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Esityksen rakenne

• Tutkimuksen lähtökohdat
• Kaavoituksen nykytila
• Pientalokaavoitus vaihtoehtona myös tehokkaaseen

maankäyttöön
• Yhteenveto



Tutkimuksen 
lähtökohdat



Radikaali muutos asuntorakentamisessa



Muutos yksiöiden määrässä ja koossa

Yksiöiden osuus kerrostaloasunnoista, prosenttia
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Hallintamuotojen tasapaino on katoamassa, 
mahdollisuus omistaa pienentymässä
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Etnisten ryhmien alueellinen eriytyminen
kasvaa myös uusilla alueilla



Tutustuminen tiiviyttä tavoitteleviin
uusiin asuinalueisiin

Näistä syistä lähdimme hakemaan kaupungin kasvulle ja  yksipuoliselle 
asuntotuotannolle monipuolisuutta ja  tarkastelemaan pientalotuotantoa  
tehokkaan maankäytön ja  kaupunkirakentamisen vaihtoehtoisena keinona



Kaupungistua ja kasvaa voi monella tavalla



Kaavoituksen 
nykytila



Kerrosala vastaus kaikkeen
Kestävä kehitys = suuri kerrosalamäärä

Joukkoliikenne = suuri kerrosalamäärä

Kaupunkitalous = suuri kerrosalamäärä

Infrarakentaminen = suuri kerrosalamäärä

Huoltokustannukset = suuri kerrosalamäärä

Kiinteistösijoittaminen = suuri kerrosalamäärä

Tulospalkkio = suuri kerrosalamäärä

Urbanismi = suuri kerrosalamäärä



ONKO KAAVOITUS MYÖS MEILLÄ TIIVIYDEN 
POSITIIVISIA VAIKUTUKSIA KOROSTAVAA?

Analysoituna 229 vertaisarvioitua tiiviyttä (density) tarkas televaa tieteellis tä artikkelia (The Web of Science) 
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Mihin tiiviys katoaa?



Kaksi esimerkkiä tilan hukkaamisen
tavoista 1/2

Tonttitehokkuus
et = 0,5

Aluetehokkuus

e = ~0,2 ?



2/2

Vaikka kerroskorkeus puolittuu/kaksinkertaistuu,
Säilyy korttelin kerrosala ja aluetehokkuus samana e = 0.95 !

Kortteli
74*74 m
et = 1.6

Kortteli
55*55 m
et = 2.8



Vallalla oleva keskustelu tiiviydestä on 
ainakin kahdella tapaa ongelmallista

1. Tiiviys ei mitattavana suureena ole yksiselitteinen. Tiiviyden mittaaminen on 
virhealtis niin mitattavien yksiköiden kuin tilallisen ulottuvuutensa osalta.

2. Tiiviyden vaikutuksia tarkastelevien tutkimusten keskeinen havainto on 
huomattava ristiriita tutkittujen positiivisten ja negatiivisten vaikutusten
välillä.



Pientaloja 
kaupungissa tai
pientalokaupunki ?



Kerrostalokaupunki

Pientaloja
kaupungissa

Pientalokaupunki







Minkälaiseen 
väestökasvuun 
kaavoituksella 

vastataan?

Toisistaan 
poikkeavat 
perhekunnat.



Pientalokaupungin elementit:
kadut ja pihat



Pientalokaupungin elementit:
korttelitypologiat

Er illispientalot Kytketyt pientalot Talotyyppien
sekot taminen



Pientalokaupungin elementit:
liikennealueet

73000 m2 49000 m2

Lisät ilaa on haet tu mm. liikennealueita pienentämällä



73000 m2 20000 m2

Pientalokaupungin elementit:
viheralueet



47000 m2
20% 
alueesta

”VP – merkinnällä on osoitettu kortteleiden 54052 ja 54050 välinen pieni
puistikko, joka toimii lähinnä kulkureittinä.”

”VP-2 – Alueelle ei melun takia saa sijoittaa oleskeluun tarkoitettuja alueita.”

”VL –Merkinnällä on osoitettu hoitotasoltaan edellä mainittuja puistoja 
vaatimattomampi Nihtivalli ja Kutojanmetsän metsäiset reunaosat.”

Pientalokaupungin elementit:
kadut ja pihat



Pientalokaupungin elementit:
viheralueet



Yhteenveto



Pientalokaavoitus tulisi nähdä myös 
vaihtoehtona kerrostaloalueiden 
monipuolistamiseen
Kaupungin kasvuun on mahdollista vastata kunnioittamalla asukkaiden toiveita ja 
palauttamalla marginaaliin luisunut pientalokaavoitus ja pientalokaupungit osaksi
kestävää kaupungistumista.

1. Ensiaskel on toteutettavissa jo kaupungin päätöksellä kaavoittaa myös pientaloja uusille 
alueille eikä ensisijaisesti tavoitella korkeaa kokonaiskerrosalamäärää.

2. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun käytäntöjä on lisäksi jalostettava myös kaupunkimaiseen 
pientalorakentamiseen sopivaksi.

3. Pientaloteollisuuden puolestaan on pystyttävä toteuttamaan nykyistä suurempia 
kokonaisuuksia nopeammin ja mukauduttava tiiviimmän ympäristön tuomiin reunaehtoihin.



Hirsitaloteollisuus ry
Pientaloteollisuus PTT ry

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Ympäristöministeriö
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