseu-
dulla luotiin ensimmäistä kertaa kolmen suurimman kaupungin, 
Helsingin, Espoon ja Vantaan, yhteiset rakennuslain tulkinnat 
kokoava dokumentti ”Pientalorakentamisen kerrosalatulkintoja”. 
Tällainen kuntien välinen yhteistyö oli aikanaan ennenkuuluma-
tonta (Heikkilä-Kauppinen, 2012). Nykypäivänä pääkaupunki-
seudun rakennusvalvonnat tuottavat vuosittain yhteisiä tulkinta-
dokumentteja. 

1.3.9 1990-luku: Lama ja talopaketit

Pientaloja alettiin rakentaa 90-luvulla vähemmän kuin ennen. 
1990-luvun lama pysäytti rakennusteollisuuden hetkeksi lähes 
kokonaan. 
 90-luvulla pientalorakentamisessa siirryttiin lähes koko-
naan kivirakentamiseen. Rakennusten koko kasvoi merkittävästi, 
ja pientaloista tulikin huvilamaisempia kuin ennen. Rakennukset 
olivat väriltään vaaleita, ja niissä saattoi edelleen olla palatsimai-
sia piirteitä, kuten koristeellisia pylväitä ja kaariaiheita. Raken-
nukset ovat valkoisiksi rapattuja. 
 Toisaalta myös puurakentamisen suosio jatkui. Taloteh-
taat tarjosivat entistä enemmän perinteisiin talomalleihin viittaa-
via talopaketteja. Puurakennusten väreiksi valikoituivat haaleat 
pastellit, kuten vaaleanpunainen, -sininen ja –keltainen. Raken-
nuksissa oli paljon romanttisia koristeaiheita, kuten koristeellisia 
ikkunanpieliä ja koukeroisia kattomuotoja.
 Rakennusten ilmanvaihtotekniikka parantui, ja useimpiin 
rakennuksiin alettiin asentaa ilmastointilaitteita. Lisäksi raken-

Kuva 30.
Käkikellotalo. Julkisivulautakunta ei puoltanut yllä 
olevaa käkikellotalojulkisivua vuonna 1981. Alempi 
julkisivu meni läpi muutosten jälkeen myöhemmin.
Kuva: Heikkilä-Kauppinen, 2016.
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nusten julkisivuihin alettiin lisätä tuuletusaukkoja, mikä paransi 
osaltaan ilman vaihtuvuutta ja sisäilman terveellisyyttä. 
 1990-luvulla alettiin myös kiinnittää huomiota raken-
nusmateriaalien terveellisyyteen. Asbestin käyttö kiellettiin 
kokonaan, jonka myötä rakennusmateriaalit muuttuivat myrkyt-
tömämmiksi. Materiaalien kulutuksen kesto kuitenkin heikkeni, 
jolloin rakennukset vaativat aiempaa enemmän huoltoa. 
 Helsinkiin rakennettiin 1990-luvulla uraa uurtava eko-
kaupunginosa Eko-Viikki. Myös Eko-Viikissä on kytkettyjä pien-
taloja. Eko-Viikin tarkoituksena oli olla uuden ajan asuinalue, 
jonka rakentamisessa sekä suunnittelussa painotettiin ekologisia 
arvoja. Pientaloalueet ovat kautta aikojen toimineet testiympä-
ristöinä rakentamisena, ja Eko-Viikki on erinomainen esimerkki 
tästä.

1.3.10 2000-luku: Helsinki-pientalo ja kaupunkipientalot

2000-luvun puolessa välissä Helsingin silloinen rakennusvalvon-
ta, kaupunkisuunnitteluvirasto sekä tonttiosasto huomasivat, että 
markkinoilta puuttui pientaloalueiden täydennysrakentamiseen 
sopiva talotyyppi. Talotyypin tuli olla kyljistään umpinainen, 
jolloin rakennuksen voisi rakentaa myös pienelle tontille. Lisäk-
si rakennuksen tuli olla riittävän pieni, sillä markkinoilla olleet 
talotyypit olivat kooltaan erittäin suuria ja tämän vuoksi ne eivät 
kelvanneet täydennysrakentamiseen. Lisäksi pientaloalueiden 
täydennysrakentaminen kulutti huomattavasti viranomaisten re-
sursseja, sillä jokainen pientaloprojekti ja talomalli piti arvioida 
ja muokata monta kertaa ennen rakennusluvan antamista.
Laadukkaiden tyyppitalojen pulan vuoksi Helsingin kaupun-
ki järjesti kilpailun, jossa etsittiin suunnittelijaa niin sanotulle 
Helsinki-pientalolle. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Fron-
delius+Keppo+Salmenperä Oy. Talotyyppi on sijoitettavissa 
tontille siten, että se sivuaa tontin rajaa yhdeltä tai kahdelta 
ulkoseinältään. Helsinki-pientaloille luotiin oma rakennuslu-
vanhakuprosessi, joka on normaalia lupaprosessia huomattavasti 
lyhyempi. Tämä johtuu siitä, että Helsingin kaupunki on osaltaan 
jo hyväksynyt Helsinki-pientalon suunnitelmat, jolloin raken-
nuslupa voidaan antaa huomattavasti nopeammin ilman erityis-
tä rakenteisiin, asuintilojen laatuun sekä typologiaan liittyvää 
tarkastelua. Lisäksi Helsinki-pientalolle rakennuslupaa hakevat 
saavat rakennuslupamaksusta 25 prosentin alennuksen. Osaltaan 
Helsinki-pientaloprojekti on paluu jälleenrakennuskautta edeltä-
viin ja sen aikaisiin kaupungin omiin tyyppipientaloihin. (Heik-
kilä-Kauppinen 2012)
 Helsinki-pientalon lisäksi kaupungin mielenkiinto koh-
distui 2000-luvun puolivälin jälkeen townhouseihin eli kaupun-
kipientaloihin. Britanniasta ja Hollannista tuttu korkea rivita-
lomainen talotyyppi ei ole yleistynyt meillä juuri lainkaan, ellei 

Kuva 31a.
Ekologinen neljän asunnon rivitalo Eko-Viikissä.

Kuva: Mod Arkkitehdit. 
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oteta huomioon muutamia Munkkiniemen brittiläistyyppisiä 
kaupunkipientaloja. Kaupunkipientalot nähtiin oivana keinona 
tiivistää kaupunkia ja toisaalta tarjota asukkaille mahdollisuus 
omaan ulkotilaan. 
 2000-luvun aikana kaupunkipientalotontteja on kaavoi-
tettu muiden muassa Kalasatamaan, Jätkäsaareen, Alppikylään 
sekä Malminkartanoon. Malminkartanon Vuorenjuuren alue oli 
yksi ensimmäisistä Suomessa valmistuneista townhousekohteis-
ta. Rakennukset ovat kytkettyjä, mutta kukin taloista on omalla 
tontillaan. Vuorenjuuren miljöö on perinteinen, ja rakennusten 
mittakaava on pieni. Rakennusten julkisivujen rytmityksessä on 
pieniä eroja, mikä luo miellyttävää vaihtelua kaartuvaan katuti-
laan. Vastaavia kaarevia townhousekohteita on pääkaupunkiseu-
dulla myös esimerkiksi Espoon Leppävaaran kylkeen sijoittuva 
Säterinmetsä.

Kuva 31b.
Malminkartanon Vuorenjuuren 

kytkettyjä pientaloja.
Kuva: Mapio.
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01.4 Pientaloalueiden sosiaaliset kysymykset ja  
 segregaatio

Pientaloasuminen on kuluneen vuosisadan aikana nähty itses-
tään selvänä asumisen tapana. Oma tontti ja sille sijoittuva pien-
talo olivat normi – vuosisadan alussa erittäin harvat suomalaiset 
asuivat kaupunkien keskustoissa, saati kerrostaloissa. Yleisesti 
pääkaupunkiseudun alueiden kehitys on ollut viime vuosisadalla 
erittäin tasaista ja näin ollen poikennut kansainvälisen metro-
polikehityksen päätrendistä. (Kytö et al, 2016). 1960-70 –luvulla 
väestö alkoi vähitellen siirtyä kerrostaloihin kaupunkiseuduille, 
mutta pientaloasuminen oli edelleen suosittu vaihtoehto. Työs-
säkäyvillä aikuisilla oli mahdollisuus ostaa pientalo sekä tontti. 
Helsingin pientaloalueiden imagot erosivat toki toisistaan, mutta 
alueiden sosioekonominen status oli sekoittunut ja alueilla oli 
rinta rinnan omistus- ja vuokra-asuntoja. 
 Tilanne on kuitenkin muuttunut.  1990-luvun laman 
jälkeen Helsingin sisäiset sekä pääkaupunkiseudun alueelliset 
erot alkoivat voimistua. Helsinki, kuten muutkin suurkaupungit, 
kamppailee kasvavaa alueiden keskinäistä eriytymistä eli segre-
gaatiota vastaan. (Kytö et al, 2016)

1.4.1 Muuttoliike pientaloalueille

Pääkaupunkiseudun muuttovirtoja tutkittaessa todettiin, että 
korkeakoulutetut muuttavat joko uusille tai mittavan täyden-
nysrakentamisen alueille tai vaihtoehtoisesti pientaloalueille. 
Vuosina 2000-2012 eniten korkeakoulutettuja voittivat muutossa 
Aurinkolahti, Arabianranta, Latokartano, Myllypuro, Länsi-Paki-
la sekä Paloheinä. Lisäksi alueet, joille muutti kaikkein eniten alle 
15-vuotiaita, olivat pientaloalueita. Pientaloalueille muuttaa siis 
hyvätuloisia asuntokuntia joilla on lapsia. (Kytö et al, 2016, s. 34).
 Pientaloalueiden kaavoittamisella voi pyrkiä vaikut-
tamaan tulevaan asuntorakentamiseen. Kunnat saavat hyvinä 
muuttajina pitämiään kotitalouksia sitä enemmän, mitä enem-
män niissä oli rakennettu pientaloja. (Kytö et al, 2016, s. 98) 

1.4.2 Pientaloalueiden asukkaat ja vieraskielisyys

Pientaloalueilla asuu hyvin vähän vieraskielistä väestöä. Vieras-
kielisten osuus on asuinalueilla sitä pienempi, mitä suurempi 
omistusasumisen osuus on koko asuntokannasta. Lisäksi reilu 
kolmannes kantaväestövaltaisista pienalueista on asuntokannal-
taan pientalovaltaisia. Sekä talon että asunto-osakkeen omistus 
on vieraskielisillä selvästi kantaväestöä harvinaisempaa. 
Kansainvälisistä esimerkeistä poiketen Suomessa vieraskielinen 
väestö ei ole selkeästi sijoittunut omiin keskittymiinsä. Suomen-  
ja ruotsinkielistä kantaväestöä on kuitenkin keskittynyt omille, 
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eksklusiivisille alueilleen erityisesti pientaloalueilla. (Vilkama, 
2011)

1.4.3 Alueellinen eriytyminen Vantaalla

Vantaalla toteutettiin vuonna 2017 tutkimus ”Alueellinen 
eriytyminen Vantaalla 1995–2015”, jossa seurattiin kaupungissa 
tapahtuvaa muuttoliikettä sekä eri asukasryhmien sijoittumista 
kaupunkiin. Tutkimuksen peruskysymyksenä oli alueellinen 
eriytyminen sekä siihen johtavat syyt. Tutkimusaineisto koskee 
luonnollisesti vain Vantaata, mutta sen tulokset ovat sovelletta-
vissa myös muihin pääkaupunkiseudun kuntiin.
 Vantaan alueiden väliset erot ovat kasvaneet huomat-
tavasti tutkimusajanjakson aikana. Eri tuloryhmien eriytymi-
nen on voimistunut, ja tuloryhmät sijoittuvat selkeästi tietyille 
alueille. Tutkimusajanjaksona tapahtuva eriytyminen johtuu 
osin vuokra-asuntokannan keskittymisestä sekä vieraskielisten 
korkeasta osuudesta tietyillä alueilla. (Vantaan kaupunki, 2018)
 Tutkimuksessa Vantaan kaupunkialue jaettiin Tilasto-
keskuksen 250 m x 250 m ruutuihin, joille jokaiselle määriteltiin 
luokka. Tutkimuksessa käytettiin kuutta eri luokkaa, joista kaksi 
koskee pientaloalueita:

• Omakotitaloalue, ruudussa vähintään 80 % väestöstä asuu 
yhden asunnon pientaloissa tai erillisissä pientaloissa

• Pientaloalue, ruudussa vähintään puolet väestöstä asuu pien-
talomaisesti (erillistaloissa tai rivi- tai luhtitaloissa). Yli 80 % 
ei kuitenkaan asu erillistaloissa (vrt. omakotialue).

Pientalo- ja omakotialueiden työttömyys on koko seurantajakson 
ajan ollut koko kaupunkialueen matalinta. Ero kaikkein kor-
keimman työttömyyden alueiden eli kerrostaloalueiden sekä ma-
talimman työttömyyden alueiden eli omakotialueiden kesken on 
lisäksi kasvanut vuoden 2005 jälkeen. Keskihajontaa kuvaavasta 
käyrästä huomataan kuitenkin, että pien- ja omakotialueiden vä-
linen hajonta työttömyyden suhteen on suurempaa kuin uusilla 
kerrostaloalueilla. Tämä johtuu pientalovaltaisten alueiden erilai-
sista pro�ileista – osassa työttömyyttä voi olla paljonkin, osassa 
ei lähes lainkaan.  
 Pienituloisuuden osuus kaupungin alueilla on eriytynyt. 
90-luvulla pienituloisia oli tasaisesti vajaa 15 % kaikkien alueiden 
asukkaista. Tällä hetkellä lähiöiden pienituloisuus on noin 18 %, 
kun taas pientalovaltaisilla alueilla osuus on vain 13 %. Erityi-
sesti omakotitaloalueet (erillispientaloalueet) ovat pro�loituneet 
suurituloisimpien asuinalueiksi. 
 Pientaloalueilla asuu kaikkein vähiten matalasti koulu-
tettuja asukkaita. Lisäksi pientaloalueiden koulutustaso jatkaa 
edelleen kasvuaan, kun taas lähiöissä ja kerrostaloalueilla kehitys 
on pysähtynyt. Omakoti- ja pientaloalueet ovat pro�loituneet 
korkeasti koulutetumpien asuinalueiksi, vaikka 90-luvulla ne ei-
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Kaavio 97. 
Vain perusasteen koulutuksen saaneiden osuus väestöstä tutkituilla aluetyypeillä ja koko Vantaalla vuosina 1995, 2005, 

2010 ja 2014. Kuviossa tummemmalla ja yhtenäisellä viivalla on esitetty aluetyyppien keskiarvot, ja mustalla katkoviivalla 
Vantaan keskiarvo. Haaleammat katkoviivat kuvaavat keskihajontaa. Kuvaajasta on luettavissa, että koulutustason kasvu on 

loppunut kaikilla muilla tutkimuksessa käsitellyillä alueilla paitsi pientaloalueilla.
Kuva: Vantaan kaupunki 2018. 

Kaavio 97. 
Pääkaupunkiseudun väestön jakautuminen asuntojen hallintasuhteen mukaan kieliryhmittäin, 31.12.2008. 

Kotimaisia kieliä puhuva väestö asuu todennäköisemmin omistusasunnossa kuin vieraskielinen väestö.
Kuva: Vilkama 2011. 
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vät poikenneet väestön koulutustason suhteen kerrostaloalueista. 
 Sekä keskimääräistä parempia että keskimääräistä huo-
no-osaisempia asuinalueita on enemmän kuin vuonna 1995. 
Alueet ovat erilaisempia sekä eristäytyneempiä kuin ennen. 
Pientaloalueet ovat korkeakoulutettujen, hyvätuloisten kantasuo-
malaisten asukkaiden alueita. (Vantaan kaupunki, 2018)

1.4.4 Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelmassa tuodaan voimak-
kaasti esiin alueellisen eriytymisen vähentäminen. Helsingin 
tavoitteena on olla segregaation ehkäisyn eurooppalainen huip-
puesimerkki, ja mahdollistaa kaupunginosien tasavertaisuus ja 
hyvinvointi. Eriytymisen vähenemiseen pyritään vaikuttamaan 
kiinteistökannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tasapai-
nottamisella. (Helsingin kaupunki, 2017:13, s. 35–36)
 Eriytymistä tapahtuu alueilla, joiden maine on heikenty-
nyt. Maineeseen vaikuttavat negatiivisesti fyysisen ympäristön 
sekä asuntojen heikko kunto ja laatu, koulujen heikentynyt mai-
ne sekä vuokra-asuntovaltaisuus. Täydennysrakentamista ja sen 
avulla tapahtuvaa fyysisen ympäristön laadun nostoa kaipaavat 
erityisesti asemanseudut. 
 Pientaloalueiden näkökulmasta strategia painottaa erityi-
sesti hyvinvoivien alueiden kykyä kantaa myös tuetun asumisen 
vaikutukset sosiaaliseen tasapainoon. Pientaloalueille voitaisiin 
siis rakentaa huomattavasti nykyistä enemmän muita kuin omis-
tusasuntoja. Alueiden täydennysrakentamisen keinoina nähdään 
tonttitehokkuuden nostaminen sekä uusien asuntotyyppien 
kokeilut. Raideyhteydet, jotka luovat uuden verkostokaupungin, 
sijoittuvat usein pientaloalueiden reunoille, ja näitä asemanseu-
tuja tulisi tiivistää (Helsingin kaupunkiympäristö 2017:13). 
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01.5 Asuminen murroksessa

1.5.1 Sosiotekninen muutos
Muutos- eli transitiotutkija Frank Geels esitteli vuonna 2002 
kaavion, jolla havainnollistetaan uusien keksintöjen ja ilmiöiden 
yleistymistä valtavirtakulttuurissa. Geels kehitti kaaviomenetel-
män kuvaamaan uusien teknisten laitteiden ja tekniikoiden yleis-
tymistä. Se sopii kuitenkin hyvin kuvaamaan myös rakennusalan 
ilmiöitä, sillä rakentaminen on voimakkaasti sidoksissa vallalla 
olevaan kulttuuriseen ja tieteelliseen ilmapiiriin. Geels käyttää 
kaaviosta ja analyysimenetelmästä termiä Multi-Level Perspecti-
ve eli MLP. 
 MLP-kaaviossa pystyakselilla on paikallisten vaikuttajien 
rakenne pienimmästä suurimpaan.  Luokkia on kolme: vaikut-
tajamarginaali, yleisesti hyväksytty järjestelmä eli valtavirta sekä 
sosioteknologinen ilmapiiri. Vaaka-akselilla näytetään kulunut 
aika. (Roberts, 2015)
Valtavirta (The Socio-technical Regime). Valtavirta tarkoittaa 
sosioteknistä systeemiä, joka on järjestetty kulloinkin vallal-
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Kaavio 38. MLP-kaavio, Geels (2002;2011) mukaan.
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la olevan tekniikan tai toimintatavan ympärille. Valtavirtaan 
vaikuttavat erilaiset tekniset ja sosiaaliset elementit, kuten tek-
nologiat, toimintatavat ja lainsäädäntö, taloudelliset järjestelyt, 
kuluttajien ja käyttäjien toiminta, tiede sekä kulttuurinen ilma-
piiri. Jokainen näistä osa-alueista on erittäin voimakkaasti kiinni 
valtavirta-ajatuksessa sekä ns. status quossa, mikä tekee valtavir-
ran horjuttamisesta tai uusien toimintatapojen omaksumisesta 
erittäin vaikeaa. 
Marginaali (protective niche). Marginaaliryhmä on joukko 
uusia ja kokeellisia sosiaalisia ja teknisiä toimintatapoja. Näil-
lä ruohonjuuritason kokeiluilla ei ole resursseja kilpailla val-
tavirran kanssa, sillä tuote, palvelu  tai muu kokeilu on usein 
keskeneräinen ja toisaalta valtavirran dominoiva vaikutus on 
erittäin voimakas. Kokeiluille annetaan mahdollisuus erilaisissa 
tutkimusympäristöissä ja pilottiprojekteissa, joissa taloudellinen 
tuottavuus ei ole ainoa onnistumisen mittari. 
Sosiotekninen ilmapiiri (socio-technological landscape).
Ilmapiirillä tarkoitetaan yhteiskunnassa tapahtuvia pitkän aika-
välin muutoksia. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi poliittisen 
ilmapiirin muutokset ja talouden kausivaihtelut, jotka voivat 
osaltaan joko mahdollistaa tai tuhota marginaalin ja valtavirran 
pyrkimykset. Yleisen ilmapiirin muutokset voivat myös pakottaa 
valtavirran keventämään vaatimuksiaan tai esimerkiksi höllentä-
mään lainsäädäntöä, jotta marginaalitoimijoilla olisi realistisem-
mat mahdollisuudet kilpailuun. (Roberts 2015)

1.5.2 Helsinkiläiset pientaloalueet muutoksessa

Pientaloasumisen arvot, kuten yksityisyys, oma piha-alue, suuret 
asunnot, ydinperhekeskeinen asukaspro�ili, etäisyys naapuriin 
sekä viimeisen 70 vuoden aikana henkilöautoilu ovat olleet 
voimakkaina rakentamista ohjaavina tekijöinä pientaloalueilla. 
Tilanne on kuitenkin nyt muuttumassa.
 Uusille helsinkiläisille on tehtävä tilaa myös pienta-
loalueille. Alueille on siis rakennettava lisää. Lisäksi uuden Kau-
punkikaavan tullessa voimaan asukkaat todennäköisesti kiinnos-
tuvat sen vaikutuksista omalla alueellaan. 
 Muutos näyttäytyy usein asukkaille kuitenkin uhkaavana. 
Tämä on tyypillinen ilmiö kaikkialla maailmassa ja kaikilla asu-
tetuilla alueilla. Muutospelkoa kuvataan termillä ”present bias” 
eli nykytilavinouma. Kaupunkisuunnittelun piirissä nykytilavi-
noumalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa valintatilanteessa parhaaksi 
koettu vaihtoehto on se, joka on lähinnä tai jopa täsmälleen sama 
kuin nykytila. Näin tapahtuu, vaikka todellisuudessa asioiden py-
syminen täsmälleen samanlaisena kuin nykyään on pitkän päälle 
kaikkein epätodennäköisin vaihtoehto. 
 Pientaloalueiden asunnot ovat tyypillisesti suuria. Tällöin 
alueille keskittyy analyysini mukaan asuntokuntia, joihin kuuluu 
kaksi aikuista ja muutama lapsi. Yhteiskunta on kuitenkin muut-
tunut rakenteellisesti verrattuna esimerkiksi 50-lukuun. Väes-
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tön ikääntyminen, muuttuvat perhemuodot, maahanmuutto ja 
työelämän rakennemuutos eli väestön yksilöllistyvät asuintarpeet 
muuttavat yhteiskunnan ilmapiiriä. Ne asettavat Geelsin teorian 
mukaan muutospaineita valtavirtaan. 
 Monille pientaloalueille täydennysrakennetaan jo tällä 
hetkellä. Muutos on kuitenkin hidas, kun alueille on tehty uusia 
tonttikohtaisia postimerkkikaavoja tai annettu poikkeuslupia. 
Geelsin teorian perusteella nämä yksittäiset projektit ovatkin 
olleet marginaaliluokassa. Nyt olisi aika nostaa systemaattinen 
täydennysrakentaminen yleisesti hyväksyttyyn valtavirtaan. 
 Seuraavan 40 vuoden aikana pientalorakentamisessa 
noudatetaan luultavasti samanhenkisiä arvoja kuin viimeisen 
70 vuodenkin aikana. Alueet tulevat kuitenkin olemaan erilaisia 
kuin ennen, tavalla jota emme edes vielä voi ennustaa.
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1.5.3 Täydennysrakentamiskeskustelun muutos 
 kaupungin näkökulmasta

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosasto 
tuotti vuonna 1979 raportin ”Pientaloalueiden kaupunkikuvalli-
nen selvitys”. Raportissa käsiteltiin pientaloalueiden silloista tilaa, 
kaupunkikuvallisia elementtejä sekä tehtyjä virheitä. Raportissa 
ei käsitellä varsinaisia täydennysrakentamisohjeita tai –suun-
nitelmia, vaan aihetta lähestytään olemassa olevan rakenteen 
kautta kuvin ja kaavioin. 
 Raportin pääviestinä on 50-lukulaisen, nykyään jälleen-
rakennuskautena tunnetun erittäin yhtenäisen pientalomiljöön 
ihannointi. Raportin kirjoittaja, arkkitehti Riitta Salastie arvos-
telee pientaloalueiden täydennysrakentamista ja toivoo paluuta 
entisen kaltaisiin, vehreisiin ja hyvin organisoituihin pientaloym-
päristöihin. Rivien välistä sekä kuvista voidaan lukea kritiikkiä 
60- ja 70 –luvulla yleistyneitä yksikerroksisia pientaloja kohtaan. 
Nämä rakennukset ovat mittakaavaltaan raportin mukaan vää-
ränlaisia pientaloalueille eivätkä sovi alueiden erillispientaloista 
koostuvaan rakeisuuteen. Lisäksi raportissa arvostellaan niin 
sanottua käkikellotalomallia, joka pohjautuu Alpeilla sijaitseviin 
puutaloihin. 
 Selvityksen kirjoittamisen aikaan pientaloalueilla alkoi 
näkyä selkeästi esivalmistettujen rakennustuotteiden yleistymi-
nen. Yksikerroksiset talomallit, kiviaineiset talot ja vaaka-aiheet 
olivat täysin uudenlaisia ja vastakohtana perinteiselle neliöpoh-
jaiselle puutalolle. Pientaloalueilla ei ollut päällystettyjä katuja, 
vaan suurin osa kulkureiteistä oli hiekkateitä. 
 Suurin ero nykyiseen täydennysrakentamiskeskusteluun 
lienee suhtautumisessa muutokseen. Raportissa Salastie toivoo, 
että pientaloalueita täydennysrakennettaisiin samanhenkisillä 
rakennuksilla kuin mitä alueella on aiemminkin ollut. Tämän-
kaltainen täydennysrakentaminen tuottaa toisaalta yhtenäistä 
katutilaa ja asuinympäristöä, mutta sulkee pois mahdollisuuden 
asuntotarjonnan monipuolistamiseen. Raportin kirjoittamisen 
ja nykyhetken välillä tapahtunut merkittävä pientaloalueiden 
muutos ja uusiutuminen sallii osaltaan myös nykyrakentajalle 
enemmän liikkumavaraa typologian ja erityisesti asuntokokojen 
suhteen. 
 Yleisesti ajatus siitä, että kaikki alueen rakennukset olisi-
vat lähestulkoon samanlaisia tai edes saman sarjan variaatioita, 
tuntuu nykypäivänä melko mahdottomalta. Toisaalta vuonna 
1979 toiveena ei ollutkaan rakennusten täysi yhdenmukaisuus. 
Salastie huomauttaa, että jälleenrakennuskauden alueita ei suun-
niteltu tietoisesti esteettisestä näkökulmasta, vaan talot ja miljöö 
toteutettiin toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden periaatteilla. 
Jälleenrakennuskauden pientaloalueilla sekä esimerkiksi Käpylän 
pientaloalueella rakennukset on sijoiteltu ja rakennettu tiettyjen, 
itsestäänselvyyksinä pidettyjen mutta varsin löyhien suunnitte-

Kuvat 42 a, b ja c.
Katutilaa heikentäviä tekijöitä pientaloalueilla 

Salastien raportin mukaan. Samat lainalaisuudet ja 
huomiot pätevät myös nykypäivänä. Autojen säilytys 

tulisi hoitaa tontin sisällä, jotta se ei vaikuttaisi niin 
voimakkaasti katutilaan.

Kuvat: Salastie 1979.

Kuva 42a.
Asfaltoitu autojen säilyttämiseen tarkoitettu etupiha.

Kuva 42b.
Autoja säilytetään pihalla ilman katosta.

Kuva 42c.
Katutilaa rikkoo kadun rajaan rakennettu umpise-

näinen autokatos.
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luperiaatteiden mukaan. Näistä merkittävimpänä voidaan pitää 
rakennusten yhdenmukaista typologiaa sekä suhdetta katuun. 
Periaatteiden puitteissa rakennuksiin on ollut mahdollista toteut-
taa persoonallisia piirteitä, kuten aiemmin mainitut julkisivun 
väritykset, lisärakennelmat ja pihojen järjestelyt. 
 Nykyajan rakentaja saattaa kuitenkin kokea typologiaan 
ja standardisointiin liittyvän ohjeistuksen ja määräykset rajoitta-
vina. Pientaloasumiseen kiinteästi liittyvä ”oma tupa, oma lupa” 
–ajatus sisältää myös oletuksen siitä, että omasta asunnosta voi 
tehdä sellaisen kuin itse haluaa. Toistuvat ratkaisut ja yhtenäisen 
rakennustavan, saati tonttijärjestelyjen, aika on pientaloalueilla 
ohi. Yhtenäiskulttuurin murtuessa asukas toivoo asunnoltaan 
yhä enemmän persoonallisia, omiin mieltymyksiin ja elämänta-
paan soveltuvia ratkaisuja.
 Toisaalta taas esimerkiksi pientalovalmistajat tarjoavat 
asiakkailleen typologialtaan lähes samanlaisia ratkaisuja kuin 
70-luvun lopullakin. Rakennusten markkinoinnissa korostettu 
yksilöllisyys ja muunneltavuus eivät todellisuudessa tarjoa aitoja, 
uusia vaihtoehtoja kuluttajille. Haasteena nykyajan täydennys-
rakentamisessa onkin rakennusten sovittaminen monipuoliseen 
pientalokantaan siten, että yksityisyyden, toiminnallisuuden ja 
ympäristön arvot säilyvät. Tällöin rakentaminen siirtyy entistä 
enemmän erikoisratkaisujen pariin.
 Raportissa käsitellään pientaloalueita katutilan sekä ton-
tinosien hierarkian näkökulmasta. Tekstissä nostetaan esiin huo-
noina esimerkkeinä erityisesti pitkänomaisille pientalotonteille 
rakennetut rivitalot, jotka muuttavat tontin rakenteen ja organi-
saatiosuunnan luoden tontin pitkälle sivulle kujamaisen ajoväy-
län. Sama aihe on esillä myös nykypäivänä kirveenvarsitonttien 
ja erilaisten rasitejärjestelyiden yleistyttyä. Kulkureittien määrä 
tulee asuntojen lukumäärän kasvaessa myös kasvamaan entises-
tään, jolloin reittien keskittäminen tulee erityisen tärkeäksi. Näin 
säästetään istutettavaa, puutarhamaista tontinosaa. Erityisen 
tärkeänä Salastie pitää yhtenäistä katukuvaa vehreine, jatkuvine 
pensasistutuksineen ja matalinen säleaitoineen vastakohtana 
henkilöautoilua varten tehtyjen rakenteiden, kuten asfaltointien 
sekä autosuojien rytmittämälle katutilalle. 
 Rakennusoikeuksien reipas nosto luo haasteen pienta-
loalueiden maankäytön suunnitteluun. Haaste on siis sama kuin 
40 vuotta sitten – pelkäämme, että alueita täydennetään ”väärin”. 
Tuhlaileva maankäyttö, pientaloalueille sopimattomat typologiat, 
paikkaan sopimattomat julkisivut ja viherarvojen tuhoaminen 
heikentävät pientaloalueiden miljöötä. Toisaalta on myös tärkeää 
rakentaa pientaloalueille sellaista ympäristöä, jossa asukkaat 
haluavat asua ja elää. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että täyden-
nysrakentamiseen tehdään selkeä ohjeisto, jotta voimme välttää 
Salastien raportissakin mainitut, 70- ja 80-luvuilla tehdyt virheet 
pientaloalueilla.
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01.7 Kaupunkiluonto pientaloalueilla

1.7.1 Pientaloalueiden ekosysteemi

Pientaloalueet ovat yleisesti erittäin vehreitä. Tonteilla olevat 
yksityiset piha-alueet ovat kiinteä osa pientaloasumista. Oma 
yksityinen piha on suurin arvo, jonka pientaloasuminen voi 
asukkaalle taata – kaupungissa kun ulkotilat ovat aina jaettuja 
vähintään naapurien kanssa. Pientaloalueilla on pyritty säilyttä-
mään paikalla olevia luontoarvoja, kuten isoja puita ja niittyjä. 
Tämän lisäksi pientaloalueiden viherrakenne koostuu istutetusta 
kasvillisuudesta. Pientaloalueilla yleisten viheralueiden määrä 
on kaikkein pienimmillään, mutta kotipuutarhat voidaan nähdä 
osana viherrakennetta (Kaupunkisuunnitteluvirasto 2014).
 Vehreä yleisilme on yksi suurimmista pientaloalueiden 
arvoista. Asukkaat arvostavat niin sanottua luonnonläheisyyttä, 
vaikka vihreä onkin pientaloalueilla suurimmaksi osaksi ra-
kennettua. Pientaloalueiden täydennysrakentaminen tuleekin 
toteuttaa tavalla, joka vahvistaa ja parantaa pientaloalueiden 
sinivihreitä arvoja. 
 Maisema-arkkitehtuurin ja viherrakenteen puitteissa 
luontoarvoja kutsutaan ekosysteemipalveluiksi eli luonnonhyö-
dyiksi. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia 
ja säätelemiä palveluja, kuten ruuan ja hapentuotantoa, kaasujen 
kierron ja paikallisilmaston säätelyä sekä viher- ja virkistyspal-
veluja. Ekosysteemipalveluja tunnistamalla tavoitellaan entistä 
tietoisempaa luonnonvarojen käyttöä sekä niitä koskevia päätök-
siä. Kaupunkilaisten elämä on edelleen riippuvainen ekosystee-
mipalveluista, kuten ruuasta ja juomasta. 
 Ekosysteemipalveluiden arviointi vaikuttaa merkittävästi 
maankäytön suunnitteluun. Yleisesti luonnon ekosysteemeistä 
tiedetään kuitenkin vielä liian vähän. EU on laatinut erilaisia 
työkaluja paikallisten ekosysteemien arviointia varten. Nämä so-
vellukset ja arviointimenetelmät eivät kuitenkaan ole keskenään 
vertailukelpoisia lähtötietojen erilaisuuden vuoksi. Lähtötietojen 
keruu erilaisin menetelmin tuottaa siis epämääräistä tietoa jota 
ei voi verrata toisiinsa (Vähä-Piikkiö, 2018). Lisäksi Suomessa 
on tutkittu erittäin vähän kaupunkiluontoa verrattuna muuhun 
kaupunkialueiden ulkopuolella olevaan luontoon, josta on ole-
massa erittäin laadukasta ja kattavaa tietoa. Toisaalta on todettu, 
että luonnon diversiteetti on rakennetuilla alueilla paikoin jopa 
parempi kuin rakentamattomilla alueilla.
Ekosysteemien turvaamiseksi on luotu erilaisia kaavoitukseen si-
dottuja indeksejä ja suunnittelumenetelmiä, kuten viherkerroin. 
Näiden indeksien tavoitteena on minimoida rakentamisen vai-
kutus ekosysteemiin. Käytännössä indekseissä lasketaan erilaisia 
kertoimia maapintaa peittäville materiaaleille, ja pyritään näin 
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luomaan mahdollisimman ympäristöä rasittamaton rakenne. 
Indeksit takaavat jonkinasteisen viherrakenteen alueelle. Toisaal-
ta esimerkiksi Helsingissä käytetty Singaporen indeksi on erittäin 
laaja ja löyhä, ja sen tulokset riippuvat laskutavasta. Tällaisissa 
tapauksissa viherindeksit voidaan nähdä jopa kaavahankkeen 
viherpesuna. (Vähä-Piikkiö, 2018)
 Biodiversiteetin sekä ekosysteemipalvelujen turvaamisek-
si käytetään erilaisia luonnonsuojelumenetelmiä. Suomessa ovat 
käytössä esimerkiksi kansallisen tason luonnonsuojelualueet, 
Natura-alueet sekä EU:n luontodirektiivin laji- tai asuinpaik-
kasuojelut. Joissain eurooppalaisissa kaupungeissa on lisäksi 
käytössä erilaisia luontoa tutkivia tietokantoja, joissa listataan 
alueilla esiintyvää lajistoa sekä maastoa. Yleiseurooppalaisen 
kokemuksen mukaan erilaiset luontotietokannat nähdään kui-
tenkin enemmänkin valistuksen apuvälineenä kuin varsinaisena 
pohjana viherrakenteen suunnittelulle. Olemassa olevaa tietoa 
ei siis oteta riittävästi huomioon maankäytön suunnittelussa. 
(Vähä-Piikkiö & Maijala, 2018)
 Tukholman resilienssitutkimuskeskus Stockholm Resili-
ence Centerissä on lanseerattu sosioekologisen resilienssin käsi-
te. Käsite kuvaa tietyn alueen kantokykyä niin ekologisesta kuin 
sosiaalisesta näkökulmasta. Tutkimusaiheena on rakennettujen 
ympäristöjen kokonaisvaltainen vaikutus ympäristön ekosys-
teemipalveluihin kuten veden, tuulen ja kasvillisuuden käsitte-
lyyn, biodiversiteettiin, ympäristön viihtyisyyteen sekä ihmisen 
ympäristössä jättämään jälkeen. Sosioekologisen resielienssin 
arvioinnin ja parantamisen tarkoituksen on luoda ympäristö-
jä, joissa ihminen ja luonto voivat toimia toisiaan tukien. Näin 
päästään tilanteeseen, jossa ihmisen tai ympäristön aiheuttamat 
poikkeustilat, kuten myrskyt tai tulvat, vaikuttavat mahdollisim-
man vähän luonnon kiertokulkuun. Sosioekologisen resilienssin 
kannalta on tärkeää turvata alueen monimuotoisuus, eliöiden 
asuinympäristöt ja kulkumahdollisuudet sekä ihmisen viihtyi-
syys, rakenteen käytännöllisyys sekä ekologinen ja sosiaalinen 
kestävyys. 
 Kaupunkikaava 2050:ä varten laaditussa raportissa 
”Helsingin kestävä viherrakenne” (Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto, 2014) arvioidaan Helsingin vihreiden alueiden moni-
muotoisuutta, resilienssiä sekä ekosysteemipalveluja. Selvityksen 
pohjana käytetyn aineiston karkeudesta johtuen rakennettujen 
alueiden ekosysteemejä ei ole tarkasteltu samalta pohjalta kuin 
muita viher- ja virkistysalueita. Tästä huolimatta selvitykseen on 
lisätty myös rakennettujen alueiden viherrakenteen analyysia.  
 Niinsanotut pihatyypit on jaettu kolmeen kategoriaan: 
kerrostalojen sisäpihat, maisemaan kytkeytyvät laajat pihat sekä 
pientalojen pihat. Yleisesti rakennetun ympäristön viherraken-
netta ei ole tarkasteltu Suomessa lähes ollenkaan, minkä lisäksi 
pientalojen ja kerrostalolähiöiden viherpinta-alan määrää ei ole 
arvioitu koko kaupungin alueelta. Pientalojen pihat arvioitiin 
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kuitenkin Helsingin rakennetun ympäristön monipuolisimmaksi 
biotoopiksi. (Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2014)
 KatuMetro-tutkimushankkeessa Paloheinän pienta-
loaluetta tutkittaessa todettiin, että alueilla, joissa yleisten puis-
tojen ja viheralueiden määrä on alhainen, pihojen merkitys 
ylläpitää ja turvata elinvoimaisia lintu- tai hyönteispopulaatioita 
voi olla merkittävä. Kansainväliset tutkimustulokset osoittavat, 
että tämä pitää paikkansa. Yksityispihat voivat olla Englannissa 
tehtyjen tutkimusten mukaan erittäin lajirikkaita riippuen hoi-
totavoista. Erityisesti pihojen monimuotoisuutta huomioiva ns. 
Ekologinen puutarhanhoito lisää selkeästi lajirikkautta, todettiin 
sveitsiläisessä puutarhatutkimuksessa. Lajirikkaat puutarhat 
koetaan myös esteettisesti viihtyisämmiksi kuin intensiivisesti 
hoidetut puutarhat. Pihojen lajirikkautta voidaan lisätä erityisesti 
lisäämällä vesiaiheita sekä tekopesiä mehiläisille. (Kaupunki-
suunnitteluvirasto, 2014)
 Pientaloalueiden asukkaat hyötyvät alueiden viherraken-
teesta. Haasteena kaupungin kannalta pientaloalueilla on kuiten-
kin viherrakenteen säilyvyyden takaaminen, sillä käytännössä 
asukkaat voivat tehdä omilla tonteillaan (lain puitteissa) mitä 
haluavat. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että asukkaita tie-
dotetaan viherrakenteeseen ja ekologiseen resilienssiin liittyvistä 
aiheista. Lisäksi tulisi kehittää uusia tapoja taata viherarvojen 
säilyminen pientaloalueilla siten, että rakennettu ympäristö ottaa 
huomioon kasvillisuuden lisäksi koko ekosysteemin.
 Asukkaita tulisi kannustaa ympäristöystävälliseen, luon-
non moninaisuutta tukevaan asumistapaan. Oma ulkotila on 
todellista luksusta kaupungissa, ja siitä tulee huolehtia niin oman 
viihtyvyyden kuin yleisen kestävyyden kannalta. 
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1.7.2 Pientaloalueiden ekosysteemipalvelut ja 
 niiden hyödyntäminen 
 (Kod Arkitekter, 2016)

1. Tuottavat ekosysteemipalvelut
Omavaraisuus ja ruuantuotanto
Viljely kotitalouskäyttöön. Pientaloalueiden pihoilla on useita 
osittaiseen omavaraisuuteen tähtääviä kasvuympäristöjä, kuten 
erilaisia hedelmä- ja puutarhoja sekä kasvimaita. Näiden kasvien 
ja kasvuympäristöjen lisääminen lisää myös pieneliöiden elin-
mahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä.

2. Ohjatut ekosysteemipalvelut
Ilmanlaatu
Puusto suojaa pienilmastoa tuulia vastaan, tasoittaa ja madaltaa 
ilman lämpötilaa sekä suojaavat sateelta. Havu- ja lehtipuiden 
sekoittaminen parantaa ympärivuotisia ekosysteemipalveluja.

Sade ja veden käsittely
Kasvillisuus ja kosteikot puhdistavat vettä. Vettäläpäisevät, peh-
meät pinnat imeyttävät vettä toisin kuin kovat päällysteet, kuten 
asfaltti. Asfaltoiduilla pihoilla on rakennettava erillisiä hulevesi-
rakenteita veden käsittelyä varten. Esimerkiksi pysäköintipaikat 
voidaan rakentaa vettäläpäisevistä laatoista kuten nurmikivistä, 
jolloin hulevesien määrä ja näin ollen imeyttämistarve vähenee. 
Sama koskee katoille tulevia sadevesiä, jotka voi imeyttämisen 
sijaan säästää ja käyttää esimerkiksi kotipuutarhan kasteluun. 

Kompostointi
Orgaaniset jätteet hajoavat luonnossa. Pientalon pihalla oleva 
komposti säästää luonnon kiertokulussa kulkevia aineita, kuten 
fosforia, ja näin mullaksi muuttunut orgaaninen aines voidaan 
hyödyntää uudelleen kotipuutarhassa.

Siitepöly
Siitepölyn määrän takaamiseksi pientalon pihalle voidaan istut-
taa erilaisia kukkivia kasveja ja puita, jotka houkuttelevat hyön-
teisiä.

Tuholaiseliöt
Lähes kaikilla eliöillä on luonnollisia vihollisia. Eliöiden moni-
muotoisuuden takaamisella varmistetaan myös tasapaino tuho-
laiseliöiden ja muiden välillä. Esimerkiksi hämähäkit, linnut sekä 
siilit syövät tuholaiseliöitä.
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Kulttuuriset ekosysteemipalvelut

Virkistys ja terveys
Yhteys vihreään ja veteen parantaa ihmisen hyvinvointia. Ihmi-
set voivat paremmin alueilla, joilla on enemmän luonnon moni-
puolisuutta. Luonnon monipuolisuus ja luonnosta huolehtimi-
nen parantavat ihmisen aktiivisuutta, joka vuorostaan vähentää 
ylipainon, 2-tyypin diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitauteihin 
sairastumisen riskiä. Monipuolinen viherympäristö tarjoaa myös 
lapsille terveyttä parantavia, tärkeitä leikkipaikkoja.

Elämää tukevat ekosysteemipalvelut

Asuinympäristö
Monipuolinen puutarhaympäristö tarjoaa elintilaa monenlaisille 
lajeille, jotka toimivat yhdessä. 

Maarakenne
Maa rakentuu, kun kuolevat organismit sekoittuvat hiekkaan, 
saveen ja mineraaleihin, joita irtoaa kivistä ja kalliosta. Proses-
sissa vapautuu ravintoaineita, maasta tulee ilmavaa ja se pystyy 
paremmin ottamaan vastaan vesiä ja tarjoamaan kasvien juurille 
happoja.

Yhteyttäminen
Viherkasvit lukitsevat auringonvaloa. Kasvit vangitsevat aurin-
gon säteistä energiaa ja muuntavat sen sokeriksi hiilidioksidin ja 
veden avulla. Kasvit saavat energiaa ja organismit happoa.

Yhteydet ja rakenne
Ekosysteemispalveluja tukevien toimien tarkoituksena on luoda 
viherrakenteen osien välille kulkuyhteyksiä, jotka vahvistavat 
ja helpottavat eliöiden ja ravintoaineiden kulkua ympäristössä. 
Vihersormien, -suonien ja –yhteyksien tarkoituksena on luoda 
kaupunkiin verkosto, jossa ei-ihmiselämä voi liikkua vapaasti ja 
palvella näin kokonaisuutta. 
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02.1  Asemakaavallinen tarkastelu ja 
 ominaisuudet

Pientaloalueet eroavat katutilaltaan, typologioiltaan sekä toimin-
noiltaan selkeästi muista kaupungin alueista. 

2.1.1 Pientaloalueen katutila

Pientaloalueiden katutila on väljä. Leveät, päällystetyt ajoväy-
lät kulkevat pientalomaton lävitse vehreinä kehyksinä. Katutila 
muodostuu pientalotontteja rajaavien aitojen väliin ja ajoväylän 
molemmin puolin on usein noin kahden metrin levyiset hule-
vesiojat. Yleensä vain pääväylillä on jalkakäytävä. Tonttikadut 
toimivatkin usein eri kulkumuotojen jaetun katutilan periaat-
teella. Kadunvarsipysäköinti on sallittu ja asukkaat käyttävätkin 
katutilaa oman tonttinsa jatkeena pysäköintipaikan muodossa. 
Varsinaisia pyöräkaistoja ei ole.
 Katutila on, kuten mainittua, vehreää. Katujen varsille 
sijoittuu isoja puita. Lisäksi lähes kaikilla pientaloalueilla vaadit-
tu vihervyöhyke, jonka leveys on neljästä viiteen metriä, erottaa 
julkisen katutilan yksityisistä pihoista. Tällä vyöhykkeellä ei 
useimmiten ole selkeitä toimintoja, vaan funktiona on erityisesti 
pehmentää julkisuusasteen siirtymää tonttien puolelle. Raken-
nukset sijoittuvat useimmiten kadun suuntaisesti vihervyöhyk-
keen rajalle. Perinteisesti rakennuksen sivuun sijoittuu hiekalla 
tai laatoituksella päällystetty ajoväylä, joka johtaa tontin sisä-
puolella sijaitsevaan pysäköintisuojaan tai –paikkaan. 70-luvulta 
eteenpäin pientalotonttien rivitaloistuttua pysäköintipaikat on 
sijoitettu tontin kadunpuoleisella rajalla sijaitseviin katoksiin tai 
pysäköintikenttiin. Tämä muutos on vaikuttanut huomattavasti 
pientaloalueiden katutilaan.
 Pientalotontit rajautuvat katutilaan erilaisin aidoin, jotka 
rajaavat julkisen katutilan yksityisestä ulkotilasta. Suurimmassa 
osassa kaavoista katu vaaditaan rajattavaksi joko pensas- tai sä-
leaidoin. Aitamaailma luo muuten rakennuskannaltaan kirjavalle 
pientaloalueelle yhtenäisen ilmeen. Vanhoilla huvilapientaloalu-
eilla, kuten Herttoniemessä ja Kulosaaressa, katualue määrittyy 
myös erilaisten kivimuurien ansiosta. Katualueen ilme riippuu 
huomattavasti rakennettavan alueen maastonmuodoista ja 
katuverkosta. Joka tapauksessa katualue on suurella osalla pien-
taloalueita sekava ja yhtenäinen ilme puuttuu, sillä aluetta sekä 
rakennusosia, kuten aitoja, ei ole huollettu. Lisäksi joillain ton-
teilla niin sanottu ajoaukko, jonka leveydeksi on yleisesti määri-
telty kolme metriä, on levinnyt jopa koko tontin levyiseksi niin, 
että päällystetty pysäköintietupiha liittyy suoraan katualueeseen. 
Aitojen ja muiden näkösuojien merkitys on kasvanut entisestään 
pientaloalueita täydennysrakennettaessa, kun asuntojen määrä 
alueella on kasvanut.

121,2 m2

82,5 m2

Kaaviot 55a, b ja c. 
Pientaloalueiden katuverkkoja, 1: 25 000. 

Kaavio 55c. Länsi-Pakila. 

Kaavio 55b. Töyrynummi.

Kaavio 55a. Marjaniemi.
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2.1.2 Rakeisuus 

Pientaloalueiden rakennuskanta on kirjavaa. Alueilla on tyypil-
lisesti rakennuksia kaikilta vuosikymmeniltä alueen ensimmäi-
sen asemakaavan jälkeen. Joillain pientaloalueilla on jopa tätä 
vanhempia rakennuksia. Rakentamisen suuret buumit sijoittuvat 
toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakentamisen aikaan, ja 
toisaalta 70–80 -luvuille. Kaiken kaikkiaan pientaloalueilla on 
tällä hetkellä eniten 80-luvun pientaloja.
 Pientaloalueiden yhtenäisyys syntyy rakennusten mitta-
kaavan yhtenäisyydestä. Kun rakennukset ovat keskenään saman 
kokoisia, ne muodostavat tasapainoisia kokonaisuuksia rakenta-
mistavasta, julkisivumateriaaleista ja kattokulmista huolimatta. 
Yhtenäinen katutila ja vehreyden säilyttäminen luovat yhtenäi-
sen ilmeen alueelle. Rakennusten kerrosluku on pientaloalueilla 

Kaavio 50a. Katutilan analyysi, Marjaniemi.
Ote: Marjaniemenranta.

Kaavio 50b. Katutilan analyysi, Töyrynummi.
Ote: Vallesmannintie. 

Kaavio 50c. Katutilan analyysi, Länsi-Pakila.
Ote: Talkootie

121,2 m2

82,5 m2

Selitteet:

Avoin näkymä, 
tyypillisesti ajoväylä tonttikadulla, 
tontin sisäinen kulkureitti tai 
aitaamaton nurmikenttä.

Pensas- tai säleaidoin aidattu rakentamaton, 
avoin alue.

Kaaviot 54a, 54b ja 54c.
Katutila helsinkiläisillä pientaloalueilla.
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enintään kaksi kerrosta, joiden lisäksi voidaan rakentaa ullakko. 
 Rakennusten sijoittelua pientalotontille määrittää ajatus 
siitä, että omalle tontille rakentaminen ei saa aiheuttaa hanka-
luuksia naapurille. Tonttinaapurit siis jakavat määräyksistä johtu-
vat vaatimukset keskenään. Kaavakartoissa suurin rakennusten 
sijoittelua määrittävä tekijä on kaavakarttaan piirretty rakennus-
alue. Tyypillisellä pientalotontilla rakennusalue määräytyy tontin 
rajojen mukaisesti siten, että rakennusalueen rajat ovat neljä 
metriä tontin rajojen sisäpuolella. Tämä johtuu palomääräykses-
tä, jonka mukaan asuinrakennusten tulee ilman erillistä palosuo-
jausta sijaita vähintään kahdeksan metrin päässä toisistaan. Sama 
etäisyys pätee näkymämääräykseen; asuinhuoneen pääikkunan 
edessä on oltava vähintään kahdeksan metriä vapaata tilaa. (Rak-
MK)
 Rakennusaluetta määritetään kartan lisäksi myös sanalli-
silla määräyksillä. Sanallisissa määräyksissä rakennusten etäisyy-
det toisistaan vaihtelevat kahdeksasta kymmeneen metriin. Usein 
asemakaavoissa mainittu poikkeus sääntöön on tilanne, jossa 
naapurin tontti on enintään kuusi metriä leveä. Tällöin oman 
rakennuksen saa rakentaa kahden metrin päähän tontinrajasta.
 Joissain tapauksissa rakennuksen paikka ja laajuus on 
määritelty huomattavan yksityiskohtaisesti. Asemakaavoittaja 
voi käyttää merkintää, jossa rakennuksen jalanjälki on piirretty 
niin pieneksi, että rakennuttajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
rakentaa koko rakennusala. Lisäksi merkintään on voitu yhdistää 
rakennusoikeuden laajuus neliömetreinä tonttitehokkuusluvun e 
sijaan. (Kuva X) Tällöin kaavoittaja pystyy määrittelemään erit-
täin tarkasti rakennuksen massan eli jalanjäljen ja korkeuden. 
 Asemakaavassa voidaan myös määrittää tontin raja, 
johon rakennus tulee rakentaa kiinni. Erityisesti uudemmissa 
kaavoissa merkintää on käytetty katujen varsilla, jotta asemakaa-
va tuottaisi tiiviimpää katutilaa. 
 Tarkkojen etäisyyksien lisäksi kaavoihin on joissain 
tapauksissa lisätty miljööseen liittyviä määräyksiä. Esimerkiksi 
Kontulan asemakaavoissa (mm. 2011) on määräys: ”Samalla ton-
tilla olevien asuinrakennusten sijoittelun ja etäisyyden toisistaan 
on oltava sellainen, että ne vastaavat alueen perinteistä omakoti-
maista rakennetta”. Useissa kaavoissa (esim. Ala-Tikkurila 1977) 
on myös määräys: ”Rakennusten etäisyyden toisistaan tulee olla 
riittävä”. Tämänkaltaiset strategisemmat sanalliset ohjeet ohjaavat 
rakentamista ilman tiukkaa sääntelyä, erityisesti jos rakennus-
alueen rajoista kaavamerkintänä luovutaan. Lisäksi ne mahdol-
listavat tonttitehokkuuden noston niin, että rakennusalueen rajat 
eivät tee lisärakentamisesta mahdotonta.
 Rakennuksen ja rakennetun pinta-alan jalanjälkeä voi-
daan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Asemakaavoissa suo-
sittu merkintä on ollut ”Enintään 70% sallitusta kerrosalasta saa 
rakentaa yhteen kerrokseen”. Tällä merkinnällä yritetään hillitä 
rakennusten jalanjälkien leviämistä ohjaamalla pientalorakenta-
jia rakentamaan useampikerroksisia rakennuksia. Prosenttiosuu-
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den määrä vaihtelee kaavakohtaisesti, ja esimerkiksi Puistolassa 
kerrosalasta yhteen kerrokseen saa rakentaa vain 50  % (Puistola 
1976). 
 Määräys muodostuu kuitenkin taloudellisen rakentami-
sen kannalta ongelmaksi, jos rakentaja päättää olla käyttämättä 
30 % rakennusoikeudestaan ja rakentaakin vain yksikerroksisen 
talon. Tällöin, erityisesti pienillä tonteilla menetetään sekä voi-
massaolevan asemakaavan lyhyen aikavälin rakennuspotentiaali 
että mahdollinen uuden Kaupunkikaavan tiivistämispotentiaali 
olettaen, että rakennus on niin uusi ettei sitä kannata purkaa tai 
korottaa. Tämän vuoksi parempi määräystapa olisikin ”Enintään 
70 % asuinrakennuksen kerrosalasta saa rakentaa yhteen kerrok-
seen”, jolloin määräyksestä tulostuisi joka tapauksessa kaksiker-
roksista rakentamista. 
 Toinen tapa rajoittaa rakennettavaa tonttialaa on määri-
tellä rakennettavaksi prosentuaalinen osuus tontista. Esimerkiksi 
Maununnevalla määräys kuuluu: ”Enintään 20 % tontin pin-
ta-alasta saa käyttää rakentamiseen autosuojat ja talousraken-
nukset mukaan luettuna.” (Maununneva 2005) Tällöin katettavaa 
tonttialaa määrittävät rakennusoikeuteen kuuluvien tilojen lisäk-
si rakennusoikeuteen kuulumattomat aputilat, joka vuorostaan 
ohjaa rakentajia rakentamaan kaksikerroksisia rakennuksia. Tä-
mänkaltaiset määräykset painottavat nimenomaan rakennuksen 
jalanjäljen minimoimista säästäen tontin luontoa ja imukykyistä 
pintaa. Toisaalta rakennusoikeuden noston yhteydessä prosen-
tuaalista rakennettua pinta-alaa eli rakennuksen jalanjälkeä jou-
dutaan mitä luultavimmin kasvattamaan, sillä muutoin vastaan 
tulevat määräykset rakennuksen korkeudesta. 

2.1.3 Typologiat

Pientalorakentamisen typologioita on Helsingissä käytännössä 
kaksi: erillispientalo ja 1-2 –kerroksinen rivitalo. Townhou-
se-tyyppiset korkeammat ja kapeammat ratkaisut, ja toisaalta 
myöskään paritalot, eivät ole yleistyneet Suomessa. Syy tähän 
lienee se, että pientaloasumiselta tavoitellaan asumisen väljyyttä 
eli suuria huoneistoalamääriä asukasta kohden. Pientaloasunnot 
on lähtökohtaisesti suunniteltu ydinperheelle. 
 Typologioiden vähyys johtuu pientaloalueilla käytettävis-
tä asemakaavamerkinnöistä. Pientaloalueiden asemakaavoissa 
käytetään Helsingissä korttelimerkintöjä AP, AO, AOR ja AR. 
Jokaisessa asemakaavassa näiden merkintöjen sisältö on hieman 
erilainen merkintöjen yhtenäistämisen puutteesta johtuen. Kar-
keasti ottaen merkitykset ovat kuitenkin seuraavat:

• AP, asuinpientalojen korttelialue
• AO, asuminen, erillispientalojen korttelialue
• AOR, asuminen, erillispientalojen ja kytketty korttelialue
• AR, asuminen, kytkettyjen pientalojen korttelialue

Nämä korttelimerkinnät johtavat tilanteeseen, jossa esimerkiksi 
kytkettyjen pientalojen alueelle ei saa rakentaa erillispientaloja, 
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ja toisin päin. Korttelialuemerkinnät määrittelevät siis typologi-
an huolimatta siitä, että kaikki edellä mainitut rakennukset ovat 
määritelmältään pientaloja ja niin sanottua pientalomaista asu-
mista. Suurin ero korttelimerkintöjen välillä nousee pysäköin-
timääräyksistä, jotka ovat erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä 
kytketty vai erillispientalo. 
 Lisäksi asuntojen määrän rajoittaminen tontilla on tehnyt 
tiiviiden asuntoryhmien rakentamisesta mahdotonta. Rakennus-
oikeuden määrä on tonteilla pieni ja rakennusten korkeutta on 
rajoitettu. Joissain asemakaavoissa, kuten Meri-Rastilassa (2011) 
myös huoneistojen asuinpinta-alalle on asetettu minimikeskiar-
vo. Asemakaavojen arvona on siis ollut niin sanotun perinteisen 
omakotimaisen ympäristön säilyttäminen ja typologisesti eriävän 
rakentamisen rajoittaminen. Tämä tarkoittaa Helsingin olosuh-
teissa matalaa ja väljää pientalorakentamista. 
 Pientalomaista asumista tulisikin ohjata yhteneväm-
mällä merkinnällä. Kaikilla pientalokorttelialueilla voisi käyttää 
merkintää AP tai vaihtoehtoisesti merkintää A, joka sisältäisi 
itsessään kaikki pientaloasumisen muodot. Lisäksi merkinnän 
yksinkertaistaminen helpottaisi tiivistämistä, kun korttelialueen 
merkintä ei rajoittaisi pientaloasumisen muotoa. Esimerkiksi 
rivitalotontille voitaisiin rakentaa rivitalon lisäksi erillispientaloja 
tonttitehokkuuden kasvattamiseksi.
 Townhouse on typologiana toimiva pientaloalueiden tii-
vistämiselle. Townhouse-kaupunki muodostaa pitkiä rakennus-
massoja, mikä on radikaali muutos nykyisen kaltaiseen väljään 
erillispientalokenttään. 
 Kerrostalo aiheuttaa typologiana haasteen nykyiselle 
kaava- ja lainsäädäntöjärjestelmälle. Tällä hetkellä viranomaiset 
katsovat, että rakennus on kerrostalo jos siinä on kaksi asuntoa 
päällekkäin. Käytännössä kahta saman massaista kaksiasuntois-
ta pientaloa, joissa toisessa asunnot ovat vierekkäin ja toisessa 
päällekkäin, koskevat eri lait ja määräykset. Mielikuva sanasta 
”kerrostalo” viittaa kuitenkin huomattavan paljon suurempaan 
rakennusmassaan. 
 Kerrostalon rakentaminen pientaloalueelle on haastavaa, 
sillä päällekkäisiä asuntoja saa rakentaa vain AK-merkityille 
korttelialueille. Kerrostalojen kohdalla ongelmaksi muodostuu 
myös Helsingin käytäntö luovuttaa kerrostalotontteja tontinluo-
vutuskilpailuin ja tiukoin ehdoin. Kerrostalojen rakentamisen 
prosessi on suunnattu rakennusmassaltaan suurille kerrostaloille 
eikä pieniä, muutaman asunnon pientalomaisia kerrostaloja ole 
otettu huomioon. 
 Uusia kaupunkimaisen pientaloalueen typologioita on 
kerätty TTY:n Arkkitehtuurin laboratorion Talopaletti-raporttiin 
(2016). Nykyisenkaltaisille pientaloalueille näistä typologioista 
voisivat sopia esimerkiksi ”Noppa”, ”Domino” ja ”Ulokesiivu”–
tyyppiset kaupunkipientalot. Joka tapauksessa Helsingin pienta-
lorakentajia tulisi ohjata kokeilemaan monipuolisempia typolo-
gioita rakennusoikeuksien kasvaessa.  
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2.1.4 Pientaloalueiden pihat

Pihasuunnittelu ja istutukset ovat erittäin tärkeässä roolissa pien-
taloalueilla ja niitä suojellaan lähes jokaisessa pientaloalueen ase-
makaavassa laajasti. Määräyksissä käytetään usein sanaa ”puutar-
hamainen”, joka sisältää vaatimuksen ahkerasta ja huolellisesta 
piha-alueen hoidosta sekä siisteydestä. Lisäksi monilla alueilla 
vaalitaan paikallisia luontoarvoja, kuten esimerkiksi Oulunkyläs-
sä vanhoja mäntyjä. 
 Kaikissa pientaloalueiden kaavoissa vaaditaan pi-
ha-alueille istutuksia. Esimerkiksi Puistolassa määrätään näin: 
”Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai 
pysäköimiseen, on istutettava” (Puistola 1976). On tärkeää, että 
tonteilla säilytetään mahdollisimman paljon imukykyistä pintaa 
hulevesien imeyttämisen helpottamiseksi. Sen lisäksi, että kul-
kureittien ulkopuoliset alueet istutetaan, tulisi itse kulkureitit ja 
pysäköintipaikat rakentaa vettäläpäisevästä materiaalista huleve-
sien hallinnan vuoksi. 

2.1.5 Rakennusten ja miljöön suojelu

Pientaloalueiden kirjavan rakennuskannan vuoksi myös raken-
nusten arvo on kirjava. Vuosikymmenten saatossa pientaloalueil-
le on noussut niin aikakautensa helmiä kuin rakennustaiteelli-
sesti arvottomiakin rakennuksia. Joissain ympäristöissä säilynyt 
miljöö on itsessään niin arvokas, että se kannattaa suojella. 
 Tällä hetkellä pientaloalueilla on suojeltu lähinnä ra-
kennuksia, jotka on rakennettu ennen 60-lukua. Suojeltuun 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi huvilayhdyskuntien jäljellä olevat 
hirsi- ja kivirakenteiset huvilat sekä yhtenäiset jälleenrakennus-
kauden säilyneet pientaloalueet. Kuitenkin myös tämän jälkeen 
rakennetuilla pientaloilla on rakennustaiteellista arvoa. Niin 
yksittäiset rakennukset kuin erityisen hyvin aikaa kuvastavat 
alueetkin tulisi arvottaa ennen varsinaisten täydennysrakenta-
missuunnitelmien tekoa. 
Olevia rakennuksia suojellaan yleisesti kaavamerkinnöillä sr-1, 
sr-2 ja sr-3. Merkinnät tarkoittavat eritasoisia suojelutoimenpi-
teitä julkisivun ominaispiirteiden säilyttämisestä rakennuksen 
täydelliseen sisä- ja ulkotilojen suojeluun. 
 Pientalomiljöön yleisilmettä suojellaan kaavoissa mo-
nin paikoin. Lähes kaikissa täydentävissä asemakaavoissa sekä 
uusissa asemakaavojen muutoksissa uudisrakennusten halutaan 
toistavan alueille ominaista tyyliä. Esimerkiksi Torpparinmäen 
asemakaavassa määrätään: ”Uudisrakennukset on suunniteltava 
siten, että ne muodon, materiaalien, värien ja julkisivupintojen 
jäsentelyn suhteen ovat sopusoinnussa alueen vanhojen raken-
nusten kanssa” (Torpparinmäki 2009). 
 Ohje miljöön suojelusta on lisätty asemakaavoihin sen li-
säksi, että niissä jo määrätään rakennusten jalanjäljistä, korkeuk-
sista, pintamateriaaleista ja julkisivun värityksestä. Strateginen, 
sanamuotoinen miljöön suojelun ohje, sisältää jo itsessään kaikki 
nämä tekijät. 
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2.1.6 Julkisivu

Pientaloalueille tyypillisiä julkisivuaiheita ovat erilaiset kuistit, 
terassit, parvekkeet sekä kattolyhdyt eli lanternat. Lisäksi pien-
taloon saatetaan kytkeä talousrakennuksia, erilaisia näkösuoja-
sermejä sekä kasvi- ja lasihuoneita. Tämänkaltaiset varsinaisen 
massan sisä- tai ulkopuolella sijaitsevat pikkutilat luovat per-
soonallisuutta ja vaihtelevuutta pientaloalueiden rakennuksiin. 
Tällöin muut detaljit, kuten portit, aidat, valaisimet, postilaatikot 
sekä muut kalusteet voidaan tehdä yhtenäisinä ja luoda näin 
yhtenevyyttä alueelle.
 Pientaloalueiden julkisivujen väritys saattaa olla jopa 
erityinen alueidentiteettiä luova tekijä. Suurin osa selvityksessä 
löytyneistä julkisivujen väritykseen liittyvistä määräyksistä ohjaa 
vaaleisiin puu- tai rapattuihin julkisivuihin. Useimmiten määräys 
on kirjattu näin: ”Pääasiallisen julkisivumateriaalin on oltava 
vaalealla värisävyllä peittomaalattua lautaa tai samoin käsiteltyä 
rappausta” (esim. Puistola 2006). Poikkeuksena vaaleuteen ovat 
esimerkiksi Heikinlaakson 70- ja 80 –luvun taitteen pientalot, 
sillä vuoden 1970 Heikinlaakson asemakaavassa määritellään 
pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi puuhtaaksimuurattu pu-
nainen tiili. Toisaalta voidaan myös määrittää julkisivujen eroja, 
kuten esimerkiksi: ” [samalla tontille olevien] asuinrakennusten 
tulee olla keskenään eri sävyisiä” (Siltamäki 2012).
 Julkisivu määritellään suuressa osassa asemakaavoja 
enintään 14 metrin pituiseksi ja pääty kahdeksan metrin le-
vyiseksi. Määräyksiä on kirjattu useimmiten kaavoihin, joissa 
rakennusaluein ei muuten ole rajoitettu rakennuksen jalanjälkeä. 
Kaavoihin on usein myös liitetty määräys parvekkeesta: ”Parveke 
saa olla pituudeltaan enintään 1/3 julkisivun pituudesta” (esim. 
Tapulikaupunki 2007). 
Asemakaavassa voidaan määrittää julkisivujen rytmityksestä 
sekä jaosta. Esimerkiksi Tapaninvainiossa on voimassa seuraa-
va määräys: ”Uudisrakennusten julkisivut on jaoteltava selvästi 
erkkerein, parvekkein, sisään- tai ulosvedoin tai muulla tavalla 
osiin.” Määräys juontanee juurensa Tapaninvainion rakennusty-
pologiasta, jonka tyypillisiä rakennuksia ovat pienet kaksikerrok-
siset puupientalot parvekkein ja erkkerein. 
 Helsingin pientaloalueet ovat siis väritykseltään pääosin 
vaaleita huolimatta siitä, että suomalaiseen perinnerakentami-
seen liittyvät voimakkaatkin värisävyt, kuten punamulta. Lisäk-
si määräys sulkee pois muita julkisivumateriaalivaihtoehtoja, 
mukaan lukien tiilen, paneelin ja raakabetonipinnan. Julkisivun 
pituuteen liittyvät määräykset ovat sinänsä hyviä hillitsemään ra-
kennuksen jalanjälkeä, mutta estävät townhousemaisen kytketyn 
pientalon rakentamisen korttelialueelle.

2.1.7 Talousrakennukset

Kaikissa pientaloalueita koskevissa asemakaavoissa on varsinai-
sen asuntokerrosalan eli rakennusoikeuden lisäksi annettu lupa 
rakentaa talousrakennuksia, joita ei lasketa rakennusoikeuteen. 

Kaavio 55a. Noppa-tyyppisiä 
kaupunkierillispientaloja.

Kaavio 55b. Domino-tyyppisiä 
kaupunkierillispientaloja.

Kaavio 55b. Ulokesiivu-tyyppisiä
kytkettyjä ja erillisiä kaupunkipientaloja.

Kaaviot 55a,b ja c. 
Talopaletti-hankkeessa tunnistettuja 

kaupunkipientalotyyppejä.
Kuvat: Hedman et al. 2016
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Tällaisia ylimääräisiä rakennelmia ovat autokatokset ja –suojat, 
varastot, askartelutilat, lasikuistit ja kasvihuoneet. Kutsun näitä 
rakennelmia jatkossa yhteisella nimellä ”talousrakennukset”. 
Talousrakennusten sallitut pinta-alat vaihtelevat radikaalisti 
toisistaan. Alla olevassa kaaviossa on osoitettu 1200 m² tontilla, 
kuinka eri alueiden lisärakennusoikeudet eroavat toisistaan. 
 Lähtökohtaisesti talousrakennukset ovat kylmää tilaa. 
Joissain kaavoissa talousrakennuksiin on kuitenkin sallittu 
rakennettavan myös lämmintä tilaa. Tärkein yhteinen nimittä-
jä talousrakennuksilla on kuitenkin se, että niissä ei saa sijaita 
asuintilaa. 
 Talousrakennukset ovat erityisessä asemassa myös ra-
kennusten sijoittelun suhteen. Lähes jokaisessa asemakaavassa 
sallitaan talousrakennuksen sijoitus jopa tontin rajalle, jos tontti-
naapurilta on saatu lupa.
 Talousrakennuksien käyttötarkoituksen määrittely on 
ongelmallinen tapa ohjata rakentamista. Esimerkiksi määräys 
Jollaksesta vuodelta 1995: ”Tontille saa asemakaavassa osoitetun 
kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojia tai –katoksia enintään 18 
m²/asunto, kuitenkin enintään 20 % asemakaavassa osoitetusta 
kerrosalasta sekä muita asuntojen ulkopuolisia, asumista palvele-
via tiloja kuten varasto-, huolto-, askartelu ja kokoontumistiloja 
enintään 12 m²/asunto, kuitenkin enintään 15% asemakaavassa 
osoitetusta kerrosalasta”. Jos rakentaja ei halua rakentaa esimer-
kiksi autosuojaa, häneltä jää 14,8% rakennuspotentiaalista käyt-
tämättä. Joissain uusissa kaavoissa (esim. Kontulan asemakaavat 
2006, 2011 ja 2014) talousrakennukset onkin niputettu yhteen, 
esimerkiksi näin: ”Tontille saa asemakaavakartassa tehokkuus-
luvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja, 
-katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä 
enintään 20% asuntokerrosalasta”. Tällä tavoin rakentaja saa itse 
päättää rakentamansa tilan käyttötarkoituksen.
 Täydennysrakentamista toteutettaessa rakentajille tulisi 
antaa mahdollisuus talousrakennusten muuttamiseen asuinkäyt-
töön. Tällöin alueen ilme ei muuttuisi radikaalisti ja tonttitehok-
kuus kasvaisi orgaanisesti ilman purkuja. Jos esimerkiksi 1000 
m² tontille tehokkuudella 0,25 rakennetun pientalon lisäksi on 
rakennettu talousrakennuksia yllä mainitun Kontulan esimerkin 
maksimirakennusalan mukaan, talousrakennuksia on tontilla 
yhteensä 50 m². Tämä pinta-ala riittää mainiosti pienelle asun-
nolle, ja tontin tehokkuus nousisi massaa lisäämättä 0,3:een. 
Talousrakennuksille varattu ja rakennettu pinta-ala on useimmi-
ten joko
1. kytketty asuinrakennukseen, erilliseen siipeen tai 
2. rakennettu yhteen massaan, kuten esimerkiksi yhdistetty 

autotalli ja harrastehuone tai varastotila.
Tällöin lisäasuntojen rakentaminen olevan massan sisään on 
suhteellisen yksinkertaista.
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02.3  Lainsäädäntö ja muut määräykset

2.3.1 Helsingin rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia, maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksta sekä voimassa olevaa maakuntakaavaa, 
yleiskaavaa ja asemakaavaa täydentävä kaupungin sisäinen doku-
mentti. Helsingin rakennusjärjestys on uusittu viimeksi vuonna 
2010, kun Sipoon lounaisosa sekä Västerkullan kiila Vantaan 
kaupungin alueesta liitettiin Helsinkiin. Helsingin rakennusjär-
jestyksessä yleisiä rakentamiseen liittyviä ohjeita ja raja-arvoja, 
jonka lisäksi yksi luvuista on omistettu erityisesti pientaloaluei-
den rakentamiseen liittyviin vaatimuksiin. 
 Rakennusjärjestys on kaupungin työkalu kaupungin 
sisäisen rakentamisen hallintaan. Rakennusjärjestykseen voidaan 
kirjata strategisia ohjeita kaupungin rakentamiseen rakennus-
tyypeittäin. Näin ollen rakennusjärjestys toimii yhtenäistävänä 
suunnittelu- ja rakennusperiaateohjeistona asemakaava- ja kau-
punginosarajojen yli. Lisäksi rakennuslautakunta voi antaa ra-
kennusjärjestyksen nojalla alueellisia tai koko kaupunkia koske-
via rakentamistapaohjeita. Rakennusjärjestyksen säädökset ovat 
osaltaan niin sanottua form-based codea eli muotoon perustuvaa 
rakentamisen sanallista kaavoitusta.
 Rakennusjärjestys on tulevaisuudessa erinomainen toi-
mintamallien (’policy’) jalkauttamiskeino. Jo nyt rakennusjärjes-
tyksessä määrätään esimerkiksi piha-aluiden hulevesihallinnasta, 
kaupunkikuvasta ja rakennusten istuttamisesta ympäristöönsä 
sekä ulkotilojen laadusta ja kunnossapidosta. Nämä asiat tulevat 
jatkossa olemaan yhä tärkeämpiä kaavojen muuttuessa strategi-
siksi.
 Rakennusjärjestyksessä on mahdollista sallia tiettyjen 
rakennusten rakentaminen ilman rakennuslupaa. Helsingissä 
voitaisiin esimerkiksi sallia Ruotsin Attefall-mallin mukaan alle 
25 k-m2:n asuinrakennuksen rakentaminen ilman rakennuslu-
paa.

HELSINGIN RAKENNUSJÄRJESTYS
Pientaloalueita koskevat pykälät

7 §   Tontin sisäisen rakennusrajan ylittäminen
13 §   Pihamaan rakentaminen
14-16 §  Pihat ja hulevesien hallinta
18 §  Vajojen ja muiden rakennelmien rakentaminen, etäisyys tonttien rajoista
19 §  Aidat
20 §  Rantarakentaminen
21 §  Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta
22 §  Vapautukset toimenpide- ja rakennusluvan hakemisesta
23 §   Kunnossapito
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2.3.2 Palomääräykset

Pientalot lasketaan yleisesti paloluokkan P3. Rakennusten käyt-
täjämäärä on rajoitettu, ja näin ollen henkilöt pääsevät yleensä 
helposti pois palavasta rakennuksest palon sattuessa. Näin olleen 
kantavien rakenteiden ei yleensä tarvitse täyttää palonkestä-
vyysaikavaatimusta.
Vierekkäisten asuntojen välillä tulee kuitenkin olla EI30-palo-
seinä. Tämä koskee myös eri tonteilla olevia pientaloja, minkä 
vuoksi pientaloalueilla on otettu yleisesti käyttöön neljän metrin 
suojavyöhyke asuinrakennuksen ja tontinrajan välillä. Palo-
seinien rakentamista on lisäksi pidetty kalliina. Nykytekniikka 
ja –tuotteet mahdollistavat kuitenkin paloseinien rakentamisen 
myös pienemmillä kustannuksilla, jolloin neljän metrin suoja-
vyöhyke tontilla ei ole tarpeellinen. P3-rakennus saa olla enin-
tään kaksikerroksinen, jolloin asuttavat ullakot ja tornimaiset 
pientalot eivät ole mahdollisia.
 Palomääräysten puitteissa ongelmaksi muodostuvat 
päällekkäiset asunnot. Jos asunnot sijaitsevat rakennuksessa 
päällekkäin, ne siirtyvät automaattisesti P2-paloluokkaan, jossa 
asuntojen välisten pintojen palosuojauksen lisäksi vaaditaan esi-
merkiksi sprinklauksia. Tämä tarkoittaa rakentajalle ylimääräisiä 
kustannuksia, eikä kannusta pienempien asuntojen rakentami-
seen pientaloalueille.

Palomääräykset koskien samalla tontilla sijaitsevia 
asuntoja:

1. Talot yhdessä. Asuntojen välinen seinä EI30.
2. Talojen etäisyys 0-4 m. Rakennuksen ulkoseinä EI30.  
 Toisen talon seinällä ei ole vaatimusta, mikäli toisen talon  
 ulkoseinä on MEI30. Ei tavallisia ikkunoita (lankalasi tai  
 kirkas palolasi).
3. Talojen etäisyys 4-8 m. Rakennuksen ulkoseinä EI30.  
 Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m2 tavallisia avattavia 
 ikkunoita.
4. Etäisyys yli 8 m: ei vaatimuksia.

Palomääräykset koskien eri tontilla sijaitsevia asuntoja:

1. Talot yhdessä. Palomuuri EI-M 60.
2. Talojen etäisyys 0-4 m: Toisen rakennuksen ulkoseinänä 
palomuuri EI-M 60.
3. Talojen etäisyys 4-8 m: Mlempien rakennusten ulkoseinä 
EI30.
4. Etäisyys yli 8 m: ei vaatimuksia
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Kaavio 59a. Havainnekuva: samalla tontilla sijaitsevien pientalojen palonkestovaatimukset.
Kuva: Ympäristöministeriö 2003.

Kaavio 59b. Havainnekuva: eri tonteilla sijaitsevien pientalojen palonkestovaatimukset.
Kuva: Ympäristöministeriö 2003.

ESIMERKKEJÄ RAKENTEISTA, JOIDEN PAL0NKESTOARVOKSI SAADAAN TARVITTAESSA EI60
(tontin rajalle rakennettavat rakenteet)

• Kipsilevy. Yksi kipsilevy lisää rakenteen palonkestoaikaa 15 min. Mikä tahansa rakenne on 
EI60, mikäli siihen lisätään 4 kpl kipsilevyjä.

• Kaikki kivirakenteet, ml. tiilirakenteet

• Höyrykarkaistut betonirakenteet

• CLT-rakenteet, joiden kohdalla sovelletaan hiiltymäaikaa palonkeston sijaan

• Ristiinnaulattu levy

• Palovillarakenteet

• Savirappauspäällysteinen heinäpaalirakenne
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2.3.3 Henkilöauton pysäköinti pientaloalueella

Helsingin mitoitusohje pientaloalueen 
henkilöautopysäköintiin:

Pientalotontit, joilla on enintään kaksi asuntoa 
(omakotitalot ja paritalot):
Kaikilla alueilla autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 
1 ap / asunto ja lisäksi 1 ap / asunto auton tilapäistä säilyttämistä 
varten. 

Pientalotontit, joilla on enemmän kuin kaksi asuntoa 
(rivitalot ja yhtiömuotoiset pientalot) 
Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp / 30 
k-m2. Kaikilla alueilla autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 
suurempi luvuista 1 ap / 100 k-m2 tai 1 ap / asunto 

Rivitaloissa ja yhtiömuotoisissa pientaloissa, jotka ovat kaupun-
gin omaa tuotantoa, voidaan aina noudattaa k-m2 kohtaista 
määräystä

Jokaiselle asunnolle tulee siis rakentaa oma autopaikka.
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02.4  Pientaloasumisen kustannukset 
 Helsingissä

2.4.1 Tontin vuokraus kaupungilta

Helsingin kaupunki omistaa 63,9 % (Kaupunkitutkimus ja –
tilastot, 2017) maapinta-alastaan. Tämän vuoksi Helsinki on 
tilanteessa, jossa se voi säädellä erittäin tarkasti sitä, kuka saa 
rakentaa kaupunkiin ja kuka ei. Helsinki vuokraa vuosittain ulos 
pientalotontteja kahdella tai useammalla vuokrauskierroksella. 
Vuokraajat päätetään arpomalla. Keskustelin Helsingin tontin-
vuokrauspolitiikasta ja –prosessista pientaloasiamies Juha Heik-
kilän kanssa huhtikuussa 2018.
Pientalotonttien arvontakierroksiin saavat tällä hetkellä osallis-
tua luonnolliset henkilöt, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
- henkilön on oltava helsinkiläinen
- henkilöllä on oltava alle 16-vuotiaita lapsia (myös 
 raskaustodistus käy)
Tämän lisäksi joillekin tonteille haetaan asukkaiksi ryhmäraken-
nuttajia. Tällöin tontin hakijana voi olla asunto-osakeyhtiö.
 Helsingin tonttivuokrat määräytyvät seuraavan kaavan 
mukaan:
rakennusoikeuden määrä x alueen indeksiluku x 4%

Vuosivuokraa määrittää siis kaavan mukainen rakennusoikeuden 
määrä, ei tonttikoko. Tällöin tontista maksetaan täyden raken-
nusoikeuden mukaista vuokraa, vaikka tontille olisi rakennettu 
vain 80 % rakennusoikeuden mahdollistamasta alasta. Jos raken-
nusoikeus on ylitetty, tontista maksetaan korotettua vuokraa. 
 Helsinki teettää vuosittain arviot alueiden keskihinnoista 
ja yleisestä arvosta. Näiden, konsulttien tekemien hinta-arvi-
oiden perusteella kaupunginosille luodaan indeksiluvut, jotka 
jakautuvat rakennusoikeuden, tonttikoon ja käyttötarkoituksen 
mukaan. Indeksiluvut eivät ole julkista tietoa, vaan ne ovat kil-
pailusalaisuuden piirissä. Asia nousi keväällä 2018 julkisuuteen, 
kun kaupunki halusi nostaa tonttivuokria kulttuuriperintöalueil-
la kuten Käpylässä, sillä kaupungin tonttien vuokrahinnat laaha-
sivat alueen yleisen hintakehityksen perässä.  
 Indeksi on ainut muuttuva tekijä vuositasolla vuokra-
sopimuksessa, ja näin ollen tonttien hintakehitys saattaa jäädä 
yleisestä hintatasosta jälkeen erityisesti alueilla, joissa maan arvo 
on noussut nopeasti. Lähitulevaisuudessa tällaisia alueita voivat 
olla ripeästi kohonneen palvelutason alueet, kuten asemanseudut 
ja uusien raitiolinjojen varret.
 Pientalotonteille tehdään erittäin pitkiä vuokrasopi-
muksia. Tällä hetkellä esimerkiksi Oulunkylään tehtävät, uudet 
vuokrasopimukset ulottuvat vuoteen 2080 asti. Tonttivuokria 
tarkistetaan käytännössä ainoastaan silloin, jos hintakehitys on 
jäänyt useina vuosikymmeninä jälkeen markkinahinnasta tai 
jos rakennus rakennetaan uudelleen. Vuokratonteilla edes uusi 
asemakaava ja sen tuoma lisärakennusoikeus ei vaikuta tontin 



62

vuokraan niin kauan kuin lisärakennusoikeutta ei oteta käyttöön.
 Euroopan unioni säätelee tonttien vuokrahintoja. Tont-
tien hintatason tulee olla lähellä alueen keskihintaa.   
Kaupungin periaatteena tontinluovutuksessa on oikeudenmukai-
suus, kohtuullisuus ja yhdenvertaisuus, joihin myös arvontojen 
järjestäminen perustuu. Tämän vuoksi kaupunki tarjoaa joissain 
tapauksissa alennuksia tonttien vuokrahinnoissa. Alennukset 
liittyvät usein niin sanottuihin PiMa-tontteihin eli pilaantuneelle 
maaperälle osoitettuihin vuokratontteihin. Tällöin kaupunki voi 
korvata tontilla tehtäviä rakennustöitä, antaa alennuksia tontin 
vuokrasta tai teettää tontin korjaustöitä omilla sopimusurakoitsi-
joillaan. 
 Yleisesti ottaen kiinnostus pientalotontteja kohtaan on 
vähentynyt merkittävästi. Heikkilän mukaan 2000-luvun alun 
tonttiarvonnoissa saattoi olla 1500 hakijaa, kun kevään 2017 
arvontaan osallistui vain 200 hakijaa. Kevään 2017 arvonnoissa 
tarjolla oli noin 80 tonttia, joista lopulta luovutettiin vain 28. 
Toisaalta tonttien luovutuksessa kyse on usein uusien alueiden 
rakentamisesta. Tällöin tarvitaan joku yksittäinen rakentaja, joka 
uskaltaa lähteä rakentamaan uudelle alueelle. Usein muut raken-
tajat seuraavat ensimmäistä nähtyään, että rakentaminen alueelle 
onnistuu. Esimerkiksi Alppikylän uudet tontit olivat pitkään 
tyhjillään, kunnes yhtäkkiä muutaman pientalon rakennuttua 
tontit vietiinkin käsistä. 
 Pientaloalueiden kehityksen ja kaupunkirakenteen tii-
vistymisen kannalta onkin siis tärkeää tiivistää olemassa olevia 
alueita, jotka ovat jo nykytilanteessa helposti saavutettavia, 
arvokkaita ja miellyttäviksi koettuja.
 Tonttien vuokraaminen on asukkaalle suhteellisen 
edullista. Tämä tarjoaa tontin ensimmäiselle asukkaalle ja talon 
rakennuttajalle tilaisuuden kerätä asunnon myynnistä huomat-
tavan voiton, sillä asuntojen hinnat ovat usein samalla tasolla 
niiden asuntojen kanssa, joilla on oma tontti. Tämä johtaa usein 
tilanteeseen, jossa tontin vuokran indeksikorotukset ja muut 
mahdolliset korotukset tulevat toiselle ja kolmannelle asuk-
kaalle yllätyksenä. Tämän kaltaisen keinottelun vähentämiseksi 
Helsinki valvoo ensimmäisen asunnon myyntihintaa 10 vuotta 
rakentamisen aloittamisesta, jotta asuntoja ei myytäisi yli alueen 
keskihinnan. Todellisuudessa valvonta ei kuitenkaan pysty täysin 
estämään keinottelua. 
 Tonttien vuokraaminen ja vuokrien hinnoittelu on yksi 
kaupungin keinoista edistää pientaloalueiden täydennysraken-
tumista. Tonttivuokrien nosto nostaa asukkaiden asumiskuluja, 
jolloin tiivistävä rakentaminen ja siitä saatava tulo tai jopa vuok-
ratontista luopuminen alkavat olla houkuttelevia vaihtoehtoja. 
 Toisaalta tonttivuokrien nosto markkinatasoon tulisi 
toteuttaa portaittain ja siten, etteivät kasvavat tonttikulut aja 
nykyisiä asukkaita vararikkoon. Pientaloalueilla asuu tällä het-
kellä suuri määrä iäkkäitä henkilöitä, joiden seuraava realistinen 
asuinpaikka olisi vanhainkoti. Ikäihmisten syrjäytyminen on 
valtava yhteiskunnallinen ongelma, joka on parhaiten torjutta-
vissa, kun iäkkäät voivat asua omassa kodissaan ja tutussa ym-
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päristössä, omaehtoisina ja itsenäisinä mahdollisimman pitkään. 
Heidän siirtymänsä pientaloalueilta hoitolaitoksiin liian aikai-
sessa vaiheessa olisi niin kansanterveyden kuin kansantalouden 
kannalta erittäin huono asia. 
 Tonttien luovuttamiskriteereitä tulisi tarkastella kriittises-
ti. Erityisesti helsinkiläisyyden vaatimus rajoittaa hakijoita liikaa. 
Helsingin väestönkasvu tulee tällä vuosikymmenellä lähestul-
koon kokonaan muuttoliikkeestä kaupunkiin, eikä kaupungin 
sisältä. Tässä tilanteessa potentiaalisilla uusilla veronmaksajilla ei 
ole mahdollisuutta osallistua tonttiarpajaisiin.
 Toinen kriteeri, lapset, aiheuttaa ongelman joka on 
nähtävissä myös keräämässäni tilastodatassa – pientaloalueet 
ovat huomattavan pro¹loituneita. Kriteeri kuvastaa perinteis-
tä käsitystä perhe-elämästä ja pientaloasumisesta lapsiperheen 
asuinmuotona. Toisaalta kriteerit ovat vastanneet viime vuosi-
kymmenelle tapahtuneeseen niin sanottuun Nurmijärvi-ilmiöön, 
jossa lapsiperheet siirtyivät kaupungista asumaan pientaloihin 
pääkaupunkiseudun kehyskuntiin. Keräämäni tiedon perusteel-
la vain muutamilla Helsingin pientaloalueilla on kaupungille 
muuten tunnusomaista väestön sekoittuneisuutta. Asukkaat ovat 
pääasiassa hyvin saman ikäisiä ja samanlaisessa elämäntilantees-
sa toistensa kanssa pientaloalueen sisällä.  Nykyinen lapsikriteeri 
luo samankaltaisia klustereita kaupungin pientaloalueille, kun 
tontteja jaetaan vain lapsiperheille.

2.4.2 Rakennuslupamaksut
Haettaessa rakennuslupaa pientalolle Helsingin rakennusval-
vonta perii rakennuslupamaksuna 548 e + 6,5 e/ saatu raken-
nusk-m². Kaupungilla on mahdollisuus antaa näistä maksuista 
alennusta. Esimerkiksi keväällä 2018 alennuksia sai seuraavilla 
perusteluilla:
1. rakennettava talo on matalaenergiarakennus. Maksusta saa 

tapauskohtaisesti 20–30 % alennusta.
2. rakennettava talo on Helsinki-pientalo. Standardisoidun 

järjestelmän mukaisesti Helsinki-pientalojen lupakäsittelyä 
on kevennetty ja tämän vuoksi rakennuslupamaksusta saa 25 
% alennusta.

3. Jos rakennuslupaa haetaan syystalvella, rakennuslupamak-
susta saa 20 % alennusta. Tällä alennuksella pyritään välttä-
mään kevätkauden ruuhkautumista rakennusvalvonnassa.
Tämän lisäksi alennukset voidaan yhdistää. 

2.4.3 Aineistomaksut

Kiinteistön omistajaa velvoitetaan suorittamaan tontilla pinta-
vaaitus, hankkimaan kaupungilta johtokartat, tilaamaan ammat-
tilaisen laatima pihasuunnitelma sekä tarvittaessa suorittamaan 
muita tonttimittauksen toimenpiteitä.
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3.1 Tontti- ja korttelikohtaiset järjestelyt

3.1.1 Katutila

Helsingin pientaloalueiden katuverkko on erittäin monimuotoi-
nen. Case-alueiden katuverkoston kaaviokuvista käy ilmi aluei-
den rakenne sekä ajankohta, jolloin ne on aloitettu. Marjaniemen 
huvilakaupungin kaartelevat, maaston muotoja mukailevat kadut 
ovat selvä vastinpari Pakilan ympäriajettavaan ruutumaiseen 
katuverkkoon. Katuverkko osaltaan jakaa muun rakennettavan 
pientalotonteiksi. 
 Yleisesti pientaloalueiden katutilaa pidetään nykypäivän 
näkökulmasta liian leveänä. Erityisesti 70- ja 80-luvuilla kehit-
tyneillä alueilla katualueen leveys saattaa tonttikadulla olla jopa 
12 metriä (esim. Länsi-Pakila). Tästä leveydestä ajoväylän leveys 
on noin seitsemän metriä. Nykyisten katujen poikkileikkausten 
suunnitteluohjeiden mukaan varsinainen tonttikatualueen leveys 
voi olla kapeimmillaan 9,5 metriä sisältäen pysäköinnin. 
Pientalokorttelien koko on pienehkö, ja tontteja on useimmiten 
kahdessa rivissä. Jokaiselle tontille tulee olla ajoyhteys henkilö-
autolla. Helsingin yleisen liikennelinjauksen mukaisesti tontti-
kadulle ei saa peruuttaa suoraan, vaan henkilöauton tulisi pystyä 
kääntymään tontilla. Tämä sääntö vie huomattavan paljon tilaa 
tonteilla, erityisesti alueilla joissa tonttikoot ovat pieniä. 
  Pientaloalueiden katutilassa määrittävänä tekijänä on ka-
tualueen rajalta määritettävä, asemakaavassa yleisesti 3-5 metrin 
levyinen vihervyöhyke, jolle ei saa rakentaa. Tämä vihervyöhyke 
voidaan nähdä katutilan osana, jolloin tonteilla on tilaa järjestää 
esimerkiksi pensasaidat tai nurmi katualueen rajalle. Vihervyö-
hyke mahdollisine aitoineen ja näköesteineen toimii rajaavana 
elementtinä yksityisen pihan ja katualueen välillä. Toisaalta 
vihervyöhykkeen rakentamatta jättäminen korostaa jo entuudes-
taan leveää katutilaa. 
 Elisabeth Kochin jälleenrakennuskauden pientaloalueille 
tekemissä puutarhasuunnitelmissa etupihan ja vihervyöhykkeen 
tarkoitus oli toivottaa vieraat tervetulleeksi. Katualueen ja asuin-
rakennuksen väliin istutettavat puut ”yhdessä rajaavan pensa-
saidan kanssa muodostavat kauniin etupuutarhan, joka toisten 
samankaltaisten istutusten kanssa muuttaa koko omakotialueen 
hymyileväksi puutarhakaupungiksi” (Sädevirta 2003). Puuston 
puute, puutarhamaisen rakenteen muuttuminen nurmikentiksi 
sekä umpiaitojen rakentaminen pensas- ja säleaitojen sijaan on 
muuttanut etupihan ulkoasua niin, ettei varsinaisista etupuutar-
hoista voida enää puhua kuin joillain, piha-alueiltaan yhtenäisillä 
pientaloalueilla. 
 Pientaloalueiden rakennuskanta on monipuolinen ja 
ne ovat rakentuneet useiden vuosikymmenien saatossa, kuten 
muutkin kaupungin alueet. Tästä johtuen pientaloalueiden 
rakennuskanta on kirjavaa, eikä monilla alueilla ole nähtävissä 
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yhtenäisyyttä muuten kuin rakennustypologioiden ja -massojen 
osalta. Pientaloarkkitehtuurin muoti vaihtuu vuosikymmenit-
täin, kuten historiakatsauksesta käy ilmi. Tämän vuoksi yhdis-
tävänä tekijänä pientaloalueille toimiikin usein kaupunkivihreä, 
josta kaikilla pientaloalueilla on nähtävissä ainakin pensasai-
doilla rajatut tontit, tonttikatujen molemmin puolin sijoittuvat 
nurmipäällysteiset hulevesipainanteet sekä mahdolliset alueella 
säilytetyt tai vuosikymmenten varrella istutetut puut. Yleisesti ot-
taen rakennuskannan yhtenäisyys esimerkiksi julkisivumateriaa-
lien osalta ei pientaloalueilla ole välttämättä tavoiteltava asia, sillä 
alueiden yhtenä perusarvona on yksilöllisyys sekä monipuolinen, 
pienipiirteinen arkkitehtuuri. 
 Tämän arkkitehtuurin yhtenäisyyden puutteen vuoksi 
kaupunkivihreä voisi luoda kehyksen yhtenäiselle, eläväiselle ja 
vehreälle pientalokaupunginosalle. 
 Etupihojen kehittämiseen on näistä syistä johtuen kaksi 
vaihtoehtoa. Etupihoja voidaan kehittää etupuutarhamaisem-
miksi, jolloin etupihoille voidaan istuttaa monipuolisesti kasveja. 
Useissa asemakaavoissa on maininta ”puutarhamaisesta” pihasta, 
jossa tulee esimerkiksi istuttaa yksi uusi puu jokaista tontin 100 
m² kohden. Näitä puita voisi uusissa asemakaavasuunnitelmissa 
sijoittaa esimerkiksi säännöllisesti jokaiselle tontille katualueen 
ja asuinrakennuksen väliin, jolloin kasvaessaan puujonot muo-
dostaisivat rajaavat elementit pientaloalueen katutilalle. Lisäksi 
pientaloalueille voitaisiin luoda uudenlaiset mallipihasuunnitel-
mat, joissa esitettäisiin vaihtoehtoja pienen pientalotontin pihan 
jäsentelyyn. 
 Toinen vaihtoehto vihervyöhykkeen hyödyntämiseen on 
rakentamisen salliminen katualueen rajaan asti. Tällöin tontin 
puolella oleva vihervyöhyke poistuisi, mutta katualue rajautuisi 
selkeämmin rakennuksen reunaan asti. Lisäksi pientaloalueille 
tyypillinen hulevesipainanne katualueen puolella toisi edel-
leen vehreyttä pientaloalueiden katutilaan. Lisäksi katualueen 
reunaa ei tulisi rakentaa kokonaan umpeen pientalolla, jolloin 
vehreä näkymä pientalotontin sisäpihalle säilyisi. Ongelmana 
katualueen rajaan rakentamisessa kuitenkin ovat maanpäälli-
set kellaritilat ja umpiseinäpinnat sekä korkeat sokkelit, joita 
syntyy pientalon ensimmäisen kerroksen alapuolelle erityisesti 
rinteeseen rakennettaessa. Katualueen reunaan rakennettaessa 
onkin huolehdittava siitä, että tontin korkomaailma mahdollistaa 
ensimmäisen kerroksen huoneiston lattiakoron riittävän lähelle 
maanpintaa. Tällöin on mahdollisuus avata aukotusta myös suo-
raan tonttikadulle. 

3.1.2 Tontin ja piha-alueen järjestelyt

Etupihan lisäksi pientalotonteille sijoittuu kiinteistöhuoltoon, 
taloudenhoitoon sekä oleskeluun liittyviä toimintoja. Kiinteis-
tönhuollolle varattavia tiloja ovat esimerkiksi erilaiset vajat ja 
talousrakennukset, ulkoiluvälinevarastot, pyykkitelineet sekä 
lipputangot. Taloudenhoitoon liittyviä toimintoja ovat pihasau-
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nat, kasvihuoneet, hyötypuutarhat sekä kasvimaat, kesäkeittiöt 
ja grillipaikat. Oleskeluun ja leikkiin varattavia toimintoja ovat 
terassit, leikkimökit, leikkivälineet kuten keinut ja trampoliinit 
sekä mahdolliset oleskelukatokset tai –pergolat. Piha toimii siis 
pientaloalueella kuin ylimääräisenä huoneena, jossa on oleskelun 
lisäksi mahdollista tuottaa omaa ruokaa, järjestää juhlia, harras-
taa ja oleskella, jopa työskennellä. 
 Asuntokohtaisten pihojen pienentyessä on erittäin tär-
keää, että pientalotonttien suunnittelussa otetaan entistä vah-
vemmin kantaa myös pihan jäsentelyyn. Erilaiset näkösuojat, 
istutukset ja muut rakenteet mahdollistavat kaikkien aiemmin 
mainittujen osa-alueiden huomioonoton myös erittäin pienten 
piha-alueiden kohdalla. 
 Piha-alueen vuoksi myös asukkaan tulee tarkastella omaa 
suhtautumistaan asuntokohtaisen pihan huoltoon ja hoitoon. 
Muista kaupungin asumismuodoista pientaloasuminen eroaa 
nimenomaan pihan tuomien etujen, mutta myös vastuiden vuok-
si. Pientalojen pihoja ei tule esimerkiksi terassoida umpeen, vaan 
niitä tulisi kehittää monipuolisina, monitoimintoisina kokonai-
suuksina, jotka tuottavat lisäarvoa niin asukkaalle kuin yhteisöl-
lekin miellyttävinä ympäristöinä.

3.1.3 Pysäköinti pientaloalueella

Voimassa olevan Helsingin kaupungin pysäköintinormin mukai-
sesti pientalotontille tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 
1 ap/100 k-m² tai 1 ap/asunto. Tämä koskee tontteja, joilla on 
enemmän kuin kaksi asuntoa, eli rivitaloja ja yhtiömuotoisia 
pientaloja. Pientalotonteille, joilla on enintään kaksi asuntoa 
(omakotitalot ja paritalot) tulee rakentaa vähintään 1 ap/asunto 
sekä lisäksi 1 ap/asunto tilapäistä säilyttämistä varten. 
 Tulevaisuudessa tavoitteena on rakentaa pientaloalueille 
monipuolisempaa asuntokantaa. Tämä tarkoittaa suurella osalla 
alueista sitä, että asuntojen tulee olla nykyistä pienempiä. Asun-
tojen lukumäärän kasvaessa myös pysäköintipaikkojen määrä 
kasvaa määrän ollessa sidottu asuntojen lukumäärään. Tämä taas 
johtaa siihen, että tonttiresurssista yhä suurempi osuus kuluu 
pysäköinnin järjestämiseen. Alla on esitetty kolme ratkaisua 
pientaloalueiden pysäköinnin järjestämiseksi.

1. Pysäköintipaikat rakennusoikeuteen laskettavaksi tilaksi.
Rakentajia voidaan ohjata varaamaan rakennusoikeudesta 25 m² 
pysäköinnin järjestämiseen. Tällöin rakentaja voi valita, toteut-
taako hän pysäköintipaikan rakennuksen massan sisäisenä tai 
ulkoisena, katettuna tilana, tai vaihtoehtoisesti jättää suojan ko-
konaan rakentamatta. Jälkimmäisessä tapauksessa rakentaja saa 
kuitenkin rakentaa 25 m² vähemmän kerrosalaa jotta pysäköin-
tisuoja on tulevaisuudessakin rakennettavissa. Tarkoituksena on 
pystyä entistä paremmin seuraamaan pientalotontin rakentami-
sen jalanjälkeä.
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2. Pysäköintipaikkojen keskittäminen kentiksi.
Pysäköintipaikat voidaan keskittää yhteen paikkaan, jolloin ajo-
reittien sekä kääntymissäteiden viemä tila minimoidaan. Tällöin 
pysäköintipaikkaa voidaan myös tulevaisuudessa käyttää raken-
tamisen paikkana, kun henkilöautoilun tarve vähenee. Toisaalta 
pysäköintialueet luovat pientaloalueille epätyypillistä ympäristöä, 
sillä ne vievät huomattavan paljon tilaa ja muodostavat suuria 
aukeita. Lisäksi pysäköinnin keskittäminen vaatii vähintään mo-
nipuolisia rasitesopimuksia tontinomistajien kesken tai vaihto-
ehtoisesti jopa tonttien yhdistämistä. Tämänkaltainen kehitys on 
mahdollista, jos tontinomistajat haluavat yhteisesti esimerkiksi 
muodostaa pientaloasunto-osakeyhtiön ja 

3. Pysäköinti palveluna
Kantakaupungin alueilla käytössä oleva asukaspysäköintijärjes-
telmä voitaisiin ottaa käyttöön myös pientaloalueilla. Tällöin ka-
tujen varsille osoitettaisiin pysäköintipaikkoja, joiden käyttö olisi 
sallittu vain asukaspysäköintitunnuksen haltijoilla. Pysäköinti-
alueiden ja katujen huolto järjestettäisiin asukaspysäköintitun-
nuksista kerätyillä varoilla. Pysäköintipaikkoja ei olisi erikseen 
nimetty. Tällöin tonttimaata saataisiin säästettyä huomattavan 
paljon pihan toiminnoille. Lisäksi henkilöauton omistamisen 
houkuttelevuus vähenisi, kun autolla ei kaikissa tapauksessa pää-
sisi ajamaan suoraan pihaan. 
 Toisaalta pientalojen pihoilla on jo nykytilanteessa 
pysäköintipaikkoja. Tällöin voitaisiin säätää esimerkiksi, että 
nykyisellään vaadituista pysäköintipaikkojen määrästä 1/3 saisi 
rakentaa tontille. Tämän ylittävät pysäköintipaikat sijoitettaisiin 
tarpeen mukaan katujen varsille ja näiden paikkojen haltijat 
maksaisivat asukaspysäköinnistä. Tällöin varsinaiset tontilla si-
jaitsevat pysäköintipaikat olisivat arvokkaita ja asukas voisi entis-
tä tarkemmin pohtia oman pysäköintipaikan välttämättömyyttä 
sekä hintaa. Toisaalta tonteilla olevia, merkittyjä pysäköintipaik-
koja voitaisiin vuokrata erillishintaan myös tontilla asumattomil-
le henkilöille. 

3.1.4 Pientalon jalanjälki

Pientaloalueiden rakennuskanta on tällä hetkellä erittäin kirjava. 
Lisäksi alueiden keskinäiset erot tekevät yleisten linjausten te-
kemisestä erittäin haastavaa. Joidenkin pientaloalueiden raken-
nuskanta on rakentunut tasaisesti 1940-luvulta lähtien, kun taas 
toiset ovat rakentuneet lähes kerralla, esimerkiksi Töyrynummi 
1970- ja 1980-luvuilla. 
 Tutkimusaineistostani käy ilmi, että tällä hetkellä suu-
rin osa Helsingin pientaloalueista on 1970- ja 1980 –luvuilta. 
Aikakaudella suosittiin yksikerroksisia rakennuksia, joka johti 
siihen, että suuri osa Helsingin pientalotonteista on tällä hetkellä 
rakennettu niin sanotusti täyteen. Rakennusoikeus on käytetty 
yksikerroksiseen pientaloon siten, että täydennysrakentamista on 
erittäin vaikea toteuttaa ilman mittavia remontteja tai purkavaa 
saneerausta. Lisäksi aikakauden rakennustapoja on kritisoitu 
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jälkikäteen paljon, ja osassa aikakauden rakennuksista on mit-
tavia vaurioita. Vauriot johtuvat useimmiten alapohjaan pääs-
seestä kosteudesta, joka on tiivistynyt rakenteisiin ja aiheuttanut 
pahimmassa tapauksessa jopa homevaurioita. Toisaalta 1970- ja 
1980-luvulla on rakennettu useita arkkitehtuurin merkkikohtei-
ta, joiden arvo on tunnistettava ja suojeltava. 
 Uusissa, 2010-luvun puolella tehdyissä asemakaavoissa 
rakennukset on lähes poikkeuksetta määrätty rakennettaviksi 
kaksikerroksisina. Monissa kaavoissa on käytetty esimerkik-
si määräystä: ”kerrosalasta enintään 60 % saa rakentaa yhteen 
kerrokseen”. Tällä tavoin kaavoittaja pystyy ilman tarkkoja raken-
nusalan rajoja säätämään rakennuksen massaa ja ennakoimaan 
tulevaa rakennuskantaa. 
 Pientalojen jalanjälki tulisi pitää mahdollisimman pie-
nenä. Pientaloalueiden tiivistyessä ei ole syytä rakentaa enää 
alle kaksikerroksisia pientaloja. Yksikerroksisten pientalojen 
rakentamisen sijaan asukkaita tulisikin kannustaa rakentamaan 
korkeampia taloja, kuten 2,5 tai 3 –kerroksisia. Massoittelun 
säätämisellä asunnoille saadaan kaavoitettua omia piha-alueita, 
ja toisaalta säilytettyä väljää yleisilmettä jota asukkaat arvostavat 
pientaloalueilla.

3.1.5 Suojeluarvot pientaloalueella

Pientaloalueiden rakennuskanta on, kuten aiemmin mainittua, 
monipuolista. Pientaloasuminen on ollut suosittua kautta vuosi-
kymmenten yli sosiaaliluokkien. Tämän vuoksi pientaloalueilla 
on tällä hetkellä sekä kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaita 
että myös arvottomia rakennuksia. Pientaloalueet ovatkin yh-
distelmä lähes satavuotiasta rakennuskantaa, tyyppitaloja, talo-
tehtaiden omia talomalleja sekä eri aikakausina rakennettuja, ns. 
arkkitehtien piirtämiä taloja. 
 Joillain Helsingin pientaloalueilla on laadittu niin sanot-
tuja suojelukaavoja, joissa alueiden arvokkain rakennuskanta, 
esimerkiksi jäljellä olevat jälleenrakennuskauden pientalot tai 
huvilakaupungin jäänteet on suojeltu. Suojelukaavoja tai yleisesti 
kulttuurihistoriallisia selvityksiä on tehty pientaloalueille kui-
tenkin erittäin vähän. Resurssipulan vuoksi rakennussuojelu on 
jäänyt lähes kokonaisuudessaan asemakaavoituksen tehtäväksi. 
Tämän vuoksi 1960-luvun jälkeen rakennettuja pientaloja ei ole 
suojeltu juuri ollenkaan. Alueiden täydentyessä riskinä on, että 
menetämme esimerkiksi purkavan saneerauksen yhteydessä 
jotain sellaista jonka arvoa emme vielä pysty tunnistamaan. 
 Purkuriskin vuoksi uutta täydennysrakennettavaa aluetta 
suunniteltaessa on erittäin tärkeää varmistaa, että alueesta teh-
dään ensimmäisenä kulttuurihistoriallinen selvitys. 
 Suojeluarvojen huomioon ottaminen ei estä täydennys-
rakentamista. Esimerkiksi Veräjämäen pientaloalueen asema-
kaavan uusimisen yhteydessä suojeltiin kymmeniä rakennuksia, 
joiden tonteille osoitettiin lisäksi uutta rakennusoikeutta tehok-
kuuden et=0,4 mukaan. Täydennysrakentamisen paikat saatiin 
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sovittua hyvässä yhteistyössä alueen asukkaiden sekä tontinomis-
tajien kanssa. 



71

3.2 Suomalaiset ja kansainväliset esimerkit

3.2.1 Valmistalotuotteet ja minitaloilmiö

Mediassa on viimeisten viiden vuoden aikana keskusteltu ahke-
rasti minitaloilmiöstä. Täydennysrakentamisen helpottamiseksi 
useat talotehtaat ja arkkitehtitoimistot ovat suunnitelleet aiempaa 
kompaktimpia minitalokonsepteja, joista osa on päätynyt tuotan-
toon asti. 
 Minitaloilmiön ensimmäinen, suuren medianäkyvyyden 
saanut suomalainen konsepti oli Olli Ennen ”Yksiö puutarhassa”, 
jonka Enne suunnitteli diplomityönään Aalto-yliopiston ark-
kitehtuurin laitokselle. Enne rakensi suunnitelmiensa pohjalta 
itselleen ja kumppanilleen pientalon Korsoon tontille, jossa 
entuudestaan sijaitsi jo puupientalo. Työssään Enne keskittyi 
omakotimaiseen asuinympäristöön sopivaan muotokieleen sekä 
pientalojen vaatimiin, räätälöityihin kalusteratkaisuihin. 
Rakennetuista minitalokonsepteista kappalemäärällisesti suo-
situin Suomessa on ollut Mammuttitalon valmistama, Ilmari 
Mäenpään suunnittelema Olokoto. Olokoto pohjautuu säveltäjä 
Mäenpään itselleen suunnittelemaan Olokoloon, pieneen tilaan, 
jonka tarkoitus on olla paikka, jossa ei tehdä mitään. Olokoto 
on saatavilla asunnoksi varustettuna, sisältäen kylpyhuonetilat, 
keittiön sekä mahdollisen saunan. Olokotoa on kuitenkin käy-
tetty Suomessa lähinnä elämysmatkailussa.  Esimerkiksi Kemin 
lumilinnan vieressä oli talvella 2017-2018 50 Olokotoa turistien 
majoitustiloina. 
 Muita vastaavia, arkkitehtivetoisia projekteja ovat esimer-
kiksi Vivola Oy:n Kotola-pientalo ja Aito Arkkitehtuuritoimisto 
Oy:n Minitalo. Ulkomailla toteutettuja, designiin panostavia 
minitalokonsepteja ovat mm. aasialaisen minimalistisen käyttö-
tavaran valmistaja Mujin Muji Hut ja ruotsalaisen Jonas Wagellin 
�e Mini House. 

Kuva 70.
Yksiö Puutarhassa, sekä suunnittelija Olli Enne. 

Kuva: Päivi Tuovinen, Helsingin uutiset. 
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 Yhdistävänä tekijänä minitalokonsepteissa on tilaele-
menttien hyödyntäminen. Pienestä koostaan johtuen minitalot 
voidaan käytännössä rakentaa valmiiksi talotehtaassa ja toimittaa 
tontille. Tämä säästää kustannuksia huomattavasti, ja minitalot 
ovatkin edullisia rakentaa. Esimerkiksi Aito Arkkitehtuuritoi-
miston Minitalo maksaa valmiina noin 80 000 euroa (Aito Ark-
kitehtuuritoimisto 2018). Lisäksi minitalot ovat edullisia, sillä 
kerrosalaltaan alle 50 neliömetrin rakennuksia ei lain mukaan 
nähdä pientaloina eikä niiltä näin ollen vaadita esimerkiksi ko-
neellista ilmanvaihtoa tai esteettömyyttä  (Ympäristöministeriö 
2017). 
 Myös suomalaiset talotehtaat ovat lähteneet mukaan 
pienten asuntojen trendiin.Vuonna 2017 Valkeakoskella järjestet-
tiin Talonäyttely 2017, jossa oli esillä 16 60–90 k-m² pientalokoh-
detta. Neljätoista esitellyistä kohteista oli talotehtaiden pientalo-
mallistoista. Aiemmin talotehtaat ovat keskittyneet suurempiin, 
vähintään 100-neliöisiin pientaloihin. 
 Talonäyttelyssä rakennusten mittakaava oli oikea, mutta 
ongelmaksi muodostuivat rakennusten sisätilat. Pienten pien-
talojen suunnittelussa korostuu tilanpuutteen vuoksi kiinto-
kalusteiden erikoisratkaisut, joita talonäyttelyssä ei ollut juuri 
lainkaan. Monissa asunnoissa tuntui, että vanhat, isot pohjat 
oli skaalattu suoraan pienemmiksi ja täytetty normiratkaisuilla 
kuten täysmittaisilla keittiöillä ottamatta huomioon tilojen todel-
lista käytettävyyttä ja pienimittakaavaisen asumisen erityispiir-
teitä. Lisäksi asunnot avautuivat kiusallisesti joka suuntaan, myös 
naapurien tonteille. Pientaloelämään kiinteästi kuuluva yksityi-
syyden tunne jää siis usein valmistaloissa jalkoihin rakennuksen 
aukotuksen vuoksi. 
 Tiivistävän rakentamisen tarve Helsingissä on valtava. 
On tärkeää, että kuluttajille on tarjolla myös helppoja vaihtoeh-
toja rakentamiselle. Talotehtaiden pientalomallit tarjoavat aidon 
vaihtoehdon suurten massojen asuttamiseen verrattuna yksilöl-
lisiin, rakennuttajalle räätälöityihin ratkaisuihin. Itse talomallit 
kuitenkin jättävät vielä toivomisen varaa erityisesti avautumis-
suuntiin, rakennuksen jalanjälkeen ja kiintokalusteratkaisui-
hin liittyen. Lisäksi valmispientaloissa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota arkkitehtuurin laatuun. Markkinoilta puuttuu 50-100 
k-m² täydennysrakentamiseen suunniteltu valmistalomalli.
 Suomessa minitalot nähdään edelleen väliaikaisina 
majoitteina, kuten hotellihuoneina tai mökkeinä. Aitoon mini-
taloasumiseen on Suomessa siis vielä matkaa. Rajoitteena toimii 
myös minitalojen pienuus, sillä alle 50 kerrosneliön pientalot 
harvemmin ovat sopivia asuntoja ruokakunnille, joihon kuuluu 
enemmän kuin kaksi henkilöä. 

3.2.2 Vantaan pientaloprojekti

Vantaalla on toteutettu vuosina 2015-2018 mittava pientaloaluei-
den kehittämisprojekti. Projektin tarkoituksena on ollut löytää 
keinoja pientaloalueiden tiivistävälle rakentamisella. Projektin 

Kuvat 71a,b ja c.
Muji Hut.

Kuva: Muji.
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tuotteena ovat olleet Vapaalan pientaloalueen täydennysraken-
tamisen suunnitteluperiaatteet sekä Linnaisen pientaloalueen 
laajennus. 
 Vantaan pientaloprojekti käynnistyi keväällä 2015, kun 
kaupungille palkattiin pientalokoordinaattori, arkkitehti Maria 
Hyövälti. Hyövälti laati tiimeineen kattavat rakennuspotentiaa-
lianalyysit kaikista Vantaan pientaloalueista sekä kartoitti asuk-
kaiden lisärakentamishalukkuutta. Vantaa on kolmen vuoden 
aikana panostanut resurssejaan vahvasti pientaloasukkaisiin. 
Keskustelin Hyövältin sekä tiimiin kuuluneen suunnittelijan, Je-
katerina Masjagutovan, kanssa Vapaalan projektista huhtikuussa 
2018.
 Vantaan kaupunki viesti sekä omille asukkailleen että 
potentiaalisille vantaalaisille pientalorakentamisesta tehokkaasti. 
Pientalorakentamismahdollisuuksia on markkinoitu ilmoituk-
sin paikallislehdissä, minkä lisäksi kaupunkisuunnittelijat olivat 
Omakotimessuilla tarjoamassa tonttikohtaista suunnittelupalve-
lua vantaalaisille. Täydennysrakennettavien alueiden asukkaille 
on tarjottu mahdollisuutta saada tonttikortti, jossa suunnittelijat 
ovat pohtineet asukkaalle valmiiksi tonttien jakamisehdotuksia 
sekä lisärakentamisen määriä ja sijoittelua. Kaikki palvelu on 
ollut asukkaalle maksutonta.
 Vapaalan täydennysrakentamisprojekti alkoi vuonna 
2015. Yksittäiset asukkaat olivat aiemmin ottaneet yhteyttä 
kaupunkisuunnitteluvirastoon tarkoituksenaan jakaa tonttinsa 
tai rakentaa tontilleen lisää. Vapaalan täydentämisprojekti tuli 
asemakaavoitukseen aluearkkitehdin määräämänä asemakaava-
työnä. Vapaalan sallittu tonttitehokkuus oli tällöin 0,2. Tonteilla 
oli jonkin verran käyttämätöntä rakennusoikeutta, mutta asuk-
kaat toivoivat kuitenkin lisää rakennusoikeutta, jotta alueelle 
voitaisiin rakentaa suurempia pientaloja. Projekti alkoi syksyllä, 

Kuvassa on esitetty sinisellä mahdollinen täydennysrakentaminen olemassa olevalle rakennusmaavarannolle, kun tonttitehokkuus 
on noin e=0,25. Nykyiset rakennukset ovat valkoisia. Jatkosuunnittelussa jokainen tontti on tarkasteltava erikseen.
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Kuva 72.
Vapaalan pientaloalue, täydennysrakentamisvisio. Kuvassa sinisellä esitetyt täydennysrakennukset 

nostavat tonttien tehokkuuden 0,25:een. Kuva: Vantaan kaupunki.
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kun asukkailta kysyttiin lähtötietoja ja kehittämisideoita aluees-
ta. Sekä asukkaat että pientaloyhdistys olivat erittäin aktiivisia 
tiivistämisen suunnittelussa. Asukkaiden mielipiteissä korostui 
toive alueen kohentamisesta. Toisaalta alueen vehreyttä kehuttiin 
ja toivottiin, että alueen henki säilyisi muuttumattomana. 
 Vapaalan täydennysrakentamisen keinoksi valittiin suun-
nitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteiden etu on, että ne eivät 
vaikuta asukkaiden kiinteistöveroon toisin kuin asemakaavoitus. 
Täydennysrakentamisen prosesseista on lisää tietoa kappaleessa 
04.3. Tonttien täydennysrakentaminen Vapaalassa toteutetaan 
poikkeuspäätöksin. Yhtenä poikkeamisen perusteena käytetään 
pientaloprojektissa luotuja suunnitteluperiaatteita. Suunnittelu-
periaatteiden jatkoksi Vantaalla on tarkoitus tehdä myös varsi-
nainen asemakaava.
 Vapaalan suunnitteluperiaatteet julkaistiin syksyllä 2017.
Kaava-arkkitehdin rooli suunnitelman osallistamisessa on ollut 
Vapaalassa alusta alkaen suuri. Kaava-arkkitehti veti asukkaiden 
kanssa kaavakävelyjä, piti keskusteluiltoja, oli viikoittain tavat-
tavissa kirjastossa sekä loi henkilökohtaisia suhteita asukkaisiin. 
Hyövälti pitää tätä yhtenä suurimpana syynä siihen, että täyden-
nysrakentamisprojekti onnistui. Suunnitteluperiaatteiden julkai-
semisen jälkeen Vapaalan alueelta on tullut muutama kymmenen 
yhteydenottoa asukkailta, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan 
poikkeamislupaa ja rakentamaan lisää tontilleen. Suuri osa 
yhteydenotoista perustuu nimenomaan projektissa tarjottuihin 
tonttikortteihin ja asukkaille räätälöityihin suunnitelmiin. 

3.2.3 Lehtovuoren pihatalot, Helsinki

Arkkitehti Olli Lehtovuori rakensi itselleen ja perheelleen pien-
talon Länsi-Pakilaan 1960-luvun lopussa. Tontin päärakennus 
on 120-neliöinen teräselementtirakenteinen perheasunto, joka 
rakennettiin testimielessä. Lisäksi tontilla sijaitsee kaksi pihara-
kennusta, jotka on varustettu asunnoiksi.
 Lehtovuori rakensi pihatalot alun perin asunnoiksi ai-
kuistuville tyttärilleen. Tytärten muutettua pois Lehtovuori alkoi 
vuokrata asuntoja myös muille. Tällä hetkellä pihataloissa asuu 
Lehtovuoren sukulaispoika sekä yksi opiskelija.
 Lehtovuori kattaa vuokratuloilla kiinteistön kulut niin, 
että hänellä on mahdollisuus jatkaa asumista tutulla pienta-
loalueella. Tontin nurkalta lähtee bussi kohti Helsingin keskus-
taa, ja palvelut ovat lähellä. Opiskelijavuokralaiset ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä asuntoihinsa. He arvostavat erityisesti yhteistä 
piha-aluetta, joka puuttuu monesta opiskelija-asunnosta.  

Kuva 75b.
Arkkitehti Olli Lehtovuori vuokralaisineen 

Länsi-Pakilassa asuntonsa pihassa. 
Kuva: Rio Gandara, HS

Kuva 75a.
Lehtovuoren tontti Sysimiehentien ja Ripusuontien 

nurkassa.
Kuva: Helsingin karttapalvelu, kartta.hel.¢
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3.3 Kansainväliset esimerkit

3.3.1 Additional Dwelling Unit, Vancouver

ADU eli Additional Dwelling Unit on angloamerikkalaisessa 
maailmassa yleistynyt termi, jolla kuvataan pientalotontille lisät-
tävää asuntoa. Tyypillisesti asunto lisätään jonkin olemassaole-
van rakenteen, kuten autotallin tai varaston, sisään. 
 Kenties kuuluisin ja onnistunein esimerkki ADU:ista on 
Vancouverista, Kanadasta.  Vancouver on noin 630 000 asuk-
kaan kaupunki Lounais-Kanadassa, lähellä Yhdysvaltojen rajaa. 
Kaupungin rakenne koostuu terävälle niemenkärjelle sijoittu-
neesta, pilvenpiirtäjien täplittämästä kompaktista keskustasta, 
ja sisämaan puolella kaupungista ulospäin valuvasta valtavasta 
pientalomatosta.  Kaupunki on kaavoitettu pohjoisamerikkalai-
sen kaupunkisuunnitteluperinteen mukaisesti täydelliseen ruutu-
kaavaan. Pientaloalueet koostuvat itä-länsi –suuntaan kulkevista 
kaduista, joiden varsilla on tiivis rivi 1-2 –kerroksisia pientaloja 
(front of house). Kahden kadun välissä kulkee paikallinen eri-
koisuus ”laneway” eli kapea kuja, jonka varrelle on rakennettu 
talousrakennuksia (back of house). 
 Vancouver on valittu toistuvasti maailman elinolosuh-
teiltaan parhaaksi kaupungiksi. Vancouverin asuntojen hinnat 
ovat pysyneet korkealla tasolla jo kaksi vuosikymmentä, eivätkä 
ne notkahtaneet edes 2000-luvun lopun taloukriisissä. Tämän 
vuoksi kaupungissa on jatkuva pula edullisista asunnoista.
Tilanteen korjaamiseksi koko kaupungissa tuli kaupunginval-
tuuston päätöksellä voimaan asetus, joka salli takapihojen ja 
kujanvarsien ottamisen asuinkäyttöön. Uudet, ADU-talot saivat 
nopeasti Vancouverissa nimen ”laneway house”. Tällä hetkel-
lä valmiita ADU’ja on Vancouverissa noin 3000. Vancouverin 
ADU-politiikka on hyvä esimerkki aiemmin mainitusta sääntö-
perusteisesta kaavoituksesta eli form-based codesta.
 ADU’jen suuri suosio johtuu siitä, että rakennusprosessi 
luvan hausta lopputarkastukseen on tehty rakentajalle yksinker-
taiseksi. Vancouverin kaupunki tarjoaa nettisivuillaan kattavat 
ohjeet ADU’n rakentamisesta. ADU’ta koskevia säädöksiä on sen 
voimassaolon (10 vuotta) aikana tarkasteltu kolmesti, ja niitä on 
joka kerta väljennetty. 
 Vancouverin ADU-ohjelmassa eniten ongelmia herättää 
tällä hetkellä kuitenkin tonttien jako. USAssa tonttien vuokraus 
ei ole yleinen käytäntö, vaan suurin osa pientaloasujista omistaa 
itse tonttinsa. Takapihalle rakennettu ADU kuuluu lainsäädän-
nön perusteella rakentajalle, mutta tontti kuuluu päärakennuk-
sen haltijalle. Asukkaat haluaisivatkin, että tontit olisi mahdollis-
taa jakaa kahdeksi kiinteistöksi.
 

ADU Vancouver
(Additional Dwelling Unit),
VAATIMUKSET

• ADU on oltava selvästi alis-
teinen päärakennukselle

• ADU:lle haetaan 
       rakennuslupa

• Pientalotontille voidaan 
rakentaa vain yksi ADU

• ADU:n koko: enintään 800 
neliöjalkaa (75 m2) tai 

• enintään 50 % pääraken-
nuksen pinta-alasta

• ADU:n tulee sopia 
       tyylillisesti 
       päärakennukseen

ADU Vancouver,
KEVENNYKSET

• pysäköintinormia ei ole ja 
paikkoja ei tarvitse lisätä

• automaattista lisäraken-
nusoikeutta, vaikka kaavan 
mukainen rakennusoikeus 
olisi jo käytetty

• naapureita ei kuulla raken-
nuslupaprosessissa

Kaavio 74. 
Vancouverin kaupungin 

ADU-vaatimukset sekä kevennykset. 
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3.3.2 Attefallshus, Ruotsi

Ruotsissa hyväksyttiin kesäkuussa 2014 laki niin sanottu Attefal-
lin laki. Nimi Attefall viittaa Ruotsin silloiseen asuntoministeriin, 
Stefan Attefalliin, jonka aloitteesta laki ajettiin läpi. Attefallin lain 
toivottiin helpottavan Ruotsin kasvavaa asuntopulaa ja toisaalta 
siirtävän rakentamisen valtaa julkishallinnolta yksityishenkilöil-
le.
 Erityistä huomiota ja suosiota mediassa keräsi ensimmäi-
senä mainittu, asuinrakennuksen lisäämisen salliminen. Pieniä, 
uuden lain myötä mahdollistettuja minitaloja alettiin kutsua 
Ruotsissa nimellä ”Attefallshus”, Attefallin talo. Ruotsalaisille pe-
rustettiin attefallshus.se –niminen portaali, jossa Attefallshusin 
rakentajat jakavat kokemuksiaan. Talotehtaat alkoivat suunnitella 
Attefall-määräykset täyttäviä minitaloja. 
 Attefallshusin rakentamiseen liittyy huomattava määrä 
rajoituksia. Jos rakennuksen haluaa rakentaa lähemmäs kuin 
4,5 metriä naapurin tontista, naapurilta tulee saada kirjallinen 
suostumus. Lisäksi Attefallshusin rakentamisesta tulee tehdä 
rakennusilmoitus kunnalle huolimatta siitä että varsinaista lupaa 
ei tarvita. Tontin ensimmäinen rakennus tarvitsee aina raken-
nusluvan, jolloin Attefallshuseja voi rakentaa ilman rakennuslu-
paa ainoastaan tonteille, joilla on jo jokin asuinrakennus. Kunta 
voi myös erikoistapauksissa vaatia minitalolle rakennuslupaa, jos 
suunniteltu rakennus sijaitsee esimerkiksi suojellussa ympäris-
tössä.
 Attefallshusin vuokraamisesta saatu vuokratulo on 50 000 
SEK (n. 5000 e) asti verottamatonta tuloa. Tämän ylittäviä vuok-
ratuloja verotetaan 30 %.  Jos Attefallshusin arvo on alle 50 000 
SEK, rakennukselle ei lasketa omaa kiinteistöveroa vaan verotus 
lasketaan tontin kalleimman rakennuksen mukaisesti. Jos taas 
Attefallshusin arvo on yli 50 000 SEK, rakennukselle lasketaan 
oma kiinteistövero. Sama käytäntö koskee sekä asuin- että talous-
rakennuksiksi rakennettuja Attefallshuseja. 
 Attefallshus-ilmiötä tarkastellessa nousee esiin ristiriitai-
sia tietoja minitalojen rakentamisesta. Osittain ristiriitaisuus se-
littyy sillä, että laki on ollut voimassa vasta kolme ja puoli vuotta, 
jolloin vakiintunutta käytäntöä Attefallshusien rakentamiseen ei 
ole ehtinyt muodostua. Villaägarnas Riksförbund (Ruotsin pien-
talo-omistajien liitto) ja pientalotehtaat esittävät Attefallshusien 
rakentamismäärien kehityksen positiivisena – ja media samat 
luvut pettymyksenä. Yleisesti voidaan sanoa että Attefallshusien 
rakentaminen ei ole ollut niin vilkasta kuin ennen lain säätämistä 
odotettiin. 
 Attefallshusien rakentamisessa pullonkaulaksi on muo-
dostunut rakennusilmoituksen teko. Siitä huolimatta, että var-
sinaista rakennuslupaa ei tarvita, täytyy rakennuttajan tehdä 
kunnalle rakennusilmoitus ja odottaa, että kunta antaa luvan 
rakennustyön aloittamiseksi. Attefallshusin pihalleen rakentanut 
huddingelainen Louise Jentzen kertoo Ruotsin yleisradion haas-
tattelussa, että hänen rakennusilmoituksensa hyväksyntä kesti 

Kuva 76. 
Sommarnöjen-talotehtaan Attefallin talo, 25 m2. 

Kuva: Magnus Selander. 
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”uskomattoman kauan” (Öbrink 2015). Tällöin lain alkuperäinen 
tarkoitus eli rakentamisen helpottaminen ja yksilönvapauden 
lisääminen ei ole toteutunut. 
 Lisäksi Ruotsin kunnat veloittavat rakennusilmoituksen 
tekemisestä eri summia. Villaägarnas Riksförbundin selvitykses-
sä huomattiin, että kun esimerkiksi Hebyn ja Sigtunan kunnissa 
veloitetaan rakennusilmoituksen tekemisestä 1100-2900 SEK 
(110-290 e), veloittavat Tukholma ja Uppsala enimmillään 18 
000 SEK (n. 1800 e) pelkästä ilmoituksen tekemisestä. Villaägar-
nas Riksförbundin mukaan tämä johtuu siitä, että suuret kunnat 
haluavat hankaloittaa lain toteutumista nostamalla tahallisesti 
ei-rakennuslupaa vaativan rakentamisen käsittelykustannuksia.
 Attefallshusien koko on yleisesti asunnoksi pieni. 25 ker-
roneliömetrin eli noin 20 huoneistoneliömetrin asunto soveltuu 
yhden tai enintään kahden hengen asunnoksi, jolloin Attefalls-
husit eivät ratkaise asunto-ongelmaa suuressa mittakaavassa. 
 Rakennusnormien purkamisella on myös haittapuolensa 
virkamiehen näkökulmasta. Norrköpingin rakennustarkastaja 
Roger Åslundin mukaan ”ihmiset luulevat rakennusluvan pois-
tumisen tarkoittavan, että he saavat tehdä mitä vain”. Åslund 
ilmaisee huolensa siitä, että rakentajat eivät ilmoita rakennuspro-
jekteistaan kunnalle tai tekevät tietämättömyyttään rakennetek-
nisesti kelvottomia ratkaisuja.
 Tällä hetkellä Helsingin rakennusjärjestys sallii enintään 
20 m² talousrakennuksen rakentamisen ilman rakennus- tai 
toimenpidelupaa. Etu voitaisiin laajentaa koskemaan myös 20 
tai 25 –neliöisiä asuinrakennuksia, mutta toistaiseksi Ruotsin 
kokemusten perusteella vapautuksesta saatava etu ei ole ylittänyt 
vapautuksesta aiheutuvia haittatekijöitä. 

3.3.3 AlmenBolig+, Tanska

KAB on tanskalainen kiinteistöyhtiö, joka tarjoaa kohtuuhin-
taista vuokra-asumista. KAB omistaa ja hallinnoi 50 000 vuok-
ra-asuntoa Kööpenhaminassa ja sen ympäryskunnissa. KAB on 
verrattavissa toiminnaltaan esimerkiksi suomalaiseen A-Kruu-
nuun. KAB:n asukkaat päättävät kiinteistökohtaisesti yhteisesti 
asioistaan asukastoimikuntien ja –neuvostojen avulla, ja vuokra-
laisten odotetaan osallistuvan yhteisiin päätöksiin. Kiinteistötoi-
mikunnissa päätetään yhteisesti esimerkiksi remonteista, yllä-
pitokustannuksista sekä järjestyssäännöistä. Kaikki tanskalaiset 
voivat liittyä KAB:n asuntojonoon, joskin sosiaalisilla syillä on 
mahdollista päästä myös jonon ohi. 
 KAB on tarjonnut asukkailleen pientalomaisen asumisen 
vuokrakonseptia vuodesta 2010-luvun alusta. Kyseessä on koh-
tuuhintaisen asumisen konsepti, jossa asukkaat asuvat pienta-
lomaisissa yksiköissä, joko rivi- tai erillispientaloissa. Konseptista 
käytetään nimitystä AlmenBolig+ (AB+). 
AB+-asunnot luovutetaan asukkaille raakatilana. KAB rakentaa 
asuntoihin vain välttämättömät sähkö- ja viemäröintivedot, jon-
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ka jälkeen asukas voi remontoida asuntonsa itselleen sopivaksi. 
Asuntoihin ei esimerkiksi asenneta kylpyhuone- tai keittiökalus-
toja. Asukkaat rakentavat myös väliseinät itse. Asukkaan remont-
tiin sijoittama varallisuus voidaan hyvittää asukkaan muuttaessa 
pois asunnosta, mikäli asunnon arvo on remontin myötä nous-
sut. AB+-asuntojen vuokrat ovat matalia.
 Asukkailta odotetaan aktiivista osallistumista asukasyh-
teisössä sekä kiinteistön huollossa. Asukkaat huoltavat kaikki 
yhteiset ulko- ja sisätilat itse. Asukkaita velvoitetaan esimerkiksi 
huolehtimaan asuntojen julkisivuista, luomaan lumia sekä huo-
lehtimaan puutarhasta. Asukkaat pitävät asukasyhteisön kokouk-
set itse ja ottavat vastaan luottamustoimia yhteisössään.
 AB+ -asukkaat valitaan KAB:n omien kriteerien mu-
kaisesti. KAB:n toimintakunnilla on omat kriteeristönsä, jotka 
vastaavat kussakin kunnassa vallitseviin olosuhteisiin. Asukkai-
den tulee täyttää vähintään yksi KAB:n asettamista kriteereistä 
voidakseen tulla valituksi AB+-vuokralaiseksi. Monessa KAB:n 
kohteessa esimerkiksi vaaditaan, että yksi asuntokunnan jäse-
nistä työskentelee säännöllisesti vähintään 25 tuntia viikossa. 
Asukas voi olla myös yli 55-vuotias, ja hänellä tulee olla säännöl-
linen valtion eläke. Joissain kunnissa asukaskriteerinä voi olla 
yksinhuoltajuus tai esimerkiksi opiskelupaikka. AB+-asunnoissa 
painotetaan erityisesti asukkaan valmiutta omatoimiseen raken-
nuksen huoltoon.
 KAB:llä on tällä hetkellä hallinnassan 14 AB+-kohdetta, 
ja niitä rakennetaan jatkuvasti lisää. Typologialtaan AB+-talot 
ovat tyypillisesti 2-3 –kerroksisia townhouseja, jotka muodosta-
vat 20-50 asunnon kokonaisuuksia. (KAB, 2018)

Kaavio 78c. 
AB+–asuntoja Islevissä, Kööpenhaminassa.

Kuva: KAB Danmarkshusene, 2018.

Kaavio 78a. 
AB+-asunto, esimerkki. 
Kuva: KAB.

Kaavio 78b. 
AB+–asunnon vaihtoehtoisia kalustustapoja. 
Vuokralainen rakentaa punaisella 
merkityt väliseinät itse. 
Kuva: KAB Tömmergården, 2018.
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3.4  Pientaloalueet ja kaupunkivihreä

3.4.1 Vihreät arvot pientaloalueella

Pientaloalueiden pihat ovat Helsingin monimuotoisin biotooppi. 
On tärkeää, että myös alueita täydennysrakennettaessa otetaan 
huomioon alueiden eliöstö ja ekosysteemipalvelut.
 Asemakaavoissa käytetyt erilaiset viherindeksit ohjaavat 
pientaloalueiden piharakentamista perustasolla. Pientaloaluei-
den pihoilla luonnon tulisi kuitenkin olla tätäkin monipuolisem-
paa. Kestävän ja ekosysteemipalveluja tukevan viherrakenteen 
aikaansaamiseksi asukkaille tulisi tarjota neuvontaa ja opastusta. 
Pientaloalueilla voitaisiin ottaa käyttöön uudet mallipihajärjes-
telmät, joissa pienten pihojen toiminnot olisi järjestelty esimer-
kinomaisesti. Kaupungin on vaikea hallita yksityisomistuksessa 
olevien tonttien viherrakennetta muutoin kuin lakiin nojaten. 
Tämän vuoksi onkin tärkeää kannustaa asukkaita tekemään kes-
täviä piharakentamisen valintoja.

Keinoja kannustaa pientaloalueiden 
ympäristöystävälliseen rakentamiseen

3.4.2 Green Permit Process, Chicago

Chicagon kaupunki myöntää rakennuslupia nopeutetulla käsitte-
lyllä, jos suunnitelmassa on otettu huomioon viherrakentaminen 
ja ilmastoystävälliset arvot. Projektisuunnitelmaan tulee sisältyä 
esimerkiksi aurinkopaneeleita, hulevesien käsittelyä, viherkattoja 
sekä tuulienergia- ja maalämpöteknologiaa. Pientaloprojektien 
tulee Chicagossa täyttää kaupungin ”Chicago Green Homes” 
–ohjelman mukaiset kriteerit ilmastoystävällisyydestä. Lisäksi 
Chicagossa kiinteistöverosta saa alennusta 40 snt/ viherkattone-
liö. (Chicagon kaupunki 2018) 
 Chicagossa on myös kokeiltu suuremman rakennusoi-
keuden myöntämistä sillä ehdolla, että rakennus on ilmastoystä-
vällisempi. Ohjausmetodia on käytetty tällä hetkellä vain suuriin 
rakennuksiin, mutta tavoitteena on laajentaa prosessia myös 
pientalorakentamiseen. Projektin tavoitteena on vähentää vettä 
läpäisemättömien pintojen, kuten asfaltin ja kovien kattomateri-
aalien, käyttöä kaupunkialueella. 

3.4.3 Asukkaiden kohtaaminen ja valistusmetodit

Portlandissa (Oregon, USA) haluttiin parantaa kaupungin läpi 
virtaavan joen veden laatua. Joen läheisyydessä asuvilta pientalo-
asukkailta kysyttiin, haluaisivatko he osallistua veden puhdistuk-
seen. Asiaa selvittämään lähetettiin viisi sosionomia. Halukkaille 
tarjottiin opastusta pientalopihojen sadepuutarhojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Kun sadepuutarhat oli rakennettu, pihoil-
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le asennettiin kyltit, joissa esiteltiin pihoilla tehtyjä toimenpiteitä 
sekä tuloksia. Kyltit innostivat myös muita pientaloasukkaita ra-
kentamaan omia sadepuutarhoja ja näin aktivoivat naapurustoa. 
Lisäksi kaupunki järjesti opastettuja pyöräretkiä, joissa vierailtiin 
parannetuilla pientalopihoilla ja tutustuttiin sadevesipuutarhoi-
hin. 
Yleisesti projektissa painotettiin ihmisläheistä suhtautumista 
piharakentamiseen. Sosionomit osaavat koulutuksensa vuoksi 
kohdata ihmisiä, ja ystävällinen lähestymistapa ja keskustelu 
kannustivat asukkaita osallistumaan projektiin. Keskustelu tek-
nisistä detaljeista ja suunnitteluratkaisuista jätettiin vähemmälle, 
ja sen sijaan keskityttiin keskusteluun arvoista sekä projektin 
vaikutuksista.

3.4.4 Asukkaille suunnatut oppaat ja neuvonta

Asukkailla on suurin vaikutus pientaloalueiden pihoihin ja 
viherrakenteeseen. On tärkeää inspiroida ja motivoida asukkaita 
osallistumaan ilmastotalkoisiin tarjoamalla heille tietoa ja sy-
vempää ymmärrystä heidän valintojensa vaikutuksista ekosystee-
miin. 
 Eskilstunan kaupunki Ruotsissa tarjoaa asukkailleen vi-
herneuvontaa. Kysy Arnelta –palvelussa asukkaat voivat lähettää 
viherneuvoja Arnelle kysymyksiä liittyen pientalojen ilmasto-
ystävällisyyteen, pihojen monipuolisuuteen sekä hyötyviljelyyn. 
(Eskilstunan kunta 2018)
 Kod Arkitekterin ja Albaecon raportissa ”Resilienta 
villastäder” (Kod Arkitekter, 2016) (ks. Kaavio 97) esitellään 
pientaloasukkaille suunnattu ympäristödiplomi. Pihansa esimer-
killisesti hoitavia asukkaita voidaan palkita diplomilla. Diplomin 
vaatimuksina ovat esimerkiksi pihan monipuolinen viherympä-
ristö, kukkivat kasvit, komposti sekä hyötypuutarha. 
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Vad behöver jag göra?

Redan nu kan du se hur klimatanpassad din tomt är genom att pricka av hur 
många av de gröna punkterna du klarar:

Jag har en varierad trädgård som skapar livsrum för många olika arter.

Jag odlar mat för husbehov eller har fruktträd på tomten.

Min tomt har grönska av varierat slag, som bidrar till min och min omgivnings hälsa 
och välbefinnande.

Jag tar hand om allt regnvatten som faller på huset och tomten och låter 
regnvattnet infiltrera i marken.

Jag har få eller inga hårdgjorda ytor på tomten.

Jag har en kompost.

Jag har blommande växter som är nektarrika eller en bikupa.

Jag har uppvuxna träd och vegetation på tomten som ger svalka vid värmeböljor.

Vill du gå vidare och miljödiplomera din tomt?

Tag kontakt med klimatanpassningsrådgivaren i din 
kommun!

Berätta att du vill klimatanpassa din villaträdgård och boka 
ett hembesök av rådgivaren för vidare information och en 
inventering på plats. Gå gärna ihop med dina grannar för en 
gemensam diplomering av ett större område!

Kaavio 81. 
Kuvitteellisen ympäristödiplomin tarkastuslista. 

(Kod Arkitekter, 2017)
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3.5 Ryhmärakentaminen

3.5.1 Ryhmärakentaminen Suomessa ja Saksassa

Ryhmärakentaminen on rakennusmuotona Suomessa vasta 
lapsenkengissä. Markkinoilla on vain vähän keinoja helpottaa 
ryhmärakentamista, ja ryhmärakentamisprojekteihin lähtevätkin 
usein alan ammattilaiset. Ryhmärakentaminen on kuitenkin oi-
vallinen tapa saada yksilöllistä, persoonallista ja monimuotoista 
arkkitehtuuria kohtuuhinnalla. Suomalainen oman talon raken-
tamisen perinne on ideologisesti linjassa myös ryhmärakentami-
sen kanssa. Kaupungin tulisikin tukea ryhmärakentamishankkei-
ta muiden muassa jakamalla ryhmärakentamiseen tarkoitettuja 
tontteja. Ryhmärakentamishankkeissa myös asuntojen kokoa 
voidaan hillitä asukkaiden toiveiden mukaisiksi, minkä vuoksi 
ne sopivat erityisen hyvin täydennysrakentamishankkeiksi. 
 Suomessa ryhmärakentamishanke alkaa rakennusluvan 
haulla. Yksityishenkilöt voivat muodostaa keskenään ryhmän, 
joka hakee rakennukselle yhteisesti rakennuslupaa ja hallinnoi 
rakentamista. Myös luonnollisten henkilöiden muodostamat 
yhdistykset voivat hakea rakennuslupaa. Tällöin vastuu rakenta-
misesta on yhdistyksellä, ei yksityishenkilöllä. Kolmantena vaih-
toehtona yksityishenkilöille ovat niin sanotut rakennuttajakon-
sultit, jotka hoitavat rakennuttamisen yksityishenkilön puolesta. 
Konsultille maksetaan rakennuttamisesta palkkio. Suomalaiset 
ryhmärakennuttamishankkeet järjestäytyvät rakennuttamisen ai-
kana tyypillisesti asunto-osakeyhtiöksi, joka hallinnoi kiinteistöä 
ja sen huoltoa kuten mitä tahansa muutakin suomalaista kiinteis-
töä.
 Saksassa ryhmärakentaminen on erittäin suosittua (Ul-
lrich 2015). Saksan lainsäädännön mukaan ryhmärakentajien 
tulee ensin järjestäytyä joko ”freie private Baugemeinscha¯iksi” 
(vapaa yksityinen rakennusyhtymä) tai ”betreute private Bauge-
meinscha¯iksi”(rakennuttajakonsultin avustama rakennusyh-
tymä). Tämän jälkeen rakennuttajina toimivat yksityishenkilöt 
valitsevat, minkä hallintamuodon he haluavat kiinteistölleen. 
Vaihtoehtoja on kolme.

1. Asunto-osuuskunta. Osuuskunnassa asukkaat maksavat 
kiinteistön käytöstä eli asumisesta vuokraa. Vuokrat ovat tyypil-
lisesti alhaisia, ja osuuskunnan jäsenten odotetaan osallistuvan 
kiinteistön hallintaan ja huoltoon. Jokaisella osuuskunnan jäse-
nellä on tasavertainen äänioikeus riippumatta esimerkiksi siitä, 
kuinka suuressa asunnossa he asuvat.

2. Henkilöstöyritys eli asunto-osakeyhtiö. Asukkailla on 
osakepohjainen äänioikeus taloyhtiön kokouksissa. Asukkaat si-
toutuvat taloyhtiön kokouksissa päätettyihin tavoitteisiin ja asun-
to-osakeyhtiö nähdään tulosta tekevänä kiinteistöyrityksenä.
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3. Yhdistys (Verein). Asukkaat voivat joko omistaa asuntoja 
tai maksaa niistä vuokraa. Yhdistyksen jäsenillä on jokin yhtei-
nen ideologinen päämäärä. Kaikki asukkaat kuuluvat asuntoyh-
distykseen, ja yhdistys hallinnoi kiinteistöä.

Suomessa käytännössä kaikki asumisyhteisöt ovat järjestäytyneet 
asunto-osakeyhtiöiksi. Muut hallintamuodot tuntuvat Suomessa 
vierailta. Asunto-osakeyhtiöiden haasteena on kuitenkin suuri 
alkupääoman määrä, joka jakaantuu henkilökohtaisesti osak-
keenomistajille. Näin ollen asunto-osakeyhtiöllä on oltava paljon 
pääomaa, jotta asuntoja voidaan alkaa rakentaa. Jos rakentami-
sen rahoitus olisi jaettu tasaisesti yhdistykselle tai osuuskunnalle, 
yksityishenkilöiden riski olisi pienempi ja asukkaiden olisi mah-
dollista järjestää myös pientaloalueille vuokra-asumista.
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Kaavio 84. 
Nykyinen kaavoitusjärjestelmä. 

(Ympäristöministeriö 2018)

3.6.1 Yleistä prosesseista

Pientaloalueiden täydennysrakentamisprosessin haasteet ja 
toisaalta mahdollisuudet eivät juurikaan eroa muusta täyden-
nysrakentamisesta. Pientaloaluetta tiivistettäessä on jokaisen 
uudisrakennuksen kohdalla tehtävä täsmälleen samat hallinnolli-
set päätökset, jotka on tehtävä esimerkiksi kerrostaloa rakennet-
taessa. Pientaloalueiden täydennysrakentaminen ei siis kaupun-
gin näkökulmasta ole resurssitehokasta, sillä siitä saatava uusi 
kerrosneliömäärä on pieni suhteessa nähtyyn vaivaan. Toisaalta 
taas pientaloympäristöt ovat haluttuja, niissä on miellyttävää 
pienipiirteisyyttä ja arkkitehtuurin kokeilevuutta aivan eri tavalla 
kuin muissa kaupunkiympäristöissä.
Suuri merkitys on myös sillä, että pientalot rakennetaan omilla 
rahoilla itselle. 
 Nykyinen asemakaavoitusmalli ei kuitenkaan mahdollista 
täydennysrakentamista tarpeeksi tehokkaasti. Asemakaavoihin 
kirjattujen määräysten, rakennusalueen rajojen sekä muiden 

3.6 Täydennysrakentaminen kaupungin 
 näkökulmasta
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kaavamerkintöjen tavoitteena on minimoida rakentaminen. Täy-
dennysrakentamisen mahdollistamiseksi tulisi siirtyä strategi-
seen kaavatyöskentelyyn, jossa toimintaperiaatteet (’policy’) olisi 
kirjattu tavoitetaulukkomaisesti pientaloalueittain sekä kaupun-
gin tasolla. 

3.6.2 Asemakaavoituksen nykyinen malli (XS, S ja M)

Helsingissä on otettu käyttöön niin sanotut kaavatyöskentelyn 
laajuutta kuvaavat asemakaavoitusprosessit. Uudet asemakaa-
vaprosessit ovat Helsingin kaupungin sisäinen työkalu suunnit-
telutyön organisoimiseksi. Prosessien nimet XS, S, M, L ja XL 
viittaavat asemakaavoituksen merkittävyyteen, ajalliseen kestoon 
ja käsittelyprosesseihin. Mitä suurempi ”koko”, sitä enemmän 
osallistamista, vuorovaikutusta, suunnitelmien tarkentamista 
sekä esilläoloaikaa prosessi sisältää. Prosessin valinta ei siis liity 
kaavoitettavan alueen kokoon tai kerrosneliömäärään. 

Mallit XS ja S

Asemakaavaprosessit XS ja S ovat kaikkein lyhytkestoisimmat 
asemakaavaprosessit. XS- ja S-mallit eroavat muista malleista 
siten, että ne ovat kaupunkiympäristölautakunnan päätettävissä. 
Kaavaa ei siis tarvitse viedä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, 
vaan se viedään lyhyen nähtävilläoloajan jälkeen suoraan kau-
punkiympäristölautakuntaan. XS- ja S-mallia käytettäessä kri-
teerinä on, että kaavalla ei ole juurikaan vaikutuksia tai kaavan 
vaikutukset eivät ole merkittäviä. 
 Kaupungin hallintosääntö mahdollistaa XS- ja S-mallin 
mukaisen asemakaavakäsittelyn seuraavissa tapauksissa:
• Kaavan nimeä tai numeroa muutetaan
• Rakennusoikeuksia siirretään korttelin sisällä
• Korttelialueen rakennusoikeutta lisätään enintään e=0,4:ään 

tai 20%
• Asuinrakennuksen ullakkotilan käyttötarkoitusta muutetaan.
• Muutetaan kaavamerkintöjä tai –määräyksiä, jotka koskevat 

julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamistapaa, raken-
nusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai keskipinta-alaa, 
autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, 
istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista 
koskevia määräyksiä

• Muutetaan rakennuksen kerroslukua enintään 2 kerroksella 
tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla

• Muutetaan talotyyppiä enintään 2-kerroksisten rakennusten 
korttelialueella

• Muutetaan alueen käyttötarkoitusta
• Tehdään kaavaan muu vastaava muutos.

Pientaloalueiden tiivistäminen voitaisiin tehdä näillä kriteereillä 
XS- tai S-asemakaavoitusmallin mukaan. Tämä on kuitenkin 
erittäin epätodennäköistä erityisesti pientaloalueiden täyden-
nysrakentamisen alkuvaiheessa. Rakennusoikeuksia on mah-
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Kaavio 86. 
XS-, S-, M-, L- ja XL-kaavaprosessit, Helsingin asemakaavoitus.

(Kasanen 2018)
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dollisuus nostaa 100 % (0,2:sta 0,4:ään), jolloin asemakaavan 
vaikutukset olisivat merkittävät. Erityisesti ensimmäiset pienta-
loalueita täydennysrakentavat hankkeet ovat merkittäviä, sillä 
niistä saatujen kokemusten perusteella reipasta täydennysraken-
tamista voidaan laajentaa muillekin alueille.

Mallit M ja L

Mallit M ja L tulee valita, kun kaavan vaikutukset eivät täytä 
kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan kriteereitä ja kaava 
on merkittävä. Prosessien erot liittyvät käsittelytapaan. Mallissa 
M kaava viedään julkisesti nähtäville ennen lautakuntakäsittelyä, 
jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää kaavasta. Mallissa L 
kaava viedään ehdotuksena lautakuntaan, jonka jälkeen kaava 
asetetaan julkisesti nähtäville. Kaava voidaan viedä vielä uudes-
taan lautakuntakäsittelyyn nähtävilläolon jälkeen, jonka jälkeen 
valtuusto päättää kaavasta. 
 Pientaloalueiden täydennysrakentamisessa kyseeseen voi 
tulla myös käsittelymalli XL. XL-mallia käytetään, jos asemakaa-
va on osa alkavaa laajempaa samansuuntaista prosessia. Tällöin 
kaavan valmisteluun, työstöön ja hyväksyntään kuluva kokonai-
saika on vähintään 2,5 vuotta. 

3.6.3 Vaiheittainen asemakaava

Vaiheittainen asemakaava on uusi suunnittelun työkalu, jolla 
voimassa olevaan asemakaavaan voidaan tehdä muutoksia tietyn 
teeman alla. Aiemmin vaiheittaista kaavoitusta on voitu tehdä 
maakuntakaavan ja yleiskaavan yhteydessä. Tällaisissa tapauk-
sissa maakuntakaavassa on voitu esimerkiksi osoittaa alueita 
tuulivoimaloille muuttamatta kaavaa muilta osin.
 Vaiheittainen asemakaava mahdollistettiin valtioneuvos-
ton päätöksellä, ja se tuli voimaan 1.5.2017. Päätöksen tarkoituk-
sena oli tehdä asemakaavaprosessista ketterämpi, kun asemakaa-
va-alueilla olisi mahdollista muuttaa koko asemakaavan sijaan 
esimerkiksi vain rakennusoikeuden määriä tai tonttien käyttötar-
koituksia.
 Helsingissä ei ole vuoden 2018 kevääseen mennessä tehty 
yhtään vaiheasemakaavaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteikö vaiheittainen asemakaava olisi joillain alueilla hyvä keino 
nostaa tonttitehokkuutta. 

3.6.4 Suunnitteluperiaatteet ja poikkeamispäätökset

Alueelliset suunnitteluperiaatteet ovat kaavoittajien työkalu 
alueen suunnittelua varten. Suunnitteluperiaatteet kirjataan 
useimmiten suuremmalle aluekokonaisuudelle pienten kortte-
liyksiköiden sijaan. Periaatteiden kirjaustapoja on useita, mutta 
viime vuosikymmenen aikana tehtyjen suunnitteluperiaatedoku-
menttien laajuus lähentelee jo varsinaisen asemakaavan valmiste-
luprosessia selvityksineen ja laskelmineen. 
 Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on toimia lähtö-
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tietona varsinaista uutta asemakaavaprosessia varten. Nykykaa-
voituksessa suunnitteluperiaatteita käytetään kuitenkin usein 
tiivistämistarkoituksessa. Suunnitteluperiaatteet ei ole oikeus-
vaikutteinen dokumentti, mutta sillä voidaan perustella tonttien 
poikkeamishakemuksia esimerkiksi lisärakennusoikeuden osalta. 
 Suunnitteluperiaatteet on asukkaan näkökulmasta helppo 
tapa mahdollistaa lisärakentamisoikeus alueella. Periaatteiden 
laatiminen ei aiheuta asukkaalle vastaavaa rakennusoikeuden, ja 
vastaavasti kiinteistöveron, nousua. Tällöin rakennusoikeuden 
varsinainen korottaminen jää siis tontin omistajan harteille. Esi-
merkiksi Helsingin Jollaksessa on luotu alueelliset suunnittelupe-
riaatteet, jotka sallivat tonttien rakennusoikeuden noston 0,2:sta 
0,25:een, jonka lisäksi tonteille saa rakentaa enemmän asuntoja 
kuin mitä asemakaavassa on määrätty. 

3.6.5 Kaavoitusjärjestelmän uudistuminen

Ympäristöministeriön KAMMI-hankkeessa on ideoitu ja tutkittu 
tapoja uudistaa suomalaista kaavoitusprosessia. Työn tuloksena 
syntyneen ”Uuden Kaavoituksen” perusajatuksena on sähköinen 
paikkatietojärjestelmä, jossa on näkyvillä kaikki kaavoituksen 
tasot. Käyttöliittymä ja paikkatiedot olisivat vapaasti saatavilla 
kaikille. ”Uusi Kaavoitus” poistaisi nykyisen kaltaiset yleiskaa-
va- ja asemakaavatasot ja korvaisi ne niin sanotuilla rullaavilla 
kaavoilla, jotka perustuisivat jatkuvaan kaavan hankekohtaiseen 
kehittämiseen. Nämä uudet, seutujen ja alueiden strategisem-
paan maankäyttöön tähtäävät kaavatasot keventäisivät nykyistä 
kaavoitusjärjestelmää ja poistaisivat päällekkäistä työtä.  
 KAMMI-hankkeessa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
täydennysrakentamisen mahdollistamiseen kaavatyön keinoin. 
Ajatuksena on, että alueille tehtäisiin alueohjeistot, jotka määrit-
täisivät alueen pro¢ilin yleisellä tasolla. Seuraava kaavataso, nk. 
ajantasakaava vuorostaan määrittäisi perinteisemmän kaavatyön, 
kuten tehokkuus-, ulkonäkö- sekä toimintojen ohjauksen. 
 Helsingissä Uuden Kaavoituksen kaltainen kaavoitusmal-
li voitaisiin ottaa kokeiluun pientaloalueilla. Erityisen toimiva 
järjestelmä olisi alueilla, joissa on tehty edellisen yleiskaavan 
(vuoden 2002 yleiskaava) mukainen asemakaava. Esimerkiksi 
Marjaniemessä on vuonna 2003 tehty ja hyväksytty koko pien-
taloalueen kattava uusi asemakaava. Tällöin kyseinen kaava jäisi 
alueella viimeiseksi ns. perinteiseksi asemakaavaksi, ja tulevai-
suudessa kaavamuutokset tehtäisiin suoraan kaavapalveluun. 
Alueelle tulisi luoda Uusi Kaavoitus –mallin mukainen teksteistä 
ja kaavioista koostuva alueohjeisto, joka tässä tilanteessa voisi pe-
rustua suoraan voimassaolevaan asemakaavaan ja erityisesti kaa-
vaselostukseen. Ylemmän kaavatason eli strategisen suunnittelun 
ohjenuorana Helsingissä toimii Kaupunkikaava 2050. Lisäksi 
alueen ajantasakaavaan tehtäisiin hanke kerrallaan muutoksia, 
jotka päivittyisivät suoraan karttapalveluun (esimerkiksi Helsin-
gin Paikkatietovipunen) kaikkien osapuolten nähtäväksi. Tällöin 
nykyisenkaltaisista asemakaavojen muutoksista sekä poikkeuslu-
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vista luovuttaisiin täysin. 
 KAMMI-hankkeen ehdotelmat ovat tarkoituksellisen 
provosoivia. Esimerkiksi ajatukset seutujen yhteisistä, strategi-
sista suunnitelmista ovat pääkaupunkiseudulla varsin epätoden-
näköisiä kaupunkien strategisten painotusten erovaisuuksien 
vuoksi. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, saadaanko 
uusiin teknologioihin siirtymisellä todellisuudessa mitattavaa ar-
voa. Paikkatieto, 3d-rakennemallit ja kaavatasot tulee liittää yh-
deksi, kaikille avoimeksi malliksi tulevaisuudessa, mutta tällöin 
jokaisen tason on toimittava moitteettomasti. Hankeraportissa 
ravistellaan kuitenkin raikkaasti suomalaista asemakaavoituskäy-
täntöä tarjoamalla toimivia, perusteltuja ratkaisuja ja muutoseh-
dotuksia nykyiseen kaavoitusmalliin ja -hierarkiaan. 

Kaavio 89. 
Uusi Kaavoitus, KAMMI-hankkeen mukainen 

tietojärjestelmäpohjainen rullaava kaavoitusjärjestelmä.
Kuva: Ympäristöministeriö 2018



90

4
P I E N T A L O A L U E I D E N

A N A LY Y S I



91

4.1  Metodin esittely

Toteutin pientaloalueiden paikkatietopohjaisen analyysin
uusimpien saatavilla olevien tietojen, eli vuoden 2016 tietojen 
perusteella. Olen yhdistellyt analyysissani tietoa useasta eri 
lähteestä, tärkeimpänä pääkaupunkiseudun paikkatietokanta 
SeutuCD. Sain tiedot käyttööni ollessani työsuhteessa Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla. 
 Rajasin alueet omatoimisesti Kaupunkikaava 2050:n 
A4-alueiden mukaan. Seuraavissa kappaleissa käsittelemäni 
pientaloalueiden rajaukset ovat erilaiset kuin nykyisten piena-
lueiden rajaukset, sillä Kaupunkikaava ei luonnollisesti nou-
data olemassa olevia aluerajauksia. Olen kuitenkin nimennyt 
seuraavissa kappaleissa käsittelemäni alueet pienalueiden ja/tai 
osa-alueiden mukaisesti, sillä näin alueiden sijainti on helpoin 
ymmärtää. Tarkat, itse tekemäni rajaukset ovat nähtävillä jokais-
ta pientaloaluetta koskevan informaatiosivun kartassa katkovii-
valla (Liite 1). 
 Olen hakenut kaiken pientaloalueisiin liittyvän tiedon 
tekemieni aluerajausten mukaisesti. Näin ollen keräämäni data 
sisältää kaikki valitsemillani alueilla sijaitsevat tontit, rakennuk-
set ja asukkaat. Joillain pientaloalueilla aluerajaukseen sisältyy 
myös kerrostaloja. Vaikka pääpaino tutkimuksessa onkin pienta-
lomaisessa rakentamisessa, ovat kerrostalot jo olemassa alueilla 
ja siksi ne tuleekin laskea mukaan analysoitavaan massaan.
 Pientaloalueiden keskihinnat on arvioitu Ympäristö-
ministeriön Asuntojen Hintatiedot –palvelun avulla. Hinta-
tietopalvelussa on saatavilla menneen vuoden toteutuneiden 
asuntokauppojen neliöhinnat. Joissain tapauksissa kauppoja oli 
niin vähän, että tietoja ei ollut saatavilla. Tällöin olen merkinnyt 
analyysitaulukkoon ’n/a’ (not applicable, vastausta ei saatavilla). 
Lisäksi erityisesti arvokkaammilla alueilla yksittäiset, edulliset 
kaupat vetivät keskihintaa merkittävästi alaspäin. Tämän vuoksi 
neliöhintojen keskiarvoihin tulee suhtautua suuntaa antavana, ei 
eksaktina tietona. 
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4.2 Alueiden analyysi ja ominaisuuksia

4.2.1 Helsingin pientaloalueet

Uusi Kaupunkikaava tunnistaa Helsingistä 41 pientaloaluetta. 
Alueet ovat kooltaan erilaisia, vaihdellen suurista alueista, kuten 
Puistola tai Länsi-Pakila, pieniin, kuten Kumpula. 
 Pientaloalueiden rakentumisessa on suuria eroja. Raken-
nuskannan iästä sekä tonttijakaumasta päätellen osa alueista on 
jo käynyt läpi yhden täydennysrakentamiskierroksen. Toisaalta 
osa alueista on säilynyt kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi 
suojelukohteina lähes alkuperäisessä asussaan. Onkin tärkeää 
tunnistaa pientaloalueiden kirjosta ne, joissa täydennysrakenta-
misen potentiaali on suurin. Alueen koon, hintatasolla, saavu-
tettavuudella sekä rakennuskannan laadulla on suuri merkitys 
alueiden täydennysrakentamista suunniteltaessa.

Läntinen suurpiiri

Pohjoinen suurpiiri

Koillinen suurpiiri

Itäinen suurpiiri

Kaakkoinen suurpiiri

Keskinen suurpiiri

Kaavio 92. Helsingin kaupunkikaavan 
A4-alueiden sijainti suurpiireittäin.
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4.2.2 Asukkaat

Ehdottomasti suurin asukasryhmä pientaloalueilla on 
50-59-vuotiaat asukkaat. 50-59 –vuotiaat asukkaat ovat suurin 
asukasryhmä yhteensä 25:llä asuinalueella, eli yli puolella tutki-
mistani asuinalueista. Viisikymppiset asukkaat asuvat tyypillises-
ti yksin tai kumppanin kanssa. 

4.2.3 Rakennukset ja asemakaavavaranto

Pientaloalueet on yleisesti kaavoitettu tehokkuudelle et=0,2-0,25. 
Suurimmalla osalla alueista tehokkuus on alun perin ollut 0,20, 
jonka jälkeen tehokkuutta on nostettu, usein tonttikohtaisilla 
asemakaavamuutoksilla, tehokkuuteen 0,25. Alueilla on kuiten-
kin suuria eroja toteutuneen tehokkuuden suhteen. Esimerkiksi 
Kaitalahdessa on jäljellä 35,2 % kaavoitetusta rakennusoikeudes-
ta, vaikka hintataso on Helsingin mittapuulla korkea. Toisaalta 
Mellunmäessä kaavoitetusta rakennusoikeudesta 49,3 % on käyt-
tämättä, ja alueen hintataso on matala. Toteutunut massa ei siis 
välttämättä riipu siitä, kuinka korkea alueen hintataso on vaan 
siitä, mitä asukkaat haluavat tonteillaan tehdä. 
 Korkeimpiin toteutuneisiin tehokkuuksiin tutkimuksis-
sa käsitellyistä pientaloalueista kipuavat Veräjämäki, Maunula, 
Kulosaari, Kumpula sekä Meri-Rastila. Veräjämäki sekä Maunula 
ovat perinteisiä pientaloalueita, joita on täydennetty voimak-
kaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Rakennuskanta on 
rivitaloistunut. Maunulassa on kuitenkin edelleen 24,5 % asema-
kaavan sallimasta rakennusoikeudesta käyttämättä (yht. 11 193 
k-m²), joka on valtava varanto. Kulosaari ja Kumpula ovat perin-
teisiä, 1900-luvun alussa rakennettuja ja arvokkaina säilyneitä 
kulttuurialueita, joissa rakentamisen tapa on alusta alkaen ollut 
tiivis ja yhtenäinen. Meri-Rastila on 2010-luvulla rakennettu, 
arvokas uudisalue jossa alue on rakennettu niin sanotusti tyhjäs-
tä. Alueen asemakaava on tietoisesti tiivis ja tontit pieniä, jonka 
vuoksi alueella on korkea tehokkuus. 
 Kaikkein tehottomin pientaloalue Helsingissä on Pirkko-
la, jossa toteutunut tehokkuus et=0,13. Jälleenrakennuskauden 
alussa rakennetut yksikerroksiset ja nykystandardein pienet 
erillispientalot suurilla tonteilla ovat säilyneet lähes alkuperäi-
sessä asussaan. Tilanne on sama Marttilassa, jossa asemakaava 
kuitenkin mahdollistaa reippaan täydennysrakentamisen jopa 
et=0,25:een asti.
 Pientaloalueiden suuri enemmistö asettuu kuitenkin 
näiden erikoistapausten väliin. Suurimmalla osalla pientaloalu-
eista toteuma on vähemmän kuin e=0,23. Tämä johtuu siitä, että 
pientaloalueita on täydennetty tonttikohtaisesti niin sanotuilla 
postimerkkikaavoilla. Jatkossa näiden niin sanotun välimallin 
alueiden täydennysrakentamisen mahdollistaminen tulee ole-
maan ratkaisevan tärkeää uuden kaupunkikaavan tavoitteita 
toteutettaessa. 



94

pientaloalueen
nimi

asuinrakennusten
määrä

asukasluku asemakaavan 
mahdollistama et,
moodi

toteutunut et,
keskiarvo

toteutunut
as-k-m2

LÄNTINEN
Hakuninmaa 639 2687 0,25 0,20 124686
Konala 320 1574 0,30 0,21 71115
Kuusisaari 115 0,25 0,20 60215
Marttila 148 417 0,25 0,13 20901
Maununneva 686 2499 0,25 0,20 121757
Reimarla 137 882 0,28 0,23 38371
POHJOINEN
Itä-Pakila 703 3515 0,25 0,24 176111
Länsi-Pakila 1329 6628 0,25 0,24 334997
Maunula 126 518 0,40 0,31 34527
Paloheinä 1162 5388 0,30 0,26 245508
Pirkkola 197 449 0,14 0,13 16808
Torpparinmäki 569 2460 0,25 0,23 116181
Veräjämäki 256 1611 0,40 0,31 86491
KOILLINEN
Ala-Malmi 117 487 0,25 0,18 21906
Heikinlaakso 492 2423 0,25 0,23 109961
Malmin lentokenttä 199 736 0,25 0,23 37513
Puistola 1432 6182 0,25 0,21 315081
Siltamäki 684 3999 0,25 0,20 198861
Tapanila 589 2166 0,25 0,24 122357
Tapaninvainio 1628 6951 0,25 0,23 360810
Tapulikaupunki 894 3699 0,25 0,20 198963
Töyrynummi 710 2956 0,20 0,20 155406
ITÄINEN
Kontula 365 1423 0,25 0,18 75643
Marjaniemi 519 1976 0,25 0,20 139034
Mellunmäki 104 358 0,25 0,15 18953
Meri-Rastila 105 606 0,30 0,27 52155
Myllypuro 348 1382 0,25 0,20 74471
Rastila 364 2154 0,30 100210
Vartioharju 1183 4524 0,25 0,18 247676
Vesala 535 2308 0,25 0,20 104022
KAAKKOINEN
Herttoniemi 149 762 0,17 0,25 32780
Hevossalmi 199 846 0,20 0,18 42921
Jollas 586 2306 0,20 0,18 118906
Kaitalahti 134 372 0,25 0,13 23397
Kulosaari 229 787 0,30 0,31 71077
Tammisalo 327 2224 0,25 0,25 125111
Yliskylä 412 2605 0,25 0,23 132273
KESKINEN
Koskela 129 471 0,26 0,23 22854
Kumpula 98 715 0,21 0,29 26939
Käpylä 365 1927 n/a 0,23 77597
Toukola 123 728 0,26 28615 Ta
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pientaloalueen
nimi

as-k-m2,
varanto 
(rakentamatta)

rakennusoikeu-
desta
rakentamatta, %

tonttien
lukumäärä

tontit, joilla >30 
k-m2 rak.oikeutta 
jäljellä (kpl)

rakenta-
mattomat 
tontit, kpl

toteutuneiden asun-
tokauppojen
neliöhinta, 4/17-4/18

LÄNTINEN
Hakuninmaa 31197 20,0 % 468 243 12 3376,50
Konala 21155 22,9 % 247 158 4 3011,27
Kuusisaari 12851 17,6 % 83 37 11 n/a
Marttila 10879 34,2 % 130 97 0 n/a
Maununneva 41221 25,3 % 581 327 8 3212,70
Reimarla 10065 20,8 % 114 75 2 n/a
POHJOINEN
Itä-Pakila 34762 16,5 % 593 223 13 3211,57
Länsi-Pakila 41501 11,0 % 1169 357 11 3316,84
Maunula 11193 24,5 % 109 62 2 3976,40
Paloheinä 24715 9,1 % 783 271 5 3653,32
Pirkkola 3730 18,2 % 200 55 1 n/a
Torpparinmäki 28641 19,8 % 449 211 8 3310,67
Veräjämäki 21085 19,6 % 186 116 3 3315,40
KOILLINEN
Ala-Malmi 6331 22,4 % 101 57 2 2958,00
Heikinlaakso 21210 16,2 % 430 146 7 2860,85
Malmin lentokenttä 6465 14,7 % 168 50 1 n/a
Puistola 58905 15,8 % 1190 476 23 2792,24
Siltamäki 34483 14,8 % 508 206 50 2662,89
Tapanila 25246 17,1 % 510 198 11 3210,10
Tapaninvainio 59141 14,1 % 1357 461 23 3308,46
Tapulikaupunki 36623 15,5 % 745 297 60 2653,50
Töyrynummi 20022 11,4 % 523 155 15 2842,00
ITÄINEN
Kontula 32510 30,1 % 351 222 40 n/a
Marjaniemi 32762 19,1 % 453 200 14 3781,40
Mellunmäki 18451 49,3 % 110 87 30 2639,67
Meri-Rastila 2359 4,3 % 50 14 7 n/a
Myllypuro 23537 24,0 % 305 164 7 3363,09
Rastila 14531 12,7 % 213 103 3 2748,60
Vartioharju 59238 19,3 % 1000 448 23 3392,00
Vesala 25402 19,6 % 405 197 7 2293,11
KAAKKOINEN
Herttoniemi 2310 6,6 % 141 11 0 n/a
Hevossalmi 7023 14,1 % 132 51 3 4482,50
Jollas 25027 17,4 % 454 132 27 n/a
Kaitalahti 12727 35,2 % 145 76 40 n/a
Kulosaari 16173 18,5 % 194 99 10 3732,60
Tammisalo 9071 6,8 % 251 47 4 3670,58
Yliskylä 13464 9,2 % 302 80 7 3409,00
KESKINEN
Koskela 4800 17,4 % 130 76 0 4061,50
Kumpula 1885 6,5 % 99 29 2 n/a
Käpylä 20682 21,0 % 239 149 3 n/a
Toukola 2262 7,3 % 113 28 0 n/aTa
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4.2.4 Talous ja hintataso

Pientaloalueiden neliöhinnat eriävät toisistaan huomattavasti. 
Kaikkein edullisimmat alueet sijoittuvat tutkimuksen mukaan 
koillisille pientaloalueille. Tämä johtuu siitä, että siellä sijaitse-
vat pientaloalueet ovat Helsingin sisällä kaikkein huonoimmin 
saavutettavissa. Alueiden rakennuskanta on 1970-1980-luvulta, 
jonka vuoksi tontit on usein rakennettu niin sanotusti täyteen. 
Täyteen rakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että 
rakennusoikeus on käytetty yhdessä kerroksessa, jolloin tontti 
täyttyy mutta tehokkuus on huono. Lisäksi koillisen pienta-
loalueita arvostavat lähinnä niiden asukkaat. Alueiden status ei 
siis ole korkea. 
 Hintaluokaltaan korkeimmat pientaloalueet sijoittuvat 
kaakkoiseen ja keskiseen Helsinkiin. Kaakkoisen Helsingin pien-
taloalueille on suora yhteys merelle, joka vaikuttaa huomattavasti 
alueen arvoon. Lisäksi niiltä on hyvät kulkuyhteydet metrolla ja 
bussilla muualle kaupunkiin. Keskisen Helsingin pientaloaluei-
den erinomainen saavutettavuus ja suojeltu, viihtyisänä pidetty 
miljöö houkuttelevat uusia asukkaita ja nostavat näin alueiden 
hintoja. Niin kaakkoisen kuin keskisenkin Helsingin pienta-
loalueilla erityisesti miljöö vaikuttaa alueiden koettuun arvoon ja 
statukseen. 
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4.3 Pientaloalueiden toteutusjärjestyksen 
 perusteita

Pientaloalueiden täydennysrakentamisen toteutusjärjestys tulee 
sitoa kaupunkikaavan toteuttamisohjelmaan. Täydennysraken-
tamista toteutettaessa voidaan priorisoida pientaloalueita, jotka 
täyttävät seuraavat tekijät.

1. Pientaloalueella on hyvä saavutettavuus, 
 kärkenä joukkoliikenne ja pyöräily- sekä 
 jalankulkuyhteydet 
 Liikkumisen kestävyyden vuoksi on tärkeää, että myös  
 pientaloasukkailla on mahdollisuus sujuvaan ja nopeaan  
 joukkoliikenteeseen. Jo käynnissä olevat raitiotiehank 
 keiden sekä kaupunkikaavan mahdollistamien uusien  
 joukkoliikenneväylien sekä asemanseutujen ympäristössä 
  olevien pientaloalueiden täydennysrakentaminen  on  
 toteutettava kaikkein ensimmäisenä.

2. Pientaloalue on haluttu ja hintataso on korkea. 
 Pientaloalueiden täydennysrakentaminen on kaikkein  
 helpointa alueilla, jotka ovat jo valmiiksi suosittuja ja  
 arvokkaita.  

3. Asemakaavavarantoa on jäljellä vain vähän.
 Pientaloalueet, jotka on niin sanotusti rakennettu täy 
 teen, ovat kypsiä muutokselle. 

4. Pientaloalueen rakennuskanta on 
 tehotonta. 

5. Pientaloalueella on käynnissä sukupolvenvaihdos.
 Pientaloalueiden sukupolvenvaihdosten yhteydessä uusil- 
 la omistajilla on uudenlaisia tarpeita ja toiveita asuinym- 
 päristölleen. 

6. Pientaloalueen katuverkkoa uudistetaan.
 Katuremontin yhteydessä voidaan uudistaa alueen infraa
 ja kasvattaa alueen asukaskapasiteettia ja -kantokykyä.

7. Täydennysrakentaminen sopii pientaloalueen 
 miljööseen, parantaa pientaloalueen palveluita sekä  
	 kohottaa	alueen	profiilia.	
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4.4. Päätelmät ja case-alueiden valinta

Lähtökohtaisesti pientaloalueiden asukkaiden keski-ikä on 
korkea. Tähän vaikuttavia syitä lienevät ainakin:

• alueiden palvelutaso ja saavutettavuus on huonompi kuin 
tiiviimmin asutetuilla alueilla ja monella pientaloasukkaalla 
on henkilöauto 

• asunnot ovat liian suuria, mistä johtuen ne ovat liian kalliita
• asuntotypologioita on käytännössä kaksi (suuri erillispientalo 

ja rivitaloasunto), joka ei houkuttele esimerkiksi yksinasujia

Osalla alueista orgaaninen muutos on kuitenkin jo alkanut. 
Näillä alueilla, kuten Myllypurossa, asukkaat edustavat kaikkia 
ikäluokkia, täydennysrakentaminen on suosittua ja asuntojen 
arvo on hyvä. Toisilla alueilla, kuten Mellunmäessä, asukasraken-
ne on yksipuolinen ja hinnat alhaiset. 

 Valitsin työhöni kolme case-aluetta. Käytin valinnassa 
hyväksi edellisessä kappaleessa kuvailemiani perusteita. Valin-
nassa painotin erityisesti seuraavia kohtia.

• Valitsemillani alueilla on kaikilla jäljellä alle 20 % asemakaa-
van oikeuttamasta rakennusoikeudesta. Lisäksi monilla ton-
teilla rakennusoikeutta on jäljellä niin vähän, ettei se motivoi 
rakentamaan uusia asuntoja.

• Sukupolvenvaihdos on kaikilla alueilla läsnä seuraavan 20 
vuoden kuluessa. Kaikilla valitsemillani alueilla suurin asu-
kasryhmä olivat 60-69 -vuotiaat asukkaat. 

• Rakennuskanta on tehotonta. Valitsemieni alueiden raken-
nuskanta on suurimmaksi osaksi 70- ja 80-luvuilta. Ajalle 
tyypilliseen tapaan rakennukset ovat yksikerroksisia ja näin 
ollen niiden jalanjälki on suuri.

Valitsin case-alueiksi seuraavat alueet:

1. Entinen huvilakaupunki: Marjaniemi
Marjaniemi on yksi Helsingin kalleimmista ja halutuimmista 
pientaloalueista. Alueen asukaskanta on ikärakenteeltaan moni-
puolinen, ja sitä on täydennysrakennettu tehokkaasti. Alueella 
on monentyylisiä rakennuksia perinteisistä puuhuviloista yk-
sikerroksisiin rivitaloihin ja moderneihin kivitaloihin. Alueen 
yhtenäisyyden saa aikaan leveä, puutarhamainen katutila sekä 
koivukujat. 
 Marjaniemen saavutettavuus on Itäkeskuksen läheisyy-
den ansiosta todella hyvä. 

2. Tyypillinen helsinkiläinen pientaloalue: Töyrynummi
Töyrynummi edustaa ikärakenteeltaan ja rakennuskannaltaan 
tyypillistä helsinkiläistä pientaloaluetta. Tapanilan ja Siltamä-



99

en väliin sijoittuva pientaloalue koostuu 1970- ja 1980 -luvun  
pientaloista sekä lyhyistä 1950-luvun korttelialueista. Alue on 
typologioiltaan monipuolinen, ja siellä on niin erillispientaloja, 
paritaloja kuin rivitalojakin.
 Kaupunkikaavan toteutusohjelman mukaan Töyrynum-
men ympäristössä seuraavaksi kehittyy Siltamäki, johon on osoi-
tettu huomattavaa lisärakentamista. Näin myös Töyrynummen 
palvelut paranevat.
 Töyrynummi on toteutunut tehokkaasti asemakaavan 
mukaisesti, ja siellä on enää vähän asemakaavavarantoa jäljellä. 
Tämän vuoksi seuraava askel Töyrynummelle olisi täydennys-
rakentaminen. Täydennysrakentamisen myötä alueen ilmettä 
voitaisiin kohottaa ja siten nostaa alueen nyt matalaa arvoa, sillä 
tällä hetkellä Töyrynummi on yksi Helsingin edullisimmista 
pientaloalueista.
 

3. Klassikko: Länsi-Pakila
Länsi-Pakila on kulkenut matkan jälleenrakennuskauden pienta-
loalueesta voimakkaaseen rivitaloistumiseen. Rakennuskanta on 
monipuolista, joskin osittain huonokuntoista. Alue on arvoltaan 
pientaloalueiden keskiluokassa. Pakilan suuret rivitalotontit ovat 
haastavia täydennysrakennettavia, minkä lisäksi korttelit ovat 
pientaloalueiden mittakaavassa suurehkoja. Lisäksi suuri osa 
rakennuskannasta on yksikerroksista.
 Pakilan pientaloyhdistykseltä on tullut kaupungille pyyn-
tö täydennysrakentamissuunnitelman tekemisestä, eli alueella on 
tunnistettu täydennysrakentamisen tarve. 
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5
C A S E - A L U E I D E N
S U U N N I T E L M A T
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05.1  Case-alueiden tarkempi esittely ja 
 täydennysrakentamismetodit

Valitsin diplomityössä käsiteltäviksi case-alueiksi Marjaniemen, 
Töyrynummen sekä Länsi-Pakilan. Valitsemani case-alueet si-
jaitsevat eri puolilla Helsinkiä - Länsi-Pakila Pohjois-Helsingissä, 
Töyrynummi Koillis-Helsingissä ja Marjaniemi Itä-Helsingissä.
 Alueet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Niiden hintatasot 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, mikä johtuu niiden saavu-
tettavuuksien eroista. Tämän vuoksi olen valinnut case-alueiden 
käsittelyyn eri täydennysrakentamisen metodeja, jotka soveltuvat 
mielestäni kyseisille alueille.
 Case-alueiden tutkimuksen sekä suunnitelmien tarkoi-
tuksena on kokeilla erilaisia täydennysrakentamisen metodeja 
olemassa oleville alueille. Case-alueet toimivat tässä diplomityös-
sä esimerkkeinä erilaisista pientaloalueista. Täydennysrakenta-
missuunnitelmat eivät siis ole paikkaan sidottuja. Samoja me-
todeita voi käyttää tai kokeilla millä tahansa muullakin alueella. 
Päädyin kuitenkin valitsemaan tässä työssä käyttämäni metodit 
kunkin alueen miljööhön ja yleiseen tilanteeseen mielestäni sopi-
viksi. 

Töyrynummi

Marjaniemi

Länsi-Pakila

Kaavio 101. Case-alueiden sijainnit, Helsinki.
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Länsi-Pakila 1_ 15000

Töyrynummi 1: 10000

Marjaniemi 1:10000

Länsi-Pakila lukuina
asuinrakennusten määrä 1 329

asukasluku 6 628

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,24

toteutunut asuinkerrosala, m² 334 997

asemakaavavaranto asunnoille, m² 41 501

rakentamatta % 11,0

keskihinta, €/m² 3 316,84

Töyrynummi lukuina
asuinrakennusten määrä 710

asukasluku 2 956

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,20

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 155 406

asemakaavavaranto asunnoille, m² 20 022

rakentamatta % 11,4

keskihinta, €/m² 2 842,00

Marjaniemi lukuina
asuinrakennusten määrä 519

asukasluku 1976

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 139 034

asemakaavavaranto asunnoille, m² 32 762

rakentamatta % 19,1

keskihinta, €/m² 3 781,40

Kaavio 102b. Länsi-Pakila, aluerajaus 1: 20 000.

Kaavio 102c. Marjaniemi, aluerajaus 1: 10 000.

Kaavio 102a. Töyrynummi, aluerajaus 1: 20 000.
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Kaavio 103b. Länsi-Pakila, rakennusvuodetKaavio 103a. Länsi-Pakila, asukkaiden ikä

Kaavio 103c. Töyrynummi, asukkaiden ikä Kaavio 103d. Töyrynummi, rakennusten ikä

Kaavio 103e. Marjaniemi, asukkaiden ikä Kaavio 103f. Marjaniemi, rakennusten ikä

Sekä Töyrynummi että Länsi-Pakila ovat vaiheessa, jossa ton-
teilla on jo käytetty lähes kaikki rakennusoikeus. Tämän vuoksi 
alueille on vääjäämättä tulossa tilanne, jolloin asemakaavoitusta 
ja sen yhteydessä lisärakennusoikeuksia voidaan tarkastella. 
Marjaniemessä rakentamatta on tätä vastoin 19 % asemakaavan 
varannosta. Rakennusoikeus on kuitenkin pirstaloitunut tonttien 
kesken niin, että omaehtoinen täydennysrakentuminen ei ole 
todennäköistä. 
 Alueet ovat keskenään erikokoiset, mutta niiden rakenne 
on suhteellisen samanlainen. Kaikilla valitsemillani alueilla suu-
rin asukkaiden ikäryhmä on 50-59 –vuotiaat. Lisäksi suuri osa 
alueen rakennuskannasta on rakennettu 1970–ja 1980-luvuilla. 
Kaikilla alueilla on sekoittunut rakennuskanta, joka koostuu 
typologioiltaan erilaisista ja eri ikäisistä rakennuksista. Kaikilla 
valitsemillani alueilla on myös suojelukohteita, joiden rakennus-
taiteellista arvoa tulee vaalia.
 Seuraavilla sivuilla esittelen valitsemani täydennysraken-
tamisen metodit sekä aluekohtaiset täydennysrakentamissuunni-
telmat.
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teema keinot

Korotus

Uusi pihapiiri

Täydennysrakentaminen
arvomiljöössä

• pienkerrostalot
• katualueen muutos
• tonttien yhdistäminen
• pysäköinnin keskittäminen

• tontinreunat haltuun
• pienen pihan järjestelyt
• katutila yhtenäistävänä 

tekijänä

• tiivistäminen rakennusalu-
een rajojen sisällä

• alueelliset poikkeamiset
• olevien massojen sisäinen 

jakaminen

Länsi-Pakila on rivitaloistunut pientaloalue. 1970-luvun rivita-
lobuumissa sekä Länsi- että Itä-Pakilaan nousi tonttien yhdiste-
lystä syntyneille pitkänomaisille tonteille kymmeniä, useimmiten 
yksikerroksisia rivitaloja. Pakila on siis jo kerran käynyt läpi 
täyden muodonmuutoksen. Pakilan palvelutaso on hyvä ja alue 
on erittäin haluttu. Tämän vuoksi testaan Pakilassa niin sanottua 
pienkerrostalometodia, jossa pientaloalueelle tuodaan päällek-
käisiä asuntoja sisältäviä, massaltaan pientaloalueen rakennus-
kantaan sopivia asuintaloja. Täydentämistä edistetään yhdistä-
mällä tontteja neljän tai viiden tontin yksiköksi, jolloin kaikki 
maanomistajat hyötyvät lisärakentamisesta. Pysäköinti keskite-
tään tonttien kesken. Jos pysäköintialueita ei tarvita tulevaisuu-
dessa, syntyy näille paikoille taas uusia rakentamisen paikkoja. 
Pakilan suunnitelmassa pidetään kiinni katutilaa rajaavasta 
neljän metrin puutarhavyöhykkeestä, jota alueen asukkaat pitä-
vät erittäin arvokkaana. Tämän lisäksi tonttien rajoille varataan 
neljän metrin paloetäisyydet. Pakilassa on käynnissä Pakilantien 
varteen sijoittuvan asuin- ja liikehuoneistokadun suunnittelu. 
Tämän vuoksi osoitan suunnittelualueelle vain asumista. Pakilan 
tiivis asukaskanta kuitenkin mahdollistaa myös pienten liike- ja 
toimistotilojen ylläpidon alueella. 

Kaavio 104. Case-alueiden täydennysrakentamismetodit.
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Töyrynummi on erittäin tyypillinen helsinkiläinen pientaloalue. 
Alue on alkanut rakentua 1950-luvulla, ja siellä on edelleen 
jäljellä upeita kivipintaisia jälleenrakennuskauden taloja. Rin-
tamamiestalojen seassa on paljon pari-ja rivitaloja, jotka on 
rakennettu 1980-luvulla. Töyrynummen katutila on itsessään 
hyvä, mutta alueelle on varaa tiivistää sisäänpäin. Tämän vuoksi 
Töyrynummessa testaan täydennysrakentamismetodia, jossa 
tonttia kiertävät neljän metrin suojavyöhykkeet unohdetaan. 
Tällöin rakennukset voivat jatkua myös tontinrajojen yli. Tont-
teja ei jaeta, vaan naapurin puolelle rakennetaan EI30-paloseinä. 
Tämänkaltaisesta suunnittelutavasta tulostuu vanhaan puukau-
punkihenkeen tonttia reunustavia, pitkänomaisia L- ja I-taloja. 
Töyrynummessa ei oteta kantaa katutilaan, ja erityisesti jälleen-
rakennuskauden etupihat jätetään paikoilleen.
 Marjaniemen vanhassa huvilakaupungissa asunnot ovat 
erittäin suuria. Niin vanhoissa kuin uusissa pientaloissa asuu 
ikääntyvää väestöä, ja asuinneliöitä on suhteellisen paljon asu-
kasta kohden. Lisäksi historiallinen huvilamiljöö ei välttämättä 
kestä voimkasta täydenysrakentamista tehokkuuteen 0,4. Tämän 
vuoksi ehdotan Marjaniemeen alueellista poikkeamista, jossa 
jokainen kiinteistönomistaja saisi rakentaa kiinteistölleen enin-
tään 60 k-m2 kokoisen pientalon. Pientalon on oltava alisteinen 
päärakennukselle, ja sen on noudatettava asemakaavassa mää-
rättyä neljän metrin etäisyyttä naapurin tontista. Pientalolle on 
osoitettava oma pysäköintipaikka. 
 Marjaniemessä on voimassa asemakaavamääräys, jonka 
mukaan yhdellä tontilla saa olla enintään kaksi asuntoa. Tämä 
sääntö tulisi mielestäni kumota, ja asukkailla tulisi olla mahdolli-
suus jakaa asuntojaan useampaan asuntoon. 

Havainnekuvien merkitykset:

olemassaoleva,
säilyvä rakennus

uudisrakennus

pysäköintipaikka

piha-alue

katualue
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Kaavio 107a. Töyrynummi, rakeisuus nykytilanteessa 1: 5 000.

5.2 Töyrynummi

Kaavio 107b. Töyrynummi, rakeisuus täydennettynä, 1: 5 000

KERROSALALASKELMA
Töyrynummi, Case-korttelit

Korttelien yhteispinta-ala
47 600 m2

Tämänhetkinen toteuma:
6 900 k-m2

Nykyinen korttelitehokkuus:
ek= 0,15

Täydennetty suunnitelma,
kokonaiskerrosala:

19 000 k-m2

Täydennetty korttelitehokkuus:
ek= 0,39 

Töyrynummessa täydennysrakentaminen toteutetaan hyödyntä-
mällä paloetäisyyksinä pidettyä neljän metrin istutuskaistaletta 
tontin reunojen ympärillä.
 Rakennukset ulottuvat tontilta toiselle. Tontteja ei yh-
distellä. Rakennukset muodostavat korttelien sisäosiin suojaisia 
pihoja. 
 Pysäköinti järjestellään tonttien kesken niin, että usealle 
tontille on kulku samaa väylää pitkin. Näin säästetään arvokasta 
rakennusmaata.
 Jokaisella asunnolla on pieni piha-alue.
 Alueen katutilaa määrittävät 50-luvulla rakennetut tyyp-
pitalot. Näiden talojen etäisyys tiestä (5 metriä) pidetään pai-
kallaan. Alueella rakennetaan tontinrajoja pitkin vain korttelien 
sisällä, ei katutilassa.
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II

Kaavio 109. Töyrynummen täydennysrakentamissuunnitelma 1: 2 000
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Kaavio 110a ja b. Marjaniemessä toteutettu yhden erillispientalon muutos 
kahdeksi asunnoksi. Kiinteistön omistaja remontoi asunnot vuokrakäyttöön. 

Omistaja olisi halunnut tehdä olevan massan sisään myös 
kolmannen asunnon, mutta asemakaava kielsi useamman kuin 

kahden asunnon rakentamisen tontille.

Kaavio 110a. Pääpiirustus, 1. kerros. 1: 250. 
Harmaapaadentie 16, Helsinki. 

Kaavio 110b. Pääpiirustus, 2. kerros. 1: 250. 
Harmaapaadentie 16, Helsinki. 

Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy.
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Kaavio 111a. Marjaniemi, rakeisuus nykytilanteessa 1: 3 000.

05.3 Marjaniemi

Marjaniemen case-alueella täydennysrakentamista toteutetaan 
jakamalla olemassaolevia asuntoja pienemmiksi asunnoiksi sekä 
lisäämällä jokaiselle tontille 60 kerrosneliömetrin suuruinen 
pieni lisäasunto.
 Alueen katutila on mutkitteleva ja alueella on paljon 
korkeuseroja. Tämän vuoksi täydennysrakentaminen on yksin-
kertaisinta toteuttaa pienillä massoilla. 
 Alueella on säästetty kadunvarren viiden metrin levyinen 
istutusalue. 
 Tämänkaltaisessa alueellisen poikkeaman tai sääntöpoh-
jaisen kaavoituksen täydennysrakentamisessa on tärkeää, että 
täydennysrakennuksille luodaan selkeä ohjeisto. Marjaniemen 
tapauksessa ohjeisto voisi kuulua näin:

• jokaiselle kiinteistölle saa rakentaa enintään 60 kerrosneliö-
metrin kokoisen asuintilan riippumatta siitä, onko rakennus-
oikeutta jäljellä

• rakennuksen tulee olla selkeästi alisteinen päärakennukselle
• rakennuksen tulee sopia päärakennuksen tyyliin
• rakennusta ei saa rakentaa asemakaavassa ilmoitetun raken-

nusalueen rajan ulkopuolelle. Rakennusta ei saa rakentaa 4 
metriä lähemmäksi tontin rajaa.

 

Kaavio 111b. Marjaniemi, rakeisuus täydennettynä, 1: 3 000

KERROSALALASKELMA
Marjaniemi, Case-korttelit

Korttelien yhteispinta-ala
47 200 m2

Tämänhetkinen toteuma:
7 730 k-m2

Nykyinen korttelitehokkuus:
ek= 0,16

Täydennetty suunnitelma,
kokonaiskerrosala:

9 900 k-m2

Täydennetty korttelitehokkuus:
ek= 0,21 



112

II

II II

II

II II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II
II

I

II

II
II

II

III

O
skarinkuja

Oskarintie

tontti rakenteilla



113

III

palvelukoti

II

II

II

II

II II

II

II
II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

M
arjaniem

enranta

Strömsintie

Kaavio 113. Marjaniemen täydennysrakentamissuunnitelma, ek=0,21, 1: 2 000
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Kaavio 115a. Länsi-Pakila, rakeisuus nykytilanteessa 1: 3 000.

05.4 Länsi-Pakila

Länsi-Pakilan case-alueella täydennysrakentaminen toteutetaan 
yhdistämällä olemassaolevia tontteja, rakentamalla rakennuksia 
joissa on kahdesta kolmeen kerrosta, sekä järjestelemällä pysä-
köinti kootuksi.
 Länsi-Pakilan case-alueella on suuri, vanhan liikepuutar-
han tontille rakennettu rivitaloyhtiö. Suunnitelmassa taloyhtiön 
pysäköintiä muutetaan niin, että vapautuu lisää tilaa rakentami-
selle. Tontin pohjoispuolen yksikerroksiset rivitalot puretaan ja 
niiden tilalle rakennetaan kaksi-kolmekerroksisia pienkerrosta-
loja. Asukaspysäköinti järjestetään rakennusten väliin siten, että 
pysäköinti muodostaa korttelin sisäisiä kenttiä. 
 Kaikki uudisrakennukset ovat kaksi- tai kolmikerroksisia.
Tonttien kadunpuoleiselle reunalle sijoitetut asuinrakennukset 
rajaavat katutilaa luoden alueelle yhtenäisempää ilmettä. Alueella 
on säilytetty asukkaiden arvostama neljän metrin istutusvyöhyke 
kadun reunassa.
 Alueen pohjoispuolella kulkeva Osuuskunnantie on vilk-
kaasti liikennöity joukkoliikennekatu. Tämän vuoksi tielle ei voi 
sijoittaa suoraan kadulle poistuvaa pysäköintiä.
 Alueelle saadaan suunnitelman mukaisesti lisäämällä 
yhteensä 7000 kerrosneliömetriä lisää tilaa. Tällöin korttelin 
tehokkuusluvuksi tulee 0,4. Tässä tapauksessa myös tonttien 
tehokkuudet ovat 0,4.

Kaavio 115b. Länsi-Pakila, rakeisuus täydennettynä, 1: 3 000

KERROSALALASKELMA
Länsi-Pakila, Case-kortteli

Tämänhetkinen toteuma:
8027 k-m2

Nykyinen korttelitehokkuus:
ek= 0,21

Täydennetty suunnitelma,
kokonaiskerrosala:

15 000 k-m2

Täydennetty korttelitehokkuus:
ek= 0,40 
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6.1 Helsingin pientaloalueet

Helsingissä on yhteensä 41 pientaloaluetta. Alueiden tausta ja 
rakennuskanta ovat kirjavia. Suuri osa Helsingin pientaloalueista 
on liitetty Helsingin kaupunkiin vasta toisen maailmansodan 
jälkeisten alueliitosten jälkeen. Nykyisiltä pientaloalueilta on 
jaettu tontteja rintamalta palaaville, nykyisen Venäjän puolelta 
omat maansa menettäneille veteraaneille. Tämän vuoksi tonttien 
muoto on tyypillisesti pitkänomainen. 
 Pientaloalueita on täydennetty aktiivisesti 70-luvulta 
lähtien. Erilaiset kirveenvarsijärjestelyt, muut tonttien jakamiset 
sekä tonttien yhdistämiset ovat rikkoneet perinteistä pienta-
lokenttää. Toisaalta pientalomassan rikkonaisuus sallii tehok-
kaamman täydennysrakentamisen. Yhtenäisyyttä pientaloalueille 
tuovat vehreät katunäkymät, pensas- ja säleaidat sekä muu kau-
punkivihreä. Kirjava rakennuskanta yhdessä runsaan kaupun-
kivihreän kanssa muodostaa harmonisia, asukkaita miellyttäviä 
ympäristöjä

6.2 Täydennysrakentaminen

Helsingin Kaupunkikaava 2050:ssä 30 prosenttia kaupungin uu-
desta kaavavarannosta tulee täydennysrakentamisesta.
Täydennysrakentaminen on yleisesti erittäin haastavaa. Täyden-
nysrakentamista varten on vaikea luoda yleisiä pelisääntöjä, sillä 
tilanteet ovat monisyisiä ja haasteet tontti- ja kiinteistökohtaisesti 
erilaisia. Tästä huolimatta on erittäin tärkeää, että täydennysra-
kentamista tuetaan ja kehitetään, sillä rakentamattomia paikkoja 
ei Helsingin sisällä enää juuri ole.
Täydennysrakentaminen lähtee olemassa olevan ympäristön 
arvottamisesta. Missä ovat oikeat täydennysrakentamisen paikat, 
entäpä millaiset ympäristöt haluamme pitää koskemattomina? 
Jotta täydennysrakentamista voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, 
tulisi jokaiselle alueelle tehdä rakennetun kulttuuriympäristön 
selvitys, jonka perusteella voimme tunnistaa parhaita täydennys-
rakentamisen paikkoja.
 Täydennysrakentamisen toteuttamisjärjestyksessä tulee 
pohtia myös muita kuin kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueen 
saavutettavuus, yleinen hintataso, infran kunto, kiinteistönomis-
tajien mielipide vaikuttavat täydennysrakentamisen kannatta-
vuuteen. Yleisesti on järkevämpää tiivistää alueita, jotka ovat jo 
valmiiksi haluttuja elinympäristöjä.

6,3 Pientaloalueiden täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen pientaloalueille vaatii paljon kaupungin 
resursseja. Sen lisäksi, että rakentamisesta saatava kerrosalahyö-
ty on pienehkö, rakentajat omistavat usein omat kiinteistönsä 
eivätkä ole rakentamisen ammattilaisia. On punnittava tarkkaan, 
millaisille alueille täydennysrakentamista kannattaa alkaa suun-
nitella, sillä rakentajat tarvitsevat prosessin aikana huomattavan 
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paljon tukea kaupungin viranomaisilta, kuten asemakaavoituk-
sesta ja rakennusvalvonnasta.
Toisaalta uuden Kaupunkikaavan mahdollistama kerrosalan 
nosto nostaa myös kiinteistöjen arvoa. Näin ollen kiinteistöjen 
omistajilla on oikeus saada tietoa siitä, miten kerrosalan nosto 
vaikuttaa heidän kiinteistöönsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kaupunki tekee linjauksia myös pientaloalueiden täydennysra-
kentamisesta ja erilaisista keinoista hyödyntää uutta kerrosalaa.
Yli puolella pientaloalueista suurin asukasryhmä ovat 50–69 
-vuotiaat. Näillä alueilla on odotettavissa seuraavan 20 vuoden 
aikana selkeä väestön muutos. Sukupolvenvaihdokset ja niiden 
yhteydessä tapahtuvat kiinteistön myynnit ja haltuunotot ovat 
oiva hetki jalkauttaa myös täydennysrakentamista pientaloalueil-
le. Uusilla omistajilla ja seuraavalla sukupolvella voi olla hyvin 
erilaisia näkemyksiä rakentamisesta, asumisesta ja omaisuudes-
taan kuin vanhemmalla sukupolvella. 
Pientaloalueille on keskittynyt korkean sosiaalisen statuksen 
omaavia kantaväestön jäseniä. Pientaloalueiden yhteisöt ovat 
tasaisia ja hyvinvoivia. Yleisesti Helsingin asuinalueet eriytyvät 
toisistaan. Asukaskannan sekoittamisella voitaisiin tasoittaa 
muuten kaupungissa kasvavaa segregaatiota. Pientaloalueiden 
yhteisöt kestäisivät asukaskannan monipuolistamisen, sillä ne 
ovat nyt niin hyvinvoivia. 
 Asukaskannan sekoittumista voidaan ohjata erityisesti 
hallintamuotojen monipuolistamisella. Tällä hetkellä lähes kaikki 
pientaloalueiden asunnot ovat omistusasuntoja, joko erillispien-
taloja omalla tontilla tai vaihtoehtoisesti asunto-osakeyhtiöitä. 
Jos pientaloalueille saataisiin enemmän vuokra-asuntoja, asukas-
kanta monipuolistuisi. Tällöin yhä useammalla olisi mahdolli-
suus asua pientaloalueilla, jotka ovat yleisesti erittäin toivottuja 
asuinympäristöjä.
 Asukaskannan monipuolistamiseen vaikuttaa myös asun-
tokanta. Pientaloalueiden asunnot ovat yleisesti ottaen suuria, eli 
niissä on paljon kerrosalaa asukasta kohden. Jos pientaloalueille 
rakennettaisiin pienempiä asuntoja, niiden kulut olisivat edulli-
semmat ja näin ollen kynnys muuttaa pientaloalueelle madaltui-
si. Lisäksi näin avattaisiin pientaloasumisen mahdollisuutta myös 
uusille asukasryhmille. 
 Pientaloalueet on suunniteltu ydinperheitä varten. Perhe-
muodot ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, ja markkinoiden 
tulisi vastata uusien asuinkuntien tarpeisiin. Yhä useampi suo-
malainen asuu esimerkiksi yksin, laajennetussa asumisyhteisössä 
tai yhden vanhemman lapsiperheessä. Pientaloalueiden asunnot 
eivät vastaa näihin tarpeisiin, jolloin syntyy kaksi haastetta. 
 Ensimmäinen haaste on, että ikääntyvät pariskunnat 
jäävät asumaan suuriin pientaloihin sen jälkeen, kun lapset ovat 
muuttaneet pois. Asuinkunnan koon pienentyessä radikaalisti 
asukaskohtaisen kerrosalan määrä kasvaa, jolloin kerrosala me-
nee hukkaan. Asukkaat asuvat mielellään tutussa ympäristössä, 
jolloin ”omalta” alueelta pois muuttaminen ei tule kysymykseen. 
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Jos pientaloalueilla olisi tarjolla pienempiä asuntoja, asukkaat 
siirtyisivät luonnollisemmin asumaan niihin, jolloin toisaalta 
heidän asuinkustannuksensa laskisivat ja toisaalta jo rakennettu 
kerrosala tulisi uuden, erilaisen asuinkunnan käyttöön.
 Toisena haasteena pientaloalueilla on vuokra-asunto-
kannan pienuus. Pientaloasuminen oli ennen 90-luvun lamaa 
jokaisen suomalaisen perusoikeus, ja jokaiselle työssäkäyvällä 
aikuisella oli mahdollisuus asua pientaloalueella. Tällä hetkellä 
helsinkiläinen pientaloasuminen on erittäin kallista, ja käytän-
nössä aina omistusasumista. Keskiluokkaisella väestöllä ei ole 
varaa ostaa pientaloasuntoa. Jos pientaloalueilla olisi tarjolla 
vuokra-asuntoja (tuettuja tai vapaiden markkinoiden), useam-
milla helsinkiläisillä olisi mahdollisuus asua pientaloalueilla.

6.4 Kaupunkivihreä

Pientaloalueiden pihat ovat Helsingin monipuolisin biotooppi. 
Kun pientaloalueita tiivistetään, tulee viherarvot ottaa erittäin 
tarkasti huomioon. Täydennysrakentaminen ei saa missään 
tapauksessa heikentää alueen luontoarvoja, vaan alueita tulisi 
täydentää sosioekologisen resilienssin puitteissa. 
 Kaupungin tulee ohjata viherrakentamista ja luoda 
parempia työkaluja pientaloalueiden ekosysteemin ylläpitoon ja 
parantamiseen. Uusia työkaluja voivat olla erilaiset, parannellut 
viherkertoimet, mallipihasuunnitelmat, erilaiset ympäristödiplo-
mit ja viherrakentamiseen suunnatut tuet. Pelkkä asennekasvatus 
ei riitä turvaamaan pientaloalueiden ekosysteemiä.

6.5 Kaupungin täydennysrakentamisprosessi

Tällä hetkellä pientaloalueita täydennysrakennetaan Helsingis-
sä suunnitteluperiaatteisiin tukeutuvien poikkeamispäätösten 
nojalla. Poikkeamispäätökset ovat sinänsä hyvä keino täyden-
nysrakentamiseen ja askel rullaavaa kaavoitusjärjestelmää kohti. 
Nykymuodossa ne kuitenkin kuormittavat järjestelmää. Lisäksi 
kaikilla alueilla ei ole voimassa olevia suunnitteluperiaatteita, 
jolloin jokaista poikkeamista kohden tulee tehdä asemakaava-
muutos. Näiden muutosten yhteydessä tulee tasavertaisuuden 
periaatteen mukaan käydä läpi myös kaikki muut alueen tontit, 
jotta päätökset eivät suosisi yhtä kiinteistönomistajaa toisen yli.
 Kaupungin tulisikin laatia jokaisella pientaloalueelle 
omat suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteilla on täyden-
nysrakentamisen suunnittelussa kaksi funktiota: ne toisaalta 
arvioivat rakennetun ympäristön laadun ja arvioivat summit-
taisesti täydennysrakentamisen paikat, ja toisaalta informoivat 
kiinteistönomistajia heidän kiinteistönsä arvosta ja kehitysmah-
dollisuuksista. Tällä hetkellä esimerkiksi 70¬–80 -lukujen raken-
nuksista moni on vielä kulttuurihistoriallisesti arvottamatta ja 
suojelematta, jolloin myöskään asukkailla ei ole tietoa kiinteistön 
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arvosta. 
 Suunnitteluperiaatteiden pohjalta voidaan joko tehdä 
lisää poikkeamisia tai vaihtoehtoisesti alkaa valmistella uutta ase-
makaavaa. Suunnitteluperiaatteiden hyvä puoli asukkaan kannal-
ta on se, että ne eivät vaikuta kiinteistöveroon ja näin ollen eivät 
vaikuta asumisen kustannuksiin kuin vasta uusien rakennusten 
valmistuttua.
 Pientaloalueilla voidaan tehdä myös alueellisia poikkea-
misia. Tällä hetkellä Helsingissä on esimerkiksi kantakaupungin 
alueella voimassa poikkeaminen, jonka mukaan ullakko- ja kat-
torakentaminen on sallittua. Pientaloalueille voitaisiin tehdä sa-
manlaisia poikkeamisia. Tonteille voisi esimerkiksi sallia pienen 
asunnon rakentamisen riippumatta siitä, onko rakennusoikeutta 
jäljellä enää. 
 Tulevaisuudessa Helsingissä siirrytään rullaavaan kaa-
vajärjestelmään, jossa jokainen hanke käsitellään omana ko-
konaisuutenaan. Tätä silmällä pitäen on erittäin tärkeää, että 
pientaloalueista on olemassa suunnitteluperiaatteet. Suunnittelu-
periaatteet ovat myös asemakaavoittajille kätevä työkalu.
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Pientaloalueiden tiivistäminen
FYYSINEN YMPÄRISTÖ

Kaavio 97a.

Tyhjän pientalotontin
 rakentaminen

tonttitehokkuuteen 0,4.

Kaavio 97a.

Tonttia reunustavan 
kaistaleen ottaminen 

rakennuskäyttöön.

Kaavio 97a.

Olemassa olevan asunnon 
jakaminen pienemmiksi 

asunnoiksi.

Kaavio 97a.

Tontin laajentaminen 
katualueelle ja rakentami-

nen katualueen reunaan.

Kaavio 97a.

Usean asunnon rakentaminen päällekkäin 
(ns. pienkerrostalo).

as 3

as 2

as 1

as 1

as 2

as 1

as 2

as 3

as 1 as 2

as 1
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Pientaloalueiden tiivistäminen
PYSÄKÖINTI

Kaavio 97a.

Koottu pysäköinti kahden tai 
useamman tontin kesken.

Kaavio 97a.

Pysäköinti rakennusmassan sisässä.
 Rakennusoikeudesta käytettävä 25 m2  

pysäköinnin järjestämiseen.

Kaavio 97a.

Pysäköinti pihassa.
 Pysäköintialusta vettäläpäisevää materiaalia. 

Tarvittaessa pysäköinnin paikalle 
voidaan tulevaisuudessa 
rakentaa lisää asuintilaa.

• Pientaloalueilla voidaan sopivissa tilanteissa luopua määräyksestä, jonka mukaan kadulle ei saa peruuttaa
• Pientalotontilla ei nykytilanteessakaan mahdu aina kääntymään henkilöautolla, joten sopivissa tilanteissa voi-

daan luopua kadulle peruuttamisen kieltävästä määräyksestä
• Pysäköintipaikkoja tulisi rakentaa korkeintaan yksi asuntoa kohden
• Joukkoliikenteen kehittyessä ja verkostokaupungin rakentuessa yksityisautoilun tarve vähenee. Laadukkaat 

lähipalvelut ja parantunut saavutettavuus palvelevat autottomia asukkaita
• Pientaloalueiden suunnittelu henkilöautoilun ehdoilla on lopetetta
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Pientaloalueiden tiivistäminen
VUOKRA-ASUMINEN PIENTALOALUEELLA

Kaavio 97a.

Olemassa oleva asunto jaetaan pienempiin asuntoihin, 
jotka vuokrataan ulkopuolisille. Osat voidaan myös myydä.

Kaavio 97a.
Olemassa olevaan asuntoon lisätään sivuasunto, joka vuokrataan ulkopuolisille.

Tonttivuokrien tai kiinteistön muiden kulujen noustessa tai omistajan elämäntilanteen muuttues-
sa  pientaloalueelle vapautuu asuintilaa, joka on mahdollista vuokrata ulkopuoliselle. Näin vastuu 

kiinteistön kustannuksista jakaantuu ja pientaloasuntojen määrä kasvaa.

Kaavio 97a.
Kaupunki luovuttaa pientalo-

tontin rakennuttajan käyttöön 
sillä ehdolla, että paikalle 

rakennetaan kohtuuhintaista 
vuokra-asumista.

• Vuokra-asunnot voivat olla joko tuettua asumista tai vapaiden markkinoiden vuokra-asuntoja
• Asuntoja voidaan vuokrata myös erilaisten jakamispalveluiden, kuten AirBnB:n kautta
• Vuokralaiset voivat osallistua kiinteistön kuluihin joko rahallisesti tai vaihtoehtoisesti vaihdantatalouden periaat-

teiden mukaisesti työllä
• Esimerkiksi opiskelijoille voidaan tarjota edullista asumista niin, että osana vuokraa heidän tehtävänään on 

järjestää samassa kiinteistössä asuville vanhuksille toimintaa ja apua
• Vuokralaisia voidaan valita tuettuun asumiseen sosiaalisin perustein
• Myös yksityishenkilöt voivat valita vuokralaisensa sosiaalisin perustein 
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Pientaloalueiden tiivistäminen
PROSESSISKENAARIOT

KAUPUNGIN NÄKÖKULMASTA

PIENTALOALUE X

SUUNNITTELUPERIAATTEET
• Alueen arvotus
• ei kuluja asukkaalle

Alueellinen
 poikkeaminen

• vaatii pohjaksi kattavan 
selvityksen

• tasavertaisuus
• asukkaan kiinteistövero 

nousee vasta rakennus-
vaiheessa

• vaikea löytää              
poikkeamaa, joka olisi 
tasavertainen

Tonttikohtainen
poikkeaminen

• vaatii paljon resursseja
• tasavertaisuuden periaate, 

kaikki tontit käytävä läpi
• asukkaan kiinteistövero nousee 

vasta rakennusvaiheessa

Uusi asemakaava
• useita tontteja kerralla
• asukkaan kiinteistövero 

nousee
• paljon uutta kerrosalaa
• varsinkin pientaloalueiden 

täydennysrakentamisen al-
kuvaiheessa pitkä prosessi 
(asemakaavamalli L tai XL)

Uusi Kaavoitus
• hankekohtainen         

käsittely
• reaaliaikainen kaavan 

päivitys

Pientaloalueiden tiivistäminen
TÄYDENNYSRAKENNETTAVAKSI

SOPIVAN ALUEEN
TUNTOMERKIT

• Hyvä saavutettavuus
• Pientaloalue on haluttu ja hintataso korkea
• Asemakaavavarantoa on jäljellä vähän tai ei ollenkaan
• Pientaloalueen rakennuskanta on tehotonta
• Pientaloalueella on käynnissä sukupolvenvaihdos
• Pientaloalueen katuverkkoa uudistetaan
• Täydennysrakentaminen	parantaa	pientaloalueen	miljöötä,	palveluita	ja	alueen	profiilia
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Tietojen keruu analyysialueista on toteutettu keväällä 2018 uu-
simpien mahdollisten tietojen perusteella. Tiedon keruu suoritet-
tiin paikkatietoa apuna käyttäen. 

Olen tehnyt aluerajaukset itse Kaupunkikaava 2050:n A4-ruu-
tujen  mukaan, sillä kaava ei luonnollisesti noudata kaupungin 
pienaluejakoa. Olen kuitenkin nimennyt alueet pienalueiden 
mukaan jotta niiden paikantaminen olisi helpompaa.

Karttojen pohjaväri riippuu siitä, mihin suurpiiriin alue kuuluu. 
Suurpiirit ovat tarkistettavissa alla olevasta kartasta.

Läntinen suurpiiri

Pohjoinen suurpiiri

Koillinen suurpiiri

Itäinen suurpiiri

Kaakkoinen suurpiiri

Keskinen suurpiiri

Kaavio 136. Helsingin kaupunkikaavan 
A4-alueiden sijainti suurpiireittäin.
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Pientaloalueiden täydennysrakentaminen Helsingissä

N

Hakuninmaa 1 : 10000

Hakuninmaa lukuina
asuinrakennusten määrä 639

asukasluku 2687

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 124 686

asemakaavavaranto asunnoille, m² 31 197

rakentamatta % 20,0

keskihinta, €/m² 3 376,50

Kaavio 137a. Hakuninmaa, aluerajaus 1: 10 000.

Kaavio 137b. Hakuninmaa, asukkaiden ikä

Kaavio 137c. Hakuninmaa, rakennusvuodet

Hakuninmaa on yksi Helsingin 
jälleenrakennuskauden aikana 
rakennetuista pientaloalueista. 
Alue jakautuu Hämeenlinnan-
väylän molemmin puolin. 
Hakuninmaan alueen yleisilme 
on vaalea, sisältäen vaalean kel-
taisia sävyjä sekä valkoisia tiili-
taloja. Katualuetta rytmittävät 

korkeat pensasaidat. Alueella 
on paljon erillispientaloja sekä 
paritaloja, eikä juurikaan rivita-
loja. Katualue on leveä ja kadul-
la on hyvä potentiaali tonttien 
laajentamiseen kadulle päin. 
Alueella ei ole kadunvarsipysä-
köintiä. 

KAARELA
Hakuninmaa

Maununneva
Häm

eenlinnanväylä

Kannelmäki
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KAARELA
Maununneva

Maununneva lukuina
asuinrakennusten määrä 686

asukasluku 2 499

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 121 757

asemakaavavaranto asunnoille, m² 41 221

rakentamatta % 25,3

keskihinta, €/m² 3 212,70

Maununneva sijaitsee Hämeen-
linnanväylän varressa. Alueella 
on paljon pienkerrostaloja ja 
uudisrakennuksia. Suurin osa 
asuinrakennuksista on kuiten-
kin rakennettu 50-luvulla jäl-
leenrakennuskauden yhteydes-
sä. Alueella on paljon lehtipuita 
ja mäntykangasta. 
Maununnevaa on täydennysra-

kennettu voimakkaasta 80-lu-
vulta lähtien, ja tontteja on jaettu 
perinteisin kirveenvarsimenet-
telyin. Alueella on myös paljon 
paritaloja muista pientaloalueis-
ta poiketen. Maununnevalla on 
useita hienoja korjauskohteita ja 
hyvin pidettyä puutarhamaista 
pihaympäristöä.

Kaavio 138a. Maununneva, aluerajaus 1: 15 000

Kaavio 138b. Maununneva, asukkaiden ikä

Kaavio 138c. Maununneva, rakennusvuodet

Maununneva 1: 10000

Hakuninmaa

Kannelmäki

Länsi-Pakila

Paloheinä
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Pientaloalueiden täydennysrakentaminen Helsingissä

N

KONALA
Konala

Konala lukuina
asuinrakennusten määrä 320

asukasluku 1 574

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,30

toteutunut tehokkuus, ka 0,21

toteutunut asuinkerrosala, m² 71 115

asemakaavavaranto asunnoille, m² 21 115

rakentamatta % 22,9

keskihinta, €/m² 3 011,27

Kaavio 139a. Konala, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 139b. Konala, asukkaiden ikä

Kaavio 139c. Konala, rakennusvuodet

Konala sijaitsee suoraan Helsin-
gin ja Espoon rajalla. Alueella 
on paljon jälleenrakennuskau-
den pientaloja sekä 80-luvulla 
rakennettuja yksikerroksisia 
pientaloja. Espoon puolella on 
viimeisen viiden vuoden aikan 
täydennysrakennettu huomata-
vasti, ja Konala muodostaakin 

Mäkkylänmetsän kanssa yhte-
näisen pientaloalueen. Alueella 
on paljon asemakaavavarantoa 
jäljellä. Alue on keskihintainen 
ja siellä asuu paljon lapsiperhei-
tä. Konalan täydennysrakenta-
mispotentiaali on hyvä, joskin 
saavutettavuus joukkoliiken-
teellä on heikohko.

Konala 1: 20 000

Malminkartano

Painiitty

Reimarla

Uusmäki
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MUNKKINIEMI
Kuusisaari

Kuusisaari lukuina
asuinrakennusten määrä 115

asukasluku n/a

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 60 215

asemakaavavaranto asunnoille, m² 12 851

rakentamatta % 17,6

keskihinta, €/m² n/a

Kuusisaari on yksi Helsingin 
kalleimmista pientaloalueista. 
Kuusisaari tunnetaan huviloi-
den ja arvokkaiden, kulttuuri-
historiallisesti tärkeiden raken-
nusten kuten suurlähetystöjen 
saarena. Alueella on sen pin-
ta-alaan nähden vähän rakenta-
mista ja lueen väestö on iäkästä. 
Alueella on näyttäviä, suuriko-

koisia erillispientaloja sekä 
tyylikkäitä kytkettyjä pientalo-
kokonaisuuksia. Kuusisaaren 
viheralueet ja pihat ovat hyvin 
hoidettuja ja mäntyisiä. 
 Kuusisaaressa on paljon 
miljööarvoja, joita tulisi kun-
nioittaa. Tämän vuoksi täyden-
nysrakentamista tulee harkita 
tarkasti.

Kaavio 140a. Kuusisaari, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 140c. Kuusisaari, asukkaiden ikä

Kaavio 140d. Kuusisaari, rakennusvuodet

Kuusisaari 1: 10 000

Lehtisaari

Taulukko 140b. Kuusisaari, dataa
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N

PITÄJÄNMÄKI
Marttila

Marttila lukuina
asuinrakennusten määrä 148

asukasluku 417

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,13

toteutunut asuinkerrosala, m² 20 901

asemakaavavaranto asunnoille, m² 10 879

rakentamatta % 34,2

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 141a. Marttila, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 141d. Marttila, rakennusvuodet

Kaavio 141c. Marttila, asukkaiden ikä

Marttila on yksi Helsingin par-
haiten säilyneistä jälleenraken-
nuskauden pientaloalueista. 
Alueelle on rakennettu ns. ruot-
salaistaloja, eli Ruotsilta lahjoi-
tuksena sotien jälkeen saatuja 
tyyppitaloja. Alueen ilme on 
yhtenäinen ja pihat ovat alku-
peräisessä asussaan. Alueella 

on kuitenkin paljon jo nykyisen 
asemakaavan mahdollistamaa 
rakennuspotentiaalia. Alueen 
täydennysrakentaminen tulisi 
toteuttaa siten että katumiljöö ei 
muuttuisi. 
 

Marttila 1 : 10000

Reimarla

Lassila

Pitajänmäki
Pajamäki

Taulukko 141b. Marttila, dataa
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PITÄJÄNMÄKI
Reimarla

Reimarla lukuina
asuinrakennusten määrä 137

asukasluku 882

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,28

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 38 371

asemakaavavaranto asunnoille, m² 10 065

rakentamatta % 20,8

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 142a. Reimarla, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 142d. Reimarla, rakennusvuodet

Kaavio 142c. Reimarla, asukkaiden ikä

Reimarla 1: 10000

Reimarla on pieni asuinalue Helsingin ja Espoon rajalla. Alueella on 
paljon yksikerroksista 70- ja 80-luvun tiilirakennuskantaa. Alueen 
luonto on mäntyinen. Katutila mutkittelee alueen läpi maaston-
muotojen mukaan. Rakennukset ovat lähellä toisiaan ja katutila on 
kapea. Alueen yhtenäisyyttä korostavat yhtenäisesti rakennetut sä-
leaidat. Alueella on paljon kadunvarsipysäköintiä. 

Taulukko 142b. Reimarla, dataa.
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N

OULUNKYLÄ
Metsälä

Metsälä lukuina
asuinrakennusten määrä 126

asukasluku 218

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,40

toteutunut tehokkuus, ka 0,31

toteutunut asuinkerrosala, m² 34 527

asemakaavavaranto asunnoille, m² 11 193

rakentamatta % 24,5

keskihinta, €/m² 3 976,40

Metsälän pientaloalue on pieni pientaloalue Tuusulanväylän var-
ressa Maunulan kainalossa. Alueen katutila on leveähköä ja ka-
duilla on paljon autoja pysäköitynä. Alueen yleisilme on sekava 
ja kerrostunut, ja aluetta on täydennysrakennettu tehokkaasti 
1970-2000-luvuilla. Suurin osa alueen rakennuskannasta on raken-
nettu 60-luvulla ja niissä on tiilijulkisivu. Rakennuksissa on tasaka-
tot. Alueella on pientalojen lisäksi pienkerrostaloja. Alueen täyden-
nysrakentamispotentiaali on suuri. 

Kaavio 142a. Metsälä, aluerajaus

Taulukko 143d. Metsälä, rakennusvuodet

Taulukko 143c. Metsälä, asukkaiden ikä.Metsälä 1: 10 000

Taulukko 143b. Metsälä, dataa.
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OULUNKYLÄ
Pirkkola

Pirkkola lukuina
asuinrakennusten määrä 197

asukasluku 449

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,14

toteutunut tehokkuus, ka 0,13

toteutunut asuinkerrosala, m² 16 808

asemakaavavaranto asunnoille, m² 3 730

rakentamatta % 18,2

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 144d. Pirkkola, rakennusvuodet

Kaavio 144c. Pirkkola, asukkaiden ikä

Kaavio 144a. Pirkkola, aluerajaus 1: 10 000

Pirkkola 1: 10000

Pirkkola on Museoviraston 
RKY-merkinnällä suojeltu, 
miljööltään erittäin yhtenäinen 
pientaloalue. Alueen rakennuk-
set ovat jälleenrakennuskau-
den yksi- ja kaksikerroksisia 
pientaloja. Alueella on säily-
tetty jälleenrakennuskauden 

ominaispiirteet rakennustypo-
logioissa, pihojen rakenteessa 
sekä katutilassa. Rakennukset 
on peittomaalattu klassisin 
jälleenrakennuskauden värein. 
Alue itsessään on metsäinen ja 
vehreä.

Kaavio 144b. Pirkkola, dataa.
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OULUNKYLÄ
Veräjämäki

Veräjämäki lukuina
asuinrakennusten määrä 256

asukasluku 1611

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,40

toteutunut tehokkuus, ka 0,31

toteutunut asuinkerrosala, m² 86 491

asemakaavavaranto asunnoille, m² 21 085

rakentamatta % 19,6

keskihinta, €/m² 3 315,40

Veräjämäki 1: 10 000

Kaavio 145a. Veräjämäki, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 145d. Veräjämäki, rakennusvuodet.

Kaavio 145c. Veräjämäki, asukkaiden ikä.

Taulukko 145b. Veräjämäki, dataa.
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PAKILA
Länsi-Pakila Kaavio 146d. Länsi-Pakila, rakennusvuodet

Kaavio 146c. Länsi-Pakila, asukkaiden ikä

Länsi-Pakila lukuina
asuinrakennusten määrä 1 329

asukasluku 6 628

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,24

toteutunut asuinkerrosala, m² 334 997

asemakaavavaranto asunnoille, m² 41 501

rakentamatta % 11,0

keskihinta, €/m² 3 316,84

Länsi-Pakila 1_ 15000

Kaavio 146a. Länsi-Pakila, aluerajaus 1: 15 000

Pakilan länsiosaa halkovat Kehä 
1 sekä Hämeenlinnanväylä. 
Vanhan työläiskaupunginosan 
tontteja on vuorotellen jaettu 
ja yhdistelty. Alueella on kir-
java kanta asuinrakennuksia 
1930-luvulta tähän päivään. 
Kortteleita halkovat, 70-luvulla 
rakennetut rivitalot kuvaavat 
niinsanottua pakiloitumista. 

Alueella on leveät kadut ja 
paljon kadunvarsipysäköintiä. 
Pysäköinti on erityisesti rivita-
loalueilla järjestetty kootusti ka-
tualueen rajalle. Alue on vehreä 
ja kerroksellinen.

Taulukko 146b. Länsi-Pakila, dataa.
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N

PAKILA
Itä-Pakila

Kaavio 147a. Itä-Pakila, aluerajaus 1: 15 000

Pakilan itäosassa tieverkko on 
orgaanisempi kuin länsiosassa. 
Alueella on lähes pelkästään 
kytkettyjä yksikerroksisia 
pientaloja. Kadut ovat leveitä. 
Alue on vehreä. Itä-Pakilas-

sa on muista pientaloalueista 
poiketen myös palveluita, kuten 
pieniä ravintoloita. Aluetta 
määrittelevät suuret pientalo-
yhtiöt.

Kaavio 147d. Itä-Pakila, rakennusvuodet.

Kaavio 147c. Itä-Pakila, asukkaiden ikä.

Itä-Pakila lukuina
asuinrakennusten määrä 703

asukasluku 3 515

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,24

toteutunut asuinkerrosala, m² 176 111

asemakaavavaranto asunnoille, m² 34 762

rakentamatta % 16,5

keskihinta, €/m² 3 211

Itä-Pakila 1_ 10 000

Kaavio 147b. Itä-Pakila, dataa.
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TUOMARINKYLÄ
Paloheinä

Paloheinä lukuina
asuinrakennusten määrä 1 162

asukasluku 5 388

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,30

toteutunut tehokkuus, ka 0,26

toteutunut asuinkerrosala, m² 245 508

asemakaavavaranto asunnoille, m² 24 715

rakentamatta % 9,1

keskihinta, €/m² 3 653,32

Paloheinä 1: 10000

Kaavio 148d. Paloheinä, rakennusvuodet

Kaavio 148c. Paloheinä, asukkaiden ikä

Kaavio 148a. Paloheinä, aluerajaus 1: 15 000

Paloheinässä on paljon kaksi-
kerroksisia rakennuksia. Monil-
la tonteilla asemakaavan te-
hokkuus on jo 0,3. Alueella on 
paljon jällenrakennuskauden 
pientaloja, minkä lisäksi alueel-
le on rakennettu tasaisesti viime 

vuosikymmeninä. Alueella on 
pyörätiet. Tontit ovat isokokoi-
sia. Kaduilla on paljon henkilö-
autoja sekä peräkärryjä. Alueen 
tyyli ei ole yhtenäinen suuren 
valmistalokannan vuoksi.

Kaavio 148b. Paloheinä, dataa.
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N

TUOMARINKYLÄ
Torpparinmäki

Torpparinmäki lukuina
asuinrakennusten määrä 569

asukasluku 2 460

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 116 181

asemakaavavaranto asunnoille, m² 28 641

rakentamatta % 19,8

keskihinta, €/m² 3 310,67

Kaavio 149d. Torpparinmäki, rakennusvuodet.

Kaavio 149c. Torpparinmäki, asukkaiden ikä.

Torpparinmäki 1: 10000

Kaavio 149a. Torpparinmäki, aluerajaus 1: 10 000

Torpparinmäessä jälleenra-
kenuskauden pientalot on 
rakennettu kauas katualueesta. 
Tontit ovat mäkisiä  ja pitkän-
omaisia. Rakennuksissa on 
pystysuuntainen peittomaalattu 
lautaverhous. Yleisesti raken-

nusten julkisivut ovat raken-
nusajasta riippumatta vaaleita 
ja keltaisia. Katualuetta rytmit-
tävät pensasaidat.

Kaavio 149b. Torpparinmäki, dataa.
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MALMI
Ala-Malmi

Ala-Malmi lukuina
asuinrakennusten määrä 117

asukasluku 487

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 21 906

asemakaavavaranto asunnoille, m² 6 331

rakentamatta % 22,4

keskihinta, €/m² 2958,00

Ala-Malmi 1: 10000

Kaavio 150d. Paloheinä, rakennusvuodet

Kaavio 150c. Ala-Malmi, asukkaiden ikä

Kaavio 150a. Ala-Malmi, aluerajaus 1: 10 000

Paloheinässä on paljon kaksi-
kerroksisia rakennuksia. Monil-
la tonteilla asemakaavan te-
hokkuus on jo 0,3. Alueella on 
paljon jällenrakennuskauden 
pientaloja, minkä lisäksi alueel-
le on rakennettu tasaisesti viime 

vuosikymmeninä. Alueella on 
pyörätiet. Tontit ovat isokokoi-
sia. Kaduilla on paljon henkilö-
autoja sekä peräkärryjä. Alueen 
tyyli ei ole yhtenäinen suuren 
valmistalokannan vuoksi.

Kaavio 150b. Ala-Malmi, dataa.
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N

MALMI
Malmin lentokenttä

Malmin lentokenttä lukuina
asuinrakennusten määrä 199

asukasluku 736

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 37 513

asemakaavavaranto asunnoille, m² 6 465

rakentamatta % 14,7

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 151d. Malmin lentokenttä, rakennusvuodet.

Kaavio 151c. Malmin lentokenttä, asukkaiden ikä.
Malmin lentokenttä 1_ 10000

Kaavio 151a. Malmin lentokenttä, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 151b. Malmin lentokenttä, dataa.
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SUURMETSÄ
Heikinlaakso

Heikinlaakso lukuina
asuinrakennusten määrä 492

asukasluku 2 423

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 109 961

asemakaavavaranto asunnoille, m² 21 210

rakentamatta % 16,2

keskihinta, €/m² 2 860,85

Heikinlaakso 1: 10000

Kaavio 152d. Heikinlaakso, rakennusvuodet

Kaavio 152c. Heikinlaakso, asukkaiden ikä.

Kaavio 152a. Heikinlaakso, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 152b. Heikinlaakso,  dataa.
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N

SUURMETSÄ
Puistola

Puistola lukuina
asuinrakennusten määrä 1 432

asukasluku 6 182

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,21

toteutunut asuinkerrosala, m² 315 081

asemakaavavaranto asunnoille, m² 58 905

rakentamatta % 15,8

keskihinta, €/m² 2 792,24

Kaavio 153d. Puistola, rakennusvuodet.

Kaavio 153c. Puistola, asukkaiden ikä.

Kaavio 153a. Puistola, aluerajaus 1: 10 000

Puistoila 1: 10000

Puistola on erittäin kerrokselli-
nen pientaloalue koillis-Helsin-
gissä. Alueella on tehty paljon 
täydennysrakentamista, ja 
alueella on edustettuna paljon 
erilaisia rakennustypologioita. 
Jokaisella tontilla on aidat, ja 

kadunvarsilla ei ole pysäköintiä. 
Alueella on pieniä liiketiloja. 
Rakennuskannan kirjavuuden 
vuoksi alueella on hyvä täyden-
nysrakentamispotentiaali.

Kaavio 153b. Puistola, dataa.
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SUUTARILA
Siltamäki

Siltamäki lukuina
asuinrakennusten määrä 684

asukasluku 3 999

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 198 861

asemakaavavaranto asunnoille, m² 34 483

rakentamatta % 14,8

keskihinta, €/m²  2 662,89

Kaavio 154c. Siltamäki, asukkaiden ikä

Kaavio 154d. Siltamäki, rakennusten ikä.

Siltamäki 1: 20
000

Kaavio 154a.  Siltamäki, aluerajaus 1: 20 000

Kaavio 154b. Siltamäki, dataa.
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N

SUUTARILA
Töyrynummi

Töyrynummi lukuina
asuinrakennusten määrä 710

asukasluku 2 956

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,20

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 155 406

asemakaavavaranto asunnoille, m² 20 022

rakentamatta % 11,4

keskihinta, €/m² 2 842,00

Kaavio 155a.  Töyrynummi, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 155c. Töyrynummi, asukkaiden ikä.

Kaavio 155d. Töyrynummi, rakennusten ikä.

Töyrynummi 1: 10000

Töyrynummessa on paljon 
pieniä harjakattoisia erillispien-
taloja sekä paritaloja. Alueella 
on muihin pientaloalueisiin 
verrattuna vähän puita. Etupi-

hat ovat kivettyjä, ja pysäköinti 
on järjestetty tonteille. Alueen 
kaduilla on leveät kävelytiet. 

Kaavio 155b. Töyrynummi, dataa.
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TAPANINKYLÄ
Tapanila

Tapanila lukuina
asuinrakennusten määrä 589

asukasluku 2 166

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,24

toteutunut asuinkerrosala, m² 122 357

asemakaavavaranto asunnoille, m² 34 762

rakentamatta % 16,5

keskihinta, €/m² 3 210,10

Tapanila 1: 10000

Kaavio 156c. Tapanila, asukkaiden ikä.

Kaavio 156d. Tapanila, rakennusten ikä.

Kaavio 156a.  Tapanila, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 156b. Tapanila,  dataa.
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N

TAPANINKYLÄ
Tapaninvainio

Tapaninvainio lukuina
asuinrakennusten määrä 1 628

asukasluku 6 951

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 360 810

asemakaavavaranto asunnoille, m² 59 141

rakentamatta % 14,1

keskihinta, €/m² 3 308,46

Kaavio 55c. Tapaninvainio, asukkaiden ikä.

Kaavio 55d. Tapaninvainio, rakennusten ikä.

Tapaninvainio 1: 15 000

Kaavio 157a.  Tapaninvainio, 1: 15 000

Tapaninvainio on erittäin 
arvostettu pientaloalue Koil-
lis-Helsingissä. Alueella on 
yksikerroksisia tiilirakennuksia 
sekä kaksikerroksisia puura-
kennuksia. Lisäksi alueella on 
arvokkaita, vanhoja kivihuvi-
loita. Pientaloalueen yleisilme 

on sekoittunut, ja rakennusten 
materiaalina on usein keltainen 
tiili. Alueen tunnelma on vireä.

Taulukko 157b. Tapaninvainio, dataa.
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TAPANINKYLÄ
Tapulikaupunki

Tapulikaupunki lukuina
asuinrakennusten määrä 894

asukasluku 3 699

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 198 963

asemakaavavaranto asunnoille, m² 36 623

rakentamatta % 15,5

keskihinta, €/m² 2 653,50

Kaavio 158c. Tapanila, asukkaiden ikä

Kaavio 158d. Tapanila, rakennusten ikä.

Kaavio 158a.  Tapulikaupunki, aluerajaus 1: 10 000

Tapulikaupunki on suojainen 
pientaloalue Tapulikaupungin 
kerrostaloalueen reuna-alueil-
la. Alueella on paljon jo täy-
dennysrakennettuja tontteja. 
Rakennusten jalanjäljet ovat 
pienet ja alueella on paljon 
puutarhamaista piha-aluetta. 
Katutilaa rytmittävät puu- ja 
pensasaidat. 

Tapulikaupunki 1: 20 000

Kaavio 158b. Tapanila, dataa.
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MELLUNKYLÄ
Kontula

Kontula lukuina
asuinrakennusten määrä 365

asukasluku 1 423

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 75 643

asemakaavavaranto asunnoille, m² 32 510

rakentamatta % 30,1

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 159c. Kontula, asukkaiden ikä.

Kaavio 159d. Kontula, rakennusten ikä.

Kaavio 159a.  Kontula, aluerajaus 1: 10 000

Kontula 1: 10000

Kontulan pientaloalue sijaitsee 
pienkerrostaloalueen liepeil-
lä. Alueen rakennukset ovat 
matalia (yksikerroksisia). Tontit 
ovat mäkisiä ja alueella on 

paljon rinneratkaisuja. Alueella 
on sekä jälleenrakennuskauden 
rakennuksia että rivitaloja. 

Kaavio 159b. Kontula, dataa.
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MELLUNKYLÄ
Mellunmäki

Mellunmäki lukuina
asuinrakennusten määrä 104

asukasluku 358

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,15

toteutunut asuinkerrosala, m² 18 953

asemakaavavaranto asunnoille, m² 18 451

rakentamatta % 49,3

keskihinta, €/m² 2 639,67

Mellunmäki 1: 10000 Kaavio 160c. Mellunmäki, asukkaiden ikä.

Kaavio 160d. Mellunmäki, rakennusten ikä.

Kaavio 160a.  Mellunmäki, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 160b. Mellunmäki, dataa.
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N

MELLUNKYLÄ
Vesala

Vesala lukuina
asuinrakennusten määrä 535

asukasluku 2 308

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 104 022

asemakaavavaranto asunnoille, m² 25 402

rakentamatta % 19,6

keskihinta, €/m² 2 293,11

Vesala 1: 15 000Kaavio 161c. Vesala, asukkaiden ikä.

Kaavio 161d. Vesala, rakennusten ikä.

Kaavio 161a.  Vesala, aluerajaus 1: 10 000

Vesalan pientaloalueella on 
paljon jälleenrakennuskau-
den pientaloja sekä rivitaloja. 
Alueella ei ole keskeneräisiä 
pientaloja tai käynnissä olevia 
työmaita. Pientaloissa on suuret 

autosuojat suoraan katualueelle. 
Katualueen ja piha-alueen vä-
liin on joka tontilla rakennettu 
puuaita.

Kaavio 161b. Vesala, dataa.
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VARTIOKYLÄ
Marjaniemi

Marjamäki lukuina
asuinrakennusten määrä 519

asukasluku 1976

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 139 034

asemakaavavaranto asunnoille, m² 32 762

rakentamatta % 19,1

keskihinta, €/m² 3 781,40

Kaavio 162a.  Marjaniemi, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 162c. Marjaniemi, asukkaiden ikä.

Kaavio 162d. Marjaniemi, rakennusten ikä

Marjaniemi 1:10000

Marjaniemi on arvostettu 
vanha huvila-alue Itä-Helsin-
gissä. Erityisesti rantatonteilla 
on suuria huvilarakennuksia. 
Alueen kadut kiertävät maas-
tonmuotojen mukaisesti, ja 
alueella on kaksi hyväkuntoista 

koivukujaa. Alueen rakennuk-
set ovat yleisesti suuria. Pi-
ha-alueet ovat hoidettuja. 

Kaavio 162b. Marjaniemi, dataa.
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N

VARTIOKYLÄ
Myllypuro

Myllypuro lukuina
asuinrakennusten määrä 348

asukasluku 1 382

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,20

toteutunut asuinkerrosala, m² 74 471

asemakaavavaranto asunnoille, m² 23 537

rakentamatta % 24,0

keskihinta, €/m² 3 363,09

Myllypuro 1: 10000

Kaavio 163c. Myllypuro, asukkaiden ikä

Kaavio 163d. Myllypuro, rakennusten ikä

Kaavio 163a.  Myllypuro, aluerajaus 1: 15 000

Kaavio 163b. Myllypuro, dataa.



164
Pientaloalueiden täydennysrakentaminen Helsingissä

VARTIOKYLÄ
Vartioharju

Vartioharju lukuina
asuinrakennusten määrä 1 183

asukasluku 2 524

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 247 676

asemakaavavaranto asunnoille, m² 59 238

rakentamatta % 19,3

keskihinta, €/m² 3 392,00

Vartioharju 1: 15000

Kaavio 164c. Vartioharju, asukkaiden ikä.

Kaavio 164d. Vartioharju, rakennusten ikä

Kaavio 164a.  Vartioharju, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 164b. Vartioharju, dataa.
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N

VUOSAARI
Meri-Rastila

Meri-Rastila lukuina
asuinrakennusten määrä 105

asukasluku 606

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,30

toteutunut tehokkuus, ka 0,27

toteutunut asuinkerrosala, m² 52 155

asemakaavavaranto asunnoille, m² 2 359

rakentamatta % 4,3

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 165a.  Meri-Rastila, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 165c. Meri-Rastila, asukkaiden ikä

Kaavio 165d. Meri-Rastila, rakennusten ikä

Kaavio 165b. Meri-Rastila, dataa.
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VUOSAARI
Rastila

Rastila lukuina
asuinrakennusten määrä 364

asukasluku 2 154

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,30

toteutunut tehokkuus, ka

toteutunut asuinkerrosala, m² 100 210

asemakaavavaranto asunnoille, m² 14 531

rakentamatta % 12,7

keskihinta, €/m² 2 748,60

Kaavio 166c. Rastila, asukkaiden ikä.

Kaavio 166d. Rastila, rakennusten ikä.

Kaavio 166a.  Rastila, aluerajaus 1: 10 000

Rastila 1_ 1000

Kaavio 166b. Rastila, dataa.
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N

HERTTONIEMI
Herttoniemi

Herttoniemi lukuina
asuinrakennusten määrä 149

asukasluku 762

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,17

toteutunut tehokkuus, ka 0,25

toteutunut asuinkerrosala, m² 32 780

asemakaavavaranto asunnoille, m² 2 310

rakentamatta % 6,6

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 167c. Herttoniemi, asukkaiden ikä.

Kaavio 167d. Herttoniemi, rakennusten ikä.

Kaavio 167a.  Rastila, aluerajaus 1: 10 000

Herttoniemi 1: 10 000

Kaavio 167b. Herttoniemi, dataa.
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KULOSAARI
Kulosaari

Kulosaari lukuina
asuinrakennusten määrä 229

asukasluku 787

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,30

toteutunut tehokkuus, ka 0,31

toteutunut asuinkerrosala, m² 71 077

asemakaavavaranto asunnoille, m² 16 173

rakentamatta % 18,5

keskihinta, €/m² 3 732,60

Kulosaari_1_10000

Kaavio 168c. Kulosaari, asukkaiden ikä

Kaavio 168d. Kulosaari, rakennusvuodet.

Kaavio 168a. Kulosaari, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 168b. Kulosaari, dataa.
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N

LAAJASALO
Hevossalmi

Hevossalmi lukuina
asuinrakennusten määrä 199

asukasluku 846

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,20

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 42 921

asemakaavavaranto asunnoille, m² 7 023

rakentamatta % 14,1

keskihinta, €/m² 4 482,50

Kaavio 169a. Hevossalmi, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 169c. Hevossalmi, asukkaiden ikä.

Kaavio 169d. Hevossalmi, rakennusvuodet.

Hevossalmi 1: 10000

Kaavio 169b. Hevossalmi, dataa.
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LAAJASALO
Jollas

Jollas lukuina
asuinrakennusten määrä 586

asukasluku 2 306

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,20

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 118 906

asemakaavavaranto asunnoille, m² 25 027

rakentamatta % 17,4

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 170c. Jollas, asukkaiden ikä

Kaavio 170d. Jollas, rakennusvuodet.

Kaavio 170a. Jollas, aluerajaus 1: 10 000

Jollas 1: 15 000

Kaavio 170b. Jollas, dataa.
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N

LAAJASALO
Kaitalahti

Kaitalahti lukuina
asuinrakennusten määrä 199

asukasluku 846

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,20

toteutunut tehokkuus, ka 0,18

toteutunut asuinkerrosala, m² 42 921

asemakaavavaranto asunnoille, m² 7 023

rakentamatta % 14,1

keskihinta, €/m² 4 482,50

Kaavio 171c. Kaitalahti, asukkaiden ikä.

Kaavio 171d. Kaitalahti, rakennusvuodet.

Kaavio 171a. Kaitalahti, aluerajaus 1: 10 000

Kaitalahti 1: 10000
Taulukko 171b. Kaitalahti, dataa.
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LAAJASALO
Yliskylä

Yliskylä lukuina
asuinrakennusten määrä 412

asukasluku 2 605

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 132 273

asemakaavavaranto asunnoille, m² 13 464

rakentamatta % 9,2

keskihinta, €/m² 3 409,00

Yliskylä 1 _ 15 000

Kaavio 172a. Yliskylä, aluerajaus 1: 20 000

Kaavio 172c. Yliskylä, asukkaiden ikä.

Kaavio 172d. Yliskylä, rakennusvuodet.

Kaavio 172b. Yliskylä, dataa.
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TAMMISALO
Tammisalo

Tammisalo lukuina
asuinrakennusten määrä 327

asukasluku 2 224

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,25

toteutunut tehokkuus, ka 0,25

toteutunut asuinkerrosala, m² 125 111

asemakaavavaranto asunnoille, m² 9 071

rakentamatta % 6,8

keskihinta, €/m² 3 670,58

Kaavio 173c. Tammisalo, asukkaiden ikä.

Kaavio 173d. Tammisalo, rakennusvuodet.

Tammisalo 1: 10 000

Kaavio 173a. Tammisalo, aluerajaus 1: 20 000

Kaavio 173b. Tammisalo, dataa.
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KOSKELA
Koskela

Koskela lukuina
asuinrakennusten määrä 129

asukasluku 471

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,26

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 22 854

asemakaavavaranto asunnoille, m² 4 800

rakentamatta % 17,4

keskihinta, €/m² 4 061,50

Kaavio 174a. Koskela, aluerajaus 1: 10 000

Koskela 1 : 10000

Kaavio 174c. Koskela, asukkaiden ikä.

Kaavio 174d. Koskela, rakennusvuodet.

Kaavio 174b. Koskela, dataa.
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KUMPULA
Kumpula

Kumpula lukuina
asuinrakennusten määrä 98

asukasluku 715

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,21

toteutunut tehokkuus, ka 0,29

toteutunut asuinkerrosala, m² 26 939

asemakaavavaranto asunnoille, m² 1 885

rakentamatta % 6,5

keskihinta, €/m² n/a

Kaavio 175a. Koskela, aluerajaus 1: 10 000

Kumpula 1: 10 000

Kaavio 175c. Kumpula, asukkaiden ikä.

Kaavio 175d. Kumpula, rakennusvuodet.

Kaavio 175b. Kumpula, dataa.
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KÄPYLÄ
Käpylä

Käpylä lukuina
asuinrakennusten määrä 365

asukasluku 1 927

tonttitehokkuus (asemakaava) n/a

toteutunut tehokkuus, ka 0,23

toteutunut asuinkerrosala, m² 77 597

asemakaavavaranto asunnoille, m² 20 682

rakentamatta % 21,0

keskihinta, €/m² n/a

Käpylä 1: 15 000

Kaavio 176a. Käpylä, aluerajaus 1: 15 000

Kaavio 176c. Käpylä, asukkaiden ikä.

Kaavio 176d. Käpylä, rakennusvuodet.

Kaavio 176b. Käpylä, dataa.
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TOUKOLA
Toukola

Toukola lukuina
asuinrakennusten määrä 123

asukasluku 728

tonttitehokkuus (asemakaava) 0,26

toteutunut tehokkuus, ka

toteutunut asuinkerrosala, m² 28 615

asemakaavavaranto asunnoille, m² 2 262

rakentamatta % 7,3

keskihinta, €/m² n/a

Toukola 1: 10 000

Kaavio 177a. Toukola, aluerajaus 1: 10 000

Kaavio 177c. Toukola, asukkaiden ikä.

Kaavio 177d. Toukola, rakennusvuodet.

Kaavio 177b. Toukola, dataa.
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