
Siltamäki oli kohdealueena vuosina 2009–2012 toteutetussa KETTERÄ-tutkimushankkeessa. 
Sen tulosten perusteella Siltamäellä on mainiot mahdollisuudet olla viihtyisä ja vetovoimainen 
alue myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää

  yhteistä tahtotilaa alueen kehittämisen tavoitteista ja painopisteistä

  koordinoitua ja asukaslähtöistä alueen kehittämistä  

  hyvin suunniteltuja ja ajoissa tehtyjä ryhmäkorjaushankkeita

  erityisesti senioriväestön asumista helpottavaa täydennysrakentamista

  palvelutarjonnan turvaamista ja monipuolistamista

SILTAMÄKEMME 2025
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Helsingin pohjoisosassa Keravanjoen ja Tuusulantien tun-
tumassa sijaitsevan Siltamäen ytimen muodostavat 1960- 
ja 1970-lukujen vaihteessa rakennetut kaksi- ja kolmiker-
roksiset hissittömät kerrostalot, yhteensä 44 kappaletta. 
Ne kaikki ovat yhteisen huoltoyhtiön isännöimiä asunto-
osakeyhtiöitä.  Arkkitehti Pentti Aholan suunnittelemalle 
alueelle omaleimaisuutta tuovat myös laajat, aktiivisessa 
käytössä olevat viheralueet ja jalankulkuraittiin tukeutu-
vat korttelipihat.

Siltamäessä on noin 1700 asukasta. Heistä eläkeiässä on 
noin kolmannes ja osuus on nopeasti kasvamassa.  Sink-
kuja ja nuoria lapsettomia perheitä on vähän, kuten myös 
maahanmuuttajia. Asuntojen hintataso on 2 000–2 500 
euroa per neliö.

Asuinrakennukset ovat tulossa teknisen käyttöikänsä pää-
hän. Julkisivu- ja putkiremontit ovat väistämättä edessä. 
Alueella on suhteellisen vireä ostoskeskus, joka on kui-
tenkin rakenteellisen uudistamisen tarpeessa. Alueella 
voi olla merkittävästikin käyttämätöntä lisärakennusoi-
keutta kaavoitusratkaisusta riippuen.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto julkaisi vuonna 
2009 Siltamäkeä koskevan laajan ja havainnollisen in-
ventointi- ja kehittämisselvityksen. Vuotta aiemmin ra-
kennuslautakunta hyväksyi korjaustapaohjeet alueen ra-
kennuksille. Nämä ovat tarjonneet hyvän tietopohjan 
Ketterä-yhteistyöhankkeelle, jossa on etsitty ratkaisuja 
Siltamäen kaltaisten asuinalueiden kilpailukyvyn säilyt-
tämiseen ja parantamiseen.

Lähde:  Konsta Lehti: Täydennysrakentaminen Helsingin Siltamäessä. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. 2010.

VAHVUUDET HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET UHAT

Hyvät liikenneyhteydet ja 
peruspalvelut

Luonto- ja liikuntamahdollisuudet

Turvallisuus

Yhtenäinen, omaa aikaansa 
edustava rakennuskanta

Työ- ja harrastustilojen puute

Hissittömyys

Yllätyksettömyys ja yksitoikkoisuus

Positiivinen kierre ja arvonnousu

Erottuminen omaleimaisena ja 
laadukkaana asuinalueena

Moderni puutarhakaupunki

Kestävän kehityksen huomioon 
ottaminen peruskorjauksissa

Näivettyminen, mikäli 
peruskorjauksia ei pystytä 
rahoittamaan

Alueen yhtenäisyyden rikkovat 
korjaukset

SILTAMÄKI 
– vetovoimainen kontaktikaupunki

SILTAMÄEN KILPAILUKYKY
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Asuinalueen kehittämisen lähtökohtana tulee aina ol-
la alueen taloyhtiöiden, asukkaiden ja muiden keskeis-
ten toimijoiden yhteinen tahtotila siitä, mihin suuntaan 
aluetta halutaan kehittää. Arvon nostamiselle tai vähin-
täänkin säilyttämiselle pitää olla selkeät tavoitteet.

Yhteisen tahtotilan muodostaminen edellyttää 

• alueen ja siellä olevien kiinteistöjen 
nykykunnon ja parannustarpeiden arviointia

• väestö- ja palvelurakenteen ja niiden 
muutosnäkymien arviointia 

• asukkaiden toiveiden ja 
panostusmahdollisuuksien kartoittamista

Aluekehittäminen on Siltamäen kaltaisella alueella viisas-
ta. Sen avulla voidaan parantaa elämisen laatua ja kohen-
taa alueen arvostusta. Se edellyttää paitsi tiivistä yhteis-
työtä kaikkien alueen toimijoiden kanssa myös sitä, että 
jollakin taholla tai ryhmällä on siitä selkeä vetovastuu.

Ketterä-hankkeessa on hahmotettu yhteisen aluetoimi-
jan tarvetta, tehtäviä ja rahoitusmalleja.  Aluekoordinaat-
tori kokoaa yhteen alueen eri toimijat, laatii niiden kans-
sa alueellisen kehittämissuunnitelman sekä käynnistää ja 
johtaa yhteisiä parannushankkeita.

Aluekehittäminen voi olla kaupunki-, yritys- tai asu-
kasvetoista – tai yhdistelmä niistä kaikista. Siltamäessä 
aluekehittämisen veturina voi olla esimerkiksi alueen 
taloyhtiöiden ja ostoskeskuksen hallitusten puheen-
johtajista koostuva yhteistyöryhmä yhdessä Siltamäen 
Huolto Oy:n kanssa. Erityisen aluehautomon perusta-
mista kannattaa harkita. 

Aluekehittämisen kaikissa vaihtoehdoissa on tärkeintä, 
että asukkaat ovat laajasti sitoutuneet toimintamalliin ja 
ovat aktiivisesti siinä mukana. Ketterä-hankkeessa selvitet-
tiin ja testattiin käytännössä erilaisia keinoja, joiden avulla 
asukkaat voivat osallistua alueen yhteisen tahtotilan mää-
rittämiseen ja toteutukseen. Niitä voivat olla esimerkiksi 
erilaiset kyselyt, käytettävyys- ja innovaatiokävelyt sekä 
”unelmatyöpajat”.  Viimeksi mainittuun on Aalto-yliopis-
ton Mind-työryhmä kehittänyt oman metodinsa, jota so-
vellettiin Siltamäessä järjestetyissä kolmessa työpajassa.

Määräajoin toteutettavat asukasfoorumit ovat hyödylli-
siä vuorovaikutustapahtumia. Sosiaalisen median keinoi-
hin kannattaa panostaa, jotta myös nuoret ja aktiivisessa 
työelämässä olevat henkilöt saadaan mukaan kehitys-
työhön. 

Alueen yritykset

Kansalaisjärjestöt 
ja organisaatiot

Alueen nykyiset 
asukkaat

Alueen tulevat 
asukkaat

Rahoittajat

Korjaushankkeiden 
palveluntarjoajat

Valtion toimialat ja
luottamuselimet

Kaupungin 
luottamuselimet

Kaupungin toimialat

Kiinteistönomistajat

Alueen palveluiden 
käyttäjät

Ylikunnalliset toimialat 
ja luottamuselimet

ALUEKEHITTÄMISEN 
KOORDINAATTORIT

ALUEKEHITTÄMISELLE 
tahtotila, vetäjä ja yhteistyöverkostot

Tehdään Siltamäelle yhdessä visio, 
joka tähtää asumisen laadun parantamiseen 

sekä alueen arvon ja imagon kohentumiseen.
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1960- ja 1970-luvuilla rakennetut asuinalueet ovat tul-
leet siihen ikään, että niissä olevia rakennuksia on pak-
ko peruskorjata. Julkisivukorjaukset painottuvat 2010-lu-
vulle ja putkiremonttien tarve kasvaa voimakkaasti vielä 
2020-luvullakin. Samalla on järkevä kiinnittää huomiota 
energiatehokkuuden parantamiseen. Väestön ikääntymi-
nen edellyttää esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja, kuten 
hissien rakentamista. Näillä toimenpiteillä voidaan pa-
rantaa asumisen viihtyisyyttä ja nostaa asuntojen arvoa.

Ketterä-hankkeessa etsittiin asukaslähtöisiä toimintata-
poja rakennusten väistämättömien korjaushankkeiden 
toteuttamiseksi. Siltamäen tyyppitaloille ideoitiin erilai-
sia parantamisvaihtoehtoja ja haarukoitiin niiden kustan-
nuksia. Samalla arvioitiin energiatehokkuuden paranta-
misen kannattavuutta. Se on kustannustehokasta lähinnä 
silloin, kun on pakko tehdä muita merkittäviä korjauksia.

Julkisivuremontit tulevat Siltamäessä ajankohtaisik-
si lähivuosina. Niiden suunnittelu kannattaa käynnis-
tää mahdollisimman pian, toteutus on vuodesta 2015 
alkaen. Julkisivuremonttien yhteydessä on hyvä harki-
ta parvekkeiden ja ikkunoiden kunnostusta.. Ulkoseini-
en korjaaminen vuoden 2010 uudisrakentamisen norme-

ja vastaavaksi edellyttää betoniulkokuoren purkamista, 
paksumman eristeen asentamista ja uuden betonikuo-
ren asentamista tai lämpörappausta. Yläpohjiin tarvitaan 
paksumpi eriste ja uusi vesikate.   

Putkiremonttien vuoro on 2020-luvun alusta lähtien. So-
pivat menetelmät valitaan kuntotutkimusten perusteel-
la. Ratkaisevaa on se, halutaanko samassa yhteydessä 
kunnostaa myös kylpyhuoneet. Sähköjärjestelmät kan-
nattaa samalla uudistaa vastaamaan tulevaisuudenkin 
vaatimuksia. Tärkeintä on panostaa taloyhtiöiden yhteis-
työhön, huolelliseen hankesuunnitteluun, pätevän pro-
jektinjohtajan valintaan, asukasviestintään ja ylipäätään 
asukaslähtöisiin toimintatapoihin. 

Julkisivu- ja putkiremontteja suunniteltaessa on myös 
päätettävä, mitä tehdään ilmanvaihdolle. Ikkunoiden 
vaihdon yhteydessä on vähintäänkin selvitettävä, miten 
korvausilmaa saadaan huoneistoihin. Lisäksi poistoilma-
koneet alkavat olla uusintaiässä. Mikäli sisäilman laatua 
halutaan parantaa, kannattaa miettiä esimerkiksi huo-
neistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden hankintaa. Tällä 
saavutetaan merkittäviä parannuksia energian käyttöön, 
vedon tunteeseen ja puhtaampaan sisäilmaan. 

LAAJA KORJAUSPAKETTI KEVYEMPI KORJAUSPAKETTI

Korjaustoimenpide €/neliö Korjaustoimenpide €/neliö

Viemärit ja kylpyhuoneet uusitaan 400–600 Viemärit pinnoitetaan 200–300

Ulkoseinien korjaus betonikuorella 200–300 Ulkoseinien korjaus lämpörappauksella 150–200

Ikkunoiden ja ovien uusiminen 200–300 Ikkunoiden ja ovien uusiminen 200–300

Yläpohjan korjaus 20–30 Yläpohjan korjaus 20–30

Parvekkeiden korjaus 100–200 Parvekkeiden korjaus 100–200

Sähköjärjestelmän uusiminen 50–100 Sähköjärjestelmän uusiminen 50–100

Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet 150–200 Poistoilmakoneiden uusiminen 10–50

Yhteensä 1130–1750 Yhteensä 740–1230

Ketterä-hankkeessa selvitettiin erilaisten korjausvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Täsmälliset kustannukset muodos-
tuvat aikanaan tarjouspyyntöjen perusteella. Korjaustoimenpiteet toteutetaan 5–10 vuoden aikana.

Valitaan Siltamäen kerrostaloille 
kestävät ja arvoa nostavat korjaustavat

VÄISTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET 
hyvissä ajoin ja asukaslähtöisesti
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Olivatpa korjaustavat mitkä tahansa, taloyhtiöiden kan-
nattaa pyrkiä korjaushankkeissa tiiviiseen yhteistyöhön. 
Yhteistoiminta voi kohdistua kuntoarvioihin, kuntotut-
kimuksiin, suunnitteluun, projektinjohtamiseen ja toteu-
tukseen. Viime vuosina kehitetty ja esimerkiksi Helsingin 
Maunulassa onnistuneesti toteutettu ryhmäkorjaaminen 
tarjoaa tähän hyvän toimintamallin.

Ryhmäkorjauksen avulla voidaan saada merkittäviä kus-
tannussäästöjä ja mittakaavaetuja. Se lyhentää läpime-
noaikoja, parantaa hankkeiden hallittavuutta ja varmis-
taa osaltaan laadukasta toteutusta. Ryhmäkorjaaminen 

sopii erittäin hyvin pitkäjänteiseen korjaustapaan, jon-
ka perustan muodostaa kuntoarvion pohjalta laaditta-
vat kunnossapitosuunnitelmat. 

Ryhmäkorjauksen suurimmat riskit liittyvät päätöksente-
on haasteisiin ja kustannusten jakamiseen. Oleellista kui-
tenkin on, että jokainen taloyhtiö tekee itse päätökset 
korjaushankkeensa toteuttamisesta, vaikka osallistuukin 
ryhmäkorjauksen edellyttämään yhteistyöhön.

Yhdessä korjaamalla parempaa laatua 
edullisemmin ja asukasystävällisesti.

ALUEELLISELLA 
RYHMÄKORJAUKSELLA 
säästöjä ja sujuvuutta
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Taloyhtiö ja sen osakkaat rahoittavat korjaushankkeen-
sa yleensä etukäteen säästämällä, ottamalla lainaa tai 
myymällä omaisuuttaan. Ketterä-hankkeessa selvitettiin 
myös muunlaisia rahoitusmahdollisuuksia, joiden avulla 
myös pienituloisimmat voivat selvitä remonttikustannuk-
sista. Yksi vaihtoehto on käänteinen asuntolaina, joka 
tarkoittaa käytännössä sitä, että asukas myys asuntonsa 
pankille ja jää siihen vuokralle. Kevyen pääomavastik-
keen lainassa lainapääoma maksetaan poista vasta asun-
non omistajan vaihtuessa.

Mielenkiintoinen vaihtoehto on ns. tonttikonsepti, jossa 
taloyhtiö myy oman tonttinsa pankille ja jää itse vuok-
ralaiseksi. Näin saadaan merkittävästi suurempi summa 
korjaustoimenpiteisiin verrattuna esimerkiksi täydennys-
rakentamisen kautta tulevaan rahoitukseen. Asukkaat 
voivat lunastaa osuutensa tontista tai jäädä halutessaan 
´vuokralaiseksi´ pidemmäksikin aikaa. 

Järkevä täydennysrakentaminen voi tietyissä tapauksis-
sa tuoda lisäresursseja korjaushankkeiden rahoitukseen. 
Ketterä-hankkeessa selvitettiin täydennysrakentamisen 
erilaisia toteutusmahdollisuuksia Siltamäessä.  Tutkimus-
kohteina olivat esimerkiksi lisäkerrosten rakentaminen 
sekä täydennysrakentaminen ns. lämpökeskuksen ton-
tilla että kolmella isolla pysäköintialueella. 

Täydennysrakentamisen haasteina ovat yleensä kau-
pungin vaatimat korvaukset lisärakennusoikeudesta se-
kä pysäköintipaikkojen järjestely. Siltamäessäkin on ny-
kyisille pysäköintipaikoille löydettävä korvaavat paikat. 
Pysäköintitalon rakentaminen tai maanalaisen pysäköin-
nin järjestäminen on kuitenkin erittäin kallista. Kette-
rä-hankkeessa tehtyjen laskelmien mukaan tämänkal-
taisesta täydennysrakentamisesta taloyhtiöille kertyvä 
nettotuotto kattaa vain pari prosenttia edessä olevien 
korjaushankkeiden kustannuksista.

Mielekkäin täydennysrakentamisen kohde Siltamäessä 
on lämpökeskuksen tontti. Sinne kannattaa harkita his-
sillisten kerrostalojen rakentamista ikäihmisten tarpei-
siin. Pohdittaessa hissien rakentamista olemassa oleviin 
kolmekerroksisiin kerrostaloihin on syytä ottaa huomi-
oon valtion ja kaupungin korjausavustukset sekä hissien 
asuntojen arvoa nostavat vaikutukset. 

Ostoskeskuksen uudistaminen on välttämätöntä paitsi 
kiinteistön huonon teknisen kunnon takia myös palvelu-
tarjonnan monipuolistamiseksi. Helsingin kaupungin ja 
Ketterä-hankkeen selvityksissä on ostoskeskukselle hah-
motettu myös erilaisia sijoitusvaihtoehtoja.

Rakennetaan lämpökeskuksen tontille 
hissillisiä kerrostaloja.

LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISELLA 
uusia asumisen vaihtoehtoja

Täydennysrakentamisen vaihtoehtoja on kartoitettu 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilaamassa 
selvityksessä.
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Vaiheet 1–5
12–30 kk

1. Alueen toimijoiden tunnistaminen
  1–3 kk

 2. Sopimus alueen kehittämisohjelmasta
                        6–12 kk

  3. Lisärakentamisen mahdollisuudet ja periaatteet
    1–3 kk

   4. Kehittämisprojektin organisointi
               2–4 kk

    5. Kuntoarviot ja -tutkimukset
                          2–6 kk

     6. Suunnittelu
                        6–12 kk

      7. Toteuttaminen
                                    18–36 kk

       8. Ylläpito

Vaiheet 1–5
12–30 kk

Alueen kehittämisessä tarvitaan kauttaaltaan tiivistä yh-
teistyötä ja suunnitelmallisuutta. Ketterä-hankkeessa on 
tehty yleisesti sovellettavissa oleva aluekehittämisen mal-
li päävaiheineen.

Alueen toimijoiden tunnistaminen

• sidosryhmien kartoitus
• potentiaaliset veturit
• keskustelutilaisuus alueen keskeisille toimijoille 

Sopimus alueen kehittämisohjelmasta

• valitaan aluekoordinaattorit
• keskeiset toimijat sopivat yhteiset pelisäännöt
• asukkaiden sitouttaminen ja asukasviestintä
• projektin johtamisen linjaukset ja 

kilpailutusperiaatteet
• alueen kehittämisen karkea aikataulu 5–10 

vuotta

Lisärakentamisen mahdollisuudet ja periaatteet

• kaavoituksen ja suunnittelun prosessit
• omaisuuden myynti
• tulojen ja kustannusten jako

Kehittämisprojektin organisointi 

• johtoryhmän muodostaminen
• projektinjohtajan valinta
• korjaushankkeiden ja täydennysrakentamisen 

aikataulu

Kuntoarviot ja -tutkimukset

• mallitalojen hyötyjen ja kustannusten jako
• vanhojen dokumenttien inventointi ja digitointi

Suunnittelun hankinta ja toteutus

• alueen kokonaissuunnittelu vaiheineen
• korjauskohteiden tarkempi suunnittelu
• energiatalous ja säännökset

Korjaus- ja täydennysrakentamisen toteutus

• toteuttajien kilpailutus ja valinta
• asukkaiden muutokset ja omat korjaukset
• sijaisasumisen ratkaisut
• asukasviestintä

Ylläpito ja jatkuva kehittäminen

• yhteydenpidon organisointi
• alueen kehittämisen muodot ja tavoitteet

ALUEKEHITTÄMISEN 
vaiheet ja aikataulu
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LISÄTIETOJA:  www.rakennusteollisuus.fi /kehitys
 www.siltamaenhuolto.fi 

 Jani Kemppainen
 Talonrakennusteollisuus ry
 puh. (09) 1299 284
 jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi 

KETTERÄ – korjausmalli taloyhtiöille ja opas aluekehittämiseen

KETTERÄ-hanke

KESTO
2009–2012

YHTEISTYÖTAHOT

Talonrakennusteollisuus ry
Rakennustuoteteollisuus ry

Helsingin Energia
Helsingin kaupunki

Siltamäen Huolto Oy
Aalto-yliopisto

Tekes

Ketterä-hankkeen tavoitteena oli kehittää asukasymmärrykseen perustuva 

asuinalueiden parannusmalli ja selvittää asukaslähtöisiä ratkaisuja korjaus-

hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen.

Hankkeessa kartoitettiin Siltamäkeen, mutta myös muille 1960- ja 1970-luvuil-

la rakennetuille asuinalueille soveltuvia peruskorjausvaihtoehtoja. Lisäksi sel-

vitettiin niiden toteutus- ja elinkaarikustannuksia ja arvioitiin energiatalou-

dellista kannattavuutta. Selvityskohteina olivat myös erilaiset rahoitusmallit 
ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet. 

YHTEENVETORAPORTTI

Asuinalueen parannusopas. Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu. 
Aalto-yliopisto/rakennustekniikan laitos, BES-tutkimusryhmä. 2011.

OPINNÄYTTEET JA RAPORTIT

Alueellisen korjausmallin kehittäminen. Tuomo Palmu. 
Aalto-yliopisto/rakennustekniikan laitos. 2011.

Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisen taloudellinen kannattavuus. 
Sanna Lukkarinen. Aalto-yliopisto/rakennustekniikan laitos. 2011.

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talous-
laskelmat. Jonne Lantto. Aalto-yliopisto/rakennustekniikan laitos. 2011.

Siltamäen aluekatsaus. Kirsi Vikström-Hytönen. NCC Rakennus Oy. 2010.

Suburban redevelopment – investment opportunities. Jukka Luoma-Halkola. 
Aalto-yliopisto/maanmittaustieteiden laitos. 2011.

Täydennysrakentaminen Helsingin Siltamäessä. Konsta Lehti. 
Tampereen teknillinen yliopisto/arkkitehtuurin laitos. 2010.

UDM – kohti käytäntöä. Aluehautomo Siltamäkeen. Jussi Ziegler. 
Aalto-yliopisto/yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. 2010.


