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Kaupunkitaloudellisesti
• Tiivistämisessä näyttää yleensä olevan järkeä

– Tutkimukset kohtuullisen yksimielisiä

• Infraverkostot lyhenevät, säästyy kustannuksia

– Vaikutus ei kuitenkaan suoraviivainen, vaan ilmeisesti U-käyrä

• Maan arvo nousee, kaupungille myyntituloja/korvauksia

• Asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat, kaupungille tuloja 

mutta myös menoja 

• Ruuhkautuminen ja muut häiriöt voivat aiheuttaa ongelmia

• Tiivistymiselle 2 tulokulmaa: montako hlö/m2 tai paljonko 

maa-alasta rakennusten alla. Korkeilla rakennuksilla 

saavutetaan väljempi/ilmavampi ympäristö ja tiiviimpi 

asutus. 



Tiivistämisen muita vaikutuksia

• Terveydelle voi olla negatiivisia vaikutuksia etenkin 

viheralueiden vähentymisestä

• Turvallisuus: alueen yleinen turvallisuus ja mm. 

liikenneturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä

• Häiriöt ja epäviihtyisyys voivat johtaa ulosmuuttoon, 

esim. Detroit, tai asuinalueen sulkeutumiseen, gated

communities, vartijat

• Kaupunkimainen elämäntapa voi myös lisätä päästöjä ja 

siten johtaakin ei-tavoiteltuihin vaikutuksiin, ojasta

allikkoon? (Heinonen et al. 2011) 

• Eli vääränlainen tiiveys voi johtaa siihen, että tiettyä

aluetta vältetään mahdollisuuksien mukaan
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• Havainnekuvat eivät näytä uskottavilta

– Talvikuvat olisivat paljon karumpia (rehellistä realismia 

markkinointiin!!)

– Vertailuna voisi katsoa vaikka Mannerheimintietä Kiasman 

pohjoispuolelta, Hämeentietä tai Valhallavägeniä Tukholmassa 

– Palvelujen laaja syntyminen kivijalkaan epätodennäköistä, 

väestöpohja ja ostovoima eivät riitä?

– Kuka sanoo, että kadunvarsiin tulee kivijalkaliikkeitä? Millä 

perusteella? Onko turha investointi, joka vyörytetään asukkaille ja 

edelleen kaupungille?

• Kiinteistöt tullevat jatkossakin olemaan sijoituskohteita, 

pieniä vuokra-asuntoja

• Syntyykö ”nauhalähiöitä” vähäisin palveluin ja 

kustannussäästöin sekä vaikeasti ennustettavin 

taloudellisin tuloksin?
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• Mainostetaan, että matka keskustaan pitenee vain 1-2 min. 

Toisaalta tämän verran enemmän jokainen auto saastuttaa 

kadunvarren asutusta, joka on entistä lähempänä 

saastuttajia!!

• Missä on pienhiukkasanalyysi?

• Missä on meluanalyysi?

• Mikä on turvallisuus, kun valtavien automäärien ääreen tulee lisää 

asutusta (vrt. mm. lapset)?

• Missä taloudelliset analyysit ja riskikartoitukset?

• Valtavien investointien kuoletusaika ei likikään ummessa

• Bulevardipäätökset ovat peruuttamattomia – ymmärretäänkö 

todella, mitä ollaan tekemässä?

• Kenelle tätä tehdään, kenelle tarkoitettu? Kenelle ei hyötyä?
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• Vaikutus isossa kuvassa kaupunkirakenteeseen/metropoliin

– Muuttuuko kaupungin työpaikkojen rakenteellinen jakauma – ja 

mihin suuntaan? 

– Hallitaanko tämä muutos? Mihin ns. valkokaulustyö siirtyy? 

Kilpaileviin kuntiin?

– Pysyykö Helsinki yrityksille kiinnostavana sijaintipaikkana – ja 

millaisille yrityksille?

• Monet työntekijät keskustassa ja muualla tarvitsevat autoa 

muuhunkin kuin työmatkaliikenteeseen

• Riskinä asukkaiden ja yritysten muutto 

• Mikä on keskusta 25 v kuluttua? Missä liike-elämän keskus?

– Ehkä keskustan rakentaminen Pohjois-Helsinkiin voisi olla kova juttu – tai 

peräti Aviapolikseen!
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• Puhe on painottunut lähinnä kaupunkibulevardeihin, 

mutta mikä on iso kuva Helsingistä esim. vuonna 2040? 

• Mitä tavoitellaan ja miten tavoitteet muuttavat nykyistä? 

• Mennäänkö ja millä parametreilla parempaan vai 

huonompaan?

• Millainen arvomaailma tähän liittyy? 

• Mitä kompromisseja joudutaan tekemään? 

• Tuetaanko asumista vai yritystoimintaa? 

• Missä on tasapaino?

• Onko tutkittua tietoa, vastauksia?
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Yhdyskuntarakenteen toteuttaminen
• Toteuttamista edeltää aina tarpeen, oletetun tai 

todellisen, esilletulo
• Tarve johtaa suunnitteluun ja edellytysten 

selvittämiseen
• Tärkeimmät toteuttamiskriteerit, onko tutkittu?

– taloudellinen järkevyys?
– alueen mieltäminen hyväksi ja halutuksi asuinpaikaksi?
– juridinen toteutettavuus?
– kestävän kehityksen mukaisuus?
– rahoituksellinen kyvykkyys; Miten rahoitetaan bulevardit? Entä 

muu infra ja rakennukset? Mitä maksavat? Kuka maksaa?
– riskin kanto- ja sietokyky?

• Ilman vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin ei 
pitäisi lähteä hyväksymään!



Kiinteistöalan rakennemuutos – onko sellaista?

• Katastrofivaihtoehdot suljetaan tässä ulos 

• Toimintaympäristön muutos?

– Suuret ikäluokat eläkkeellä 10 v sisällä, asumistarpeet muuttuvat

• Vanhat kahleet, arvostukset ja omistukset irtoavat

• Uudet ajatukset, arvot ja toimintatavat saavat valtaa

• Vastaavatko tulevan sukupolven arvoja? Miten asuvat? Miten tekevät 

töitä? Missä työpaikat ovat?

– Yksityissektorin merkitys vahvistuu

– Keskittyminen kaupunkialueille ja erityisesti PKS-alueelle jatkuu

– Ulkomaalaisten määrä kasvaa voimakkaasti – erilaiset arvot

• Teknologinen muutos?

– Jatkuu voimakkaana, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen?

• Poliittinen muutos?

– Edustuksellinen demokratia kohtaa isoja haasteita – yksilö vs. 

yhteiskunta - kenen arvoihin päätöksenteko perustuu?
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