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Lähiöissä piilee haaste

ja mahdollisuus.



Lähiöt Suomessa

Suomessa on 300 lähiötä, 50 kaupungissa
• Lähiöissä 400 000 asuntoa, 80 % kerrostaloissa
• Yhteensä 1.000.000 asukasta
• 1/3 Suomen kerrostalokannasta
• Puolet on lähiöistä rakennettu 1970-luvulla

Lähiöiden keskikoko Suomessa on 3500 asukasta
• Vaihteluväli 500 - 10 000  asukasta

Puolet lähiöasukkaista asuu pääkaupunkiseudulla
• Pääkaupunkiseudulla lähiöitä 65 kpl
• Lähiöt kookkaampia, keskikoko n. 6000 asukasta

Lähiöiden asuntokannasta vuokra-asuntoja n. 1/3 

Korjausrakentamisen sijainti:
%-kerrosalasta

Kasvavat kunnat 42%
Vakiintuneet kunnat 30%
Muuttotappiokunnat 28%



Miksi lähiöistä pitää innostua?
1.000.000 ihmisen koti



Lähiöiden todelliset 
haasteet

Korjausvelka 3.000 – 5.000 M€

Lähiöt kuihtuvat…
…taloudellisesti …sosiaalisesti …teknisesti

Kaupunginosien eriarvoisuus kasvaa

Tekninen korjaaminen ei uudista lähiön 
sosiaalista tai taloudellista statusta

Mikä ratkaisuksi?



NCC:n visio lähiöiden kehittämiseen

Ratkaisun avain:

asukkaille
lähiöille
kunnalle

Lähiöstä kaupunkikyläksi  



Kokonaisuuden hallinta on kestävää kehitystä
- kaikkien on voitettava

Asuntojen arvon 
säilyttäminen

SOSIAALINEN
VASTUU

TALOUDELLINEN
VASTUU

YMPÄRISTÖ-
VASTUUSegregaatio

-kehityksen
pysäyttäminen

Hyvän elinympäristön 
turvaaminen

Elinvoimaisen lähiön varmistaminen

Energiatehokkuus
– kunnianhimoinen 
lainsäädäntö, 
normiohjauksesta 
ominaisuuksien 
määrittämiseen

Kierrätys- ja 
uusiomateriaalit 
- alan on panostettava 
tutkimukseen 
ja kehitykseen

Energiantuotantoa
on käsiteltävä erilailla 
taajamissa kuin 
haja-asutusalueilla



Lähiön kehittämisen prosessi

Lähiöanalyysi
(tarvekartoitus)

Verkostoituminen
(sitouttaminen)

Lähiövisio
(päämäärän asettaminen – lähiön ostovisio)

Lähiön kehittämisohjelma
(suunnitelman laatiminen)

Korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamisohjelma
(suunnitelman toteuttaminen)

Lähiömanageri – fasilitaattori
– Urban design manager



Lähiöanalyysi

Alueanalyysi
• Kartat
• Rakennuskanta
• Toimijat

Markkina-analyysi
• Väestö
• Hinnat
• Kehitysnäkymät
• Alustava SWOT

Lisä- ja täydennys-
rakentaminen

• Maankäytön visio

Alueen kiinteistöjen tila
• Laskennan lähtötiedot
• Korjaustilanne
• Lisärakentamisen 

hyödyntäminen
• Korjaustoimien 

energiatehokkuusselvitys 
• Korjausten kannattavuus
• Lisärakentamisen ja 

energianhinnan nousun 
vaikutus korjausvelkaan

• Korjaustoimien ja 
lisärakentamisen 
energiatehokkuusselvitys



Myyrmäen maankäytön visio

….167.000 kem uutta 
asuntorakentamista

….parkkinormi huomioiden



Konseptit ja tuotekehitys

mahdollistavat edullisemman rakentamisen.
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Bertta-konsepti

takapihoille ja parkkipaikoille. 



Myös taloyhtiöiden 
pihoilla piilee 
mahdollisuus

Kaunis Bertta, Myyrmäki, Vantaa





Väylistä 
bulevardeiksi.



Lähiöihin rakennettiin leveät 
kulkuväylät ja kunnon 
parkkipaikat väylien varrelle



Väylistä Bulevardeiksi 
parkkinormia unohtamatta



Yhteiskunnan kannalta 
lähiöt ovat suuri haaste,

mutta myös suuri mahdollisuus.

Lähiöitä on kehitettävä kokonaisuutena.



Lisätietoja

Ryhmäremontit ja linjasaneeraukset 
Lars Lindeman
p. 040 861 9948
lars.lindeman@ncc.fi

Lähiöiden kehittäminen 
Ilkka Alvoittu
p. 0500 503 388
ilkka.alvoittu@ncc.fi




