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1. Taustaa 
 

Sibbesborgin kaavaprosessissa on pyritty tuomaan kestävyys itse suunnittelun pohjaksi ja paikallisuus 

varsinaisen arvioinnin ja arvottamisen pohjaksi. Suunnittelussa on sovellettu Sveitsin ETH -yliopistossa 

kehitettyä Netzstadt -menetelmää määriteltäessä kestävän kehityksen suunnitteluratkaisuja 

paikallisuus huomioiden. Netzstadt on yhdyskuntarakenteen suunnitteluprosessin malli (ei 

suunnitelman malli), jossa mm. resurssien optimaalinen käyttö ja paikalliset identiteetin tekijät ovat 

sisäänrakennettuina ja yhdistettyinä ekologisen kestävyyden teorioihin. Sibbesborgista laaditut 

analyysit ovat osa suomalaiseen suunnittelukulttuuriin sovellettua Netzstadt -menetelmää, joka on 

rakennettu prosessiksi, jossa yhdyskuntarakenteen kestävyyteen liittyvät kaavalliset tekijät on 

yhdistetty alueen paikallisten piirteiden huomioimiseen. Menetelmän painotukset on lisätty 

suomalaiseen kaavoitusprosessiin täydentämään sen yleispiirteisyyttä siten, että keskustelua voidaan 

käydä konkreettisesta rakentamisesta ja siihen liittyvistä tavoitteista. 

Tässä raportissa on kuvattu menetelmän soveltamista Sibbesborgin suunnitteluprosessissa. 

Indikaattorikuvauksen ovat laatineet Anssi Joutsiniemi, Jaana Vanhatalo ja Hesham Mazarawi 

Tampereen teknillisen yliopiston EDGE laboratoriosta. Suunnitelman arvioinnin on laatinut Sipoon 

kunta. 

 

1.1 Kaupungin metabolia 
 

Verkostokaupunki -teoriaan perustuvassa Netzstadt -analyysimenetelmässä on yksinkertaisuudessaan 

kyse verkostoista ja kaupungista. Yhdyskunnan fyysistä rakennetta ja toimintaa kuvataan 

indikaattoreiden avulla, jotka ovat sekä morfologisia että fysiologisia. Netzstad kuvaa siis 

yhdyskuntarakennetta monimutkaisena urbaanina systeeminä, jossa yhdistyy sosiaalinen verkosto 

sekä rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö.  

Netzstadt -analyysiin perustuvassa suunnittelussa tutkitaan, miten yhdyskuntarakenteen kestävyyteen 

liittyvät kaavalliset tekijät yhdistetään alueen paikallisten piirteiden huomioimiseen. Analyysien ja 

suunnittelun välillä tulee olla vuoropuhelua. Analyysi voi olla hyvä vain, jos sen tekemiseen on johtanut 

visio kaupunkirakenteesta. 

 

1.2 Hyvän suunnittelun kriteerit 
 

Netzstadt -menetelmän merkittävä oivallus on kuvata hyvän suunnittelun menetelmiä. 

Suunnittelukriteerejä ei kuitenkaan anneta valmiina listana, vaan näitä teemoja on tarkoitus kehitellä 

eteenpäin arvioiden ja keskustelleen jokaisessa yhteisössä, jossa suunnittelua tehdään.  

Kaupunkirakentamisen tärkeimmiksi laatutekijöiksi menetelmässä tunnistetaan omaleimaisuus, 

monimuotoisuus, joustavuus, omavaraisuus ja resurssien tehokas käyttö.  Alueen fyysisen ja sosiaalisen 

ympäristön luonteenpiirteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan orientoitua alueen ja yhteisön 
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identiteettiin. Monimuotoisuus puolestaan on välttämättömyys inhimilliselle henkiinjäämiselle. 

Tuleekin kysyä, mistä monimuotoisuus paikallisesti muodostuu? Joustavuus tarkoittaa resilienssiä eli 

yhteiskunnan muutoskykyä ja kykyä sopeutua vaihtuviin olosuhteisiin.  

Omavaraisuusaste kuvaa käytössä olevien ja tarvittavien hyödykkeiden suhdetta.  On äärimmäisen 

tärkeää arvioida varantojen ja kulutuksen suhdetta sekä tapaa, miten resursseja käytetään kestävästi. 

Yhdyskuntarakenteen hyödykkeitä ovat esimerkiksi puhdas pohjavesi, rakentamiskelpoinen maaperä 

tai viljelyyn soveltuvat pellot. Mitään tärkeistä hyödykkeistä ei ole varaa käyttää tuhlailevasti 

yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.  

Omaleimaisuus (Identification)  
Ympäristön ominaispiirteiden tulee korostua suunnittelun ja rakentamisen myötä ja niiden tulee olla 
myös yhteisesti tunnustettuja. 
 
Monimuotoisuus (Diversity)  
Pitää olla vaihtelua siinä, miten ihmiset liikkuvat, mitä he ostavat ja miten he asuvat. Mutta liiallinen 

hajonta taas voidaan kokea häiritsevänä ja sekavana. 

Joustavuus (Flexibility) 
Pitkän tavoiteajanjakson kuluessa suunnitelman tulee mahdollistaa vaihtoehtoiset 

kehitysmahdollisuudet siten, että aiempaa rakennetta ei jouduta hävittämään. Esim. uudet kaupat 

eivät tapa vanhoja tai täydentäminen ei edellytä purkamista. 

Omavaraisuus (Degree of self-sufficiency) 
Kestävään kehitykseen liittyvä alueellisen omavaraisuuden näkökulma, jolle voidaan luoda hyvät 

mahdollisuudet: työpaikkoja, palveluita ja jopa ruuan tuotantoa. 

Resurssitehokkuus (Resource efficiency)  
Resurssitehokkuus on energiatehokkuuden lisäksi toinen kestävän kehityksen näkökulma, joka 

laajentaa edellisen koskemaan myös ulkoa saatavia hyödykkeitä, kuten esim. sähköä ja vettä.  

Kyse on ennen kaikkea siitä, miten strategista suunnittelua tehdään. Näitä teemoja voidaan käsitellä 

kriteereinä suunnitteluratkaisujen arvioimisessa ja peilata niitä suunnittelua ohjaaviin ihanteisiin ja 

oppeihin.  Kun edellä mainittuja kriteerejä verrataan maankäytönsuunnittelun vallitseviin käytäntöihin, 

voidaan huomata, että ristiriitojakin esiintyy. Modernistinen kaupunkisuunnittelu erottaa toiminnot eri 

vyöhykkeille ja maanomistus on merkittävässä asemassa suunnittelun lähtökohdissa. Kärjistetysti 

voidaan sanoa, että vallitseva suunnittelujärjestelmä ja rakentamistapa tuottavat yksipuolisia ja 

homogeenisiä alueita. Kaavoitus antaa jäykät ja joustamattomat raamit alueiden toteuttamiselle ja 

rakentaminen tapahtuu energiaa, tilaa ja materiaaleja tuhlaillen. Suunnittelukäytännöissä täytyisi 

tunnistaa ne piirteet, jotka ohjaavat täysin päinvastaiseen suuntaan ihanteellisista kriteereistä ja 

muuttaa käytäntöjä. 

Analyysityön tavoitteena on ollut muodostaa indikaattorit, joilla voidaan kuvata kriteerien 

toteutumista. Suunnittelun indikaattorit viittaavat useisiin edellä mainittuihin kriteereihin ja onkin 

tärkeää pystyä tulkitsemaan indikaattoreilla tuotettua tietoa suunnittelun pohjaksi. Perinteisiä 

kaavoituksen käsitteitä ovat esimerkiksi mitoitus, käyttötarkoitukset ja liikennemäärät. Netzstadt -

analyysissä sen sijaan käytetään käsitteitä tiiviys, sekoittuneisuus ja saavutettavuus. Tiiviys on yksi 

kaupunkirakenteen keskeisimpiä indikaattoreita ja kaavoitusohjauksen kohteita. Tiiviystarkastelut 
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voivat kuitenkin johtaa yksipuoliseen rakentamisen määrän ylikorostumiseen. Sekoittuneisuuden 

indikaattoreilla on pyritty tunnistamaan kaavoitukselle tyypillinen alueellinen yksipuolistuminen ja 

torjumaan se. Saavutettavuuden indikaattoreilla on kuvattu kaupungin toimintojen kytkeytymistä 

toisiinsa. Tavoitteena on tunnistaa katuverkosta myös muita kuin liikenneteknisiä ominaisuuksia. 

Saavutettavuuden indikaattoreilla voidaan tunnistaa esim. kaupallisille keskittymille otollisia sijainteja. 

Perinteisesti hyvät kaupan sijainnit luodaan liikennesuunnittelun keinoin pääväylien risteyksiin ja 

saavutettavuuden analyysit laaditaan liikennesuunnittelun logiikalla. Ilman monipuolisia 

saavutettavuuden indikaattoreita analyysi jää ohueksi ja korostaa saavutettavuutta vain 

henkilöautoliikenteen näkökulmasta.  

Sibbesborgin maankäyttöluonnosten arvioimiseksi niitä on mallinnettu ja analysoitu edellä mainituilla 

indikaattoriryhmillä eri mittakaavatasoilla. Tavoitteena on ollut havaita suunnitelmista vaikutuksia, 

joita perinteisessä kaavoituskäytännössä ei välttämättä huomata tai osata ennakoida. 

 

 

  

Ns-indikaattorit Perinteiset kaavoituksen käsitteet 

Tiiviys Mitoitus 

     -väestö, työpaikat, palvelut      -tehokkuusluvut, as. ja tp. määrä 

Sekoittuneisuus Käyttötarkoitukset 

    - entropia, väljyys, riekaleisuus       -asuinalue, työpaikka-alue … 

Saavutettavuus Liikennemäärät 

     -läheisyys, välillisyys, suoruus      -liikenne-ennusteet 
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1.3 Paikallisiin tarpeisiin vastaava prosessi 
 

Sibbesborgin hanke on maankäytön muutoksena niin mittava, että vuorovaikutukselle on tarpeellista 

varata riittävästi aikaa ja tilaisuuksia. Pienempien hankkeiden kohdalla varmasti kevyempikin prosessi 

riittää. Vuorovaikutusprosessi on tarpeellista suunnitella etukäteen ja skaalata hankkeen mukaan. 

Vuorovaikutuksen ja yhteisen suunnittelun tavoitteena on ollut kehitellä yhdessä paikalliset hyvän 

suunnittelun kriteerit ja tarkentaa, mitä Netzstadt -menetelmän mukaiset kriteerit tarkoittavat 

käytännössä paikallisella tasolla Sipoossa.  

Sibbesborgin suunnittelu käynnistyi vuonna 2010 kansainvälisen suunnittelukilpailun valmistelulla. 

Sekä suunnittelukilpailu että sitä seurannut kaavaprosessi ovat muokattu hankkeen kannalta 

tarkoituksenmukaisiksi. Avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden periaatteella toteutetut prosessit ovat 

tarjonneet hyvän lähtökohdan yhteisen suunnittelutyön läpiviemiselle.  

 

 

Suunnittelukilpailun lopputuloksia ja niiden arviointia hyödyntäen muodostettiin yhteistyössä laajan 

asiantuntijaverkoston kanssa Sibbesborgin kehityskuva ja kestävyyskriteerit. Työhön sisältyi työpajoja 

ja seminaareja, jotka oli suunnattu kunnan virkamiehille, päättäjille ja asukkaille. Yhteistyö 

naapurikuntien kanssa on ollut tiivistä. Sibbesborg on osa pääkaupunkiseudun itäistä kasvukäytävää ja 

alueen maankäytön ja erityisesti liikenteen suunnittelu edellyttää seudullista yhteistyötä. Itämetron 

esiselvitystyö kokosi yhteen alueen suunnittelusta vastaavat tahot ja työssä muodostettiin vaihtoehdot 

raidejoukkoliikenteen linjaukselle sekä maankäytön rakennemallit Etelä-Sipoon alueelle.  Vasta näiden 

työvaiheiden jälkeen on käynnistetty varsinainen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 

kaavaprosessi.  
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Yleiskaavallinen suunnittelu on koostunut ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista kolmesta 
työvaiheesta, joiden kautta paikallisuuden tavoitteet konkretisoituvat suunnittelun ja toteuttamisen 
ohjeistukseksi. Vuonna 2012 lopussa käynnistyneen osayleiskaavaprosessin työvaiheet ovat olleet: 
 
1. Työpaketit  

- Tarvittavien lähtötietojen kerääminen ja muodostaminen suunnitteluratkaisujen taustaksi 
- Aluetypologioiden tunnistaminen 
- Esimerkkitutkielmat tavoitteellisesta aluerakenteesta 

 
2. Vuorovaikutteinen suunnittelu 

- Yhteinen suunnittelu virkamiesten, asiantuntijoiden, maanomistajien ja asukkaiden ja muiden 

kaavan osallisten kesken 

- Näkemyksien ja ajatusten vaihtaminen 

- Viranomaisyhteistyö 

- Alueen piirteiden arvottaminen ja niiden vahvuuksien tunnistaminen syvennetyssä 

vuorovaikutuksessa kaavan osallisten kanssa. 

3. Avainhankkeet 
- Pääidea ja lähtökohdat suunnittelulle sekä tarkennetut tavoitteet 
-  Tunnistetaan yhteisen suunnitteluprosessin tuloksena kokonaisuuden ja päätavoitteiden 

toteutumisen kannalta keskeisimmät hankkeet eli avainhankkeet. Osoitetaan avainhankkeet 
kaava-aineistossa ja toteutusjärjestyksessä. Konkretisoidaan avainhankkeiden sisältöä 
viitesuunnitelmin ja luodaan ohjeet ja suuntaviivat niiden tarkemmalle suunnittelulle. 
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Nyt käsillä olevassa kaavaluonnosvaiheessa laaditaan suunnitelmista varsinainen kaava, joka täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset. Kaavatyössä on tunnistettu avainhankkeet ja on 
suunniteltu ohjaustapoja niiden toteuttamiseksi sekä laadittu kaavamääräykset siten, että ne 
erityisesti edistävät avainhankkeiden toteuttamista. 
 
 

 
 

Osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta ja tarkempaa suunnittelua. Esimerkiksi 
viheralueiden osalta voidaan laatia erillinen yleissuunnitelma osayleiskaavan pohjalta.  
 
Laajan ja monivaiheisen suunnitteluprosessin etuna on se, että koko alueen kehittäminen nähdään 
yhtenä hankkeena. Osayleiskaavat ja asemakaavat ovat osa suurta kokonaisuutta ja ne nähdään 
välineinä toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Työpaketeissa lähtötiedot ja sektorikohtaiset suunnitelmat 
laadittiin rinnakkain, jolloin ne pystyivät hyödyntämään toinen toistaan. Arviointityökaluna käytetyt 
kestävyyskriteerit ovat mahdollistaneet suunnitteluratkaisujen johdonmukaisen arvioinnin koko 
prosessin ajan.  

 
 

 

2. Netzstadt Sibbesborg indikaattorikuvaus 
 

2.1 Netzstadt-indikaattorit 
 

Tähän tiiviiseen raporttiin on koottu Sibbesborgin kolmen suunnitteluvaiheen (suunnitteluvaihtoehdot 

S+, M ja L) arviointiin kehitettyjen Netzstadt -menetelmään perustuvien analyysityökalujen 

ensimmäisiä tuotoksia. Tarkastelumittakaavoina työssä olivat suomalaiseen yhdyskuntasuunnitteluun 

soveltuvat kolme mittakaavatasoa (kortteli, alue ja seutu). Indikaattorit on ryhmitelty kolmeen 

aihealueeseen, joita ovat: tiiviys, monimuotoisuus ja saavutettavuus. Kultakin alueelta tarkasteltiin 
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lisäksi kolmea erityispiirrettä niihin soveltuvin kaupunkirakenteen morfologiaa tarkastelevin 

laskennallisin analyysimenetelmin. Indikaattorit kohdentuvat seuraavasti: 

• Tiiviydestä: väestö, työpaikat ja palvelut 

• Monimuotoisuudesta: riekaleisuus, väljyys ja sekoittuneisuus 

• Saavutettavuudesta: välillisyys, läheisyys, suoruus 

Jokaisesta mittakaavatasosta tuotettiin indikaattorien kuvaamat ”noodikentät” erillisinä tutkittavan 

ominaisuuden intensiteettiä kuvaavina teemakarttoina. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti oli 

tarkoitus tuottaa 81 teemakartan (3 kehitysvaihetta*3 mittakaavaa*3 aihealuetta*3 erityispiirrettä) 

laajuinen kartta-aineisto. Tarkastelu jäi kuitenkin seutumittakaavan tasolla toteuttamatta lähinnä 

aineiston epätarkkuuden ja tulevaisuuden ennusteiden puutteessa. Tiiviyden indikaattoreihin näihin 

aika- ja tila mittakaavoihin kuitenkin päästiin kiinni auttavasti maakuntakaavan aineiston perusteella. 

Tuotettujen karttojen kokonaistilanne käy ilmi alla olevasta matriisista. 

 

     

Analyysien toteuttamisen pohjaksi tehty ohjelmointityö on toteutettu avoimen lähdekoodin 

periaatteella GNU/GPL-lisenssin alaisena (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ja on koottu 

MapInfo-ohjelmassa käytettävään Netzstadt tools -nimiseen apuohjelmaan. Noin 1500 koodiriviä 

sisältävä ohjelma on työn päättyessä kehitysversiossaan v0.25, mutta käytettävyydeltään vielä 

laajempaan jakeluun soveltumaton. Paikkatieto-ohjelmiin perehtyneelle suunnittelijalle käyttö 

kuitenkaan ei tuota ongelmaa. 
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Tähän lyhyeen koosteeseen ei ole sisällytetty indikaattoreiden teknistä kuvausta, mutta 

laskentaperusteet on helposti löydettävissä ohjelman lähdekoodista. Analyysikartat ovat liitettynä 

tähän raporttiin kunkin aihealueen mukaisiin taulukoihin ja ovat poimittavissa tarkempaa tarkastelua 

varten huomattavasti helpommin MS Word dokumentista, kuin erillisistä kuvatiedostoista. 

 

2.2 Tiiviyden indikaattorit 
 

Tiiviys on yksi kaupunkirakenteen keskeisimpiä indikaattoreita ja kaavoitusohjauksen kohteita. 

Tiiviystarkastelut voivat kuitenkin johtaa yksipuoliseen rakentamisen määrän ylikorostumiseen. 

Tiiviys on yksi kaupunkirakenteen keskeisimpiä indikaattoreita ja kaavoitusohjauksen kohteita.  

Suomessa tutuimpia tiiviyteen perustuvia indikaattoreita on kaavoitukseen yleisesti omaksuttu 

tehokkuusluku e, jonka suomalaiset juuret löytyvät O-I Meurmannin klassikkokirjasta Asemakaavaoppi 

(Meurman 1947, 220). Kansainvälisesti tiiviyden mittareista tunnetuin on tehokkuusluvun kanssa 

identtinen floor area ratio [FAR]. Laskennallisesti näissä molemmissa on kyse rakennusten lattiapinta-

alan suhteesta maapohjaan. Mittarin tuottama lukuarvo määräytyy valitun maa-alan rajauksen 

perusteella. Yksityiskohtainen kuvaus edellyttää siten julkilausuttua määritelmää sille, minkä kokoiseen 

vertailualaan rakennettua lattiapintaa verrataan. Usein puhutaan tontti- kortteli- sekä muista 

aluetehokkuuksista. 

Tiiviyden indikaattorit on viime vuosikymmeninä nostettu kansainvälisessä kirjallisuudessa vahvasti 

esiin kestävän kehityksen rakentamisen kriteereinä. Syynä on yhdyskuntarakenteen energiakulutuksen 

vahva korrelaatio sen tiiviyteen. Keskeisenä osatekijänä tässä on tiiviisti rakennetun alueen väestön 

liikkumistottumukset ja mahdollisuus joukkoliikenteen järjestämiseen. (Ks. esim. Newman & 

Kenworthy) 

Keskittyminen ainoastaan rakentamiseen voi kuitenkin johtaa yksipuoliseen rakentamisen määrän 

ylikorostumiseen, ja on johtanut esimerkiksi lähiörakentamisessa tilanteisiin, jossa tiiviyden kautta 

mahdollisesti saatavat hyödyt kumoutuvat epäviihtyisyyden ja huonon käytettävyyden kaltaisilla 

seurannaisvaikutuksilla. Suomalaisista tutkijoista mm. Aalto yliopiston Marketta Kyttä ja Seppo Junnila 

työryhmineen ovat tutkimuksissaan osoittaneet tiiviyden indikaattoreiden riittämättömyyden 

yhdyskuntarakenteen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. 

Sibbesborgin analyyseissä tiiviyden arviointi jaetaan pienempiin osatekijöihin ja puhtaan 

kerrosalatarkastelun sijaan keskeisempää on rakennuskannan toiminnallisten keskittymien 

syntyminen. Tarkemmassa tarkastelussa ovat väestö, työpaikat sekä palvelut, jotka kaikki ovat 

rakennusten kerrosalaan pohjautuvan tehokkuus-indikaattorin johdannaisia. Näiden 

yhdyskuntarakenteen eri toimintojen vaihtoehtoisia kehityspolkuja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin 

Netzstadt Sibbesborg työn muissa työpaketeissa. Oheisissa kuvissa on havainnollistettu 

suunnitelmavaihtoehtojen tiiviyden vaihtelua. Olennaista tiiviyden kannalta on rakennustyypin, 

käyttötarkoituksen ja rakentamistavan muodostama kokonaisuus, jota voidaan tarkastella kuvia 

keskenään vertailemalla. Tiiviyden indikaattoreiden käytön etuna on niiden suhteellisen helppo 

ymmärrettävyys ja laajasti vakiintunut käyttö. Kaikki mainitut kolme indikaattoria löytyvät myös Franz 

Oswaldin ja Peter Baccinin Netzstadt-julkaisun (2003) arviointivälineistöstä. 
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SCALE1: KORTTELI S+ M L 

Väestö 

   

Työpaikat 

   

Palvelut 

   
 

SCALE2: ALUE S+ M L 

Väestö 

   

Työpaikat 

   

Palvelut 
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SCALE3: SEUTU S+ M L 

Väestö 

   

Työpaikat 

   

Palvelut 
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2.2. Monimuotoisuuden indikaattorit 
 

Sekoittuneisuuden indikaattoreilla pyritään tunnistamaan kaavoitukselle tyypillisen alueellisen 

yksipuolistumisen ja synnyttämään identiteettiä. 

 

Monimuotoisuuden indikaattoreilla pyritään tunnistamaan modernistiselle, erityisesti 1960-80-lukujen 

kaavoitukselle tyypillistä alueellista yksipuolistumista ja synnyttämään alueelle tunnistettavaa 

identiteettiä. Keskeistä on monimuotoisuuden indikaattoreiden ja tiiviyden indikaattoreiden 

keskinäinen vertailu. Tässä työssä yhdyskuntarakenteen monimuotoisuudesta arvioidaan: maan 

pilkkoutuminen, rakenteen väljyys ja sekoittuneisuus (entropia). 

Maan pilkkoutumisen tarkastelussa tavoitellaan kaavoituksen taustalla vahvasti vaikuttavien 

maanomistusolosuhteiden tunnistamista. Shredding-indikaattori on yksi alkuperäisistä Netzstadt-

teoksen morfologisista välineistä. Laskennallisesti kyse on vertailualueen tonttirakenteen 

pilkkoutumisen arvioinnista. Taustaolettamuksena on maan omistuksen muutoksien tai uudelleenjaon 

suunnitteluprosessiin tuoma lisätyö.  Itsenäisenä indikaattorina pilkkoutuneisuus on lähes triviaali ja 

myös helposti karttapohjalta silmämääräisesti tunnistettavissa. 

Työn loppuvaiheessa pilkkoutumisen arvioinnin apuvälineenä tarkasteltiin monikäyttöisempää 

kompaktius-indikaattoria (compactness) sen laajemman sovellettavuuden vuoksi. Kompaktiudella 

tarkoitetaan arvioitavan geometrisen kohteen (esim. rakennus, tontti tms. aluemuotoinen objekti) 

reunan ja pinta-alan suhdetta. Ideaalisesti kompaktein muoto on näin ollen ympyrä ja nelikulmioista 

muodoltaan neliötä lähestyvät puolestaan kompaktimpia kuin pitkulaiset suorakaiteet jne.  

Rakenteen väljyyden tarkasteluilla pyritään luomaan kokonaiskuva rakennusten väliin jäävästä tilasta. 

Luonteeltaan indikaattori on tiiviyden indikaattoreita täydentävä ja sen merkitys korostuu mm. 

viherympäristön määrällisessä arvioinnissa. Indikaattori on suomalaiselle suunnittelijakunnalle esitelty 

jo Meurmannin Asemakaavaopissa (1947, 222), mutta sen käyttö suomalaisessa kaavoituksessa on 

ollut vaatimatonta. Kansainvälisesti vastaava mittari kulkee avoimuus (openness) -indikaattorin 

nimellä. Laskennallisesti kyse on kahden eriasteisesti pintaa peittävien alueiden keskinäisestä 

suhteesta. Tässä esitetyissä kartoissa on kyse rakennuksen pohjakerroksen alan suhteesta 

vertailunaapurustonsa rakentamattomaan maa-alaan. Koska väljyys on aina suurin rakentamattoman 

alueen reunoilla, on alla oleviin kuviin valittu sen pienimmät arvot. Kuvat toisin sanoen kuvaavat 

väljyydeltään pieniä (ahtaita) alueita. 

Sekoittuneisuus ei tarkkaan ottaen ole yksi ainoa indikaattori, vaan indikaattoriperhe, jolla valitun 

tarkastelualueen heterogeenisyyttä kyetään arvioimaan. Periaatteessa samalla laskentamekanismilla 

voidaan arvioida niin palveluiden ja työpaikkojen, rakennusten kerroskorkeuden kuin 

julkisivupituudenkin paikallista vaihtelua. Kyse on siitä, minkälaista dataa suunnitteluprosessi tuottaa 

ja kykenee hyödyntämään. Laskentatapana on karkeana informaation määrän mittarina tunnettu ns. 

Shannon entropia, joka yksinkertaisuudessaan kertoo kuinka paljon erilaisuutta havaintojoukossa 

esiintyy. (Maksimaalinen entropia tarkoittaa siis kaikkien vertailun kohteiden olevan toisistaan 

poikkeavia, minimaalinen entropia kaikkien olevan toistensa kanssa samanlaisia.) Esimerkkilaskennassa 

on tarkasteltu rakennusten kerroskorkeuksia. 
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SCALE1: KORTTELI S+ M L 

Pilkkoutuminen 

   

Väljyys 

   

Sekoittuneisuus 

   
 

SCALE2: ALUE S+ M L 

Pilkkoutuminen 

   

Väljyys 

   

Sekoittuneisuus 
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SCALE3: SEUTU S+ M L 

Pilkkoutuminen 

 

  

Väljyys 

 

  

Sekoittuneisuus 
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2.3. Saavutettavuuden indikaattorit 
 

Saavutettavuuden indikaattoreilla kuvataan kaupungin toimintojen kytkeytymistä toisiinsa. 

Tavoitteena on tunnistaa katuverkosta myös muita kuin liikenneteknisiä ominaisuuksia. 

Saavutettavuuden indikaattoreilla voidaan tunnistaa esim. kaupallisten keskittymien sijaintia ennen 

varsinaisten liikennesuunnitelmien tekemistä. 

Saavutettavuuden indikaattoreilla kuvataan kaupungin toimintojen kytkeytymistä toisiinsa. 

Tavoitteena on tunnistaa katuverkosta myös muita kuin liikenneteknisiä ominaisuuksia.  

Saavutettavuus indikaattoreiden historia on mm. maantieteen ja liikennesuunnittelun taustalla 

olevassa gravitaatio-mallinnuksessa. Siinä perusolettamuksena on tunnistaa keskenään 

vuorovaikutuksessa olevien ilmiöiden mittakaava ja etäisyydestä riippuvan vuorovaikutuksen 

voimakkuus. Toisin sanoen tarkastella kuinka kohde tarkasteluympäristöönsä istuu.  Keskeisenä 

välittävänä tekijänä näissä tarkasteluissa on alueen paikallinen liikenneverkko ja sen hierarkia. 

Netzstadt-teoksen saavutettavuus-indikaattorilla pyrittiin kuvaamaan eri liikkumismuotojen (moodien) 

moninaisuutta. Menetelmä kuitenkin sopii paremmin jo toteutuneen rakenteen analyysiin, josta 

kyseiset liikkumismuodot voidaan tunnistaa. Tässä työssä käytetyt saavutettavuuden indikaattorit ovat 

mittaamistavaltaan toisistaan poikkeavia, mutta ainoastaan pieni otos nykyisin tutkimuksen kentällä 

vahvasti kehitteillä olevista. Sibbesborgin saavutettavuusanalyyseissä arvioidaan välillisyyttä, 

läheisyyttä ja reittien suoruutta. 

Välillisyydellä (betweenness) tarkoitetaan kaikkien tarkastelu alueen lyhimpien reittien 

kanavoitumista. Laskennallisesti tämä tarkoittaa tarkastelualueen kaikkien pisteiden kytkeytymistä 

kaikkiin muihin pisteisiin, jonka jälkeen tieverkon linkkien kokonaiskuorma kertoo kyseisen linkin 

verkostollisesta sijainnista. Välillisyyden indikaattorilla pyritään siten tunnistamaan tieverkon osat joita 

on vaikeaa välttää. Ominaisuuden on kansanvälisessä tutkimuksessa havaittu korreloivan kaupallisen 

toiminnan sijoittumisen kanssa. 

Läheisyyden (gravity) indikaattorilla pyritään tunnistamaan tarkastelualueen tieverkon hierarkiaa.  

Arvioinnissa verrataan kunkin verkoston solmupisteen (esim. tiesegmentti tai sen varrella oleva 

rakennus) sijaintia läheisiin ja etäämpänä oleviin ja mitataan liikenneverkon ”syvyyttä”. Mittari on 

yksinkertaistaen sanottuna kuva tarkastelualueen keskeisten ja perifeeristen pisteiden sijainnista. Mm. 

Space syntax koulukunnan integraatio-analyysit ovat läheisyys indikaattoreita. Analyysilla pyritään 

erottelemaan puumaiset ja eriasteiset puolihila rakenteet toisistaan. 

Suoruuden (straightness) indikaattori on vertailujoukon teoreettisin, ja tutkimuskentällä vielä osin 

validoimaton. Indikaattorissa verrataan havaintoalueen reittien linnuntie-etäisyyttä todelliseen 

verkoston kautta kulkevaan lyhimpään reittiin. Kirjallisuudessa indikaattori on kytketty 

yhdyskuntarakenteen hahmotettavuuteen ja eri liikennemuotojen keskinäisen suhteeseen. 

Saavutettavuuden indikaattorien ymmärrettävyyden edellytyksenä on, aivan kuten tiiviyden ja 

monimuotoisuuden indikaattoreiden kanssa, tieto siitä, minkäkokoiseen alueeseen laskenta 

suoritetaan. Oman haasteensa indikaattorien toiminnalle asettaa verkostoa pitkin tapahtuvan 

laskennan kompleksisuus, jonka intuitiivinen hahmottaminen vaatii hieman harjaannusta. 
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SCALE1: KORTTELI S+ M L 

Välillisyys 

   

Läheisyys 

   

Suoruus 

   
 

SCALE2: ALUE S+ M L 

Välillisyys 

   

Läheisyys 

   

Suoruus 
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3. Johtopäätöksiä 
 

Tässä koosteessa esitetyt kartat ovat Netzstadt -analyysityökalun kehityksen ensimmäinen 

iterointikierros. Valittu lähtökohta analyysien tekemisestä rakennuskannan ja tieverkon pohjalta toi 

mukanaan muutamia huomionarvoisia seikkoja. Vaikka rakennettuun kerrosalaan ja tehokkuuteen 

perustuville mittareille on löydettävissä täydentäviä analyysejä, ei niiden käyttöönotto kuitenkaan ole 

täysin vaivatonta. Vaikeudet on jaettavissa kahteen päätyyppiin, joista toisen muodostaa käytetyn 

menetelmän ymmärrettävyys, toisen menetelmän käytön edellyttämät aineistovaatimukset. 

Tiiviys, tai tutummin tehokkuus, on arvioidusta indikaattoreista tutuin, mutta osoittautui työn aikana 

yllättävän haastavaksi analysoitavaksi. Heti kun hylkäämme tonttia tai kaava-aluetta koskevan 

aluerajauksen, kysymykseksi nousee minkä kokoisen vertailunaapuruston tiiviydestä olemme 

kiinnostuneet. Toinen vaikeus koskee tässäkin esiin nostettuja kolmea tiiviyden ulottuvuutta: 

asukkaita, työpaikkoja ja palveluita. Kaikkien näiden analyysi olemassa olevasta rakenteesta on 

triviaalia samoin valmiin suunnitelman. Suunnittelutyövälineen kannalta haasteena on löytää 

suunnitteluperusteet kyseisten toimintojen allokointiin. Yhtenä vaihtoehtona tähän ovat eri 

saavutettavuuden indikaattorit. 

Tutkitusta kolmesta indikaattoriryhmästä teknisesti helpoimmin sovellettavan näyttää muodostavan 

monimuotoisuuden mittaristo. Kaikki tehdyt analyysit perustuivat lähtöaineistona käytettyyn 

rakennuskantaan ja analyysit rakennuksien keskinäisiin suhteisiin ja rakennusten väliin jäävään tilaan. 

Vaikeuden muodostaa uusien indikaattorien ymmärrettävyys: Mitä mikäkin indikaattori lopulta 

indikoi? Kompaktit tontit kuvaavat rakennettavuutta, kun taas kompakti rakennusten välitila 

käytettävyyttä. tai sekoittuneisuus: Minkä ominaisuuden sekoittuneisuutta suunnitelmiimme 

kaipaamme? Kerroskorkeuden? Käyttötarkoitusten? Asuntotyyppien? Julkisivupituuksien? Tarkkaan 

ottaen kukin tämän ryhmän indikaattoreista on itse asiassa indikaattoriperhe samaan tapaan kuin 

edellä kuvatut tiiviyden analyysit. 

Tutkimuksellisesti haastavimman joukon muodostavat saavutettavuuden indikaattorit. Analyysin 

vaikeudet kohdistuvat sekä ymmärrettävyyteen että aineistovaatimuksiin. Monet tämän ryhmän 

mittareista ovat edelleen akateemisen tutkimuksen kohteena, eikä niitä myöskään tässä työssä saatu 

käsiteltyä täysin tyydyttävässä laajuudessa. Rakennuskannan lisäksi tärkeänä aineistona on tieverkko, 

jota koskevalle datalle on asetettava erityisiä eheyttä koskevia vaatimuksia. Tutkitut indikaattorit 

osoittivat kaikki kuvaavansa yhdyskuntarakenteen erilaisia piirteitä, mutta tarkempien johtopäätöksien 

kannalta sekä suunnitelmia että työvälineitä olisi kehitettävä nykyisestä. Tutkimuksessa käytössä ollut 

UNA tools ei lisenssiehtojen eikä käytettävyyden näkökulmasta tunnu optimaaliselta ratkaisulta. 

Muutamia huomioita ensimmäisistä analyysikartoista ja niiden tulkinnasta: 

 Intensiteettikarttojen väriliuku on suhteutettu kuhunkin käytössä olleeseen aineistoon. 

Absoluuttisen mittakaava-asteikon rakentaminen ei paloittain rakentuvassa analyysityössä 

ollut mahdollinen.  Tämän vuoksi kuvien vertailu keskenään vaatii kriittistä suhtautumista. 

 Intensiteettikartta, yhtenäisestä ja havainnollisesta ulkoasustaan huolimatta, ei parhaalla 

mahdollisella tavalla sovellu kaikille indikaattoreille yhtenäisesti, vaan tarkempi tulkinta on 

syytä tehdä itse analyysiaineiston pohjalta. 
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 Seutumittakaavan analyysit edellyttävät usein aineistoja, joita ei suunnittelun yhteydessä ole 

edes teoriassa mahdollista saada (esim. seudun rakennuskanta tai tiestö vuonna 2065) ja 

kaavojen ja maankäyttötietojen muuttaminen analyysein lähtöaineistoksi on oma haasteensa. 

 Tarkastellut vaihtoehdot M ja L olivat lopulta liian samankaltaisia, kovin yksityiskohtaisten 

vertailujen tekemiseen  

 

3.1 Netzstadt-analyysityökalu suunnitelman arvioinnin välineenä  
 

Edellä on kuvattu Netzstadt - menetelmän teoriaa ja kriteerityökalujen käyttöä kolmessa eri 

mittakaavatasossa (seutu, alue ja kortteli) sekä kolmessa eri ajallisessa poikkileikkauksessa (S+, M ja L). 

Suunnittelutyön arvioinnissa kuvataan mallinnustuloksia ja niistä tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä, 

joiden perusteella maankäytön suunnitelmaa on kehitetty ja tullaan kehittämään eteenpäin. Nämä 

havainnot koskevat kaikkia mittakaavatasoja seudullisesta kontekstista kortteli- ja talotyyppitasolle 

saakka. Netzstadt -menetelmä valittiin Sibbesborgin osayleiskaavatyössä yhdyskuntarakenteen 

arviointi ja suunnittelutyökaluksi, koska se kuvaa modernismin perinteistä poiketen 

yhdyskuntarakenteen toimintaa realistisesti ja huomioi useiden eri asioiden keskinäiset vuorovaikutus- 

ja riippuvuussuhteet. Netzstadt -menetelmän indikaattoreita on mallinnettu karttatarkasteluiksi ja 

niiden avulla on pystytty analysoimaan erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutuksia 

kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen ja sen toimivuuteen. Kaikki indikaattorit kuvaavat 

kaupunkirakenteen fyysisiä ominaisuuksia eri tavoin (tiiviys, kytkeytyneisyys, saavutettavuus, jne.) 

Menetelmä on osittain vaikeaselkoinen teoreettisena mallina, mutta käytännössä siitä johdettavat 

havainnot ovat melko yksinkertaisia. Samoin kuin liikennesuunnittelussa on hyvin samankaltaisia 

piirteitä teoreettisten menetelmien ja käytännön välisessä suhteessa. Yhdyskuntarakenteen toiminta 

ei kuitenkaan koskaan ole yksiselitteistä eikä sitä ole tarve pelkistää. Menetelmän soveltamisen ideana 

on tuottaa mitattavaa tietoa suunnitteluratkaisujen taustaksi, jotta ratkaisuja voidaan perustaa 

tunnetuilla oletuksilla tehtyihin mallinnuksiin. Tästä erotuksena liikennesuunnittelun ratkaisut 

perustuvat mallinnukseen, jonka lähtöoletuksia juuri kukaan ei tunne ja kaupunkisuunnittelun 

ratkaisut perustuvat usein suunnittelijan kokemukseen ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Analyysi 

tarjoaa myös välineen keskustella suunnittelun lähtökohdista. 

Seuraavassa on listattu havaintoja kaavaluonnoksen mukaisesta maankäytöstä laaditusta analyysistä. 

S+  -vaihe kuvaa nykyistä maankäyttöä, johon on lisätty toteutettuna vireillä olevat kaavahankkeet. M -

vaihe kuvaa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen mukaista maankäyttöä ja L -vaihe tilannetta noin 

vuonna 2050, jolloin Sibbesborgissa on raidejoukkoliikenteen asema. 

 

Tiiviyden indikaattorit  

- S+ vaiheessa kasvatetaan Söderkullan nykyisen keskustan tiiviyttä, väestömäärää ja palveluita. Koko 

alueen kehittäminen tukeutuu olemassa olevaan keskustaan vahvistaen sitä.  

- Eriksnäsin omakotitaloalue aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajoamisen. Väljyys alueella on niin 

suuri, että tiiviyden indikaattoreita kuvaavissa kartoissa alue ei edes erotu rakentamisalueena. 

- M-vaiheessa tiiviys lisääntyy Sibbesborgin keskeisillä alueilla ja L -vaiheessa keskusta kasvaa kiinni 

Söderkullan nykyiseen keskusta-alueeseen.  
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- Työpaikkojen ja palveluiden sijoittumisessa pyritään siihen, että molempia olisi tarjolla tasaisesti 

koko kaupunkirakenteen alueella. Analyyseissä ei ole eroteltu julkisia ja kaupallisia palveluita eikä 

erilaisia työpaikkoja (palvelut, pienteollisuus, logistiikka, jne). Työpaikkojen sijoittumista kaikkialle 

kaupunkirakenteeseen tukee tavoite etätyön ja pienyrittäjyyden mahdollisuuksien edistämisestä. 

- Palveluita on vaikea kuvata Netzstadt -indikaattoreilla, ellei julkisia ja kaupallisia palveluita eroteta 

toisistaan. Maankäytön alustavissa luonnoksissa ei ole vielä käytettävissä riittävää dataa tämän 

indikaattorin projektion kuvaamiseen kartalla. 

- Seudullisesti tarkasteltuna tiiviyden kasvu tasapainottaa seudun rakennetta erityisesti 

väestötiheyden osalta. Vasta L-vaiheessa hahmottuu kaupunkirakenteen kuroutuminen idän 

suuntaiseksi kehityskäytäväksi. 

- Työpaikkojen sijainti laajenee yleisesti koko seudulla. Seudun vyöhykkeisyys, Marja-radan ja Kehä IV 

vyöhykkeiden vaikutus alkaa näkyä. Helsingin keskusta ei enää korostu ainoana 

työpaikkakeskittymänä vaan päinvastoin sen merkitys kokonaisuudessa pienenee. Myös 

palveluiden tiiviyden osalta sama kehitys näkyy selvästi koko metropolialueella. Palveluiden ja 

työpaikkojen sijoittuminen tasaisesti on metropolialueen tasapainoisen kehityksen kannalta 

merkittävä asia. Käytännössä tämä vähentää pakollista liikkumistarvetta ja vaikuttanee jollain 

aikavälillä myös liikennesuunnitteluun. 

- Sipoon kunnan alueella jo M-vaiheessa KeNi-radan kehityskäytävä hahmottuu selkeästi 

yhdyskuntarakenteen tiivistymisen kautta. Östersundomin ja Sibbesborgin aluekeskukset sen sijaan 

erottuvat erillisinä tiivistyminä, joiden välissä säilyy vielä M-vaiheessa laajat viherkäytävät. 

 

Monimuotoisuuden indikaattorit  

 

- Monimuotoisuus on asetettu suunnittelun tavoitteeksi muun muassa Sibbesborgin kehityskuvassa. 

- Pilkkoutumisen indikaattorilla kuvataan maankäytön monimuotoisuutta. Pilkkoutuneisuuden 

lisääminen tarkoittaa käytännössä erilaisia tonttikokoja, pieniä tontteja ja erilaisia omistusmuotoja.  

- Pilkkoutuneisuutta voidaan lisätä kaikissa toteuttamisen vaiheissa, mutta tämä edellyttää 

maapolitiikalta toimenpiteitä. Maapolitiikassa suositaan pieniä tontteja ja hartiapankkirakentamista 

sekä ryhmärakentamista ja vältetään suuria aluerakentamisprojekteja ja suuria sopimusalueita 

yhden rakennuttajan kanssa.  

- Kompaktiuden indikaattoria voi tulkita eri tavoin. Neliö korttelimuotona mahdollistaa tehokkaan 

maankäytön, mutta ei välttämättä muodosta elävää katutilaa. Korttelitutkielmissa on päädytty 

kompaktiuden indikaattorista huolimatta syviin tontteihin, joissa on mahdollistaa muodostaa kapea 

rakennusmassa rajaamaan katutilaa ja käyttää korttelin sisäosa joko puutarhaksi tai sijoittaa tontin 

perälle esimerkiksi työtilaa. Kompaktiuden indikaattori ei siis käytännössä ole kovin hyvin 

sovellettavissa eikä ohjaa kuntataloudellisesti tai kaupunkikuvallisesti parhaisiin ratkaisuihin. 

- Rakenteen väljyyttä on tutkittu arkkitehtuuri –työpaketissa (Learning from Söderkulla). 

Korttelimallien analyysillä tutkittiin väljyyden käsitettä olemassa olevassa rakenteessa ja näitä 

havaintoja on sovellettu uuden maankäytön korttelirakenteen tutkielmissa. Tavoitteena on 

säilyttää alueelle tyypillinen väljyys, joka koetaan arvokkaana. 

- Väljyyden indikaattorit ovat vaikeita tulkita, koska ne suhteutuvat olemassa olevaan ympäristöön. 

Esimerkiksi Eriksnäsin omakotitalo-alue näyttäytyy S+ vaiheessa tiiviinä, mutta M ja L vaiheissa 

kaikista väljimpänä alueena.  
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- Sekoittuneisuuteen vaikuttaa talo- ja korttelityypit sekä katutilan määrä. Katu mahdollistaa eri 

toiminnot, sillä kadun varrelle voi sijoittua toimitiloja. Rakennuksissa sekoittuneisuus tarkoittaa 

erikokoisia asuntoja ja eri hallintamuotoja, pohjakerroksessa voi olla liiketiloja ja 

asuinrakennuksissa myös työtiloja.  

- Sekoittuneisuuden indikaattorin esimerkkinä on tarkasteltu eri kerroskorkeuksien vaihtelua, mikä ei 

yksistään luo sekoittuneisuutta. 

- Seudullisesti sekoittuneisuus eri indikaattoreilla tarkasteltuna lisääntyy vain vähän. Sipoo 

kokonaisuutena säilyy kehityksestä huolimatta homogeenisenä. 

 

Saavutettavuuden indikaattorit  

- Suunnitteluratkaisuissa katuverkko ja kevyen liikenteen verkosto konkretisoivat saavutettavuutta.  

- Saavutettavuuden indikaattoreilla tunnistetaan muun muassa kaupan kannalta hyviä sijainteja. 

- Sibbesborgin alustavissa maankäyttösuunnitelmissa on pyritty muodostamaan mahdollisimman 

paljon hyviä sijainteja, joiden kautta liikennevirrat suuntautuvat. Liikenneverkon muodossa tämä 

tarkoittaa jatkuvaa katuverkkoa, jossa joka paikasta pääsee toisaalle useaa eri reittiä pitkin. 

Päättyviä katuja vältetään.  

- S+ vaiheessa hahmottuu selvästi harvan tieverkon ominaisuudet – vain osa alueista pääteiden 

risteyksissä on hyvin saavutettavia. 

- Saavutettavuudesta ei ole käytettävissä seudullista tasoa, jossa metron ja moottoritien vaikutus 

alueiden saavutettavuuteen kävisi ilmi.  
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