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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Helsingin väkiluvun vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 6700 asukasta 

2030-luvulle asti (Vuori & Kaasila 2019, 8). Väestön kasvu kertoo Helsingin 

vetovoimasta, joka tuo myös haasteita asuntotuotannolle. Väkiluvun kasvaessa 

uusia asuntoja tarvitaan jatkuvasti lisää. Uusia maa-alueita asuntojen ja 

palveluiden rakentamiselle on vuosi vuodelta vähemmän. Tällöin merkittävä osa 

Helsingin uudesta asuntotuotannosta tulee toteuttaa tiivistämällä ja tehostamalla 

nykyrakennetta. (Helsingin seudun asuntostrategia 2025 2015, 25, 40.) 

Nykyrakenteen tiivistämisellä ja tehostamisella tarkoitetaan 

täydennysrakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen läheisyyteen tai osaksi 

sitä. Vanhat tontit ovat usein rakennetut väljästi ja lisärakentamisella olisi 

mahdollista hyödyntää käyttämätöntä tonttialuetta. 

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteena on tehdä 

Helsingistä maailman toimivin kaupunki (Maailman toimivin kaupunki - Helsingin 

kaupunkistrategia 2017-2021 2018, 8). Strategian usean osatavoitteen 

edellyttäjä ja mahdollistaja on onnistunut maapolitiikka ja siksi maapoliittisten 

linjausten määrittely on yksi kaupunkistrategian seitsemästä kärkihankkeesta 

(Helsingin maapoliittiset linjaukset, tontinluovutusta koskevat linjaukset 2019, 4). 

Järjestelmällistä maapoliittista suunnittelua ja maapoliittisia toimenpiteitä 

tarvitaan, jotta suunniteltu yhdyskuntarakenne toteutuisi (Maapolitiikan opas). 

Nykyiset, olemassa olevat maapoliittiset linjaukset ovat lukuisissa erillisissä 

osissa tehtyjä osapäätöksiä, joiden pääperiaatteet edelleenkin toimivat, mutta 

uudet haasteet vaativat niihin muutoksia ja tarkennuksia. Uusien linjausten 

tarkoituksena on tuoda toimintaan ennustettavuutta sekä vahvistaa 

kaupunkistrategian ja muiden strategisten tavoitteiden toteutumista. (Helsingin 

maapoliittiset linjaukset, tontinluovutusta koskevat linjaukset 2019, 4–5.) 

Kunnan maapolitiikka asettaa toimenpiteet ja tavoitteet maanhankintaan ja 

kaavatuotantoon, joilla luodaan edellytykset yhdyskunnan kehittämiselle 

(Haapanen 2019, 4). Maankäytön ja asumisen suunnittelun sekä toteutuksen 
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yhtenä keskeisenä lähtökohtana on merkittävä kaupungin maanomistus. 

Maanomistuksen avulla kaupungin on mahdollista tarjota rakennustontteja 

maankäytön toteuttamisohjelman ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. 

Ajoissa tehdyllä maanhankinnalla kaupunki pystyy työskentelemään jokaisen 

maanomistajan kanssa tasapuolisesti. (Maapolitiikka, Jyväskylän kaupunki.) 

1.2 Työn tavoitteet 

Aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan sekä riittävän asuntotuotannon edellyttämän 

kaavavarannon avulla taataan edellytykset asuntorakentamiselle. Helsingin 

asuintonttien luovutustavoite on korkea, 400 000 kem²/vuosi. Tonttien 

varaustoiminta tähtää siihen, että kaupungilla on kaavaprosessien eri vaiheissa 

yhteensä vähintään 4 vuoden luovutustavoitetta vastaava määrä 

asuinrakennusoikeutta. (Kotikaupunkina Helsinki, asumisen ja siihen liittyvän 

maankäytön toteutusohjelma 2016, 36.) 

Helsingin kaupungin maapoliittiset linjaukset laaditaan kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa todettiin maapolitiikan kytkeytyminen muun muassa 

kaavoitukseen ja asuntopolitiikkaan sekä määritettiin tontinluovutusta ja 

varausprosessia koskevat linjaukset. Toisessa vaiheessa valmistellaan muut 

maapoliittisia toimenpiteitä koskevat linjaukset esimerkiksi 

maankäyttösopimusmenettely, maanhankinta ja 

täydennysrakentamiskorvaukset. (Haapanen 2019, 3.) 

Maapoliittisten linjausten toisen vaiheen osana laaditaan myös 

täydennysrakentamisen edistämisohjelma. Täydennysrakentamisen 

edistämisohjelman painopistealueilla tavoitteena on strategisin maanhankinnoin 

edistää täydennysrakentamista. Alueen laajuus, maanhankintaan käytettävissä 

olevat määrärahat ja maanhankinnan hyötyerot rajoittavat kuitenkin 

maanhankinnan mahdollisuuksia ja mielekkyyttä. Maanhankintaa on siten 

priorisoitava hinta-hyötyanalyysin perusteella. Tässä työssä laadittiin 

täydennysrakentamisen edistämisohjelman liitteeksi painopistealueiden 

maanhankinnan priorisoinnista kartta-aineisto. Painopistealueina toimivat 

Vihdintien kaupunkibulevardi, Tuusulanväylän kaupunkibulevardi, pikaraitiotie 

Raide-Jokeri sekä tietyt asemanseutujen alueet. 
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Kartta-aineiston tavoitteena on toimia suunnittelun ja päätöksenteon tukena ja 

tarjota visuaalisesti mahdollisimman selkeä ja helposti tulkittava karttapohjainen 

esitys painopistealueiden maanhankinnan priorisoinnista. Kartta-aineiston avulla 

voidaan asettaa tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista. 

Työn tilaajana oli Helsingin kaupunki. Maanhankinnan priorisoinnin kartta-

aineisto on tarkoitettu ainoastaan Helsingin kaupungin sisäiseen käyttöön. 

Ohjaajana tilaajan ja toimeksiantajan puolesta toimi Peter Haaparinne ja Lapin 

ammattikorkeakoulun puolesta Katja Palo. 
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2 TIIVISTYVÄ HELSINKI 

2.1 Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 

Yleiskaavalla (kuva 1) kuvataan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelmaa ja 

ohjataan yhdyskuntarakenteiden kehittymistä. Yleiskaava päivitetään noin 10 - 

15 vuoden välein. Helsingin nykyinen yleiskaava 2016 tuli voimaan joulukuussa 

2018. (Helsingin yleiskaava, selostus, kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava 

2016, 7.) 

Helsingin yleiskaavan mukaan vuonna 2050 Helsingin kaupungin 

kansainvälinen, kansallinen sekä sisäinen saavutettavuus perustuu nopeisiin ja 

tehokkaisiin joukkoliikenneyhteyksiin. Liikkuminen pohjautuu pääosin kestäviin 

liikkumismuotoihin: joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. (Helsingin 

yleiskaava, yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät 

vaikutukset 2014, 32.) Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä perustellaan 

paremmalla hyötykäytöllä, kestävällä kehityksellä, taloudellisilla hyödyillä, 

alueiden eriytymiskehityksen pysäyttämisellä sekä asuinympäristön laadun 

parantamisella monipuolistamalla asuntotarjontaa ja asukasrakennetta (Kosunen 

2018, 2). 

 
Kuva 1. Helsingin yleiskaavan kaavakartta 2016 (Helsingin kaupunki) 
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Kaupunkitalouden näkökulmasta saavutettavuudeltaan parhaimmat sijainnit on 

kannattavinta tiivistää. Helsingin kantakaupunki on Helsingin ja koko maan 

tuottavimpia alueita, jonka takia hyvien yhteyksien ja monipuolisen 

kaupunkirakenteen laajeneminen on ensiarvoisen tärkeää. (Helsingin yleiskaava, 

kaupunkibulevardien seudulliset vaikutukset 2015, 11.) 

Helsingin kaupungin yleiskaavalla pyritään turvaamaan monipuolinen asuin- ja 

väestörakenne. Asuinalueiden monipuolisuus on tärkeää huomioida myös 

täydennysrakentamisessa. Täydennysrakentaminen tapahtuu olemassa olevien 

asuinalueiden sekä kaupunginosien välissä olevien kaupunkirakenteiden 

eheyttämisenä. Asuinalueita pyritään kehittämään huomioimalla niiden 

erityispiirteet, jolloin kaupunginosilla on mahdollisuus vahvistua omana 

kaupunkimaisena alueena väestön ja palvelutarjonnan kasvaessa. 

Joukkoliikenteen kehityksellä kaupungin keskustat ja keskittymät yhdistyvät 

paremmin toisiinsa. Yhtenäisempi ja elävämpi kaupunkirakenne, välimatkojen 

lyheneminen sekä lähipalveluiden saatavuuden paraneminen näkyvät myös 

turvallisuuden parantumisena ja päästöjen vähentymisenä. (Helsingin 

yleiskaava, yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät 

vaikutukset 2014, 24, 26, 32.) 

Yleiskaavassa olemassa olevat keskukset kehittyvät keskustoiksi ja vuonna 2050 

Helsingissä olisi useita keskustoja. Erityisesti kaupunginosakokonaisuuksien 

ydinalueiden ja keskusten tiivistäminen on asumisen kannalta tärkeää. 

Tavoitteena on, että kantakaupungin laajeneminen luo tiiviin keskusta-alueen, 

jossa asuminen, palvelut ja työpaikat muodostavat toimivan kokonaisuuden. 

Kaupunginosat olisivat myös alueellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisia. 

Täydennysrakentamisella on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

(Helsingin yleiskaava, selostus, kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava 2016, 

104; Helsingin yleiskaava, visio 2050, kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava 

2013, 24.) 
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2.2 Kaupunkibulevardit 

Tulevaisuudessa Helsinki tulee olemaan nykyistä tiiviimpi kaupunki ja 

toimiakseen se tarvitsee tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän. Nykyisten 

moottoritieväylien varaamaa maa-alaa saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön 

rakentamalla kaupunkibulevardeja. Kaupunkibulevardirakentaminen on 

muutostoimenpide, jolla aikaisemmin rakennettujen sisääntuloväylien 

maankäyttö suunnitellaan uudelleen. Kuvassa 2 visio katunäkymästä 

Tuusulanväylän kaupunkibulevardilla vuonna 2050. Tavoitteena on varmistaa 

hyvä joukkoliikennesaavutettavuus kaikkialle. (Helsingin yleiskaava, 

kaupunkibulevardien seudulliset vaikutukset 2015, 5–7; Kaupunkikaava, 

Helsingin yleiskaava 2017, 10.) 

 
Kuva 2. Visio Tuusulanväylän kaupunkibulevardista vuonna 2050 (3D Render & 

Helsingin kaupunki) 
 
Uusilla liikenneratkaisuilla on mahdollista saada lisää tonttimaata keskeisiltä 

sijainneilta nykyisen kantakaupungin reuna-alueilta. Keskeisillä paikoilla 

sijaitsevat laajat liikenteelliset lievealueet on mahdollista ottaa asuin- ja 

työpaikkarakentamiseen ja pikaraitioteiden avulla laajentaa kantakaupunkia. 
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Rakentuessaan alueet sijaitsevat jo keskeisillä alueilla, joten niiden 

elinkeinotoiminnan edellytykset olisivat turvatut. Kuvassa 3 on havainnekuva 

Vihdintien kaupunkibulevardilla sijaitsevasta Huopalahdentiestä, jossa tehotonta 

maa-alaa on täydennysrakennettu. (Helsingin yleiskaava, kaupunkibulevardien 

seudulliset vaikutukset 2015, 6–7, 10–11.) 

Kuva 3. Havainnekuva Vihdintien kaupunkibulevardista. Kuva ennen (2019) ja 

jälkeen (Tietoa Finland Oy) 

2.3 Poikittainen raideliikenne ja asemanseudut 

Asemanseudut ovat tärkeitä liikenteen solmukohtia, joiden läheisyydessä 

kaupunkirakennetta tiivistetään (Kaupunkikaava, Helsingin yleiskaava 2017, 10). 

Kehittyvät joukkoliikennekeskittymät tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä 

uudenlaisiksi kaupunkiympäristöiksi (Helsingin yleiskaava, mahdollisuuksien 

Malmi 2014, 7). Joukkoliikenteen käytön lisääntyessä asemanseutujen ja muiden 

joukkoliikenteen solmukohtien merkitys korostuu. Kasvava raideliikenneverkosto 

yhdistää ja lähentää keskusta- ja keskittymäalueita toisiinsa. (Helsingin 

yleiskaava, yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät 

vaikutukset 2014, 32.) 

Keskustaan vievien raideliikennelinjojen lisäksi Helsingissä toteutetaan myös 

pikaraitiotie Raide-Jokeri, joka sujuvoittaa Helsingin poikittaisia 

raideliikenneyhteyksiä sekä mahdollistaa uudenlaisen kehittämisen 

esikaupungeissa (Uutta Helsinkiä, Raide-Jokeri mahdollistaa kaupungin 
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kehittymisen 2019). Raide-Jokeriyhteys (kuva 4) korvaa Helsingin vilkkaimmin 

liikennöidyn bussilinjan (runkobussilinja 550), jonka kuljetuskapasiteetti ei vastaa 

kasvaneita matkustajamääriä. Raide-Jokerin linjan sekä erityisesti pysäkkien 

ympäristöön suunnitellaan vetovoimaisia alueita, jonka asunto- ja 

työpaikkarakentaminen on kestävän kehityksen mukaista valmiin katuverkon ja 

kunnallistekniikan ansiosta. (Raide-Jokeri.) 

Kuva 4. Raide-Jokerin reittikartta. Liikennöinti alkaa vuonna 2024 (Raide-Jokeri) 

2.4 Täydennysrakentaminen 

Täydennysrakentaminen muodostaa tulevaisuudessa merkittävän osan 

asuintalojen uudistuotannosta. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 

toteutusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että täydennysrakentamista tulee 

olemaan 40 % asemakaavoitettavasta asuntorakentamisesta. 

Täydentämisrakentamisella tuetaan olemassa olevia palveluja ja uusien 

palvelujen syntymistä sekä kokonaisten palveluverkostojen syntymistä 

esimerkiksi kaupunkibulevardialueille. (Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2017, 

22–23.) 

Yleiskaavan toteuttamisohjelman aluekokonaisuudet ja täydennysrakentamisen 

painopistealueet-karttaesityksessä (kuva 5) on priorisoitu 

täydennysrakentamisen osalta saavutettavuudeltaan ja joukkoliikenteen 
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palvelutasoltaan (mm. Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardit, 

poikittaiset raideyhteydet ja asemanseudut) tärkeitä alueita. 

Toteuttamisohjelman mukaan täydennysrakentamista voidaan toteuttaa tietyille 

määritellyille alueille tonttikohtaisesti lisärakentamisena tai 

aluekokonaisuuksittain kerros- ja pientaloalueille. Täydennysrakentaminen voi 

toteutua paikoin pienin kustannuksin, mutta rakentamiseen voi liittyä myös ns. 

kerrannaisvaikutuksia. Merkittäviä tunnistettavia tekijöitä arvioitaessa 

täydennysrakentamisen toteutettavuutta ovat maaperä, maanomistus sekä 

rakentamisen tehokkuus. Lisäksi vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää olemassa 

olevaa infrastruktuuria ja pysäköintiratkaisuja. (Yleiskaavan toteuttamisohjelma, 

liite 1: aluekokonaisuudet ja tarkastelunäkökulmat 2017, 9, 12, 25.) 

Kuva 5. Yleiskaavan toteuttamisohjelman aluekokonaisuudet ja 

täydennysrakentamisen painopistealueet (Yleiskaavan toteuttamisohjelma, liite 

1: aluekokonaisuudet ja tarkastelunäkökulmat 2017) 
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Täydennysrakentamisella parannetaan asuinalueiden elinvoimaisuutta, 

viihtyisyyttä sekä kaupunkikuvaa, sillä tuetaan alueiden toiminnallista eheyttä 

sekä edesautetaan palveluiden säilymistä. Täydennysrakentamisen tarpeina 

hyvien sijaintien tehokkaamman hyödyntämisen lisäksi ovat myös 

rakennuskannan korjaustarpeet, lähiöuudistus sekä sosioekonomiset tarpeet. 

(Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2017, 23.) 

Täydennysrakentamista voi tehdä monella eri tavalla (kuva 6). Suurella tontilla 

voi olla tilaa uudelle rakennukselle, jolloin tontin voi lohkoa tai uuden rakennuksen 

voi rakentaa osaksi olemassa olevaa taloyhtiötä. Monien kerrostalojen kantavat 

rakenteet kestävät myös lisäkerrosten rakentamisen tai rakennukseen voidaan 

joissain tilanteissa rakentaa laajennusosa esimerkiksi talon päätyyn. Jos 

kiinteistössä on vähäisessä käytössä olevia tiloja tai korkeaa ullakkotilaa, voi niitä 

olla mahdollista muuttaa asuinkäyttöön. Jos vanha rakennus on päässyt niin 

huonoon kuntoon, ettei sitä voi tai kannata enää korjata, voi rakennuksen purkaa 

ja korvata uudella. (Täydennysrakentamisen eri tapoja 2018.) 

 
Kuva 6. Täydennysrakentamisen eri tavat havainnollistettuna 

(Täydennysrakentamisen eri tapoja 2018) 
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3 KUNNAN MAAPOLITIIKKA 

Maapolitiikka on kuntien suorittamaa maan hankintaa ja luovutusta, sekä 

omistus- ja hallintasuhteiden kehittämistä. Näiden avulla kunta ohjaa ja luo 

edellytyksiä tavoittelemaansa yhdyskuntarakentamiseen. Maapolitiikan avulla 

huolehditaan siitä, että maata on jatkuvasti saatavilla kohtuuhintaisena eri 

tarkoituksia varten. Tällä pyritään luomaan raamit rakentamiselle ja 

varmistamaan, että kunnan laatimat tavoitteet asumista, palveluita ja ympäristöä 

kohtaan pystytään toteuttamaan. Parhaiten tämä onnistuu, jos kaupunki omistaa 

suunnittelun ja rakentamisen kohteena olevat alueet. Ajoissa tehdyllä 

maanhankinnalla kaupunki pystyy työskentelemään jokaisen maanomistajan 

kanssa tasapuolisesti. (Maapolitiikka, Jyväskylän kaupunki.) 

Kunnan aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus ylläpitävät laadukasta ja määrältään 

riittävää asunto- ja työpaikkarakentamisen tonttitarjontaa, vastaavat yritysten 

tilatarpeisiin sekä turvaavat maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun. Kunta voi 

maapolitiikan avulla varmistaa, että kaavoitetut tontit, katuverkosto ja rakennettu 

kunnallistekniikka tulevat kustannustehokkaasti ja ajallaan käyttöön. 

(Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet, 

Espoon kaupunki 2015, 36.) 

Helsingin maapolitiikan erityispiirteinä on ollut muun muassa aktiivinen 

maanhankinta sekä laaja maanvuokrasopimuskanta ja maanomistus (63 % pinta-

alasta) (Haapanen 2019, 4). Helsingin kaupunki toteuttaa aktiivisesti 

yhdyskuntarakentamiseen soveltuvan maan hankkimista vapaaehtoisin kaupoin 

(Kotikaupunkina Helsinki, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 

toteutusohjelma 2016, 11). Tulevaisuudessa maanhankinta tulee olemaan 

pirstaleisempaa. Hankittavat kokonaisuudet ovat pienempiä ja jo kaavoitettuja 

rakennusmaita. Maanvaihdot sekä kaupungin ja yksityisten maanomistajien 

yhteiset kehittämishankkeet lisääntyvät. (Haapanen 2019, 11.) 

Strategisen maanhankinnan avulla kaupunki voi hankkia maa-alueita kaupungin 

tulevaisuuden kehittämistavoitteita varten. Ajoissa tehdyllä maanhankinnalla 

kaupunki hyötyy monella tavalla. Ennen asemakaavoitusprosessin alkamista, 

maan odotusarvo on luonnollisesti alhaisempi, jolloin kaupungin on mahdollista 
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tontinluovutuksin kattaa kaavan toteuttamiskustannuksia. Maanomistuksen ja 

kaavoituksen avulla kaupunki pystyy ohjaamaan myös kaupungin kehittämistä ja 

asemakaavojen toteutusta tehokkaammin kuin maiden ollessa 

yksityisomistuksessa. (Maapoliittisten linjausten ohjausryhmä 2019.) 

Kunnan maapolitiikan tavoitteena on auttaa kaavoitusta, kaavoituksen 

toteuttamista sekä edesauttaa täydennysrakentamista (Helsingin yleiskaava, 

selostus, kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava 2016, 181). 

Täydennysrakentamista edistetään muun muassa tarjoamalla maanomistajille ja 

tontin vuokraajille kannustimia maankäyttösopimus- ja 

täydennysrakentamiskorvausmenettelyin, toimintamallien selkeyttämisellä, 

lisäämällä kaavoitusyhteistyötä ja vuorovaikutusta asukkaiden ja maanomistajien 

kanssa sekä ottamalla täydennysrakentamishankkeisiin mukaan yksityisiä 

rakennusalan toimijoita. (Haapanen 2019, 12.) 
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4 MAANHANKINNAN PRIORISOINTIMALLI 

4.1 Vaiheet ja menetelmät 

Yksi Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017-2021 seitsemästä 

kärkihankkeesta on maapoliittisten linjausten määrittely. Uusien linjausten 

tarkoituksena on tuoda toimintaan ennustettavuutta sekä vahvistaa 

kaupunkistrategian ja muiden strategisten tavoitteiden toteutumista. (Helsingin 

maapoliittiset linjaukset, tontinluovutusta koskevat linjaukset 2019, 4–5). 

Maapoliittisten linjausten ohella laaditaan määräaikainen edistämisohjelma 

valittavalle painopistealueelle. Strategisen maanhankinnan vaikuttavuuden 

tehostamiseksi laaditaan paikkatietopohjainen analyysi maanhankinnan 

priorisointialueiden määrittelyn pohjaksi. 

Maanhankinnan priorisoinnin kartta-aineisto työstetään viidessä eri vaiheessa. 

Tähän työhön sisältyivät ensimmäiset kolme vaihetta (kuva 7), jotka olivat 

painopistealueiden kiinteistöjen inventointi, painopistealueiden maanhankinnan 

priorisointi sekä painopistealueiden maanhankinnan rajaamisen tarkentaminen. 

Tässä raportissa esitellään maanhankinnan priorisointimalli, joka on osa 

priorisoinnin toista vaihetta. 

Kuva 7. Työn vaiheet 
 
Ensimmäinen vaihe, kiinteistöjen inventointi, suoritettiin aineiston keruuna. 

Toisena vaiheena oli painopistealueiden maanhankinnan priorisointi, joka 

aloitettiin luomalla painopistealueiden maanhankinnan priorisointimalli. 

Priorisointimallin luomisen jälkeen aloitettiin kartta-aineiston laatiminen 
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paikkatietoanalyysien avulla. Paikkatietoanalyysit tehtiin QGIS-ohjelmalla. 

Kartta-aineisto esiteltiin luonnosvaiheessa 26.9.2019 maanhankintatiimille ja 

2.10.2019 maapoliittisten linjausten ohjausryhmälle, jonka jälkeen kartta-aineisto 

viimeisteltiin valmiiksi seuraavaa kolmatta vaihetta varten. 

Kolmas vaihe oli painopistealueiden maanhankinnan rajaamisen tarkentaminen, 

jossa täydennysrakentamispotentiaaliset alueet priorisoitiin alueluokituksena. 

Tällöin kartta-aineistoa työstettiin kahdessa strategisen maanhankinnan 

painopistealueiden priorisointi-työpajassa, jossa ensimmäisessä 18.11.2019 

pidetyssä työpajassa osallistujina olivat maanhankintatiimin jäsenet sekä 

painopistealueiden kaavoittajat. Toisessa 27.11.2019 pidetyssä työpajassa 

osallistujina olivat maapoliittisten linjausten ohjausryhmä. Työpajojen jälkeen 

kartta-aineisto on luovutettu Helsingin kaupungin maanhankintatiimille 

seuraavien vaiheiden työstöä varten. 

4.2 Aineisto ja käsitteet 

Priorisoinnissa aineistona käytettiin Helsingin kaupungin ylläpitämistä 

paikkatietoaineistoista kaavayksikkö-, rakennuskanta-, Helsingin kaupungin 

maanomistus- ja maanvuokraustietoja sekä kaavassa suojeltuja rakennuksia ja 

alueita. Tuloksissa esitellään priorisointi ilman Helsingin kaupungin maanomistus 

ja -vuokraustietoja sekä kaavassa suojeltuja rakennuksia ja alueita. Laadittu 

kartta-aineisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879) -koordinaatistossa ja N2000-

korkeusjärjestelmässä. 

Helsingin kaavayksiköt-tietokanta sisältää asemakaavojen kaavayksikkötiedot 

(voimassa olevat). Kaavayksiköllä tarkoitetaan asemakaavojen pienintä tiettyyn 

käyttötarkoitukseen varattua yksikköä. Se jäsentää asemakaavat 

kiinteistötasolle. (Helsingin kaavayksiköt 2020.) Kiinteistöllä viitataan maa- tai 

vesialueen omistuksen yksikköön, joka on merkitty kiinteistönä 

kiinteistörekisteriin. Kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät 

laitteet, jotka sijaitsevat kiinteistöllä, kuuluvat kiinteistöön. (Käsitteet: Kiinteistö.) 

Helsingin rakennukset-tietokanta sisältää kahden eri lähteen metatiedot. 

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalveluiden ylläpitämän kantakartan 

rakennuskohteista karttakohteet ja Helsingin kaupungin eri toimialojen 
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ylläpitämästä tietokannasta rekisteritiedot. Rekisteritietoihin on koottu keskeisiä 

rakennuksien ominaisuustietoja. (Helsingin rakennukset 2018.) 

Painopistealueina käytettiin täydennysrakentamisen edistämisohjelmassa 

käytettyjä painopistealueita. Nämä ovat Vihdintien kaupunkibulevardi, 

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi, pikaraitiotie Raide-Jokeri sekä tiettyjä 

asemanseutuja, joita ovat muun muassa Malminkartano, Malmi ja Mellunmäki. 

Priorisoinnissa käytettiin painopistealueina olevien joukkoliikennelinjojen ja -

asemien sijainteja. 

Näiden lisäksi aineistona käytettiin kaavassa suojellut alueet- ja rakennukset-

tietokantoja sekä Helsingin kaupungin maanomistus- ja 

maanvuokraustietokantoja. Kaavassa suojellut alueet ja rakennukset tarkoittavat 

asemakaavoitetulla alueella, ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslakiin 

perustuvan kaavoituksen rakennusperintöä. (Rakennusperintölailla suojeltu.) 

Ympäristön ja rakennusten suojelemisen avulla kulttuurihistoriallisia kohteita on 

mahdollista säilyttää. Rakennettuja ympäristöjä ja rakennuksia suojellaan 

yleisesti kaavoituksella: maakuntakaavoilla, yleiskaavoilla ja asemakaavoilla. 

Kaavoitus pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. (Rakennettu 

kulttuuriympäristö.) 

4.3 Aineiston kategorisointi 

Helsingin kaupungin rakennus- ja kaavayksikkötietokannat kategorisoitiin 

mahdollistamaan aineiston tarkastelu toivotulla tarkkuudella. Kaavayksiköt-

tietokanta kategorisoitiin kolmeen eri luokkaan; omakoti- ja paritalokiinteistöihin, 

rivi- ja kerrostalokiinteistöihin sekä toimitilakiinteistöihin. Kategorisointi tehtiin 

myös rakennukset-tietokannalle, jossa rakennukset jaettiin omakoti- ja 

paritaloihin, rivi- ja kerrostaloihin sekä toimitiloihin. Kuvassa 8 nähtävät omakoti- 

ja paritalorakennukset ja -tontit havainnoidaan punaisella värillä, rivi- ja 

kerrostalorakennukset ja -tontit sinisellä värillä ja toimitilarakennukset ja -tontit 

harmaalla värillä. 
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Kuva 8. Rakennukset ja tontit kategorisoitiin kolmeen eri luokkaan ja jokainen 

luokka havainnollistettiin omalla värillä 

4.4 Ominaisuuksien luokittelu ja arvotus 

Maanhankinnan priorisoinnissa kiinteistöjä tarkasteltiin Helsingin kaupungin 

maanhankinnan näkökulmasta. Työssä maanhankinnan kannalta potentiaalisia 

kiinteistöjä arvioitiin saavutettavuuden, toteutuneen rakennustehokkuuden sekä 

rakennuskannan eri ominaisuuksien avulla. Rakennuskannan ominaisuuksista 

huomioitiin rakennuksen rakennusvuosi, rakennuksen kerrosala tai huoneistojen 

lukumäärä riippuen rakennusluokasta. Jokainen ominaisuus luokitettiin ja 

arvotettiin paremmuusjärjestykseen. 

Merkittävimpiä alueeseen sidotuista maankäytön kysyntään vaikuttavista 

tekijöistä on saavutettavuus. Tähän vaikuttavat alueen liikennejärjestelmä sekä 

maankäytön suunnittelu. (Malpakka 2.0, saavutettavuuden ja maankäytön 

tehokkuuden välinen yhteys Helsingin seudulla 2019, 16.) Saavutettavuutta 

mitattiin 0–99 metrin, 100–149 metrin sekä 150–200 metrin säteellä 

painopistealueiden linjastosta ja/tai painopistealueiden asemista/pysäkeistä. Yli 

200 metriä painopistealueen joukkoliikenneasemasta tai -linjasta sijaitsevat 

kiinteistöt eivät olleet mukana priorisoinnissa. 

Jokainen ominaisuus pisteytettiin paremmuusjärjestykseen, niin että parhain 

ominaisuus sai kolme pistettä ja huonoin ominaisuus yhden pisteen. Taulukossa 

1 on kuvattuna kiinteistön sijainti joukkoliikenneasemaan tai -linjaan 

pisteytettynä. Kolme pistettä saivat rakennukset ja tontit, joiden ominaisuus oli 0–
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99 metriä joukkoliikenneasemaan tai -linjaan. Kaksi pistettä saivat rakennukset 

ja tontit, joiden ominaisuus oli 100–149 metriä joukkoliikenneasemaan tai -

linjaan. Yhden pisteen saivat rakennukset ja tontit, joiden ominaisuus oli 150–200 

metriä joukkoliikenneasemaan tai -linjaan. 

Taulukko 1. Sijainti joukkoliikenneasemaan tai -linjaan pisteytettynä 

Pisteet Ominaisuus 
3 0–99 metriä joukkoliikenneasemaan tai -linjaan 
2 100–149 metriä joukkoliikenneasemaan tai -linjaan 
1 150–200 metriä joukkoliikenneasemaan tai -linjaan 

 

Tavoitteena on edistää nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja 

tehostamista. Tontin rakentamisen määrä ilmoitetaan tehokkuusluokituksena. 

Työssä maankäytön tehokkuutta kuvataan toteutuneen rakennuskannan 

kerrosalalla suhteessa tontin pinta-alaan (tehokkuusluokitus e=kerros-m2/maa-

m2). Toteutunutta rakennuskannan tehokkuutta tutkimalla havaitaan väljästi 

rakennetut tontit, joille täydennysrakentamista olisi mahdollista toteuttaa. Väljästi 

rakennettujen tonttien hankinta olisi täydennysrakentamisen kannalta 

tarkoituksenmukaisempaa suuren tehostamispotentiaalin takia. 

Tässä työssä Helsingin maankäytön tiiviyttä kuvataan käyttäen yleispiirteisiä 

tehokkuusluokkia soveltaen rakennuskantaan; tiivis: e > 1,0, keski: 0,4/0,5/0,6 ≤ 

e ≤ 1,0 ja väljä: 0,01 < e < 0,4/0,5/0,6. Taulukossa 2 on kuvattuna toteutuneen 

rakennuskannan tehokkuus pisteytettynä. Kolme pistettä saivat tontit, joiden 

toteutuneen rakennuskannan tehokkuus on väljä (0,01 < e < 0,4/0,5/0,6). Kaksi 

pistettä saivat tontit, joiden toteutuneen rakennuskannan tehokkuus on 

kohtalaisen tiivis (0,4/0,5/0,6 ≤ e ≤ 1,0). Yhden pisteen saivat tontit, joiden 

toteutuneen rakennuskannan tehokkuus on tiivis (e > 1,0). 

Taulukko 2. Toteutuneen rakennuskannan tehokkuus pisteytettynä 

Pisteet Ominaisuus 
3 Väljä: 0,01 < e < 0,4/0,5/0,6 
2 Keski: 0,4/0,5/0,6 ≤ e ≤ 1,0 
1 Tiivis: e > 1,0 

 

Hankintahinnan suhteellisen suuruuden yhtenä mittarina käytetään rakennuksen 

rakennusvuotta. Kun ominaisuutena huomioidaan rakennusvuosi, saman 
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kehittämispotentiaalin kiinteistöistä vanhemman rakennuksen hankinta on 

taloudellisesti mielekkäämpää kuin uuden rakennuksen. 

Rakennusten rakennusvuodet jaettiin kolmeen ryhmään; ennen vuotta 1960 

rakennetut rakennukset, vuosien 1960–1979 välillä rakennetut rakennukset ja 

vuosien 1980–2000 välillä rakennetut rakennukset. Uudemmat, vuoden 2000 

jälkeen rakennetut rakennukset eivät olleet priorisoinnissa mukana. Taulukossa 

3 on kuvattuna rakennuksen rakennusvuosi pisteytettynä. Kolme pistettä saivat 

rakennukset, jotka on rakennettu ennen vuotta 1960. Kaksi pistettä saivat 

rakennukset, jotka on rakennettu vuosien 1960–1979 välillä. Yhden pisteen 

saivat rakennukset, jotka on rakennettu vuosien 1980–2000 välillä. 

Taulukko 3. Rakennuksen rakennusvuosi pisteytettynä 

Pisteet Ominaisuus 
3 Ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset 
2 Vuosien 1960–1979 välillä rakennetut rakennukset 
1 Vuosien 1980–2000 välillä rakennetut rakennukset 

 

Hankintahinnan suhteellisen suuruuden yhtenä mittarina käytetään rakennuksen 

kerrosalaa. Kun ominaisuutena huomioidaan kerrosala, saman 

kehittämispotentiaalin kiinteistöistä pienemmän kerrosalan omaavan 

rakennuksen hankinta on taloudellisesti mielekkäämpää kuin suuremman 

kerrosalan omaavan rakennuksen. 

Rakennusten kerrosala jaettiin kolmeen ryhmään; rakennuksen kerrosala alle 

170 m², rakennuksen kerrosala 170–249 m² ja rakennuksen kerrosala 250–500 

m². Yli 500 m² kerrosalan rakennukset eivät olleet mukana priorisoinnissa. 

Taulukossa 4 on kuvattuna rakennuksen kerrosala pisteytettynä. Kolme pistettä 

saivat rakennukset, joiden kerrosala on alle 170 m². Kaksi pistettä saivat 

rakennukset, joiden kerrosala on 170–249 m². Yhden pisteen saivat rakennukset, 

joiden kerrosala on 250–500 m². 

Taulukko 4. Rakennuksen kerrosala pisteytettynä 

Pisteet Ominaisuus 
3 Rakennuksen kerrosala alle 170 m² 
2 Rakennuksen kerrosala 170–249 m² 
1 Rakennuksen kerrosala 250–500 m² 
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Kiinteistössä voi olla useita omistajia tai useita huoneistojen omistajia. Jotta 

kiinteistö olisi kokonaan kaupungin käytettävissä, tulisi jokaisen omistajan kanssa 

sopia kaupoista erikseen. Koko kiinteistön hankinnan onnistumismahdollisuuden 

mittaamiseen käytetään ominaisuutena huoneistojen lukumäärää. Saman 

kehittämispotentiaalin kiinteistöistä pienemmän huoneistomäärän omaavan 

kiinteistön hankinnan onnistumisprosentti on suurempi kuin suuremman 

huoneistomäärän omaavan kiinteistön. 

Rakennusten huoneistojen lukumäärä jaettiin kolmeen ryhmään; huoneistojen 

lukumäärä alle 20, huoneistojen lukumäärä 20–35 ja huoneistojen lukumäärä 36–

50. Yli 50 huoneistojen rakennukset eivät olleet mukana priorisoinnissa. 

Taulukossa 5 on kuvattuna rakennuksen huoneistojen lukumäärä pisteytettynä. 

Kolme pistettä saivat rakennukset, joissa huoneistojen lukumäärä on alle 20 

huoneistoa. Kaksi pistettä saivat rakennukset, joissa huoneistojen lukumäärä on 

20–35 huoneistoa. Yhden pisteen saivat rakennukset, joissa huoneistojen 

lukumäärä on 36–50 huoneistoa. 

Taulukko 5. Huoneistojen lukumäärä pisteytettynä 

Pisteet Ominaisuus 
3 Huoneistojen lukumäärä alle 20 
2 Huoneistojen lukumäärä 20–35 
1 Huoneistojen lukumäärä 36–50 

4.5 Ominaisuuksien arvojen summa 

Omakoti- ja paritalojen rakennuskantaa mitattiin saavutettavuuden, 

rakennuskannan iän ja kerrosalan mukaan. Nämä kolme ominaisuutta 

pisteytettiin paremmuusjärjestykseen ja summattiin yhteen, niin että parhaimman 

pistemäärän tulos oli yhdeksän pistettä ja huonoimman pistemäärän tulos oli 

kolme pistettä. Omakoti- ja paritalojen arvojen summat jaettiin kolmeen ryhmään: 

rakennuksiin, jotka saivat 3–4 pistettä, 5–6 pistettä tai 7–9 pistettä. Nämä 

rakennukset värikoodattiin niin, että tummin värisävy edustaa parhainta 

pistetulon summaa (7–9 pistettä) ja vaalein värisävy edustaa huonointa pistetulon 

summaa (3–4 pistettä). Kuvassa 9 on kuvattuna omakoti- ja paritalot pisteytettynä 

värikoodein. 



24 

 

Kuva 9. Omakoti- ja paritalot pisteytettynä värikoodein. Vaaleimmasta 

tummimpaan: 3–4 pistettä, 5–6 pistettä ja 7–9 pistettä 

 
Rivi- ja kerrostalojen rakennuskantaa mitattiin saavutettavuuden, 

rakennuskannan iän ja huoneistojen lukumäärän mukaan. Nämä kolme 

ominaisuutta pisteytettiin paremmuusjärjestykseen ja summattiin yhteen, niin että 

parhaimman pistemäärän tulos oli yhdeksän pistettä ja huonoimman pistemäärän 

tulos oli kolme pistettä. Rivi- ja kerrostalojen arvojen summat jaettiin kolmeen 

ryhmään: rakennuksiin, jotka saivat 3–4 pistettä, 5–6 pistettä tai 7–9 pistettä. 

Nämä rakennukset värikoodattiin niin, että tummin värisävy edustaa parhainta 

pistetulon summaa (7–9 pistettä) ja vaalein värisävy edustaa huonointa pistetulon 

summaa (3–4 pistettä). Kuvassa 10 on kuvattuna rivi- ja kerrostalot pisteytettynä 

värikoodein. 

Kuva 10. Rivi- ja kerrostalot pisteytettynä värikoodein. Vaaleimmasta 

tummimpaan: 3–4 pistettä, 5–6 pistettä ja 7–9 pistettä 
 
Toimitilojen rakennuskantaa mitattiin saavutettavuuden ja rakennuskannan iän 

mukaan. Nämä kaksi ominaisuutta pisteytettiin paremmuusjärjestykseen ja 

summattiin yhteen, niin että parhain pistemäärä oli kuusi pistettä ja huonoin 

pistemäärä oli kaksi pistettä. Toimitilojen arvojen summat jaettiin kolmeen 

ryhmään: rakennuksiin, jotka saivat 2–3 pistettä, 4 pistettä tai 5–6 pistettä. Nämä 

rakennukset värikoodattiin niin, että tummin värisävy edustaa parhainta 

pistetulon summaa (5–6 pistettä) ja vaalein värisävy edustaa huonointa pistetulon 
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summaa (2–3 pistettä). Kuvassa 11 on kuvattuna toimitilat pisteytettynä 

värikoodein. 

Kuva 11. Toimitilat pisteytettynä värikoodein. Vaaleimmasta tummimpaan: 2–3 

pistettä, 4 pistettä ja 5–6 pistettä 
 
Omakoti- ja paritalojen, rivi- ja kerrostalojen sekä toimitilojen tontit mitattiin 

saavutettavuuden ja maankäytön tehokkuusluokituksen mukaan. Nämä kaksi 

ominaisuutta pisteytettiin paremmuusjärjestykseen ja summattiin yhteen, niin että 

parhain pistemäärä oli kuusi pistettä ja huonoin pistemäärä oli kaksi pistettä. 

Tonttien arvojen summat jaettiin kolmeen ryhmään: tontteihin, jotka saivat 2–3 

pistettä, 4 pistettä tai 5–6 pistettä. Nämä tontit värikoodattiin niin, että tummin 

värisävy edustaa parhainta pistetulon summaa (5–6 pistettä) ja vaalein värisävy 

edustaa huonointa pistetulon summaa (2–3 pistettä). Tontit ovat pisteytettynä 

värikoodein kuvassa 12. 
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Kuva 12. Omakoti- ja paritalojen tontit pisteytettynä värikoodein punaisella, rivi- 

ja kerrostalojen tontit pisteytettynä värikoodein sinisellä ja toimitilojen tontit 

pisteytettynä värikoodein harmaalla. Vaaleimmasta tummimpaan; 2 pistettä, 3–4 

pistettä ja 5–6 pistettä 

4.6 Priorisoinnin kartta-analyysi 

Työn raportoinnissa on esitelty maanhankinnan priorisointimalli. Maanhankinnan 

priorisoinnin kartta-aineisto on tarkoitettu ainoastaan Helsingin kaupungin 

sisäiseen käyttöön, minkä takia työn raportoinnissa on käytetty rajattua 

karttamateriaalia. Priorisointi on havainnollisuuden vuoksi tehty myös alueille, 

joille maanhankintaa ei tulla suorittamaan. Näitä alueita esitellään tässä 

kappaleessa. 

Saavutettavuutta mitattiin (kuva 13) 100 metrin, 150 metrin sekä 200 metrin 

säteellä painopistealueiden linjastosta ja/tai painopistealueiden 

asemista/pysäkeistä. Yli 200 metriä painopistealueen joukkoliikenneasemasta tai 

linjasta sijaitsevat kiinteistöt eivät olleet mukana priorisoinnissa. 
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Kuva 13. Joukkoliikenneasema ja sen saavutettavuusalue. 

Saavutettavuusalueina käytettiin 0–100 metriä, 100–150 metriä ja 150–200 

metriä 

 
Rakennusten tontit mitattiin saavutettavuuden ja maankäytön 

tehokkuusluokituksen mukaan. Kuvassa 14 on havainnollistettu tonttien 

värikoodaus pisteytettynä. Tummin värisävy edustaa parhainta pistetulosta eli 

potentiaalisinta aluetta maanhankinnan kannalta. 

Kuva 14. Saavutettavuusalueella sijaitsevat tontit priorisoituna värikoodeilla. 

Priorisointi on havainnollisuuden vuoksi tehty myös alueille, joille maanhankintaa 

ei tulla suorittamaan. Tälle alueelle ei tulla suorittamaan maanhankintaa 
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Omakoti- ja paritalojen rakennuskantaa mitattiin saavutettavuuden, 

rakennuskannan rakennusvuoden ja kerrosalan mukaan. Rivi- ja kerrostalojen 

rakennuskantaa mitattiin saavutettavuuden, rakennuskannan rakennusvuoden ja 

huoneistojen lukumäärän mukaan ja toimitilojen rakennuskantaa mitattiin 

saavutettavuuden ja rakennuskannan rakennusvuoden mukaan. Kuvassa 15 on 

havainnollistettu tonttien lisäksi rakennuksien värikoodaus pisteytettynä. Tummin 

värisävy edustaa parhainta pistetulosta eli potentiaalisinta rakennusta 

maanhankinnan kannalta. 

Kuva 15. Saavutettavuusalueella sijaitsevat tontit ja rakennukset priorisoituna 

värikoodeilla. Priorisointi on havainnollisuuden vuoksi tehty myös alueille, joille 

maanhankintaa ei tulla suorittamaan. Tälle alueelle ei tulla suorittamaan 

maanhankintaa  
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5 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

Työn tavoitteena oli laatia maapoliittisten linjausten toisen vaiheen yhteydessä 

laadittavan täydennysrakentamisen edistämisohjelman liitteeksi kartta-aineisto 

edistämisohjelman painopistealueiden maanhankinnan priorisoinnista. Kartta-

aineisto koostui useista eri lähteistä ja eri formaateissa olevista aineistoista. 

Priorisoinnin esitystapaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Kartta-aineisto toimii 

strategisen maanhankinnan suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Se on 

visuaalisesti havainnollistava karttapohjainen esitys vaikeasti luettavista 

aineistoista. Aineiston avulla on mahdollista asettaa tavoitteita ja seurata niiden 

toteutumista. 

Kartta-aineiston laatiminen tapahtui useassa eri vaiheessa ja työ eteni 

suunnitelman mukaisesti aina seuraavan työvaiheen valmistuttua. Työhön 

kuuluivat ensimmäiset kolme vaihetta, jotka olivat painopistealueiden 

kiinteistöjen inventointi, maanhankinnan priorisointi sekä maanhankinnan 

rajaamisen tarkentaminen. Maanhankinnan priorisoinnissa luotiin 

painopistealueiden maanhankinnan priorisointimalli, joka esiteltiin raportoinnissa. 

Maanhankinnan priorisointimallin laatimisessa rakennukset ja tontit jaettiin 

kolmeen eri ryhmään ja ominaisuudet luokiteltiin ja arvotettiin. Maanhankinnan 

kannalta oleellisia rakennusten ja tonttien ominaisuuksia ovat saavutettavuus, 

toteutunut rakennustehokkuus sekä rakennuskannan eri ominaisuudet 

(rakennusvuosi, kerrosala ja huoneistojen lukumäärä). Jokainen ominaisuus 

luokiteltiin kolmeen ryhmään ja arvotettiin paremmuusjärjestykseen. Kun arvotus 

oli tehty, jokaiselle rakennus- ja tonttiryhmälle valittiin tarkasteltavat ominaisuudet 

ja laskettiin ominaisuuksien arvojen summa. Arvojen summa värikoodattiin niin, 

että tummin värisävy edustaa maanhankinnan kannalta potentiaalisinta 

rakennusta tai tonttia. 

Laadittua priorisointiaineistoa voidaan käyttää lähtötietona maanhankinnan 

suunnittelussa sekä tunnistamaan potentiaalisia täydennysrakentamisalueita. 

Painopistealueilta ja niiden saavutettavuusvyöhykkeiltä löytyi useita 

tiivistämiseen potentiaalisia alueita. Kartta-aineistoa on mahdollista tarkentaa 

täydennysrakentamispotentiaalin hyödyntämisen edellyttämien toimien 
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tunnistamisessa. Aineistoa voidaan tarkentaa muun muassa rakennuskannan 

peruskorjaustiedoilla, käyttöoikeuden rajoitustiedoilla (esimerkiksi vaikeasti ja 

kalliisti siirrettävä katu ja kunnallistekniikka) tai yleiskaavan toteutusohjelmaa 

hyödyntäen. Työssä esitelty priorisointimalli on käytettävissä myös muiden 

kuntien tiivistämispotentiaalien tunnistamisessa sekä maanhankinnan 

suunnittelussa ja sen priorisoimisessa.  
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