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Mitä täydennysrakentaminen tarkoittaa?
Kaupunki kasvaa tiivistämällä. Hyödynnetään tehokasta 
maankäyttöä, olemassa olevaa hallinnollista ja teknistä rakennetta 
sekä julkisia palveluita. 

Mitä tällä saavutetaan?

Asukasmäärän kasvattaminen olemassa olevassa 
kaupunkirakenteessa tarjoaa mahdollisuuden: 

Työpaikkojen ja palveluiden kasvattamiseen  

Joukkoliikenteen kehittämiseen

Segrekaation ehkäisemiseen

Alueen identiteetin vahvistamiseen

Mielenkiintoisempaan kaupunkiympäristöön

Energiatehokkaaseen elämiseen 



Kansalaisnäkökulma täydennysrakentamiseen

Demokratia: Mitkä ovat vaikuttamismahdollisuudet?

Tasa-arvo: Miten hyödyt ja haitat jakaantunvat? 

Integroituminen: Miten täydennysrakentamisen tavoiteet sopivat yhteen
nykyisten asukkaiden tarpeiden kanssa? 

Näkökulman muutos: Yleisestä edusta yhteiseen hyötyyn?

Paikallisuus: Miten täydennysrakentaminen vaikuttaa alueen identiteettiin?  



Megatrendi: kaupunkien tiivistäminen
Match made in heaven: korjausvelka kasvaa   tiivistämisestä 

rahaa? Lähiön ongelma, keskustan sijainti
Neuvottelut täydennysrakentamisesta käynnissä juuri nyt
Uusia välineitä kaivataan; asukkaiden näkemys otettava 

vakavasti, muuten ei tapahdu mitään! (Kaupunki – taloyhtiöt)
Intressiristiriidat maankäytössä: (piilevä) konflikti

Miksi Tammela?





Pallokenttä

Tammelantori

Itsenäisyydenkatu
Rautatieasema

6340 asukasta, mahdollisuus lisätä asukasmäärää 4000
Taloyhtiöt omistavat suurimman osan tonteista

1960- ja 1970-luvulla rakennetut talot kipeästi 
peruskorjauksen tarpeessa 
Tiivistämisen paikat löytyvät pääosin taloyhtiöiden 

parkkialueilta (paikkoja 4287)
Täydennysrakentamisesta mahdollisesti rahaa 

peruskorjaukseen, energiatehokkuuden parantamiseen, 
vihreyden lisäämiseen, uusiin julkisiin tiloihin

Tietoa Tammelasta



Alueelle on laadittu Tammelan yleissuunnitelma 
2012 
Tiivistäminen ympäristöpoliittisesti ja 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä ratkaisu –
entä sosiaalisesti? 
Osa taloyhtiöistä innoissaan – osa odottavalla 
kannalla – osa vastustaa

Tietoa tiivistämisestä 





TALOYHTIÖTAPAUKSET X 9
• Taloyhtiöt ilmaisseet halunsa olla mukana tällä 

kurssilla
• Ryhmätyöskentelyä yhdessä 

arkkitehtiopiskelijoiden kanssa
• Tehtävä: tilannekatsauksen tekeminen 

taloyhtiöiden hallitusten näkökulmasta:
• Mitä toiveita? 
• Millainen rakennus ja mihin?
• Mitä uhkia?
• Mitä tiedontarpeita?
• Kenen kanssa yhteistyöhön?
• arkkitehtiopiskelijat hyödynsivät tuloksia ja 

tekivät luonnoksia tonteille



Kurssilla haastateltiin 12 taloyhtiötä Tammelantorin ympärillä.
Haastateltavia oli yhteensä 22.

1. As Oy Ilmarinkatu 8 (vintti +/-)
2. Kiinteistö Oy Ilmarinkatu 10 *
3. Tammelan Voima (vintti +/-)
4. As Oy Pinninkatu 34
5. As Oy Väinönlinna (vintti, autotallit?+/-)
6. As Oy Torinnaapuri
7. As Oy Tammelantori
8. As Oy Kullervonkatu 8*
9. As Oy Tamronkulma *
10. As Oy Tammelankulma (+/-)*
11. As Oy Pinninkatu 26-28 (pikkutalon& liiketilan korotus +/-)
12. Kiinteistö Oy Torikeskus (+/-)

* Arkkitehtiopiskelijat tekevät taloyhtiölle viitesuunnitelman.
Vihreällä merkityissä taloyhtiöissä kiinnostusta 
täydennysrakentamiseen omassa yhtiössä 
(+/- mielipiteitä puolesta ja vastaan).
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Tammelan taloyhtiöiden erilaiset profiilit

Paine 
edetä

Ei tiedä 
Tammelan 
tiivistämisestä

Tietoinen 
tiivistämisestä

Kannattaa 
täydennysrakentamista 

Ei kannata 
täydennysrakentamista

• Paine edetä
• Toteutus omilla ehdoilla
• Väestörakenne 

monipuoliseksi
• Kaupunkikuvan 

kohottaminen

• Kuullessaan 
innostuu

• Tilaa diplomityön 
lisäideoinnin avuksi

• Pystyy hoitamaan vain 
välttämättömät 
taloyhtiön tehtävät

• Fyysinen ja/tai 
maisemallinen este



Taloyhtiöiden näkökulmia täydennysrakentamiseen
• Alkuperäinen liikkeellelähtö herätti vastustusta: massiiviset suunnitelmat 

julki lehdessä.
• Yleisesti myönteinen suhtautuminen täydennysrakentamiseen jos ratkaisuja 

löytyy.
• Taloyhtiöitä ei voi jakaa vastustaviin ja puoltaviin; näkökulmat jakautuvat 

taloyhtiön sisällä mm. sen mukaan, mille puolelle täydennysrakentamista on 
suunniteltu ja keiden maisemat ovat siten vaarassa.

• Kaikkia taloyhtiöitä vaivasi epäselvyys hankkeen taloudellisista vaikutuksista.

• Kaivataan selkeitä pelisääntöjä ja apua kaupungilta (taloyhtiö-grynderi-
kaupunki)

• Kaivataan vaihtoehtoisia luonnoksia siitä, mitä täydennysrakentaminen voisi 
olla.





Ilmarinkatu 10, Horelli (1)



Ilmarinkatu 10, Horelli (2)





Ilmarinkatu 10, Horelli (3)



Askelia eteenpäin: mitä pitäisi tehdä?

• Valmiita vaihtoehtoisia etenemiskonsepteja tarjolle. Miten edetä jos:
1) taloyhtiö rakennuttajana ( + rakennuttajakonsultti)
2) tontinmyynti/vuokraus rakennusliikkeelle tai rakennuttajalle

• Yhden luukun periaate (kenen kanssa asioida ja selvittää asiat kaupungin 
virastossa?)

• Kustannusvaikutusten laskeminen (pysäköintinormi, hissintarve, 
maankäyttömaksu alennus/pois?, rakennusoikeuden hintataso, verosuunnittelu 
(As OY vs. KY), uusien ja vanhojen asuntojen vastikkeiden määräytyminen) 

Päätöksenteossa ratkaisee mitä konkreettisesti jää viivan alle!



Kansalaisnäkökulma: täältä tulevaisuuteen I

Paikallisuus
• Tammelan yleisen kaupunkikuvan kohottaminen (rakennusperintö, arkkitehtuuri, 

hankkeiden yhteensopivuus, ”ei mennä rakennusyhtiöiden halvimmalla mallilla”) 
• Lapsiperheitä kaivataan ei vain yksiöitä ja kaksioita, vaan myös perheasuntoja

Tasa-arvo
• Rakentamisen periaatteet: toiveena yhdenvertainen kohtelu (rakennusoikeus, 

maankäyttömaksu, parkkipaikat)
• Täydennysrakentamisen yleiset perustelut eivät ole kaikille selvillä 
• Yhteisten korttelipihojen suunnittelu



Kansalaisnäkökulma: täältä tulevaisuuteen II

Demokratia
• Taloyhtiöt kaipaavat kohdennetumpia pienryhmätilaisuuksia kaupungin ja 

taloyhtiöiden välille, ei kaikille avoimia yleisötilaisuuksia 
• Yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa, naapurien kuuleminen
• Tiedon kulku: Tietoa täydennysrakentamisen etenemisestä Tammelassa 

(esim. torilla)

Integroituminen
• Liikennejärjestelyt: liikenteen ei toivota lisääntyvän
• Julkiset tilat (puistot säilytettävä, Tammelantori kaipaa ehostusta)



Kiitos ja tervetuloa konttiin 15.-25.9!

markus.laine@uta.fi, helena.leino@uta.fi, minna.santaoja@uta.fi Kuva: Juha Luoma


