
 

 

 
 

Näin YIT hyödyntää Spacemakeriä täydennysrakentamisessa 

 

 

Kuva: YIT. 

 
YHTEENVETO: 

●  Hankekehittäjä ja rakennusyhtiö YIT on hyödyntänyt Spacemakeriä vuoden 2021 
alusta alkaen erilaisissa projekteissa mukaan lukien täydennysrakentaminen. 

●  Tällä hetkellä Spacemakeriä käyttää kymmenkunta YIT:n työntekijää. 

●  Spacemaker on säästänyt YIT:n tarjousprosessin työaikaa. Kaiken kaikkiaan 
työskentely on tehostunut noin 20 prosenttia. 

●  Spacemakerin avulla YIT:n tiimi pystyvät helposti analysoimaan lukuisia tontin ja 

asuntojen arvoon vaikuttavia ominaisuuksia, mikä auttaa ymmärtämään nopeasti 
hankkeen mahdollisuudet ja riskit, jotka ovat kriittisiä kannattavuuden arvioinnissa. 

●  Spacemakerin visualisointi- ja 3d-työkalut helpottavat suunnitelmien 
havainnollistamista hankkeen muille osapuolille, kuten alueen asukkaille. 

●  YIT:n tiimi on pitänyt Spacemakeriä helppokäyttöisenä ja arvostavat erityisesti 

intuitiivista käyttöliittymää ja nopeaa projektien perustamista. 

 
Hankekehittäjä ja rakennusyhtiö YIT toimii yhdeksässä Euroopan maassa ja rakentaa niin asuntoja, 
liiketiloja, julkisia rakennuksia kuin infrastruktuuria. Riippumatta kohteesta tai hankkeen 



 

 

mittakaavasta tavoitteena on luoda hyviä, houkuttelevia kaupunkiympäristöjä, joissa on miellyttävä 
elää ja työskennellä. 

 
Digitaaliset työkalut yleensä ovat YIT:llä laajasti käytössä. ”Ne ovat nykyään erittäin tärkeitä 

suunnittelutyössä. Oma data- ja analytiikkatiimi tekee meillä markkina-analyysiä, hinta-analyysiä ja 
paikkatietoihin liittyvää analyysiä ja hyödyntää isoja datamassoja eli big dataa”, kertoo 
hankekehityspäällikkö Ilkka Oikarinen. YIT on käyttänyt Spacemakeriä vuoden 2021 alusta alkaen 
erilaisiin projekteihin mukaan lukien täydennysrakentaminen. 

 

 

Ilkka Oikarinen, YIT:n hankekehityspäällikkö. Kuva: YIT. 

 
Oikarinen työskentelee YIT:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen maanhankinta- ja 
tonttikehitystiimissä. Tiimin tavoitteena on hankkia rakennusoikeutta YIT:lle. Tavoitteen 
saavuttamiseksi laaditaan tontinkäyttöluonnoksia, tehdään markkina-analyysejä siitä, millaista 
hintatasoa tietystä tontista voidaan maksaa, neuvotellaan maanomistajien kanssa sekä ostetaan tontit 

ja kaavoitetaan ne rakentamiskelpoisiksi yhdessä kuntien kaavoitusviranomaisten kanssa. 

 
Tällä hetkellä tiimin pääkaupunkiseudun portfoliossa on useita asuntorakentamisen hankkeita. 
Hankekoko vaihtelee noin 2 000 kerrosneliömetristä, joka vastaa yleensä noin 6–8-kerroksista 
peruskerrostaloa, aluehankkeisiin, jotka kattavat useita asuinkerrostaloja. 



 

 

 

 
Ilkka Oikarinen työskentelee YIT:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen tonttien maanhankinta- ja tonttikehitystiimissä. 
Kuva: Veikko Venemies 

 
Analyysi on ratkaisevan tärkeää kohteen kannattavuuden arvioinnissa   
Täydennysrakentamisen rooli on korostumassa kaupunkirakentamisessa. Esimerkiksi Helsingin 

kaupunki on linjannut, että täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta, mikä tukee 
kaupungin ilmastonmuutoksen hillitsemis- sekä alueellisen työpaikka- ja palvelurakenteen 
kehittämistavoitteita.  

 
Voidakseen tehdä tarjouskilpailuissa oikeat valinnat, mistä kohteista ylipäätään kannattaa tarjota, 
ennakkoanalyysi on keskeisessä roolissa. Spacemakerin avulla YIT on saanut entistä paremman 

ymmärryksen tarjottavasta kokonaisuudesta. Potentiaalisia kohteita on runsaasti. Siksi on tärkeää 
varmistaa, että yritys vie eteenpäin vain kannattavia ja hyvän kaupunkiympäristön vaatimukset 
täyttäviä kohteita. Lisäksi aika on usein ratkaiseva tekijä.  

  
Spacemakeristä on nopeasti tullut keskeinen työkalu kohteiden analysointiin. Se auttaa YIT:n 
maanhankintatiimiä ymmärtämään nopeasti hankkeiden mahdollisuudet ja riskit. ”Kilpailu hankkeista 

on kovaa. Meille on tärkeää, että ne projektit, jotka menevät eteenpäin, on tarkkaan tutkittu ja 
analysoitu, jotta projekti on meille kannattava. Spacemaker tuo sisäiseen analyysiimme tiedollisen 
lisäarvon. Osaamme analysoida tarkemmin reunaehtoja, mistä maksetaan ja mitä tarjotaan”, Oikarinen 
kertoo.  

  
YIT:n tiimiä palvelee hyvin käytännönläheisesti se, kuinka Spacemakerin avulla pystyy analysoimaan 
lukuisia esimerkiksi asumismukavuuteen ja sitä kautta asuntojen ja tontin arvoon vaikuttavia 

ominaisuuksia. Käyttäjä saa suoraan ohjelmasta visualisoidut analyysit niin liikennemelusta, 
näkymistä, tuulista kuin auringonvalosta.  



 

 

Kannattavuuteen vaikuttavia kriteereitä on paljon. Niistä merkittävin on tontin sijainti, koska se 
vaikuttaa keskeisesti asuntojen hintatasoon. ”Asuntojen hintaan vaikuttavat mm. ympäristön brändi ja 
maine, mahdollisuus kiinnostaviin näkymiin sekä ympäröivät palvelut ja joukkoliikenneyhteydet. 
Parissa kohteessamme olemme havainneet Spacemakerin näkymäanalyysin avulla, että vastoin 
ennakko-odotuksiamme asuntoihin on ollut saatavissa merinäkymiä, millä on ollut suuri lisäarvo.”  

 
Kannattavuuden analyysissä tutkitaan myös tontin muotoa ja sitä, miten se vaikuttaa massoitteluun ja 
pysäköintiratkaisuihin. Jos esimerkiksi ilmenee, että pitää tehdä maanalaista pysäköintitilaa, se nostaa 
hankkeen kustannuksia. Myös voimassa olevasta yleiskaavasta tulee erilaisia reunaehtoja, kuten 
tonttitehokkuus eli se, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Lisäksi pitää huomioida, kuinka maaperä 
vaikuttaa perustamisolosuhteisiin. 

 

 

Spacemakerin näkymäanalyysin käyttäminen auttoi YIT-tiimiä ymmärtämään paremmin, miten näkymät kiinnostaviin 
kohteisiin vaikuttaisivat asuntojen arvoon. 

 
Visualisointi parantaa keskustelua  
Täydennysrakentaminen vaatii usein enemmän analysointia ja tarkempaa suunnittelua verrattuna 
kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitseviin hankkeisiin. Spacemakerin hyötynä Oikarinen pitää juuri 
sitä, kuinka sillä pystyy huomioimaan nämä vaatimukset tiiviissä, olemassa olevassa 
kaupunkirakenteessa. ”Meille on iso etu, että Spacemakerillä voimme etukäteen tutkia, miten uudet 
rakennusmassat vaikuttavat kohteessa naapuritalojen asukkaiden näkymiin, kuinka lähelle uutta 
voidaan rakentaa ja millaisiksi piha-alueet muodostuvat.”  

 
Hän muistuttaa, että täydennysrakentamisen toteutuminen riippuu voimakkaasti kaavoituksesta, 
johon vaikuttavat poliittiset päätökset. Suomessa kunnilla on kaavoitusmonopoli ja kunnat myös 
vetävät kaavoitukseen liittyvät asukastilaisuudet. Muutos saattaa aiheuttaa vastustusta. 
”Spacemakerin havainnollistamisvälineet ovat tärkeä apuväline myös keskusteluissa maanomistajien 
ja alueen asukkaiden kanssa. Keskustelua helpottaa se, että voimme helposti visualisoida projektia ja 
tehdä näkyväksi, mikä on sen vaikutus ympäristöön”, Oikarinen sanoo.  

 
Spacemaker tehostaa tarjouksen tekoa ja säästää aikaa  
Spacemaker on tehostanut tarjouksen laatimista ja lyhentänyt tarjouksen tekemiseen käytettävää 
aikaa. ”Meidän workflow on tehokkaampaa Spacemakerin myötä. Luonnosmaisen 
tontinkäyttösuunnitelman saamme tehtyä itse Spacemakerillä nopeasti”, Oikarinen luonnehtii.  



 

 

 
Ajansäästö tarkoittaa myös kustannusten pienentymistä. Kaiken kaikkiaan työskentely on Oikarisen 
arvion mukaan tehostunut Spacemakerin ansiosta parikymmentä prosenttia.  

 
Tällä hetkellä Spacemakeriä käyttää kymmenkunta YIT:n työntekijää. Hänen mukaansa YIT:n 
työntekijät ovat pitäneet Spacemakeriä helposti omaksuttavana ohjelmistona. Yhden päivän 
johdantokurssilla hänelle kävi selväksi, että käyttäjä, jolla on entuudestaan kokemusta digitaalisista 
suunnittelutyökaluista, pystyy nopeasti aloittamaan Spacemakerin itsenäisen hyödyntämisen. Hyväksi 
koettu Help Center -osio antaa tarvittaessa näppärästi vastauksia, kun apua tarvitaan.  

 
Ohjelmisto on helpottanut ja mahdollistanut nopeamman workflow’n luomista.  
Oikarinen: ”Projektien perustaminen on Spacemakerillä nopeaa ja näppärää, sillä käyttäjä saa nopeasti 
luotua maaston korkomallit ja tuotua avoimista aineistoista dataa, kuten olemassa olevat rakennukset 
ja tieverkon. Suomessa on tuotavissa paljon julkishallinnon paikkatietodataa ja rakennusmassa-
aineistoa. Spacemakerin käyttöliittymä on intuitiivinen, ja sillä voi tehdä nopeasti 
tontinkäyttöluonnoksia esimerkiksi siitä, miten paljon tutkittavalle tontille on mahdollista toteuttaa 
uudisrakentamista kannattavasti.”  

 
Hyödyllistä on myös se, kuinka Spacemaker generoi automaattisesti asuntopohjia. 
Hankekehitysvaiheessa on mahdollista nähdä nopeasti mm. se, kuinka runkosyvyys vaikuttaa 
asuntojen avautumissuuntiin.   

 
Täydennysrakentaminen palvelee kaupunkien kestävää kehitystä  
Ilkka Oikarinen muistuttaa, että täydennysrakentamiseen liittyy merkittäviä koko yhteiskuntaan 
liittyviä vaikutuksia. ”Täydennysrakentaminen palvelee kaupunkien kestävää kehitystä . Energiaa 
säästetään, kun ei tarvitse tehdä niin paljon uutta kunnallisinfraa ja kun hankkeita syntyy olemassa 
olevien joukkoliikenneyhteyksien varaan. Ylipäätään saadaan tehokkaampia kaupunkirakenteellisia 
ratkaisuja”, hän korostaa.  

 
Lisäksi tärkeä perustelu täydennysrakentamiselle on kaupunkitaloudellinen näkökulma. ”Esimerkiksi 
vanhassa lähiössä ikärakenne vinoutuu ajan kuluessa, jolloin alue taantuu. Kun alueelle saadaan uusia 
asukkaita eli asiakkaita yrittäjille ja julkisille palveluille, lähiöön tulee elinvoimaa”, Oikarinen sanoo. 
 


