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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustat ja tavoitteet

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen on merkittävä uhka kestävälle kehitykselle ja kaupunkien tasapainoiselle 
kasvulle. Pääkaupunkiseudulla on lukuisia suhteellisen väljästi rakennettuja lähiöitä, joita uhkaa näivettyminen 
ilman kehittämistoimenpiteitä. Täydennysrakentamisen keinoin on mahdollista turvata elinvoimaiset palvelut, 
monipuolistaa asuntokantaa ja parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Täydennysrakentaminen voi tu-
kea positiivisella tavalla alueen identiteettiä voimistamalla sen erityispiirteitä ja poistamalla ongelmakohtia.

Siltamäki on Koillis-Helsingissä sijaitsevan Suutarilan kaupunginosan osa-alue. Työssäni tarkoitan Siltamäellä 
alueen länsiosaan vuosina 1967-74 rakennettua kerrostaloaluetta. Työni tavoitteena on esittää Siltamäkeen täy-
dennysrakentamista, joka huomioi alueen rakennustaiteelliset arvot ja erityispiirteet. Uudisrakennusten tulee 
edustaa tätä aikaa riitelemättä kuitenkaan alueen alkuperäisen hengen kanssa. Tavoitteenani on myös löytää 
koko alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parantavia ratkaisuja. Kehityssuunnitelman tuloksena Siltamäestä 
on tarkoitus tulla entistä viihtyisämpi ja houkuttelevampi, vahvan identiteetin omaava, eri-ikäisten ihmisten 
asuinalue.

Työssäni tutustun Siltamäkeen ja täydennysrakentamiseen kirjallisuuden avulla sekä teen havaintoja alueesta 
paikan päällä. Suunnittelutyön aikana tutkin vaihtoehtoja alueen täydennysrakentamiseksi erilaisten luonnosten, 
pienoismallien, piirustusten ja havainnekuvien avulla. Suunnitelmaosassa esitän suunnitelmani Siltamäen täyden-
nysrakentamisesta piirustuksin ja havainnekuvin sekä tekstin avulla.

1.2 Kysymyksenasettelu

Suunnittelutyöni tueksi tarvitsin taustatietoa täydennysrakentamisesta ja perusteluja aihepiirin merkityksestä. 
Keskeiseksi kysymykseksi muodostui siten: miksi täydennysrakentaa?

Suunnitelmassani halusin huomioida Siltamäen erityispiirteet ja vahvistaa alueen identiteettiä. Toinen työni kan-
nalta keskeinen kysymys oli siksi: miten huomioida Siltamäen keskeiset arvot ja ominaispiirteet täydennysra-
kentamisen yhteydessä?

1.3 Täydennysrakentamisen käsitteitä

Kari Rauhalan (1999) mukaan keskeisimmät täydennysrakentamiseen liittyvät käsitteet ovat eheyttäminen, täy-
dennysrakentaminen ja lisärakentaminen. Hän määrittelee nämä käsitteet tarkastelemalla niihin liittyviä tavoit-
teita ja toimenpiteitä. Tavoitteet hän jakaa fyysisiin, toiminnallisiin ja laadullisiin. Toimenpiteet voivat puolestaan 
olla lisääviä tai poistavia.

Fyysiset tavoitteet ovat kaikkein konkreettisimpia koskien fyysistä rakennetta sinänsä. Toiminnalliset tavoitteet 
liittyvät yhteiskunnan toimintojen määrään ja niiden jäsentelyyn. Laadulliset tavoitteet ovat kaikkein abstrak-
teimpia kuten esimerkiksi esteettisyys, viihtyisyys, virikkeellisyys ja turvallisuus. Rauhala näkee toiminnalliset 
ja fyysiset tavoitteet keinoina toteuttaa laadullisia tavoitteita. Lisärakentaminen on tavoitteiltaan fyysistä, kun 
taas eheyttäminen ja täydennysrakentaminen voidaan mieltää tavoitteiltaan joko laadullisiksi tai fyysisiksi. Lisä- 
ja täydennysrakentaminen ovat aina fyysistä rakennetta lisääviä toimenpiteitä, mutta eheyttämiseen voi liittyä 
myös rakenteiden poistoja. Rauhala kiteyttääkin käsitteet seuraavasti: ”kun toimenpide on sekä eheyttämistä 
että lisärakentamista, se on täydennysrakentamista”. (Rauhala 1999, 12-15.) (Kuva 1. )
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Olli-Paavo Koponen (2006) tarkastelee väitöskirjassaan täydennysrakentamista rakennussuojelun näkökulmas-
ta. Koposen mukaan täydennysrakentaminen on tyypillisesti modernia arkkitehtuuria, joka ottaa jollain tavalla 
tietoisesti huomioon ympäröivän historiallisen kulttuuriympäristönsä. Tutkimuksessaan Koponen käsittää täy-
dennysrakentamisen rakennussuojelun tavoitteisiin kytkeytyväksi lisärakentamiseksi, joka koostuu rakennusten 
laajennusosista, itsenäisistä rakennusryhmistä tai muista rakennelmista. 

Koponen näkee täydennysrakentamisen yhtenä arkkitehtuurin oppiaineena rakennussuunnittelun, rakennus-
suojelun ja kaupunkisuunnittelun leikkauspisteessä. Hänen määritelmänsä korostaakin täydennysrakentamisen 
laadullisia tavoitteita, mutta ei toisaalta sulje pois täydennysrakentamiseen kytkeytyviä kaupunkirakenteen ra-
tionaalisuuden ja taloudellisuuden kysymyksiä. (Koponen 2006, 9.)

LisärakentaminenEheyttäminen
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Kuva 1. Täydennysrakentamisen keskeiset käsitteet Rauhalan mukaan.
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2 MIKSI TÄYDENNYSRAKENTAA?

2.1 Täydennysrakentamisen yleiset hyödyt

Täydennysrakentaminen johtaa usein yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Euroopan Yhteisö ja monet tutki-
jatahot ovat todenneet, että ekologisesti kestävä kaupunkirakenne on tiivis (Lahti&Rauhala 1994). Kaupunki-
rakenteen tiivistäminen kohtaa kuitenkin helposti vastustusta eri intressiryhmien etujen joutuessa vastakkain. 
Täydennysrakentamisen hyötyjä on tutkittu paljon, ja perusteluja sen kannattavuudelle on löydettävissä run-
saasti. Santaojan (2004) mukaan täydennysrakentamisen keskeisimmät perustelut ovat ekologinen argumentti, 
toiminnallinen heikkous, välittömät ja välilliset taloudelliset hyödyt.

Ekologisella argumentilla Santaoja tarkoittaa näkemystä tiiviistä kaupungista, joka tule toimeen vähemmällä 
energialla ja säästää luonnonympäristöä. Rakentaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisäpuolella 
säästää vapaata maa-alaa ja resursseja verrattuna kokonaan uusien alueiden rakentamiseen. 

Toiminnalliset perustelut täydennysrakentamiselle liittyvät asuinalueen tai kaupungin palvelutarjontaan ja lii-
kenteen energiankulutukseen. (Santaoja 2004, 28.) Rauhalan (1999) mukaan täydennysrakentamisen avulla 
voidaan elvyttää ja parantaa palvelutarjontaa sekä kaupunkien keskusta-alueilla että lähiöissä. Toisaalta pelkän 
nykyisen palvelutason säilyttäminen tai täysimääräinen hyödyntäminen voi edellyttää täydennysrakentamista 
ja asukasmäärän kasvattamista. (Rauhala 1999, 50-53.) Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat hyvät vain 
riittävän tiiviillä asuinalueella. Tiivis kaupunkirakenne on liikenteen kannalta energiatehokas. Santaojan mukaan 
tiiviin kaupunkirakenteen on todettu korreloivan polttoaineen kulutuksen kanssa (Santaoja 2004, 29).

Täydennysrakentamisen taloudelliset hyödyt syntyvät yhdyskuntataloudessa saavutettavien säästöjen ansios-
ta. Rauhalan (1999) mukaan täydennysrakentamisella saavutetaan säästöjä olemassa olevaa infrastruktuuria 
hyödyntämällä. Edellytyksenä säästöille on uuden rakentamisen kytkeytyminen olemassa olevaan kunnallis-
tekniikkaan ja olemassa olevien julkisten palveluiden hyödyntäminen. Infrastruktuurilla on kuitenkin omat ka-
pasiteettirajansa kuten putkien kuljetuskyky tai koulujen oppilaspaikat, joiden asettamien rajojen puitteissa 
täydennysrakentamisen tulee tapahtua, jotta yhteiskunnalle voi syntyä säästöjä. (Rauhala 1999, 55.) Santaojan 
(2004) mukaan täydennysrakentamisesta voi koitua myös välillistä taloudellista hyötyä. Näin tapahtuu esimer-
kiksi säästettäessä liikkumisen kustannuksissa tiiviin rakenteen aiheuttaman vähäisemmän liikkumistarpeen 
takia. Myös terveydenhuollon kustannuksissa voidaan saavuttaa säästöjä, jos melu, päästöt ja onnettomuudet 
vähenevät täydennysrakentamisen myötä. (Santaoja 2004, 31.) Ahlavan (2007) mukaan täydennysrakentamisen 
tärkeä perustelu on kiinteistönomistajan saavuttama taloudellinen hyöty lisärakennusoikeudesta saatavan tuo-
ton muodossa (Ahlava 2007, 3). Täydennysrakentaminen onkin yksi asuintalojen perusparantamisen konkreet-
tisimpia rahoituskeinoja (Santaoja 2004, 31).

Täydennysrakentamiselle on löydettävissä myös sosiaalisia motiiveja. Niitä ovat ovat Rauhalan (1999) mukaan 
ikärakenteen tasaaminen ja vanhenevan väestön omatoiminen asuminen. Etenkin lähiöissä on usein yksipuo-
linen ikä- ja väestörakenne, mikä johtuu siitä, että uusiin lähiöihin muuttaa usein eniten nuoria lapsiperheitä. 
Myöhemmin, ihmisten ikäännyttyä ja nuorten muuttaessa pois kotoaan, alueen palvelutarve ja sosiaalinen elämä 
muuttuvat, mikä aiheuttaa myös ongelmia ja kustannuksia julkisten palveluiden järjestämisessä. Niinpä täyden-
nysrakentaminen on yksi mahdollisuus tasoittaa alueen ikärakennetta. Täydennysrakentaminen voi myös tukea 
vanhusten omatoimista asumista, jos vanhukset saadaan asumaan verrattain lähekkäin, jolloin heidän huoltami-
nen ja palvelut voidaan hoitaa tehokkaammin. (Rauhala 1999, 54.) Sosiaaliseksi perusteluksi voidaan lukea myös 
Ahlavan näkemys, että täydennysrakentamisen tavoitteena on alueen imagon kehittäminen sekä asuin-, työ-, 
vapaa-ajan- ja liikenneympäristöjen tason parantaminen (Ahlava 2007, 3).

Koponen (2006) näkee täydennysrakentamisen positiivisena mahdollisuutena tukea erityisten paikkojen – his-
toriallisesti kerroksisten kaupunkien, kaupunginosien, kylien tai muiden rakennettujen kokonaisuuksien – ra-
kennussuojelua. Koposen mukaan täydennysrakentaminen voi selkeyttää, tiivistää ja kiinteyttää rakennettua 
ympäristöä, mutta myös auttaa ylläpitämään ja kehittämään paikallista rakentamisen perinnettä. (Koponen 
2006, 9.)

Se mikä tekee paikasta erityisen, riippuu monesta tekijästä. Ihannetilanteessa kaikkea rakennettua ympäristöä 
kohdeltaisiin erityisenä. Käytännössä paikan erityisyys voidaan määritellä virallisesti asema- tai yleiskaavassa 
erilaisin suojelumerkinnöin. Esimerkiksi Siltamäki on merkitty Helsingin yleiskaava 2002:ssa ”kulttuurihistorial-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää siten, 
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että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät” (Helsingin Yleiskaava 2002, hyväksytty 26.11.2003). Monet suhteel-
lisen nuoret lähiöt ovat tässä suhteessa ongelmallisessa asemassa, jos mikään virallinen taho ei nosta esiin ky-
seisen paikan erityisyyttä. Toisaalta kaavoituksen kautta tapahtuva alueen erityisyyden esille nostaminen voi olla 
hidas ja kömpelökin tapa turvata paikan omaleimaisuus. Oletettavasti useimmat asuinalueet sisältävät alueen 
identiteetille tärkeitä ominaispiirteitä ja erityisiä paikkoja, joita ei ehkä koskaan vahvisteta miltään viralliselta 
taholta. Voisikin ajatella, että hyvin toteutettu täydennysrakentaminen voi nostaa ympäristön erityispiirteitä 
esiin ja siten tehdä aiemmin merkityksettömiksi koetuista paikoista erityisiä.

2.2 Täydennysrakentamisen mahdollisuudet

Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia parantaa alueen toiminnallisuutta, pienentää energiankulutus-
ta, ja parantaa lähiympäristön laatua.

Alue, jossa on puutteelliset joukkoliikenneyhteydet ja liikkuminen tapahtuu pääosin yksityisautolla, voi täyden-
nysrakentamisen yhteydessä muuttua viihtyisämmäksi, jos laajoja pysäköintikenttiä muutetaan asuntotonteiksi 
ja autopaikat siirretään maan alle tai erillisiin pysäköintilaitoksiin. Tarvittava autopaikkojen määrä suhteessa 
kerrosalaan pienenee täydennysrakentamisen myötä, jos julkista liikennettä ja kevyenliikenteenverkostoa pa-
rannetaan samalla.

Täydennysrakentaminen voi parantaa ihmisten liikkumismahdollisuuksia luomalla uusia kulkuyhteyksiä. Uu-
disrakennukset voivat mahdollistaa esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn tien tai joen ylittämisen ja avaavat siten 
aivan uusia kulkureittejä myös ympäröivien alueiden ihmisille. Toisaalta uudisrakennukset voidaan sijoittaa muu-
riksi suojaamaan vanhoja rakennuksia esimerkiksi liikenteen melulta. Uusi rakennustekniikka ja uudet materiaa-
lit tarjoavat aiempaa paremmat mahdollisuudet sijoittaa rakennuksia vaikeille rakennuspaikoille.

1960- ja 70-luvulla rakennetuissa lähiöissä on paljon hissittömiä kerrostaloja. Mikäli rakennukset on toteutettu 
siten, että kellarikerros on osittain maan päällä, ja käynti ensimmäiseenkin asuinkerrokseen tapahtuu portaiden 
kautta, voi pahimmillaan alueen koko asuntokanta olla liikuntaesteisen ulottumattomissa. Täydennysrakentami-
sen yhteydessä onkin mahdollista lisätä esteettömien asuntojen tarjontaa alueella. Vanhoihin taloihin voidaan 
lisätä hissi tai taloa voidaan laajentaa siten, että samalla syntyy hissiyhteys kaikkiin tai useimpiin vanhoihin asun-
toihin. Uudisrakennuksissa voidaan huomioida esteettömyys kokonaisvaltaisesti käsittäen koko rakennuksen 
ja sen lähiympäristön. 

Esteettömien asuntojen lisäksi täydennysrakentaminen voi monipuolistaa asuntokantaa alueella, jossa tarjonta 
muodostuu pääosin esimerkiksi pienistä yksiöistä ja kaksioista tai suurista pientaloasunnoista. Aluetta voidaan 
täydentää esimerkiksi pien-, perhe- tai erityisasunnoilla tai asunnoilla, jotka mahdollistavat työn ja asumisen 
yhdistämisen. Maahanmuuton myötä voi syntyä tarve uudenlaisille perheasunnoille, kun perhekäsitys saa uusia 
merkityksiä ja olomuotoja. Monipuolinen asuntotarjonta mahdollistaa asukkaiden pysymisen alueella, ja voi 
siten lisätä ihmisten kiintymistä asuinpaikkaansa.

Alueella tapahtuvan täydennysrakentamisen yhteydessä voidaan tutkia mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia 
energialähteitä sekä vanhojen että uusien rakennusten energiankulutuksen kattamiseksi. Uudisrakennukset 
voivat olla ns. nolla- tai plusenergiataloja, jolloin alueen kokonaisenergiankulutus asuinneliötä kohden pienenee. 
Rakennukset voivat hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä ilmasta ja maasta saatavaa lämpöä. Energiakasvien 
viljely ja biomassan hyödyntäminen alueella on ainakin teoriassa mahdollista.

Julkisivukorjausten yhteydessä on mahdollista verhoilla osa vanhan rakennuksen julkisivusta sähköä tuottavilla 
aurinkopaneeleilla. Esimerkiksi Siltamäessä tyypillisen kolmikerroksisen lamellitalon umpipäädyn pinta-ala on 
noin 115 m2. Aurinko luovuttaa energiaa noin 900 kWh/m2 vuodessa. Nykyisten aurinkopaneeleiden hyöty-
suhde on n. 10 %, eli 1 m2 kokoinen aurinkopaneeli tuottaa vuodessa noin 100 kWh sähköä, edellyttäen, että 
paneeli suuntautuu aurinkoisimpaan ilmansuuntaan eli etelään. Siten 3-kerroksisen talon pääty voisi tuottaa 
vuodessa 115 x 100 = 11500 kWh sähköä. Tuotto on vähäinen verrattuna rakennuksen energiankulutukseen. 
Vaikka rakennus olisi energiankulutukseltaan A-luokkaa, eli energiaa kuluu korkeintaan 100 kWh/brm2/vuosi, 
riittäisi kennojen vuosituotto ainoastaan 115 bruttoneliön lämmittämiseen. Aurinkokennojen on kuitenkin en-
nustettu kehittyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa, ja hurjimpien arvioiden mukaan hyötysuhde voi nousta 
40 %:iin. Silloin lamellitalon umpipääty tuottaisi jo 40250 kWh sähköä vuodessa. Jos samalla rakennus saneera-
taan passiivitaloksi, jonka energiankulutus on ainoastaan 20 kWh/brm2 vuodessa, aurinkokennojen vuosituotto 
kattaisi 40250/20 = 2000 bruttoneliötä, mikä vastaa suurin piirtein 3-kerroksisen lamellitalon kokonaispinta-
alaa. Potentiaalia aurinkoenergian hyödyntämiseksi tulevaisuudessa on siis olemassa.
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Täydennysrakentaminen voi pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta, jos uudet rakennukset 
sijoitetaan siten, että ne luovat vanhojen rakennusten ympärille suotuisan pienilmaston esimerkiksi suojaamalla 
rakennuksia kylmiltä tuulilta ja luovat aurinkoisia pihatiloja. Arvioiden mukaan tällaiset toimenpiteet voivat 
pienentää energiankulutusta 5-15 % (STT, 2008).

Täydennysrakentaminen tarjoaa myös talouden näkökulmasta kiinnostavia mahdollisuuksia. Kerrostalojen ta-
sakatot ja pysäköintikentät ovat hyödyntämätöntä tonttimaata, jota jalostamalla voidaan saavuttaa taloudellista 
hyötyä. Asuntojen ja kiinteistöjen arvo voi konkreettisesti nousta, jos alueen arvostus asuntomarkkinoilla nou-
see täydennysrakentamisen ja siihen liittyvien muiden kehittämistoimenpiteiden seurauksena.

2.3 Täydennysrakentamisen haasteet ja ongelmat

Pysäköinti

Suuret maantasopysäköintikentät ovat usein houkuttelevimpia paikkoja täydennysrakentamiselle, mutta samal-
la myös merkittävä haaste täydennysrakentamisen toteuttamiselle korvaavien pysäköintijärjestelyjen kalleuden 
takia. Häkkisen (2009) mukaan maanpäällisen autopaikan rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 1000-
2000 €, kun taas autopaikka rakennuksen kellarissa maksaa 25000-45000 €. Maanpäällisessä pysäköintitalossa, 
jossa on koneellinen tuuletus, rakentamiskustannus autopaikkaa kohden on 10000-20000 €. Kallioluola on 
kustannuksiltaan kaikkein kallein, yhden autopaikan maksaessa 30000-50000 euroa. (Häkkinen 2009, 9.) Kallio-
luolaan on toisaalta edullista sijoittaa väestönsuojatiloja, joiden rakentaminen muuten on kallista.

Ahlava (2007) perustelee maantasopysäköinnin korvaamista laitospysäköinnillä seuraavanlaisella laskelmalla. 
Autopaikka piha-alueella vie tilaa noin 20 m2. Kerroslukumäärän ollessa 2-5, yhtä autopaikkaa kohden voidaan 
rakentaa noin 40-100 kerrosneliömetriä uutta asuinpinta-alaa. Rakennusoikeuden hinta esikaupunkialueella on 
700-1000 € /k-m2. Siten pysäköintikentän myyminen rakennusmaaksi 2-5 kerroksista asuinrakennusta varten 
voisi tuottaa 28000-100000 € autopaikkaa kohden. Korvaavan hallipaikan rakentaminen maksaa vähintään 
12000 €/ap. Tällöin pihapaikoituksen korvaaminen asuinrakentamisella voisi olla kannattavaa, jos pysäköintiken-
tän peittoalasta 40 % korvataan 2-kerroksisella tai 12 % viisikerroksisella asuinrakennuksella. (Ahlava 2007, 17.)

Ahlavan laskeman käytännön toimivuuden kannalta oleellista on rakennusoikeudesta saatava hinta. Helsingin 
kaupunki pitää tilastoa myymiensä tonttien rakennusoikeuden hinnasta. Vuosina 2006 ja 2007 Helsinki myi asuin-
kerros- ja rivitalotontteja lähinnä Arabianrannan ja Vuosaaren alueelta. Rakennusoikeuden hinta vaihteli näissä 
kaupoissa 550-1090 euron välillä. Pientalotonttien rakennusoikeusneliömetrin keskimääräinen hinta vuonna 
2008 oli 967 euroa. (Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 10/27.5.2009, 11/21.5.2008, 14/29.8.2007.)

Pääkaupunkiseudulla kunnat myyvät asuntotontteja 28 % halvemmalla kuin yksityiset (Peltola & Väänänen 2007, 
25). Jos siis asunto-osakeyhtiö myy omistuksessaan olevalta tontilta rakennusoikeutta täydennysrakentamiselle, 
ei rakennusoikeudesta saatava hinta todennäköisesti ole ainakaan alhaisempi kuin kaupungin myydessä raken-
nusmaata. Asunto-osakeyhtiöiden omistamilla tonteilla on harvoin, jos koskaan käyttämätöntä rakennusoike-
utta myytäväksi. Täydennysrakentaminen tällaisissa tapauksissa edellyttää kaavamuutosta, jonka aiheuttamista 
kustannuksista kaupunki nykykäytännön mukaan perii maksun maanomistajalta, mikä voi osaltaan vaikuttaa 
täydennysrakentamishankkeen kannattavuuteen.

Uuden rakentamisen myötä kasvanut pysäköintipaikkojen tarve voidaan ratkaista myös siirtämällä pysäköintiä 
entistä enemmän katujen varsille. Santaojan (2004) mukaan tämä on kuitenkin haasteellista. Helsingissä asukas-
pysäköinti on pyritty sijoittamaan asuinkortteleihin kaikkein tiiveintä kantakaupunkia lukuun ottamatta. (San-
taoja 2004, 46.) Kadunvarsipysäköinti soveltuukin parhaiten lyhytaikaista vieras- ja asiointipysäköintiä varten.

Häkkisen (2009) mukaan pysäköintiongelman ratkaisemiseksi voidaan hyödyntää erilaisia yhteiskäyttömalleja. 
Asuntokohtaiset ns. nimetyt autopaikat ovat joustamattomuudessaan ongelmallisia ja tehottomia. Kokonaan 
uutta aluetta suunniteltaessa pysäköinti on mahdollista toteuttaa vuoropysäköintinä, jolloin autopaikat ovat 
asuintalojen ja toimitilojen yhteiskäytössä. Tämä Helsingin Länsi-Pasilassa käytössä oleva ja hyväksi havaittu 
pysäköintimalli edellyttää asunto- ja toimitilakerrosalan jakautumista lähes tasan, 50/50%. (Häkkinen 2009, 9.) 
Vanhaa asuinaluetta täydennysrakennettaessa tällaiseen suhteeseen ei päästä muutamatta koko alueen luon-
netta radikaalisti. Tällöin kyseeseen voi Häkkisen (2009) mukaan tulla malli, jossa alueelle perustetaan pysäköin-
tiyhtiö, joka hallinnoi alueelle rakennettavaa pysäköintilaitosta. Pysäköintiyhtiö vuokraa pysäköintilaitoksesta 
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pysäköintitilaa alueen asukkaille. Vaihtoehtoisten pysäköintimallien etuna on pysäköinnin kustannusten eriyttä-
minen asunnon kustannuksista, jolloin pysäköinnistä maksavat vain ne, jotka sitä käyttävät. (Häkkinen 2009, 9.)

Muut haasteet ja ongelmat

Rauhalan (1999) mukaan pysäköinnin lisäksi haasteita täydennysrakentamiselle ovat suhdanteet ja kysyntä, 
asukasvastustus, kunnallispoliittinen päätöksenteko, kunnan resurssit ja velvoitteet, maanomistus, ympäristö-
ongelmat, kaavalliset varaukset ja kuntarajat.

Rauhalan mukaan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat täydennysrakentamisen määrään ja laatuun. Noususuh-
danteen aikana on saatettu laatia suuria rakentamissuunnitelmia, jotka myöhemmin seuranneen laman takia 
ovat toteutuneet vain osittain, ja alueelle rakennettu kunnallistekniikka on jäänyt tyhjän pantiksi. Puolittain 
rakentunut alue ei riitä ylläpitämään kaupallisia palveluita alueella, jolloin alue jää rakenteeltaan vajaaksi. Näin 
voi käydä myös, jos alueelle kaavoitettu rakennuskanta ei vastaa kysyntään, jolloin rakennuksia jää tyhjilleen tai 
niitä jätetään rakentamatta. Täydennysrakentamisessa pyritäänkin nykyään ottamaan suhdanteiden vaikutukset 
entistä tarkemmin huomioon. (Rauhala 1999, 56.)

Rauhalan mukaan yksi merkittävimmistä haasteista, johon täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä tör-
mätään, on ihmisten yleinen vastustus kaikkea heidän ympäristössään tapahtuvaa muutosta kohtaan. Asukkaat 
ovat tottuneet ympäristöönsä ja tavallaan kasvaneet siihen kiinni. Edes hyväksytty asemakaava ei välttämättä 
vähennä vastustusta, mikäli kaavoituksen ja alueen käyttöönoton välillä on ehtinyt kulua aikaa. Ihmiset myös 
usein periaatteessa hyväksyvät jonkin muutoksen ja pitävät sitä jopa hyvänä, mutta ovat kuitenkin sitä vastaan, 
jos se koskee nimenomaan heitä. Tällöin voidaan puhua NIMBY-ilmiöstä eli Not In My Back Yard, ei minun 
takapihalleni. Rauhalan mukaan kaikkein yleisin asukkaiden vasta-argumentti jonkin alueen rakentamiselle on 
se, että heiltä viedään virkistysmahdollisuudet ja yhteys luontoon. Toinen yleinen syy vastustukselle on pelko 
omaisuuden arvon vähenemisestä. Keinoina vastustuksen vähentämiseksi Rauhala mainitsee kaavoituksessa 
tehtävät kompromissit, asukkaille tarjottavan lisärakennusoikeuden, aikaisessa vaiheessa esiteltävät selkeät 
havainnekuvat, suunnittelijoiden ”jalkauttamisen” asukkaiden luo ja asukkaiden osallistumisen suunnitteluun. 
(Rauhala 1999, 61-66.)

Kunnallispoliittiset ristiriidat voivat Rauhalan mukaan estää täydennysrakentamishankkeiden toteutumisen. 
Tällöin on usein vastakkain järkisyin perustellut tavoitteet eheyttää ja tiivistää aluetta ja pitkälti tunnesyihin 
pohjautuva halu säilyttää rakentamattomat alueet virkistyskäytössä. Alue voi synnyttää niin voimakkaita tun-
nereaktioita, että se poistetaan kaavasta poliittisten syiden takia. Myös kunnan resurssien niukkuus voi olla este 
täydennysrakentamiselle. Kunnilla ei välttämättä ole varoja toteuttaa kasvavan asukasmäärän vaatimaa kunnal-
listekniikkaa ja uusia palveluja kuten kouluja tai päiväkoteja, mikäli nykyiset kapasiteettirajat ylittyvät. Resurs-
siongelma on tavallaan myös se, jos kunta ei omista täydennysrakentamisen kannalta keskeisiltä alueilta maata, 
jolloin alueen kehittäminen riippuu yksityisten maanomistajien intresseistä. Ympäristöongelmat ovat Rauhalan 
mukaan haaste täydennysrakentamiselle lähinnä otettaessa käyttöön vanhoja teollisuus- ja varuskunta-alueita 
maaperän puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten takia. (Rauhala 1999, 66-72.)

Kaavalliset varaukset ja kuntarajat saattavat Rauhalan mukaan olla myös merkittävänä esteenä järkevälle täy-
dennysrakentamiselle. Tiettyä aluetta ei voida rakentaa, jos alueelle on sijoitettu varaus esimerkiksi vaihtoeh-
toista tielinjausta varten. (Rauhala 1999, 73.)
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3 MITEN TÄYDENNYSRAKENTAA?

3.1 Täydennysrakentaminen rakennussuojelun näkökulmasta

Koponen (2006) havainnollistaa täydennysrakentamistehtävän eri ratkaisumalleja nelikentällä, jonka vastakoh-
taparit ovat universaalisuus – erityisyys ja modernismi – traditionalismi. Siten kaavion neljä kenttää muodos-
tuvat seuraavasti:

1. Modernismi – Universaalisuus on Koposen mukaan vallitseva käytäntö Suomessa. Siinä täydennysrakenta-
misen lähtökohtana ovat ympäröivän rakennuskannan kaikkein abstrakteimmat ominaisuudet. Ratkaisumallin 
vaarana on, että riittävää vuoropuhelua uuden ja vanhan välille ei synny. Arkkitehtonisesti onnistunut loppu-
tulos edellyttää virtuoosimaista arkkitehtonista ratkaisua. Yhtenä esimerkkinä Koponen mainitsee Helsingin 
suomalaisen työväenopiston laajennuksen.

2. Modernismi – Erityisyys. Mallissa suunnitteluratkaisu on sovitettu ympäristön muodostamaan kontekstiin. 
Ratkaisumalli vaatii paljon paneutumista alueeseen, mutta mahdollistaa yhteyden perinteisen ja modernistisen 
rakennuskannan välille etenkin pirstaleisessa ympäristössä. Onnistumisen edellytyksenä ovat ilmeiset kytken-
nät uuden ja vanhan välille, mutta sormella osoittamista on toisaalta vältettävä. Suunnittelumallin avulla on 
Koposen mielestä varmemmat mahdollisuudet saavuttaa erinomaisia tuloksia. Esimerkiksi Motelli Marine Tam-
misaaressa on Koposen mukaan suunniteltu tämän suunnittelumallin mukaisesti.

3. Traditionalismi – Universaalisuus on Koposen mukaan ongelmallinen suunnittelumalli. Tähän luokkaan hän 
sisällyttää tyyppitalot ja muut uusvanhat rakennukset, joissa perusratkaisultaan nykyaikainen rakennus ver-
hotaan historiallisilla elementeillä. Koposen mukaan onnistumisen mahdollisuudet ovat heikot tämän kentän 
mukaisella suunnitelmalla.

4. Traditionalismi – Erityisyys. Ratkaisumallissa täydennysrakennus on suunniteltu johonkin tiettyyn historialli-
seen ympäristöön käyttäen hyväksi alueen omaa historiallista arkkitehtuuria ja rakennusperinnettä. Suunnitte-
lumalli on mahdollinen etenkin yhtenäisyytensä säilyttäneillä alueilla, missä moderni arkkitehtuuri muodostaa 
helposti liian suuren kontrastin. Erityisesti anonyymin rakennuksen suunnitteleminen tämän mallin mukaisesti 
auttaa sovittamaan rakennuksen osaksi kaupunkikudosta. Kytkennän avulla on helppoa välttää emämunaus, 
mutta toisaalta hyvin vaikea saavuttaa ympäristönsä arvoja jalostava ja innostava lopputulos. Koposen mukaan 
mallin mukaan toteutuneita esimerkkejä on vähän, Suomesta Koponen mainitsee Vanhan Rauman täydennysra-
kennukset. (Koponen 2006, 232.) (Kuva 2.)

3.2 Konseptiajattelu

Ahlava (2007) esittää täydennysrakentamisen sijoittumiselle seitsemän periaatetta, joita hän nimittää sijainti-
malleiksi: verkostokaupungin noodien tukeminen, kantakaupungin jatkaminen, aluekeskusten täydentäminen, 
uusien aluekeskusten mahdollisuus, esikaupunkien uusi rajautuminen, esikaupunkien sisäisen diversiteetin li-
sääminen ja esikaupunkien profiloituminen. Lisäksi Ahlava esittää täydennysrakentamisen toteuttamiseksi 28 
fyysis-toiminnalista periaatetta, joita hän nimittää paikkamalleiksi. Paikkamallin numero 17, ”viritinvahvistimen”, 
esimerkkinä toimii Ahlavan luonnoksessa Siltamäen korttelirakenne. Paikkamallissa haasteeksi on nimetty mo-
notonisuus ja sen vastaukseksi täydennysrakentaminen risteyksiin ja päätteisiin. Myös osittainen purku on 
Ahlavan mukaan mahdollista. Toisena esimerkkinä paikkamalleista voidaan mainita ”lumipalloefekti”, jonka haas-
teeksi on nimetty jyrkkä raja omakotialueeseen. Vastaukseksi on esitetty omakotialueen levittämistä ja jatka-
mista, mikä voisi Ahlavan mukaan lisätä sosiaalista koheesiota ja hälventää alueiden välisiä elintasorajoja. (Ahlava 
2007, 23-39) Ahlavan sijainti- ja paikkamallit ovat luonnoksia, eivätkä varmasti sellaisenaan sovellu käytettäväksi 
millään tietyllä alueella, mutta ne osoittavat, miten monelta kannalta täydennysrakentamistehtävää voi lähestyä. 
(Kuva 3.)
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3.3 Paikan identiteetti alueen kehittämisen lähtökohtana

Edellytykset paikan identiteetille ovat olemassa, jos paikka koetaan erilaisena muista paikoista, ja sen ympärillä 
on jonkin asteinen rajaus (Wegelius 1997. 26). Wegeliuksen mukaan paikan identiteetin käsite muodostuu 
maantieteilijä Edward Relphin mallin mukaan kolmesta osatekijästä: fyysisesti läsnä olevista tekijöistä, toimin-
noista sekä paikalle annetuista merkityksistä ja symboleista. Identiteetin käsitteeseen voidaan liittää myös aika, 
kun tarkastellaan paikan ominaisuuksia, jotka pysyvät samoina aikojen kuluessa. (Wegelius 1997. 19.)

Wegeliuksen mukaan paikan identiteetin kannalta olennaisten tekijöiden tunnistamiseksi fyysisestä ympäristös-
tä on olemassa pääasiallisesti kahdenlaisia lähestymistapoja: kognitiivinen ja fenomenologinen. Kognitiivisessa 
lähestymistavassa paikan identiteetti voidaan tunnistaa ihmisten laatimia sanallisia kuvauksia tai ns. kognitiivisia 
karttoja analysoimalla ja tunnistamalla niihin liittyviä käsityksiä ja toimintoja. Wegeliuksen mukaan metodin 
ongelmaksi on kuitenkin todettu paikan kokijan henkilökohtaiseen kulttuuriseen taustaan liittyvien tekijöiden 
suhteuttaminen paikkakokemukseen. (Wegelius 1997. 23.)
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Harjakattoiset tyyppitalot

Motelli Marine
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Kuva 2. Täydennysrakentamisen nelikenttä Koposen mukaan.
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Kuva 3. Vasemmalla Ahlavan paikkamalli ”viritinvahvistin” ja oikealla ”lumipalloefekti”

Wegeliuksen mukaan fenomenologinen ympäristötutkimus puolestaan pyrkii paljastamaan paikan luonteen 
ja struktuurin suhteessa elämään. Ranskalaisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn tulkintojen pohjalta on ke-
hittynyt eksistentiaalinen fenomenologia, jossa keskeistä on ihmisen suora, intuitiivinen kokemus tilasta. Esi-
merkkinä fenomenologisesta ympäristötutkimuksesta Wegelius esittelee Francis Violichin menetelmän, jonka 
avulla Violich halusi eläytymällä ja intuitiivisesti ymmärtää paikan olemusta. Violichin mukaan paikan identiteetin 
kannalta olennaisia ympäristön ominaisuuksia ovat:
1. Luettavuus eli kaupunkitilojen perusrakenteen hahmottaminen ilman karttoja, omien paikkakokemusten      
   pohjalta.
2. Vaihtoehtoiset reitit eli ympäristön kompleksisuus ja valinnan mahdollisuus reittien suhteen, mikä mahdol- 
   listaa ympäristön lukemisen.
3. Yksityisyys ja yhteisöllisyys, millä Violich tarkoitti tasapainoa satunnaisten kohtaamisten ja yksityisemmän   
   sosiaalisen kanssakäymisen välillä.
4. Vastakohtaisten urbaanien muotojen vaikutus eli muotojen vastakohtaisuuden kokijassa herättämä syvälli-  
   sempi ympäristökokemus
5. Kulttuuriperimän ja paikallisten siteiden heijastuminen ympäristössä. (Wegelius 1997. 23-24.)

Keskeisimpiä lähtökohtia rakennetun ympäristön parantamiselle on Wegeliuksen mukaan pyrkimys edistää ih-
misten kesken tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä, joka vahvistaisi paikkaan kuulumisen tunnetta. Wegelius 
nostaa ”luettavuuden” yhdeksi tärkeimmäksi paikan identiteetin osatekijäksi fyysisessä ympäristössä. Täyden-
nysrakentaminen voi Wegeliuksen mukaan tiivistää ja jäsentää lähiön hajanaista tilarakennetta sekä monipuo-
listaa sen toiminnallista rakennetta. Homogeeninen tilallinen ja toiminnallinen rakenne tarjoaa mahdollisuuden 
uuden ja erilaisen erottumiseen olemassa olevasta ympäristöstä. Wegeliuksen mukaan vastakohtaisen tai erilai-
sen elementin tuominen yksitoikkoiseen ympäristöön tekee tavanomaisen näkyväksi ja luo jännitteitä havain-
toympäristöön. Toisaalta erilaisuus kauttaaltaan ympäristöön levittäytyneenä synnyttää uudelleen yksitoikkoi-
suutta. Wegeliuksen mukaan elävässä asuinympäristössä vallitseekin tasapaino pysyvyyden ja muutoksen välillä. 
(Wegelius 1997. 89-90.) Wegeliuksen ajatusta vastakohtaparien luomisesta voi havainnollistaa suomalaisten 
hyvin tuntemalla esimerkillä. 1990-luvulla monet vastustivat kiivaasti nykytaiteenmuseo Kiasman sijoittamista 
Mannerheimin ratsastajapatsaan läheisyyteen, ja kritiikkiä kuulee aika ajoin vielä tänäkin päivänä. Kuitenkin 
juuri uuden ja vanhan yhteiselo tekee paikasta jännittävän, ja modernia muotokieltä edustava rakennus nostaa 
traditionaalisen ratsastajapatsaan näkyväksi.
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4 SILTAMÄKI

4.1 Alueen esittely

Siltamäki on vuosina 1967-74 rakennettu asuinalue Koillis-Helsingissä, Suutarilan kaupunginosassa. Alue on 
yleiskaava 2002:ssa merkitty rakennustaiteellisesti merkittäväksi alueeksi. Siltamäki on yksi Helsingin Esikau-
punkien renessanssi –hankkeen kohdealueista. Alueelle on valmistunut alkuvuodesta 2009 inventointi- ja ke-
hittämisselvitys, joka pyrkii säilyttämään alueen rakennustaiteelliset arvot. Täydennysrakentamista Siltamäessä 
ei ole kuitenkaan aktiivisesti tutkittu.

4.2 Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvitys

Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvitys on laadittu Helsingin kaupungin lähiöprojektin toimesta vuosina 
2006–2008 yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja Helsingin kaupun-
ginmuseon kanssa. Selvityksen tavoitteena on ollut Siltamäen kehittäminen alueen ominaispiirteitä ja 1970-lu-
vun suunnitteluperiaatteita kunnioittaen. Selvityksessä on tuotu esiin Siltamäen alueen arvot ja tutkittu miten 
alueen alkuperäiset suunnitteluperiaatteet ovat toteutuneet alueella. Selvitys on jaettu neljään osaan: inventoin-
ti, arvot, alueen kehittäminen ja korjaustapaohjeet.

Inventointi

Salastien ym. (2009) mukaan nykyisen Siltamäen alue liitettiin Helsinkiin vuoden 1946 alueliitoksessa, jolloin 
Keravanjoesta tuli Helsingin uusi pohjoisraja. Siltamäki sijoittuu joenvarren avoimeen peltomaisemaan joen 
eteläpuolelle. Joen pohjoispuolella on alueen historiallinen keskus, Helsingin pitäjän kirkonkylä ja keskiaikainen 
kirkko. Siltamäen alueen läheisyydessä on muutamia 1800-luvulta säilyneitä rakennuksia. Aivan Siltamäen ker-
rostalojen itäpuolella on 1950-luvulla rakennettu pientaloalue. (Salastie ym. 2009, 14.)

Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvityksen mukaan Siltamäen suunnittelu ja toteutus edustavat aikansa 
uutta ajattelua, ns. kompaktikaupunki-ideologiaa, jossa haettiin vaihtoehtoa 1960-luvulla rakennetuille metsälä-
hiöille. Siltamäen suunnittelussa maisema-arkkitehtuurilla ja vihersuunnittelulla oli paljon merkittävämpi rooli 
kuin aiemmin oli totuttu näkemään, rakennettiinhan alueen koko viherympäristö käytännössä tyhjästä entiselle 
viljelysmaalle. Inventointi nimeää Siltamäen suunnittelun esikuviksi alueen suunnittelijan Pentti Aholan vuoden 
1958 suunnitelmat Espoon Pohjois-Tapiolaan sekä Arkkitehti Bengt Lundstenin Jyväskylän Kortepohjan alueen 
kilpailuvoiton vuodelta 1964. Kortepohjassa tavoitteena oli urbaani, matala ja tiivis ympäristö, jossa palvelut ja 
asukkaat sijaitsivat lähellä toisiaan. Moni 1970-luvun suunnitelma toteutui vain osittain suunnitelmien mukaise-
na rakentamisen tapahduttua yhä enemmän teollisen tuotannon ja tehokkuusvaatimusten ehdoilla. Inventointi 
pitääkin Siltamäkeä poikkeuksellisen johdonmukaisesti, yksityiskohdista ja aikansa kaupunki-ihanteista tinkimät-
tä toteutettuna alueena. (Salatie ym. 2009, 17-19.)

Selvityksessä todetaan Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen laatia asemakaava Siltamäkeen olevan vuo-
delta 1960. Pentti Ahola laati alueelle yhteensä kolme asemakaavaa. Siltamäen ensimmäinen asemakaava on 
päivätty 6.2.1967 ja se vahvistettiin 2.10.1968. Sisäasianministeriö vahvisti kaavasta vain neljä Riimusauvantien 
varteen sijoittuvaa korttelia, koska osa alueesta oli todettu sijaitsevan lentokentän melualueella. Siltamäen 
toisessa asemakaavassa, joka vahvistettiin 3.3.1971, suurennettiin alueen keskellä sijaitsevaa ostoskeskusta kun 
oli selvinnyt, että alueelle kaivattiin peruspalveluiden lisäksi myös muita palveluita. Siltamäen kolmas asema-
kaava vahvistettiin 26.10.1971. Se sisältää ensimmäisessä kaavassa vahvistamattomaksi jääneet korttelit sekä 
uutena lisäyksenä alueen koilliskulmaan, Kiertotähdentien varteen, sijoittuvan korttelin 40010. Kaavassa alueen 
keskellä sijaitsevan korttelin 40007 15 kaksikerroksista rakennusta muutettiin kymmeneksi kolmikerroksiseksi 
rakennukseksi. (Salatie ym. 2009, 26.) (Kuva 4.)

Selvityksen mukaan Siltamäki suunniteltiin 3000 asukkaalle. Asemakaavaselostuksen yleisperusteluiden mu-
kaan Siltamäen suunnittelun lähtökohtana olivat avoin maisema ja pitkät näkymät. Kaavallinen perusratkaisu 
perustuu suorakulmaiseen koordinaatistoon ja kolmeen toisistaan erotettuun asuinkortteliin, joiden keskellä 
sijaitsee ostoskeskuskortteli. Auto- ja jalankulku liikenne on eroteltu toisistaan siten, että autopaikat sijaitse-
vat asuntokortteleiden sisääntulokatujen varrella pysäköintitonteilla, ja korttelit on yhdistetty toisiinsa alueen 
sisäisellä jalankulkuraitilla. Asemakaavan tavoitteena oli saada autot pois näkyvistä katukuvasta rajaamalla pysä-
köintikentät autotallirakennuksilla. (Salatie ym. 2009, 29.) (Kuva 5.)
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Kuva 4. Ote vuonna 1971 vahvistetusta asemakaavasta 1/4000
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Inventointi- ja kehittämisselvityksen mukaan Siltamäen viheraluesuunnittelu liittyi kiinteästi asemakaava- ja ra-
kennussuunnitteluun. Luonnontilaisena säilytettäviä alueita olivat Keravanjoen jokivarsi ja etelässä aluetta rajaa-
va moreenimäki. Korttelipihat suunniteltiin yhtenäisin periaattein suorakulmaista koordinaatistoa noudattaen. 
Kolmeen suurkortteliin liittyy sisääntulonkadun päätteenä sijaitseva ns. kontaktipiha. Korttelipihoihin haettiin 
yksilöllistä ilmettä yksittäisillä kasvivalinnoilla ja kortteleiden vaihtelevalla koolla ja muodolla. Inventointiselvitys 
nostaa tärkeäksi periaatteeksi asemakaavan määräyksen, jonka mukaan pihat piti suunnitella kortteleittain yh-
tenäisesti aitaamatta korttelin sisällä olevia tontinrajoja. Alueen länsipuolelle, asuinkortteleiden ja Keravanjoen 
väliin suunniteltiin laaja aluepuisto. Rakentamisesta syntyneistä maamassoista muotoiltiin aluepuistoon kumpui-
levia harjanteita. Alueella ollut luonnon lähde laajennettiin ovaalinmuotoiseksi lammeksi. Myöhemmin, vuonna 
1982, Siltamäkeen rakennettiin suuri leikkipuisto ostoskeskuksen ja aluepuiston väliin. (Salatie ym. 2009, 30-32.) 
(Kuva 6.)

Kuva 5. Autokatosten rajaamaa jalankulkuraittia korttelissa 40008

Kuva 6. Näkymä kortteli 40007 kontaktipihalta Jousimiehentielle päin



13

Siltamäen asuinrakennukset ovat selvityksen mukaan ajalleen tyypillisiä kirjahyllyrunkoisia, betonielementti-
tekniikalla toteutettuja tasakattoisia lamellitaloja. Rakennusten välipohjat ja kantavat väliseinät ovat paikalla 
valettuja. Julkisivut ovat pesubetonipintaisia ruutuelementtejä, ikkunoita on vain rakennusten pitkillä sivuilla. 
Parvekkeet sijoittuvat rungon ulkopuolelle ja ne on kannatettu umpinaisilla pieliseinillä. Alueella on vain yksi 
talotyyppi, ja siitä kaksi muunnelmaa: kaksi- ja kolmikerroksinen lamellitalo. Kaikissa kolmikerroksisissa taloissa 
on kellari, kaksikerroksisissa kellari on vain niissä taloissa, joissa on väestönsuoja. Rakennusten perusilme on 
harmaa. Sokkelit ovat harmaaksi maalattua betonia. Parvekkeiden sivuseinät ovat valkoiset. Ikkunat, parvekkei-
den puurakenteiset taustaseinät sekä porrashuoneiden puuovet ovat mustia. Teräsrakenteiset porrashuonei-
den ikkunat, katokset ja porraskaiteet ovat tummansiniset. Kontrastina valko-harmaa-mustalle yleisilmeelle alu-
eella on käytetty kirkkaita tehostevärejä: sinistä, punaista ja keltaista. Tehostevärejä on käytetty parvekkeiden 
ikkunaovissa, porrashuoneiden taustaseinissä, kellareiden ovissa sekä alkuperäisissä eteis- ja keittiökalusteissa. 
Asuntojakauma alueella on monipuolinen. Asuntojen koko vaihtelee 33 m2 yksiöistä 130 m2 suuruisiin perhe-
asuntoihin. Erityisen paljon on 4-6h+k käsittäviä perheasuntoja. Asuntojen keskikoko on 65,5 m2. (Salatie ym. 
2009, 33-37.) (Kuva 7.)

Kuva 7. Näkymä kortteleiden 40008 ja 40009 kontaktipihalta

Muita Siltamäen rakennuksia ovat inventointi- ja kehittämisselvityksen mukaan asuinkortteleiden yhteyteen 
sijoittuvat autotallit, korttelin 40001 lämpökeskus, leikkipuistorakennus sekä ostoskeskuksen korttelin raken-
nukset. Autotallit ovat matalia, sillä niiden maksimikorkeudeksi on asemakaavassa määrätty 2,5 m. Autotalleissa 
on valkoiseksi maalattu betonirunko ja tummanruskea oviseinä. Taustaseinässä on katonrajassa matala ikku-
nanauha. Pyörävarastot ja jätehuoneet on sijoitettu autotallien päätyihin. Lämpökeskus on betonirakenteinen 
laatikko, jonka eteläseinä on lähes kokonaan terästä ja lasia. Sen piiput olivat aikoinaan alueen maamerkki, mutta 
ne purettiin vuonna 1986, kun alue liitettiin kaukolämpöverkostoon. Alueen keskellä sijaitseva ostoskeskuksen 
kortteli on rakentunut monessa vaiheessa. Alun perin ostoskeskus muodosti U-mallisen kokonaisuuden, jossa 
keskelle jäävää aukiota rajasivat länsipuolella seurakuntakoti ja lastentalo. Tilanne muuttui, kun ostoskeskusta 
laajennettiin vuonna 1976, ja laajennus sulki aukion eteläsivun. Korttelin rakennukset ovat pääväritykseltään 
valkoisia, jonka kontrastina on käytetty sinistä ja punaista tehosteväriä. Vuoden 1976 laajennusta lukuun otta-
matta kaikki rakennukset on suunniteltu Pentti Aholan toimistossa. (Salatie ym. 2009, 38-43.) (Kuva 8.)

Inventointiselvitys nostaa alueen ominaispiirteiksi suorakulmaiseen koordinaatistoon, avoimeen muotoon ja 
toistoon perustuvan kortteliratkaisun, yhtenäisesti toteutetun rakennuskannan, pesubetonijulkisivut, pihasuun-
nittelussa noudatetut yhtenäiset periaatteet, alueella käytetyt tunnistevärit ja toistuvat yksityiskohdat. Inven-
toinnin mukaan Siltamäki erottuu monessa suhteessa muista 1970-luvun aluerakentamiskohteista. Siltamäen 
suunnittelija Pentti Ahola sai ajan yleisestä käytännöstä poiketen suunnitellakseen sekä asemakaavan että ra-
kennukset detaljeineen. Ahola laati myös lähiympäristön ensimmäisen vaiheen suunnitelmat. Kompaktikau-
pungin ihanne toteutuu Siltamäessä poikkeuksellisen hyvin. Siltamäki on myös matalampi kuin useimmat muut 
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samanikäiset lähiöt. Energiakriisi ei ehtinyt vaikuttaa Siltamäen suunnitelmiin, joten ikkunat ovat huomattavasti 
suuremmat kuin myöhemmin toteutetuissa elementtitaloissa. Inventointi pitää yhtenä alueen erityispiirteenä 
valtaosaan ensimmäisen kerroksen asunnoista liittyviä maantasopihoja, jotka eivät ole itsestäänselvyys 1970-lu-
vun lähiörakentamisessa. (Salatie ym. 2009, 11,22-23.)

Arvot

Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvityksessä on selvitetty alueen vallitsevia arvoja teemoittain ja eri mitta-
kaavatasoilla.

Selvityksen mukaan Siltamäen matala ja tiivis kaupunkirakenne on tukenut sosiaalisten suhteiden muodostu-
mista alueella. Selvitys pitää arvona myös alueen hierarkkista rakennetta, jossa julkinen ja yksityinen tila on 
eroteltu toisistaan, ja siirtyminen niiden välillä tapahtuu vaiheittain. Korttelirakenne on vaihteleva ja selkeä ja 
muodostaa mielenkiintoisia tilasarjoja ja näkymiä avoimeen maisemaan. Tärkeä osa aluetta on laaja aluepuisto, 
jonka suuntaan korttelit muodostavat selkeän rintaman. Liikenteen erotteluperiaate, jossa pysäköintitontit on 
rajattu autokatoksin, ja asuntokorttelit ovat autottomia vyöhykkeitä, on alueen tärkeä ominaispiirre. Etäisyys 
asuntojen ja pysäköintipaikkojen välillä on kohtuullinen, ja autopaikkamäärien alkuperäinen mitoitus on edel-
leen riittävä. (Salastie ym. 2009, 47.)

Siltamäen alueen tärkeimpinä arvoina viheralueiden osalta selvitys pitää Keravanjoen jokimaisemaa, viheralue-
rakennetta ja maisemapuistoa. Keravanjoen ympäristö on tärkeä osa Helsingin vanhaa kulttuurimaisemaa. Sil-
tamäen viheraluerakenne on monipuolinen ja mahdollistaa liikkumisen alueen sisällä sekä asuinkortteleiden 
ja aluepuiston välillä viheryhteyksien välityksellä. Selvityksen mukaan aluepuistokokonaisuuteen kuuluva mai-
semapuisto on edustava esimerkki aikakautensa puistosuunnittelusta. (Salastie ym. 2009, 51.) Pihojen ja kevy-
enliikenteen yhteyksien keskeisinä arvoina ja ominaispiirteinä selvitys pitää kortteleita yhdistävää pääraittia, 
puhdaspiirteisesti toteutuneita kontaktipihoja, kortteleiden sisäisiä tiukan suorakulmaisia kävelyteitä sekä niille 
vastakohtaisia puistoalueen kiemurtelevia hiekkapolkuja. (Salastie ym. 2009, 55.) Selvityksen mukaan alueen 
korttelipihat ovat aikakaudelle ja kompaktikaupunki-ideologialle tyypilliset. Korttelipihojen ominaispiirteitä 
ovat suorakulmaiset massaistutus-, nurmi- ja sora-alueet, pihojen jatkuvuus rakennusten läpi sekä pihojen ai-
taamattomuus. Siltamäelle on ominaista pihojen yhtenäinen ilme sekä autoton, vehreä ja pientalomainen miljöö. 
1970-luvun arkkitehtuurin kanssa linjassa suunnitellut ja alueen värimaailmaa noudattavat pihakalusteet ovat 
alueen tärkeä ominaispiirre. (Salastie ym. 2009, 63.) (Kuva 9.)

Kuva 8. Ostoskeskuksen nykyinen aukiotila
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Siltamäen asuinrakennusten keskeisenä arvona inventointi- ja kehittämisselvitys pitää alkuperäisessä ja alueel-
lisesti yhtenäisessä asussa säilynyttä rakennuskantaa. Alueelle vieraita muotoja tai uusia materiaaleja ei juuri 
esiinny. Rakennusten perushahmo on korjaus- ja muutostöistä huolimatta säilynyt. Asuinrakennusten alkupe-
räiset materiaalit ovat betoni, teräs, lasi ja puu, jotka ovat säilyneet hyvin. Siltamäessä käytetyt voimakkaat värit 
tuovat alueelle omaleimaisuutta ja luovat vastakohtaa harmaille pesubetonijulkisivuille. Selvityksen mukaan 
asuinrakennusten tärkeitä ominaispiirteitä ja arvoja ovat teräslasiseinäiset porrashuoneet, rungon ulkopuoliset 
kantaviin pieliseiniin tukeutuvat parvekkeet sekä väljästi mitoitetut, valoisat, tämän päivän asumisvaatimuksia 
vastaavat asunnot. (Salastie ym. 2009, 59.) (Kuvat 10 ja 11.)

Kuva 9. Korttelin 40007 asuinrakennukset aluepuistosta katsottuna

Kuva 10. Kaksikerroksisen kellarittoman 
talon porrashuone

Kuva 11. Värikkäitä parvekeovia 
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Muun rakennuskannan osalta selvitys nostaa arvoksi arkkitehtonisesti poikkeuksellisen korkeatasoiset alku-
peräiset autotallit, jotka rajaavat kävelyraitteja. Myös lämpökeskusrakennus on selvityksen mukaan laadukas 
rakentamisajankohtansa edustaja. Ostoskeskuksen korttelin rakennusten arvot liittyvät selvityksen mukaan 
rakennusten tarjoamiin monipuolisiin palveluihin ja keskeiseen sijaintiin, ei niinkään itse rakennusten ulkoasuun. 
Selvityksessä todetaan, että ostoskeskuksen matalat rakennukset liittyvät luontevasti ympäristöön, mutta al-
kuperäisestä suunnitelmasta poiketen toteutunut kokonaisuus ei edellytä asemakaavallista suojelua. (Salastie 
ym. 2009, 71.)

Alueen kehittäminen

Kehittämisselvityksessä esitetään periaatteet alueen säilyttämiselle ja kehittämiselle. Selvitys esittää säilytettä-
väksi ja suojeltavaksi alueen kolme kortteliryhmää kontaktipihoineen ja niitä yhdistävän jalankulkuraitin. Liiken-
teen erotteluperiaate ja autotallien rajaamat pysäköintikentät sekä keskeisesti sijaitseva ostoskeskus kuuluvat 
myös säilytettävään kokonaisuuteen. Viheralueverkostosta säilytettäväksi on esitetty maisemapuisto, raken-
nusrintama maisemapuiston suuntaan, korttelipihat sekä metsäinen mäki alueen lounaisnurkassa. (Salastie ym. 
2009, 76-77.)

Selvityksessä ehdotetaan tutkittavaksi ostoskeskusalueen laajempaa uudistusta sekä uimahallin toimintaidean 
uudistamista. Eteläistä pysäköintitonttia esitetään kerrostaloasumisen kehittämiskohteeksi. Myöhemmin ra-
kennettu koillisnurkan kortteli 40010 on rajattu selvityksen ulkopuolelle, mutta alueella voidaan selvityksen 
mukaan tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuutta. Paikoitusalueiden alkuperäistä ajatusta ehdotetaan vah-
vistettavaksi rakentamalla uusia autotallirakennuksia. Selvitys esittää, että kolmen alkuperäisenä säilyneen kort-
teliryhmän hahmottamista parannetaan selkeyttämällä ostoskeskuksen reuna-alueen vihervyöhykettä. Lisäksi 
selvityksessä esitetään kohennettavaksi kävelyverkostoa, kontakti- ja korttelipihoja sekä alueen valaistusta. (Sa-
lastie ym. 2009, 78-79.)

4.3 Alueen tulevaisuus

Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvitys ei ota kantaa siihen, mihin suuntaan alue luonnollisesti muuttui-
si tulevina vuosikymmeninä ilman suurempia kehittämistoimenpiteitä. Selvityksessä on kuitenkin todettu ra-
kennusten julkisivujen vaativan lähitulevaisuudessa perusteellista korjausta. Oletettavasti myös rakennusten 
lvi-tekniikka on elinkaarensa päässä. Kun huomioidaan lisäksi rakennusten hissittömyys, voidaan todeta, että 
rakennuksia odottaa tulevaisuudessa mittavat ja paljon rahaa vaativat korjaustoimenpiteet. Häkkisen (2010) 
mukaan Siltamäen peruskorjaushankkeiden rahoittamista täydennysrakentamisen avulla tutkitaan parhaillaan 
Rakennusteollisuus RT:n, Helsingin Energian, Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 
Ketterä-projektissa (Häkkinen 2010, 10). Peruskorjaukset ovat Siltamäen tulevaisuuden kannalta tärkeässä 
roolissa, sillä uhkana on, jos korjauksia ei pystytä rahoittamaan, alueen asteittainen näivettyminen. Toisaalta 
onnistuessaan peruskorjaukset voivat saada aikaan positiivisen kierteen ja alueen arvo nousee. Siltamäessä on 
nyt hyvät peruspalvelut, ja alueen säilyessä vetovoimaisena niillä on hyvät mahdollisuudet myös pysyä alueella. 
Kuitenkin vain muutamien kilometrien päässä Siltamäestä, Vantaan Tammistossa on yksi Suomen suurimmista 
kaupan keskittymistä, jolloin palvelutason heikentyessä asukkaat saattavat herkästi lähteä hakemaan loputkin 
tarvitsemistaan palveluista alueen ulkopuolelta.

Tein havaintojeni pohjalta Siltamäestä ns. swot-analyysin, joka esittää nelikentässä alueen sisäiset vahvuudet (st-
rengths) ja heikkoudet (weaknesses) sekä ulkoiset mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). (Kuva 12.)
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UhatMahdollisuudet

Vahvuudet Heikkoudet

Hissittömyys

Palveluiden siirtyminen 
kauppakeskuksiin

Alueen yhtenäisyyden 
rikkovat korjaukset

Näivettyminen, mikäli 
peruskorjauksia ei pystytä 
rahoittamaan

Monotonisuus

Yllätyksettömyys

Luonto ja liikunta-
mahdollisuudet

Hyvät peruspalvelut

Turvallisuus

Erottuminen omaleimaisena ja 
laadukkaana asuinalueena

Yhtenäinen omaa aikaansa 
edustava rakennuskanta

Kestävän kehityksen 
huomioiminen peruskorjauksissa

Moderni puutarhakaupunki

Positiivinen kierre ja arvonnousu

Työ- ja harrastetilojen 
puute

Kuva 12. Swot-analyysi Siltamäestä
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5 SUUNNITELMA

5.1 Siltamäen kehittäminen

Suunnittelutyöni alussa valitsin kehittämiskohdat ja periaatteet, jotka ovat mielestäni oleellisia Siltamäen alueen 
kehittämisen ja täydennysrakentamisen kannalta:
 - neljännen korttelin (40010) liittäminen osaksi kokonaisuutta
 - korttelijaon selkiyttäminen
 - puiston tuominen selvemmin alueen sisään lähelle ostoskeskusta ja pohjoisessa bussien kääntöpai- 
   kan kohdalle
 - uusien asuntojen sijoittaminen hyville paikoille puiston laidalle
 - autot piiloon avonaisilta pysäköintikentiltä kannen alle tai parkkitaloon
 - ostarista houkutteleva keskus, laaja pysäköintikenttä pois paraatipaikalta
 - tasakattojen hyödyntäminen tonttimaana
 - eteläisen pysäköintitontin täydentäminen
 - kontaktipihojen aktivointi

Siltamäen alue on pinta-alaltaan suunnilleen samankokoinen kuin Katajanokan alue Helsingissä. Lähiöille tyypil-
liseen tapaan alueelta puuttuu kuitenkin kaupunkiin kuuluva yllätyksellisyys ja elämä raittien varrelta. Suunnit-
telutyöni tueksi tein luettelon asioista, jotka voisivat elävöittää aluetta:
 - verstastilat: yhteiskäytössä oleviin tiloihin on mahdollista hankkia laadukas ja monipuolinen työka- 
   lu- ja laitevalikoima
 - leikkihuoneet, joissa lapset pääsevät leikkimään yhdessä myös sateisella säällä
 - kesäkeittöt
 - vierasmajat tai -huoneet
 - juhla- ja näyttelytilat
 - työhuoneet ja toimistot
 - kioskit
 - harrastusvälinepisteet
 - pyykkituvat
 - saunatilat
 - kasvihuoneet
 - viljelypalstat
 - graffitiseinät
 - skeittipuisto
 - kahluuallas
 - bussiasema: lämmin odottelupaikka, jossa esimerkiksi näyttelytila, virvokeautomaatti ja info-näytöt
 - koirapuistot
 - pelipuisto, jossa on tekemistä myös nuorille ja aikuisille
 - asukkaiden viestiseinät, johon voi jättää terveisiä tai ilmoituksia

5.2 Täydennysrakentamispaikat Siltamäessä

Siltamäen alue on rakennettu yhtenäisenä kokonaisuutena vuosien 1967-1974 aikana, ja kaikki rakennukset 
ovat tulossa lähiaikoina peruskorjausikään. Täydennysrakentaminen on yksi keino rahoittaa kalliita korjaus-
hankkeita. Tämän takia valitsin suunnitelman lähtökohdaksi täydennysrakentamispaikkojen ja lisärakennusoike-
uden tasapuolisen sijoittamisen kaikkien neljän kortteliryhmän alueelle.

Kuten usein lähiöiden täydennysrakentamisen yhteydessä, Siltamäessäkin useimmat potentiaaliset täydennysra-
kentamispaikat sijoittuvat nykyisille pysäköintialueille.

Alueen eteläosan kortteleihin 40002, 40003 ja 40004 sijoittuvien Siltakoivun ja Siltamännyn asunto-osakeyhti-
öiden täydennysrakentamispaikaksi valitsin inventointi- ja kehittämissuunnitelmassakin esille nostetun Suuta-
rilantien ja Riimusauvantien kulmaukseen sijoittuvan paikoituskorttelin 40001. Alkuperäisessä suunnitelmassa 
kortteliin sijoittuu kaksikerroksinen pysäköintitalo, mutta sitä ei koskaan toteutettu. Sen sijaan paikalle toteu-
tettiin avonainen pysäköintikenttä, johon on myöhemmin rakennettu lisäksi kevytrakenteisia autotalleja. Paikka 
on kaupunkikuvallisesti merkittävä, sillä saapuminen Siltamäen alueelle tapahtuu aivan korttelin 40001 edestä.
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Länsipuolen korttelissa 40007 Siltatammen ja Siltatuomen asunto-osakeyhtiöiden alueella täydennysrakenta-
mista voisi sijoittaa tonttien suhteellisen väljille viheralueille Siltamäen aluepuiston puoleiseen reunaan, mutta 
kaupunkikuvan kannalta mielekkäämpää on sijoittaa täydennysrakentaminen ostoskeskuksen reuna-alueen ja 
leikkipuiston vihervyöhykkeeseen rajautuvien pysäköintitonttien yhteyteen. Jousimiehentien eteläpuolinen py-
säköintitontti autokatoksineen on kuitenkin arvokas alkuperäisen suunnitelman mukainen osa ja säilytettävä 
kokonaisuus, joten täydennysrakentamista voi sijoittaa sen eteläpuolelle sekä Jousimiehentien pohjoispuoliselle 
pysäköintitontille, jossa on muutamia rakennustaiteellisesti merkityksettömiä autotallirakennuksia.

Ostoskeskuksen pohjoispuoliset Siltahaavan, Siltapajun ja Siltaraidan korttelit 40008 ja 40009 on rakennet-
tu kaksikerroksisina ja tiiviinä, joten asuintonteilla ei ole merkittäviä vapaa-alueita täydennysrakentamiselle. 
Kortteliryhmän keskelle sijoittuva pysäköintitontti on rajattu ympäröivistä pihoista alkuperäisen suunnitelman 
mukaisilla autokatoksilla, mutta kortteliryhmän koillisnurkassa sijaitseva pysäköintitontti on avonaisempi py-
säköintikenttä, jonka keskellä on yksi myöhemmässä vaiheessa rakennettu kaupunkikuvallisesti merkityksetön 
autotalli. Koillisnurkan pysäköintitontti soveltuu hyvin täydennysrakentamiselle, sillä se sijoittuu alueen pää-
kadun, Riimusauvantien, ja Siltamäen aluepuiston kulmaukseen, jolloin täydennysrakentamisella voi olla suuri 
kaupunkikuvaa parantava vaikutus.

Ostoskeskuksen pohjoispuolisessa kortteleiden 40008 ja 40009 muodostamassa 2-kerroksisten talojen kort-
teliryhmässä on mahdollista toteuttaa täydennysrakentamista myös rakennuksia korottamalla rikkomatta 
merkittävästi Siltamäen matalaa yleisilmettä. Siltamäen inventointi- ja kehittämissuunnitelmassa on todettu 
jälkiasennushissin rakentamisen olevan mahdollista 2-kerroksisissa kellarittomissa taloissa ottamalla tila por-
rashuoneeseen liittyvistä varastotiloista, ja siten muuttamatta alkuperäistä julkisivulinjaa (Salastie ym. 2009, 
101).

Myöhemmin rakennettu, alueen koillisosassa Kiertotähdentien varrella sijaitseva kortteli 40010 on kokonai-
suudessaan mahdollinen täydennysrakentamispaikka. Siltamäen inventointi- ja kehittämissuunnitelmassa se on 
jätetty säilytettäväksi esitettävän alueen ulkopuolelle Siltamäen alkuperäisestä ja tiiviistä korttelirakenteesta 
poikkeavan toteutuksen takia. Korttelin rakennukset ovat kuitenkin samanlaisia kuin muutkin rakennusliike 
Puolimatkan Siltamäkeen rakentamat elementtitalot ja ne ovat siten helposti miellettävissä samaan kokonai-
suuteen kuuluvaksi. Korttelista puuttuu muille kortteleille tunnusomainen kontaktipiha. Muiden kortteleiden 
läpi kulkeva kevyenliikenteen raitti ei myöskään ulotu kortteliin 40010 asti. Korttelin yhtenäisyyttä rikkoo 
keskeisesti sijaitseva pysäköintitontti, joka on rajattu vain osittain autotalleilla ympäröivistä pihoista. Autotallit 
eivät vastaa toteutukseltaan Siltamäen alkuperäisiä autokatoksia.

Alueen keskellä sijaitseva ostoskeskuksen kortteli 40005 on mahdollinen paikka täydennysrakentamiselle. Sekä 
päiväkoti- että varsinainen liikerakennus ovat peruskorjauksen tarpeessa. Ostoskeskus tulee tulevaisuudes-
sakin olemaan keskeinen ja pääasiallinen palveluiden sijoittumispaikka alueella. Mikäli Siltamäen asukasmäärä 
saadaan kasvamaan, voi syntyä kysyntää uusille liiketiloille. Ostoskeskuksen yhteyteen on myös mahdollista 
toteuttaa houkuttelevia asuntoja hyvien palvelujen äärelle.

5.3 Suunnitteluratkaisujen selostus

Suunnitelmani on esitetty kokonaisuudessaan erillisinä kuvatulosteina sekä niiden pienennöksinä, jotka ovat 
liitteenä tämän tekstin lopussa.

Kortteli 40005 - ostoskeskus

Alueen keskellä sijaitseva ostoskeskus on tärkeä osa alueen alkuperäistä suunnitelmaa. Ostoskeskus on säilynyt 
pääosin alkuperäisessä asussaan, joten pidin tärkeänä sen vanhojen osien säilyttämistä. Ostoskeskuksen keskei-
nen aukiotila on kuitenkin suljettu vuonna 1976 rakennetulla laajennusosalla. Laajennus myös katkaisee ikävästi 
korttelin läpi etelä-pohjois-suunnassa kulkevan jalankulkuraitin. Suunnitelmani ensimmäisenä tavoitteena olikin 
tärkeän aukiotilan palauttaminen. Toinen peruste vanhojen osien säilyttämiselle oli edelleen käytössä oleva 
uimahalli. Uimahalli on kaikista rakennustyypeistä yksi kalleimpia mahdollisia, ja pidin epärealistisena toimivan 
uimahallin korvaamista kokonaan uudella uimahallirakennuksella. Keskeinen ostoskeskus on selkeästi Siltamäen 
julkisin paikka. Halusin korostaa paikan julkista luonnetta alueen vallitsevasta suorakulmaisesta geometriasta 
poikkeavalla ratkaisulla. Suunnitelmani toisena tavoitteena olikin luoda ostoskeskuksesta Suutarilantielle asti 
erottuva houkutteleva maamerkkirakennus. Kolmas tavoitteeni oli siirtää pysäköintipaikat pois ostoskeskuk-
sen ja Riimusauvantien välistä, jotta ostoskeskus näyttäytyisi helpommin lähestyttävältä myös Riimusauvantien 
suuntaan.
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Suunnitelmani muodostuu vanhan ostoskeskuksen itäpuoliselle parkkipaikalle sijoitettavista pyöreistä raken-
nusmassoista, joiden katolle sijoittuu vapaamuotoinen pysäköintitaso. Kappaleiden väliin jää vapaata jalankul-
kualuetta. Kappaleiden välinen tila saa luonnonvaloa pysäköintitasoa puhkovista aukoista. Korttelin pohjois-
reunaan, Jalopeurantien puoleiseen rakennuskappaleeseen sijoittuu uudet tilat purettavalle ruokakaupalle. 
Uudisrakennuksen huoltoajo tapahtuu Jalopeurantieltä, jolloin koko ostoskeskuskorttelin huoltoajo voi tapah-
tua yhdestä paikasta. Myös autoliikenne pysäköintitasolle tapahtuu Jalopeurantieltä.  Uudisrakennuksen muihin 
osiin voidaan sijoittaa liike- ja ravintolatiloja sekä ajanmukaiset tilat uimahallin kuntosalille. Kuntosali voidaan 
yhdistää maanalaisella käytävällä uimahallin nykyisiin kellaritiloihin. Suunnitelmassani linja-autoille erotetaan 
pysähdyspaikka Riimusauvantiestä uudisrakennuksen välittömään läheisyyteen, jolloin matkustajille voidaan jär-
jestää lämmin odotustila ostoskeskuksesta.

En päätynyt esittämään suunnitelmassani asuntoja ostoskeskuksen kortteliin, vaikka ne voisivatkin elävöittää 
korttelia. Puhtaasti julkisista toiminnoista koostuvana ostoskeskus korostaa ympäröivien asuinkortteleiden 
luonnetta ja toimii siten enemmän alkuperäisen hengen mukaisesti. En kuitenkaan jyrkästi vastusta asumista 
ostoskeskuksen korttelissa, vaan lähinnä vierastan ajatusta kortteliin sijoitettavista erillisistä asuinrakennuksis-
ta, jotka mielestäni helposti jäisivät irralliseksi osaksi alueen kokonaisuudessa.

Suunnittelemani ostoskeskuksen lisärakennuksen pinta-ala on noin 2150 kem2. Purettavan liikerakennuksen 
pinta-ala on noin 780 kem2, joten liiketilojen määrä Siltamäessä kasvaa suunnitelmassani 1370 kem2.

Kontaktitupa

Tärkeä osa Siltamäen alkuperäistä suunnitelmaa ovat kolmen kortteliryhmän sisääntulokatujen päätteenä si-
jaitsevat kontaktipihat. Pihojen tarkoituksena on ollut luoda aktiivisia kohtaamispaikkoja alueen asukkaille ja 
korostaa alueen jakoa kolmeen osa-alueeseen. Myöhemmin rakennetussa korttelissa 40010 kontaktipihaa ei 
ole. Nykyiset kontaktipihat eivät kuitenkaan toimi alkuperäisen ajatuksen mukaisella tavalla, eivätkä ne tue 
sosiaalisten suhteiden syntymistä tavanomaista aukiota enempää. Ongelma on huomioitu myös kaupungin laa-
timassa kehityssuunnitelmassa, jossa ehdotetaan parannuksia pihojen istutuksiin, valaistukseen ja kalustukseen 
(Salastie ym. 2009, 80).

Ideoimani kontaktituvan tarkoituksena on tuoda kontaktipihalle elämää ja aidosti lisätä asukkaiden sosiaalista 
kanssakäymistä alueella. Suunnitelmassa sijoitin kontaktituvat kaikille kolmelle nykyiselle kontaktipihalle. Kort-
telin 40010 kontaktipiha muodostuu vasta täydennysrakentamisen yhteydessä, ja sen kontaktitupa sijoittuu 
uudisrakennuksen maantasokerrokseen.

Kontaktituvan huoneala on 64 m2 ja sen tiloihin kuulu varsinaisen tuvan lisäksi eteistilat, liikuntaesteiselle mi-
toitettu wc-tila, siivouskomero sekä minikeittiö. Tuvan pinta-ala on 42 m2, ja se on tarkoitettu alueen asukkai-
den itsensä muokattavaksi. Tilaan on mahdollista sijoittaa esimerkiksi pieni kirjasto, tietokonepöytiä, ruokailu- 
ja istuskeluryhmiä, kuntoiluvälineitä, asukkaiden yhteinen kotiteatteri tai leikkivälineitä. Osa tuvan lasiseinistä 
on avautuvia, jolloin sään salliessa tuvan toiminta voi laajentua kontaktipihalle.

Muotokieleltään niukka rakennus tavoittelee Siltamäen alkuperäisten rakennusten tunnelmaa. Taitteiset sivu-
seinät ja runsas lasin käyttö pyrkivät kuitenkin viestittämään kyseessä olevan myöhemmin tehty täydennys 
alkuperäiseen suunnitelmaan. Tupa avautuu nurkistaan kaikkiin neljään ilmansuuntaan ja muistuttaa avautumi-
sellaan Siltamäen korttelipihojen avautumista. Rakennuksen ulkoseinät ovat valkoiset, mutta sisäpintojen kirkas 
tunnisteväri vaihtelee korttelikohtaisesti, mikä korostaa korttelijakoa ja luo tunnistettavuutta kontaktipihoille. 
Pimeällä valo heijastuu värillisistä sisäseinistä luoden omaleimaisen tunnelman jokaiselle kontaktipihalle.

Kortteli 40001

Siltamäen kerrostaloalueen etelänurkkaan, Suutarilantien (entinen Siltamäentie) ja Riimusauvantien kulmauk-
seen sijoittuva kortteli 40001 on merkitty alueen alkuperäisessä vuoden 1967 asemakaavassa huoltorakennus-
ten korttelialueeksi. Alueelle on saanut sijoittaa kortteleiden 40002-09 huoltorakennuksia sekä ympäröivien 
kortteleiden autopaikkoja. Tontille suunniteltiin alun perin kaksikerroksista pysäköintitaloa, mutta sitä ei kos-
kaan toteutettu (Salastie ym. 2009, 38). Korttelin pohjoisreunassa sijaitseva lämpökeskus palveli kortteleita 
40002-09 aina vuoteen 1986 saakka kunnes Siltamäen alue liitettiin kaukolämpöverkkoon (Salastie ym. 2009 
39). Lämpökeskuksen tontti muutettiin vuonna 1989 asemakaavan muutoksella ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi.
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Tavoitteenani on ollut löytää Siltamäen pitkien lamellitalojen ja aluetta idässä ja etelässä ympäröivien pienta-
lojen rajakohtaan ratkaisu, joka liittyy Siltamäen kerrostalojen kokonaisuuteen, mutta pehmentää mittakaaval-
lisesti ja tyylillisesti erilaisten rakennustyyppien välistä kontrastia. Lisäksi tavoitteenani on ollut persoonallinen 
ja ympäristöään rikastuttava ulkoasu kaupunkikuvallisesti tärkeässä risteyskohdassa.

Tontin maanpinta on noin kolme metriä eteläpuolella kulkevaa Suutarilantietä alempana. Suunnitelmassa olen 
hyödyntänyt tätä korkeuseroa sijoittamalla pysäköinnin rakennusten ja pihakannen alle, jolloin rakennukset 
ovat likimain samalla korkeudella Suutarilantien kanssa. Asuinrakennusten osalta korttelin 40001 suunnitelma 
perustuu yhden rakennustyypin toistoon. Suunnitelman 10 kaksikerroksista pienkerrostaloa sijoittuvat toisiin-
sa nähden lomittain jatkaen Siltamäen avointa korttelirakennetta. Rakennusten väliset piha-alueet ovat autot-
tomia. Pihatasolle muodostuu kolme viheraukiota, joista keskimmäisestä on hissi- ja porrasyhteys pysäköinti-
tiloihin. Etelässä ja idässä piha liittyy samassa tasossa kevyenliikenteenväyliin. Länsisivulla maasto pengerretään 
laskemaan Kauriinpolulle. Tontin pohjoisreunalla luiskayhteys mahdollistaa esteettömän ja autoliikenteestä ero-
tetun kulun uudistettavalle Kauriintien kontaktipihalle.

Pienkerrostaloissa neljä asuntoa sijoittuu kahteen erilliseen kappaleeseen. Kolmannessa kappaleessa ovat asun-
tojen yhteiset sauna-, varasto- ja pyykinpesutilat. Kappaleiden välinen tila talon lounaisnurkassa on lasiseinäinen 
ja –kattoinen yhteistila, joka mahdollistaa aurinkoenergian passiivisen hyödyntämisen. Yhteistila tarjoaa asuk-
kaille joustavaa lisätilaa, jota voidaan hyödyntää kylmintä vuodenaikaa lukuun ottamatta oleskelu-, harrastetila-
na. Kappaleiden väritys vaihtelee talokohtaisesti ja noudattaa Siltamäen huomiovärejä: kirkkaan keltaista, sinistä 
ja punaista. Kahdessa pohjoisreunan talossa on lisäksi Kauriintien ja Kauriinpolun suuntaan avautuvaa liiketilaa 
kellarikerroksen tasolla. Kappaleita ympäröi kylmien ilmansuuntien koillis- ja luoteissivuilta muurimainen seinä, 
joka liittää rakennukset Siltamäen betonirakentamisen perinteeseen.

Suunnitteluratkaisun taloudellista kannattavuutta olen arvioinut seuraavalla laskelmalla:
 - tontin nykyiset autopaikat: 150
 - pihakannen alle tai rakennuksen kellariin sijoittuvan autopaikan kustannus: 20 000 €/autopaikka
 - nykyisten autopaikkojen sijoittaminen pihakannen alle maksaa: 150 x 20 000 € = 3 000 000 €
 - uuden rakennusoikeuden arvo: 700 €/kem2
 - pysäköinnin sijoittaminen kannen alle edellyttää siten 3 000 000 € / 700 €/kem2 = 4286 kem2 uut- 
   ta rakennusoikeutta
 - pysäköintinormilla 1 ap/100 kem2 uusi rakennusoikeus edellyttäisi 4286/100 = 43 uutta autopaikkaa
 - kannen alle pitäisi siis mahtua kaikkiaan 150 + 43 = 193 autopaikkaa

Suunnitelmassa asuin- ja työtilojen kerrosala on 4122 kem2. Rakennuksiin sijoittuvien lämmittämättömien 
viherhuoneiden ja yhteistilojen kerrosala on tämän lisäksi 1060 kem2. Pihakannen alle sijoittuu suunnitelmassa 
210 autopaikkaa, mutta kannen ja rakennusten kantavat rakenteet pienentävät määrää hiukan. Pysäköinnin 
tasolla sijaitsee kellaritiloja, joiden kokonaisala on 495 m2. Kellariin on mahdollista sijoittaa rakennusten varas-
to- ja aputiloja sekä väestönsuoja.

Kortteli 40007

Valitsin korttelin 40007 täydennysrakentamispaikaksi  asemakaavassa autopaikkojen korttelialueeksi merkityn 
tontin 4. Toisin kuin Jousimiehentien vastakkaisella puolella sijaitsevalla pysäköintitontilla, tontille numero 4 
ei ole rakennettu alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneita pysäköintikenttää rajaavia autokatoksia. Siltamäen 
aluepuisto kulkee kapeana vihervyöhykkeenä korttelin 40007 ja alueen keskellä sijaitsevan ostoskeskuksen 
korttelin välistä. Korttelin 40007 reunassa sijaitseva avoin pysäköintikenttä hämärtää kortteleiden rajakohtaa, 
eivätkä korttelit hahmotu omiksi kokonaisuuksikseen alkuperäisen suunnitelman tarkoittamalla tavalla.

Suunnitelmani tavoitteena on ollut jatkaa korttelirakennetta itään kohti ostoskeskusta ja muodostaa puiston 
reunaan selkeästi hahmotettava pääte asuinkorttelille. Suunnitelmani muodostuu tontin länsireunaan sijoittu-
vasta kahdesta pitkänmallisesta nelikerroksisesta kerrostalosta ja viidestä itäreunaan sijoittuvasta kolmikerrok-
sisesta paritalosta. Pysäköinti on sijoitettu viherkannen alle osittain kahteen tasoon talojen väliin. Pysäköinnin 
peittävä viherkansi laskee talojen välistä puistoon ja korttelin sisään, jatkaen Siltamäen aluepuiston kumpuile-
van nurmialueen teemaa. Jousimiehentien päätteenä olevaa kontaktipihaa täydennetään kontaktituvalla kuten 
muissakin kortteleissa.
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Kerrostalojen esteettömät asunnot täydentävät Siltamäen hissitöntä rakennuskantaa. Tontin keskelle nouseva 
viherkansi mahdollistaa asuntopihat sekä 1. että 2. kerroksen asuntoihin. Kerrostalojen porrashuoneet ulot-
tuvat rakennusrungon poikki jakaen pitkän talon pienempiin osiin. Kerrostalon asuntotyyppejä on esitelty 
tarkemmin korttelin 40010 täydennysrakentamissuunnitelman yhteydessä.

Paritalot tuovat pientalomaisen lisän Siltamäen asuntokantaan. Ne ovat saaneet lähtökohtansa Siltamäen 
luonnonläheisestä ympäristöstä ja hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Talojen sijainti aluepuiston reunalla, mut-
ta toisaalta aivan palveluiden äärellä on erinomainen. Sijainti mahdollistaa konkreettisesti laturetken suoraan 
kotiovelta. Talojen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu kahden asunnon yhteinen kodinhoitotila sekä työ- tai 
harrastehuone, jonka voidaan tarvittaessa liittää jompaankumpaan asuntoon. Ensimmäisestä kerroksesta on 
yhteys pysäköintihalliin. Toisen kerroksen oleskelutiloista pääsee viherkannen päälle sijoittuvalle asuntopihalle. 
Kolmannessa kerroksessa sijaitsevat asunnon makuuhuoneet. 

Pysäköintitontin rakentamisen edellyttämän pysäköintikannen taloudellista kannattavuutta olen arvioinut seu-
raavalla laskelmalla:
 - tontin nykyiset autopaikat: 170
 - pihakannen alle tai rakennuksen kellariin sijoittuvan autopaikan kustannus: 20 000 €/autopaikka
 - nykyisten autopaikkojen sijoittaminen pihakannen alle maksaa: 170 x 20 000 € = 3 400 000 €
 - uuden rakennusoikeuden arvo: 700 €/kem2
 - pysäköinnin sijoittaminen kannen alle edellyttää siten 3 400 000 € / 700 €/kem2 = 4857 kem2 uut- 
   ta rakennusoikeutta
 - pysäköintinormilla 1 ap/100 kem2 uusi rakennusoikeus edellyttäisi 4857/100 = 49 uutta autopaikkaa
 - Jousimiehentien kääntöpaikan ja pysäköintialueen pienennys vähentää katualueelta 17 autopaikkaa
 - kannen alle pitäisi siis mahtua kaikkiaan 170 + 49 + 17 = 236 autopaikkaa
Suunnitelmassa asuinrakennusten kerrosala on yhteensä 5600 kem2. Pihakannen alle sijoittuu 202 autopaikkaa, 
mikä ei täysin vastaa suunnitelman mukaista rakennusoikeuden lisäystä. Siltamäessä autopaikkamääriin tulee 
kuitenkin suhtautua varauksella, sillä suuri osa nykyisistä autotalleihin sijoittuvista autopaikoista on muussa 
kuin pysäköintikäytössä, esimerkiksi varastoina. Lisäksi Siltamäen asemakaavassa käytettyä pysäköintinormia 
1 autopaikka/asunto voidaan pitää ylimitoitettuna verrattuna Helsingissä kerrostaloalueilla nykyisin käytössä 
olevaan 1 autopaikka/90…100 kem2.

Kortteli 40009

Kortteleiden 40008 ja 40009 muodostaman kokonaisuuden täydennysrakentamiskohteeksi valitsin suunni-
telmassani Riimusauvantien ja Kaksostentien kulmauksessa sijaitsevan paikoitustontin. Tontin nykytilanne on 
hyvin samankaltainen kuin korttelin 40007 pohjoisella pysäköintitontilla: avonainen pysäköintikenttä puiston 
reunassa tekee korttelinrajasta epämääräisen. Kahdelta sivulta puistoon rajoittuva tontti tarjoaa kuitenkin 
hyvät mahdollisuudet asuinrakentamiselle.

Tavoitteenani on ollut rikastuttaa Siltamäen asuntotarjontaa sekä korostaa Siltamäen aluepuiston ulottumista 
kortteleiden 40009 ja 40010 väliin. Puistovyöhykkeellä nykyisin sijaitseva bussien kääntöpaikka siirretään suun-
nitelmassa muualle. Tontin länsipuolella sijaitseva asuinkortteli on noin kaksi metriä tontin itäpuolen puistovyö-
hykettä korkeammalla, ja tätä korkeuseroa voidaan hyödyntää sijoitettaessa pysäköinti rakennusten ja tontin 
piha-alueen alle.

Suunnitelmani tontin täydennysrakentamiseksi on rivi- ja kerrostalojen yhdistelmä. Suunnitelmassani viiden 
kaksikerroksisen rakennuksen päälle sijoittuu kahdessa kohtaa lomittain kolmas kerros. Ratkaisu leikittelee 
ajatuksella, miltä ympäröivät kaksikerroksiset elementtitalot voisivat näyttää, jos niissä olisi vastaava lisäkerros. 
Poikittainen lisäkerros mahdollistaa kolmannen kerroksen asuntoihin alempien kerrosten päälle sijoittuvat kat-
toterassit. Kolmannen kerroksen alitse kahdesta kohtaa tapahtuva läpikulku viittaa Siltamäen jalankulkuraittiin, 
joka kulkee useassa kohtaa asuinrakennusten lävitse. Kaksikerroksiset rivitaloasunnot ovat uusi asuntotyyppi 
Siltamäen kerrostaloasuntojen joukossa. Suunnitelmani kolmikerroksinen kerrostalo-osuus lisää esteettömien 
asuntojen tarjontaa alueella.
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Suunnitteluratkaisu edellyttää pysäköinnin sijoittamista osin maan alle, minkä taloudellista kannattavuutta olen 
arvioinut seuraavasti:
 - tontin nykyiset autopaikat: 141
 - pihakannen alle tai rakennuksen kellariin sijoittuvan autopaikan kustannus: 20 000 €/autopaikka
 - nykyisten autopaikkojen sijoittaminen pihakannen alle maksaa: 141 x 20 000 € = 2 820 000 €
 - uuden rakennusoikeuden arvo: 700 €/kem2
 - pysäköinnin sijoittaminen kannen alle edellyttää siten 2 820 000 € / 700 €/kem2 = 4029 kem2 uut- 
   ta rakennusoikeutta
 - pysäköintinormilla 1 ap/100 kem2 uusi rakennusoikeus edellyttäisi 4029/100 = 40 uutta autopaikkaa
 - kannen alle pitäisi siis mahtua kaikkiaan 141 + 40 = 181 autopaikkaa
Suunnitelman kerrosala on 4824 kem2. Pysäköinnin tasolla sijaitsee lisäksi kellaritiloja, joiden kokonaisala on 
322 m2. Kellariin voidaan sijoittaa rakennusten varasto- ja aputiloja sekä väestönsuoja. Pihakannen alle sijoittuu 
suunnitelmassa 155 autopaikkaa. Kuten korttelissa 40007, autopaikkojen määrä ei ole täysin riittävä, mikäli sitä 
verrataan käytössä oleviin pysäköintinormeihin. Puuttuvat autopaikat ovat hyväksyttävissä, kun huomioidaan 
Siltamäen runsaat, mutta vajaakäyttöiset pysäköintipaikat. Lisäksi Kaksostentien kääntöpaikan uudelleenjärjes-
telyllä katualueen pysäköintipaikkojen määrä voidaan kasvattaa yhdestätoista 28 pysäköintipaikkaan.

Kortteli 40010

Siinä missä kolmen muun korttelin täydennysrakentaminen on perusteltavissa lähinnä täydennysrakentami-
sen yleisellä yhteiskunnallisella hyödyllisyydellä ja kaupunkikuvallisilla argumenteilla, täydennysrakentaminen 
korttelissa 40010 voi olla ratkaisu korttelin toiminnallisiin ongelmiin. Korttelin toteutus ei laadultaan vastaa 
Siltamäen muiden asuinkortteleiden toteutusta. Muita kortteleita myöhemmin rakennettu kortteli 40010 on 
jäänyt erilleen muista kortteleista: Siltamäen läpi kulkeva kevyenliikenteen raitti ei ulotu kortteliin, ja korttelis-
ta puuttuu kokonaan alueelle tyypillinen kontaktipiha. Korttelin sisällä pysäköintikenttä halkaisee korttelin, ja 
korttelin sisäinen jalankulkuliikenne kulkee osittain pysäköintikentän läpi, mikä poikkeaa Siltamäelle tyypillisistä 
turvallisista ja autottomista korttelipihoista. Lisäksi piha-alueiden jäsentely on epämääräinen ja pihat ovat vii-
meistelemättömiä verrattuna kolmeen muuhun kortteliryhmään. Kuten Siltamäessä muutenkin, korttelin kaikki 
talot ovat hissittömiä. Olen hakenut suunnitelmassani ratkaisua näihin ongelmiin.

Pienensin pysäköinnin vaatimaa maa-alaa siirtämällä pysäköinnin kahteen tasoon osittain maan alle korttelin 
keskellä sijaitsevan pysäköintitontin eteläreunaan. Järjestelyä helpottaa noin yhden metrin korkeusero tonttia 
ympäröivien kahden asuintontin välillä. Korttelin keskelle vapautuvalle alueelle sijoitin suunnitelmassa kaksi 
kolmikerroksista kerrostaloa. Rakennukset rajaavat keskeiselle paikalle korttelista puuttuneen kontaktipihan. 
Pihaan rajautuvan rakennuksen pohjakerroksen sijoittuu kontaktipihalle avautuva kontaktitupa ja askartelutila 
sekä pieni liiketila, joiden tarkoitus on tehdä kontaktipihasta korttelin asukkaiden aktiivinen kohtaamispaikka. 
Korttelin pohjoisreunan kolmea kaksikerroksista lamellitaloa korotin suunnitelmassa yhdellä lisäkerroksella. 
Talot edustavat Siltamäen kellaritonta rakennustyyppiä, joten jälkiasennushissi on mahdollista sijoittaa raken-
nusrungon sisään rikkomatta alkuperäistä julkisivulinjaa. Lisäkerroksen ansiosta esteettömien asuntojen määrä 
alueella kasvaa. Ylimpään kerrokseen sijoittuvat myös yhteissaunat, joista aukeaa hienot näköalat aina Helsingin 
Pitäjän kirkolle saakka.

Siltamäen kerrostalot tarjoavat runsaan valikoiman erikokoisia asuntoja, mutta asunnot itsessään eivät erityi-
sesti jousta elämän eri tilanteissa. Olen pyrkinyt korttelin 40010 täydennysrakentamissuunnitelmassa  mahdol-
lisimman joustavaan ratkaisuun, minkä olen ajatellut parantavan alueen asukkaiden mahdollisuuksia pysyä alu-
eella elämäntilanteiden muutoksista huolimatta ja siten lisätä asukkaiden kiintymistä ja sitoutumista alueeseen. 
Pilari-palkki-rungon ansiosta asuntojen sisällä ei ole kantavia väliseiniä, ja eri asuntoja voidaan myös yhdistää 
yhdeksi suuremmaksi asunnoksi. Talojen julkisivut muodostuvat kantavan rungon kehystämistä puurakenteisis-
ta ikkunakentistä, joita voidaan muokata takana sijaitsevan huonetilan tarpeiden mukaan. Ratkaisu viittaa alueen 
kerrostalojen suurilla ikkunoilla varustettuihin puurakenteisiin parvekkeiden taustaseiniin. Asuntojen muunte-
lumahdollisuudet perustuvat joustavan rakenneratkaisun lisäksi huoneiston poikki ulottuvaan ns. muuntovyö-
hykkeeseen, jonka pinta-alaa voidaan hyödyntää viereisten huonetilojen osana tai erillisenä aputilana esimer-
kiksi työ- tai vierashuoneena.
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Suunnitelman erillinen pysäköintitalo on edullisempi ratkaisu kuin rakennuksen tai pihan alle sijoittuva pysä-
köintijärjestely, joten taloudellisesti suunnitelma voi olla hyvinkin kannattava:
 - tontin nykyiset autopaikat: 118
 - erilliseen pysäköintitaloon sijoittuvan autopaikan kustannus: 12 000 €/autopaikka
 - nykyisten autopaikkojen sijoittaminen pysäköintitaloon maksaa: 118 x 12 000 € = 1 416 000 €
 - uuden rakennusoikeuden arvo: 700 €/kem2
 - pysäköinnin sijoittaminen pysäköintitaloon edellyttää siten vähintään 1 416 000 € / 700 €/kem2 =  
   2023 kem2 uutta rakennusoikeutta
 - pysäköintinormilla 1 ap/100 kem2 uusi rakennusoikeus edellyttäisi 2023/100 = 20 uutta autopaikkaa
 - pysäköintitaloon pitäisi siis mahtua kaikkiaan 118 + 20 = 138 autopaikkaa
Suunnitelman kerrosala on 3817 kem2, josta lisäkerrosten osuus on 1453 kem2. Toisessa uudisrakennuksessa 
on lisäksi kellari, jonka kokonaisala on 394 m2. Uuden rakennusoikeuden arvo on siis 3817 x 700 € = 2 672 
000 €, mikä tarkoittaisi 1 256 000 € tuottoa pysäköintitalon rakentamisen jälkeen. Pysäköintitalossa on suunni-
telmassa 136 autopaikkaa. Autopaikkojen määrä ei ole riittävä uuden rakennusoikeuden määrän nähden, mutta 
tarkasteltaessa koko korttelia kokonaisrakennusoikeudella 10300+3817 kem2, autopaikkoja on 1 ap/104 kem2.

Yhteenveto

Suunnitelmassani uuden asuinkerrosalan määrä on noin 18400 kem2, mikä mitoitusarvolla 50 kem2/asukas 
tarkoittaisi noin 370 uutta asukasta Siltamäen alueelle. Liiketilojen määrä kasvaa ostoskeskuksen laajennuksen 
myötä 1370 kem2. Lisäksi kortteleiden 40001 ja 40010 uudisrakennusten pohjakerroksiin sijoitettavat yksit-
täiset liiketilat kasvattavat määrää noin 130 kem2, jolloin alueelle muodostuu uutta liiketilaa suunnitelmassani 
1500 kem2.
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6 POHDINTAA

Diplomityössäni halusin tutkia täydennysrakentamisen sovittamista esikaupunkialueelle siten, että täydennys-
rakentaminen voimistaa alueen erityisyyttä. Siltamäki valikoitui suunnitelmani kohdealueeksi omien selvitysteni 
ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston henkilökunnan kanssa käymieni keskustelujen perusteella. Siltamäki 
osoittautui suunnittelukohteena kiitolliseksi aluerakentamiskohteiden joukossa poikkeuksellisen laadukkaan 
toteutuksen ja voimakkaiden ominaispiirteiden ansiosta. Työskentelyäni auttoi suuresti Helsingin kaupungin 
laatima inventointi- ja kehittämissuunnitelma alueesta. Kaupungin suunnitelma julkaistiin vasta sen jälkeen, kun 
olin jo valinnut diplomityöaiheeni, vaikkakin tiesin kyseisen suunnitelman olevan tekeillä aihetta valitessani. 
Nähtyäni kaupungin selvityksen alueesta, pelkäsin oman työni jäävän tarpeettomaksi tai jo kertaalleen tehdyksi. 
Huoleni osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä kaupungin suunnitelmassa ei muutamaa luonnosta lukuun ottamat-
ta tutkita täydennysrakentamista alueella. Sen sijaan perusteellisesti laadittu selvitys tarjosi minulle kattavat 
lähtötiedot alueesta ja antoi minulle mahdollisuuden paneutua työssäni varsinaisen täydennysrakentamisen 
suunnitteluun, mikä oli myös alkuperäinen tavoitteeni.

Siltamäki on 60- ja 70-luvulla rakennettujen lähiöiden joukossa onnellisessa asemassa, sillä siihen on jo nyt 
kiinnitetty paljon huomiota useilta eri tahoilta. Tulevaisuudessa kiinnostus tulee jatkumaan mm. mainitsemani 
Ketterä-projektin ansiosta. Siltamäen laadukas kehittyminen näyttää mielestäni hyvinkin mahdolliselta. On kui-
tenkin selvää, että kaikkiin lähiöalueisiin ei pystytä suuntaamaan yhtä paljon resursseja kuin Siltamäen kohdalla 
on tehty.

Paineita yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja esikaupunkien täydennysrakentamiseksi on olemassa, ja riskinä 
onkin täydennysrakentaminen kohdealueeseen sisältyvistä arvoista piittaamatta. Sirkka Wegeliusta lainatakse-
ni, ulkopuolelta tuotujen mielikuvien varaan perustuva lähiöparannus vie pohjaa arkiympäristön todellisilta 
merkityksiltä ja on altis muotien vaihtelulle (Wegelius 1997. 5).Suunnittelijat tarvitsisivatkin mielestäni uusia 
”työkaluja”, joilla alueen identiteettiin pääsee helposti käsiksi, jotta rakennussuunnittelulle muodostuu mielekäs 
viitekehys ja suunnittelulle jää riittävästi aikaa. En tarkalleen tiedä, mitä tällaiset työkalut voisivat olla, ja niiden 
puuttuessa Siltamäen inventointiselvityksen kaltaiset apuvälineet muodostuvat erittäin tärkeiksi.

Työssäni keskityin lähinnä Siltamäen identiteetin fyysisiin osatekijöihin. Alueen identiteetti muodostuu kuiten-
kin myös sosiaalisista suhteista ja kulttuurisista merkityksistä, ja varsinkin ulkoiselta olemukseltaan Siltamäkeä 
vaatimattomammilla alueilla niiden merkitys alueen identiteetille voi olla hyvinkin suuri. Arkkitehdeilla ei vält-
tämättä ole parhaita valmiuksia tunnistaa näitä identiteetin osatekijöitä. Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 
tunnistaminen vaatii ulkopuolista tarkastelua syvempää paneutumista suunnittelukohteeseen. Poikkitieteellinen 
tutkimustyö on uskoakseni tärkeää, jotta esikaupunkien täydennysrakentamisessa voidaan saavuttaa hyviä lop-
putuloksia. Suunnittelijoilta täydennysrakentamisen onnistuminen edellyttää mielestäni halua kehittää omaa 
osaamista ja kykyä eläytyä kuhunkin suunnittelutehtävään.

Jatkossa olisi mielestäni mielenkiintoista viedä täydennysrakentamisen suunnittelu aina detaljitasolle asti. Täl-
löin täydennysrakentamissuunnitelma voi muodostaa rakennustaiteen merkkiteoksiin verrattavan kokonais-
taideteoksen, onhan rakennustaiteen hienoimpia piirteitä juuri vaatimus eri mittakaavatasojen hallinnasta ja 
yhtäaikaisesta onnistumisesta. Oman työni lähtökohta oli ekologinen näkökulma, jolloin mittakaavaketju muo-
dostui jotakuinkin näin: ilmastonmuutos - ehjä yhdyskuntarakenne - täydennysrakentaminen - Suomi - Helsinki 
- Siltamäki - kortteli - rakennus - asunto. Ketjun perään pitäisi siis vielä lisätä viimeiseksi mittakaavatasoksi 
rakennuksen ja asunnon detaljit. Suunnitteluprosessit ovat nykyään useimmiten hajanaisia, jolloin suunnittelija 
vaihtuu myös mittakaavatason vaihtuessa. Itse prosessia voi olla vaikea muuttaa, joten suunnittelun aikana pitäi-
sikin mielestäni paremmin varmistua siitä, että edellisessä vaiheessa kerätty tieto siirtyy seuraavalle osapuolelle. 
Hajanaisessa prosessissa tarvitaan toimijaa, joka pitää kokonaisuuden kasassa sekä ohjaa ja kannustaa hankkeen 
eri osapuolia.
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