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Lähiöohjelma 2020 – 2022

Alkujaan lähiöt toimivat välineinä, joiden avulla kaupunkien 
kasvu ohjattiin keskustojen ulkopuolelle. Syntyi ajatus seudulli-
sesta rakenteesta, jonka osasiksi lähiöt tarkoitettiin. Ajatus ko-
konaisvaltaisesta suunnittelusta ei kuitenkaan kestänyt aikaa, ja 
nykynäkökulmasta jatkuva laajeneminen maaseudulle oli tuh-
lailevaa maankäyttöä.

Nyt kasvua ohjataan esikaupunkien tiivistämiseen, ja moni esi-
kaupungin lähiö muodostuu itsekin tiivistämisen kohteeksi. 
Katsomme, että tällöinkin olisi johdonmukaisesti säilytettävä 
yksittäistä lähiötä laajempi näkökulma, etenkin kun kysymykset 
kaupunkiluonnosta ja monimuotoisuudesta ovat yhä olennai-
sempia. 

Luonto- ja  kulttuuriarvojensa vuoksi lähiöt ovat nykytilantees-
sa kaupunkisuunnittelun arvokas resurssi. Siksi on kiinnitettävä  
erityistä huomiota tapoihin, joilla lähiöitä tiivistetään. Myös lä-
hiöiden väliset viheralueet ovat tärkeitä mahdollistaessaan kau-
pungin sisäiset viherverkostot.

Lähiöt – tiivistämisen esteistä kaupunkisuunnittelun resurssiksi!

Suositukset kuntien maankäytön  
suunnittelijoille

Tiivistetään lähiöitä maltillisesti  
tavoilla, jotka säilyttävät alkuperäistä 
rakennuskantaa.
Ylläpidetään lähiöympäristöjen  
kulttuuri- ja luontoarvoja uudistuvan 
kaupungin resurssina.
Huolehditaan viherverkostojen  
luomisesta ja jatkuvuudesta lähiöiden 
välisillä vyöhykkeillä.
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Lähiöiden tiivistämisen tulee olla 
maltillista osana kaupunkiraken-
teen kokonaisuutta
Lähiöympäristöjä on tunnetusti vaikea tiivistää pelkällä lisärakentamisella. 
Viime vuosina on yleistynyt niin kutsuttu purkava uudisrakentaminen (tai 
uusrakentaminen), 1 jossa osa lähiön rakennuksista puretaan mittavam-
man uudisrakentamisen tieltä. Erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla ra-
kennuttaja voi hyötyä maan arvonnoususta.  Liikenteen solmukohdissa on 
asuntorakentamisen ohella kannattavaa toteuttaa myös uusia liiketiloja. Li-
säksi purkavalla uudisrakentamisella on mahdollista parantaa alueen pal-
velutasoa ja houkuttelevuutta, mikä on myös lähiökehittämisen yksi tavoite. 

Laajasti toteutettuna purkava uudisrakentaminen on kuitenkin vähähii-
lisyyden kannalta ongelmallista. Tavoitteena tulisi pikemminkin olla kerros-
talokannan säilyttävä korjaus. 2 Lisäksi edessä on myös kaupunkiluontoa ja 
asumisen laatua koskevia päätöksiä, joiden laajuus ja sisältö on vasta hah-
mottumassa. 3 Tutkimushankkeemme katsoo, että lähiöt tulisi aiempaa sel-
vemmin tunnistaa rakenteeltaan erityisinä kaupunkikeskittyminä ja jopa 
ympäristöään väljempinä alueina.

Lähiöissä kortteli ei merkitse samaa kuin kes-
kustamaisilla ruutukaava-alueilla. Lähiöyksiköil-
le kehitettiin jo varhain suurkorttelin malli, joka 
sisältää sekä rakennuksia että puistomaisia osia. 
1960-luvun jälkipuoliskossa alettiin toteuttaa niin 
kutsuttuja uusruutukaavoja, joiden kortteliraken-
ne jätettiin avoimeksi ja puistomaiseksi. 

Jo tällaisen korttelirakenteen lähtökohtana oli 
muuntelu ja rakennusaikainen joustavuus. Siksi 

Lähiöiden korttelirakenne kestää muuntelua
lähiörakenteen voi ajatella kestävän myös tiivistä-
misen edellyttämää maltillista muuntelua. Lisäk-
si lähiökortteleihin jäi kohtia, joilla ei ole selkeää 
käyttötarkoitusta ja jotka voivat sopia lisärakenta-
miseen sellaisenaan. 

Rakennusten korottaminen on yksi tunnis-
tettu keino tiivistää lähiöitä. Sen täydennyksek-
si hankkeessamme on kehitelty horisontaalisen 
laajentamisen mallia, jossa alkuperäinen raken-

nusrunko voidaan myös valtaosin säilyttää. Ho-
risontaalinen laajentaminen voidaan käsittää ns. 
osapurkua 4 hyödyntäväksi lisärakentamisen me-
netelmäksi, mutta purkamisen osuus voidaan pi-
tää hyvin pienenä. Pääpaino on korttelirakenteen 
muuttamisessa, asuinpinta-alan lisäämisessä ja 
asuntojen laadun parantamisessa. Laajennuksis-
sa voidaan myös muuttaa vanhoja porrashuonei-
ta hissillisiksi.

Korttelirakenteen horisontaalisella laajentamisella voidaan hyödyntää tasa-
kattojen viherpotentiaali ja säilyttää pihojen valoisuus. Myös alueen viherkäy-
tävät jatkuvat latvuksissa kattojen tasalla.
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Lähiöiden välisillä alueilla on huoleh-
dittava viherverkostojen luomisesta 
ja jatkuvuudesta
Lähiöistä keskustellaan yleensä yksittäisinä alueina. Alkujaan lähiöiden aja-
teltiin kuitenkin muodostavan seudullisen kokonaisrakenteen osia. Erityis-
piirteistään huolimatta lähiöt ovat laajempaa kaupunkirakenteen kerrostu-
neisuutta ja yhä selvemmin tiivistyvän kaupunkirakenteen elimellisiä osia. 
Tämä muuttunut tilanne, yhdessä kaupunkiluontoon kohdistuvien uusien 
vaatimusten myötä, tulisi ottaa huomioon myös lähiöiden välisiä alueita 
kaavoitettaessa. 

Lähiörakentaminen jätti lähiöiden ulkopuolelle rakentamatonta maata, 
koska lähiöt ajateltiin viheralueiden erottamiksi. Sikäli kuin tämä lähiöi-
den välinen viherrakenne on säilynyt, se muodostaa perustan laajemmalle 
viherverkostolle. Lähiörakennetta kokonaisuutena voidaan kehittää kau-
punkiluonnon ja ekosysteemipalvelujen alueina. Luonto vaikuttaa myös 
tulevaisuudessa kulttuurikerrosten rakentumiseen ja kaupunkien kasvun 
suuntaamiseen.

Käsityksemme lähiöistä on muodostunut pitkälti rakennuskannan perus-
teella. Lähiöt rakennettiin nopeasti ja tehokkaasti. Ne mielletään nopeasti 
syntyneeksi kaupunkirakenteen kerrostumaksi, jonka rakennuskanta on 
monotonista ja betonielementtivaltaista. Näin ”lähiömäisyys” erotetaan 
”kaupunkimaisuudesta”, jonka piirteeksi puolestaan tunnistetaan tiiviys, 
ajallinen kerrostuneisuus ja tyylillinen moninaisuus. 5

Ajatus lähiöiden monotonisuudesta alueina osoittautuu yksipuoliseksi, 
kun tarkastellaan kulttuurin ja luonnon kerrostumia. Lähiöitä ei rakennettu 
”tyhjään”, vaan lähiörakenteen pohjalla on usein vanha ja itsessään moni-
kerroksinen kulttuurimaisema. Esimerkiksi Espoossa lähiöt ovat osaksi kes-
kiaikaisen kylärakenteen paikoilla. Käsitys lähiöstä ”metsäkaupunkina” on 
totta vain osaksi. 6 

Lähiöt ovat siis säilyttäneet merkittävän määrän kulttuurista ja luonnon 
monimuotoisuutta, jonka kokonaisarvo syntyy biologisten, maisemallisten 
ja kulttuuristen kerrosten yhteisvaikutuksesta. Tämä koskee myös uusruu-
tukaavaa, joka asetettiin monesti maaston mukaisesti suuntiin ja esimerkik-
si kallioita säilyttäen. Lähiöraitit ja lähiöiden korttelipihat toimivat lähiöiden 
sisäisinä viherkäytävinä. 7 

Lähiörakenteen osin kulttuurihistorian muovaama luonto on saanut 
vasta vähän huomiota maankäytössä, koska sen olemassaoloa ei tunnis-
teta. Tiivistyvillä kaupunkialueilla lähiöiden luonto muodostaa arvokkaan 
resurssin, jota lähiöiden rakenteellinen väljyys turvaa. Siksi lähiöitä ei tule 
tiivistää maksimaalisesti.

On tunnistettava lähiöiden kulttuuri- 
ja luontokerrostumat ja niiden arvo 
uudistuvan kaupungin resurssina

Mielikuvat lähiöstä ovat usein niin kaava-
maisia, etteivät ne tavoita lähiöympäris-

töjen monimuotoisuutta. Vaikka element-
tirakentaminen on tuottanut leimallista 

kerrostaloympäristöä, lähiöt rakennettiin 
paikkoihin, joilla oli oma kulttuurihistorian-

sa ja yksilöllinen luonnonympäristö.
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