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TAVOITE JA MERKITYS 

• Saada käsitys täydennys- ja lisärakentamisen toteutumisen 

edellytyksistä ja keinoista niiden parantamiseksi sellaisissa 

olosuhteissa (Oulun Kaukovainiolla), joissa maanarvo ja 

rakennusoikeuden hinta on keskustojen ja pääkaupunkiseudun 

tasoa vaatimattomampi 

• Tutkimustiedolla on laajempaa merkitystä maakuntiin 

sijoittuvien asuinalueiden täydennysrakentamisen edistämisen 

kannalta 
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KAUKOVAINIO 
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ONGELMA  

• Asunto-osakeyhtiöille koituva taloudellinen hyöty jää 

riittämättömäksi ja lisä-/täydennysrakentamisen 

kannustevaikutus sen myötä laimeaksi niin kauan kun tilaa 

etsitään kiinteistöjen rajojen puitteissa (vapaat tontinosat, 

pysäköintialueet, ullakkorakentaminen) tai houkuttimiksi 

tarjotaan lähiympäristön laadullisia parannuksia 
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TAVOITE 

• Selvittää tekijöitä, jotka mahdollistavat riittävän laajan 

rakennusoikeuden muodostamisen ja käsittelyn kiinteistöjen 

rajoja häivyttävän yhteistyön myötä 
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PAIKALLISET EDELLYTYKSET 

• Olemassa olevien asuntojen neliöhinnat ovat uudisasuntojen 

rakentamiskustannuksia alhaisempia   
• Oulussa asuntojen hinnat ja tonttivuokrat on pidetty alhaisina 

tehokkaan maapolitiikan avulla 

• Vuokratonteilla sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt eivät voi myydä 

mahdollista lisärakennusoikeutta 
• Etukäteisvuokra (Helsingissä 1/3-2/3 arvonnoususta) 

• Tontinvuokran alennus (Tampereella) 

• Oulussa vuokrat jo valmiiksi alhaiset 

• Onko täydennys- ja lisärakentamiselle markkinoita?  

• Motivoivatko kehitettävät kokonaisuudet ja  

 hinnat asunto-osakeyhtiöitä/kehittäjiä? 
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖN EDELLYTYKSET 

• Tarveselvitykset ja hankesuunnittelu tärkeitä 

• Taloyhtiöillä ei ole asiantuntemusta eikä muita resursseja 

• Asukkaat eivät halua investoida ennen kuin hyödyt ovat selvillä 

• Taloudellista tukea olisi tarvetta suunnata täydennys- ja 

lisärakentamisen hankeselvityksiin ja -suunnitteluun 

• Elinkeinoriskin sisältävään toimintaan vaaditaan asunto-osakeyhtiössä 

kaikkien osakkeenomistajien suostumus 

• Tarpeen kertaluonteinen ja riittävän suuri taloudellinen hyöty 

• Asunto-osakeyhtiöiden tarpeet eivät kaupunkisuunnittelun keskiössä 
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EDELLYTYKSIÄ YHTEISTYÖHÖN  

PERUSTUVISTA PYSÄKÖINTIRATKAISUISTA? 
 

• Rakenteellinen pysäköinti maan alla liian kallista 

• Yhteinen pysäköintitalo voisi olla mahdollinen 
• Ongelmana rakennusvaiheen rahoitus 

• Ei olla valmiita sitomaan pääomaa hankkeeseen, jonka tuotto tulee 

vasta myöhemmin 

• Rakennusyhtiöt rakentavat pysäköinnin mieluummin kohde kerrallaan 

• Asukkaiden maksuhalukkuus usein vähäinen 
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EDELLYTYKSIÄ YHTEISPIHOISTA? 

• Perustaminen yksinkertaista, mutta käyttövaiheessa törmätään 

usein hankaluuksiin 
• Kustannuksista, velvollisuuksista ja käytöstä sopiminen 

• Yhteispihan perustaminen olemassa olevaan kortteliin 
• Uuden erillisen tontin muodostaminen pihaa varten 

• Asemakaavan tai tonttijaon muutos 

• Rasiteoikeuden muodostaminen 

• Muu sopiminen 

• Yhteispihan hallinto  
• Alueellinen palveluyhtiö 

• Hallinnonjako ”osuuskunta” 
• Kootaan yhtiöistä hallitus, joka palkkaa isännöitsijän 

• Kilpailutetaan kiinteistönhuolto 
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• Yhteispihan perustaminen olemassa olevaan kort- 

 teliin haasteellisempaa kuin uudiskortteliin 
 

 

 



KUNNAN EDELLYTYKSET 

• Hankeveturina toimiminen edellyttäisi resursseja 
• Aloitettava imagotyöstä 

• Hyötyjen viestiminen asukkaille 

• Täydennysrakentaminen on kaupungin kannalta halvempaa kuin 

uudisalueiden rakentaminen 
• Täydennysrakentamisen subventointi 

• Tontinluovutukseen ja -vuokraukseen kytkettävät porkkanat ja 

kynnysehdot 

• Toteutuskelpoisuuden selvittäminen viimeistään 

asemakaavoitusvaiheessa 

• Pysäköintinormin säätely 
• Panostaminen joukkoliikenteeseen ja  

 kevyen liikenteen yhteyksiin 

• Pysäköintinormin kytkeminen alueiden sosiaalisen  

 rakenteen tarkasteluun? 
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MAAKUNTALÄHIÖN  

TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN 

TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 

• Eri osapuolilta puuttuu resursseja sekä toteutuskelpoisen 

hankkeen muodostamiseksi että laajan, pitkäkestoisen 

hankkeen käsittelemiseksi 
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ALUEELLISTEN TOIMIJOIDEN EDELLYTYKSET? 
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ERILAISIA ALUEELLISIA TOIMIJOITA 
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Tohtorikoulutettava, arkkit. Tiina Hotakainen 

• Kaupunkien (suunnittelu)virastot tai niiden yksiköt 

• Kumppanuudet ja kumppanuusyhtiöt 

• Kehitysyhtiöt, erikoistuneet kehitysyhtiöt 

• Projektit 

• Järjestöt, yhdistykset, muut ruohonjuuritason toimijat 

• Markkinointiin ja mediaan erikoistuneet toimijat 

• Kauppa- ja liikekeskukset, muut kaupalliset toimijat 

• Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 

• Vuokrayhtiöt ja kunnalliset asuntoyhtiöt 

• Rakennusyhtiöt 

• Energia- ja teknologiayhtiöt 

• Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yksiköt/projektit 

 
 

 

 



ALUEELLISTEN TOIMIJOIDEN EDELLYTYKSET 
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Tohtorikoulutettava, arkkit. Tiina Hotakainen 

• Suurilla ja (poliittisesti) merkittävillä alueilla useita 

erikoistuneita alueellisia toimijoita (kuten kehitysyhtiöitä), 

joilla omat tehtävänsä 

• Pienillä alueilla kansalaisaktivismia ja ruohonjuuritason 

toimintaa 

• Voi olla samanaikaisesti useita erikokoisia alueellisia toimijoita 

• Alueellisten toimijoiden toimintaedellytysten tutkiminen 

jatkuu…  
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