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TYÖPAJA: SUUNNITTELUESIMERKKEJÄ JA RATKAISUMALLEJA 

 

I Täydennysrakentamisen taloudelliset reunaehdot -ryhmä 

Täydennysrakentamisesta koituvan taloudellisen hyödyn arviointi ja kustannevaikutukset. 
 

Alustukset:  
 Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoimaisuuden lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla 

(SEULI) -hanke: Täydennysrakentamisen vaikutus asuntojen hintoihin  

tutkijat Jaakko Vihola ja Antti Kurvinen, TTY (esitys nettisivuille) 

o Tutkimus etenee aikataulussa: taloyhtiött kiinnostuvat täydennysrakentamisesta, mikäli saavat 

siitä selkeää taloudellista hyötyä 

o SEULI-hanke tutkii myös jatkossa, minkälaisia palveluja arvostetaan asuinalueilla 

 

 Kaupunkikeskustan täydennysrakentamisen haasteet – case Oulu 

 Jukka Laaksonen, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy (esitys nettisivuille) 

o Laaksonen kehittänyt Oulun kaupungin tilaamana työvälineen, jonka avulla pyritään helpottamaan 

korttelikohtaista täydennysrakentamista, kehittämistä ja uudistamista 

o täydennysrakentamishankkeen onnistumisen edellytyksiä ovat mm. kaupungin kehittämis-

strategia, johon yksittäisiä hankkeita voi liittää, vähän hankeosallisia, suppea omistajapohja, 

vahva hankeveturi… 
 

Työpajatyöskentely: 

Puheenjohtajana toimi Sari Hirvonen-Kantola, Oulun yliopistosta, sihteerinä Irene Väkevä-Harjula, ARAsta 

Keskustelu on myös nauhoitettu opiskelijakäyttöön. 
 

Esiin nostettuja kysymyksiä, joita voidaan työpajassa tarkastella siitä näkökulmasta, mitä (uusia) ratkaisuja 

näihin on löydetty tai voitaisiin löytää? Ja mitä toimenpiteitä niiden ratkaisu eri toimijoilta vaatisi? 

 

1. Taloyhtiö haluaa tietää varmasti kustannukset (mitä viivan alle jää) ennen kaavamuutosprosessin aloittamista. 

Maankäyttösopimus ja sen kustannukset voidaan määritellä kuitenkin vasta myöhemmin. Mitä tapoja on ratkaista 

tämä ristiriita? 

o ongelmaan ei ole – ainakaan vielä - yhtä ratkaisumallia, mutta seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon: 

o pyrkimys korttelikokoisiin hankekokonaisuuksiin 

o hankkeiden suunnittelu proaktiivista ja pitkäjänteistä 

o ajanhallinta tärkeää 

o taloyhtiöt vaikeita päätöksenteon kannalta - löytyykö osaava hankeveturi mm. uusi perustettava yhtiö? 

o taloyhtiölle eivät pelkästään laadulliset parannukset ole riittäviä – talous painaa enemmän 

o taloyhtiössä tarvitaan pitkän tähtäimen taloudellista suunnittelua 

o voisiko ministeriö/ARA parantaa Asuinalueiden kehittämisohjelmassa mukana olevien lähiöiden brändiä 

ohjelmarahalla? 

o maankäyttökorvauskäytäntö pitäisi yhtenäistää ja järkevöittää, koska se nykyisellään estää hankkeiden 

toteutumista 

 

o miksi taloyhtiötä ylipäätään rangaistaan maankäyttökorvuksella, jos täydennysrakentamishanke on 

kaupungin strategian mukainen? Lyhytnäköistä toimintaa! 

o helpotetaan maankäyttömaksuja 

o helpotetaan pysäköintinormeja 

 

2. Taloyhtiöillä on isot luulot rakennusoikeuden hinnasta ja ne pettyvät kuullessaan toteuttajalta arvion ja luopuvat 

täydennysrakentamisajatuksista. Ratkaisuja? 

 

o selkeitä esimerkkejä ja vertailunäkökulmia onnistuneista hankkeista yleiseen jakoon 
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o miten taloyhtiö rakentaa kumppanuuksia täydennysrakentamiseen? Mikä taho veturiksi? 

o taloyhtiön pitää saada riittävä korvaus vaivannäöstä, jotta hanke käynnistyy  

o vallalla käsitys, että ”hillot” valuvat usein rakennusliikkeille 

o miten taloyhtiöitä voidaan auttaa verkottumaan ja käynnistämään hankkeita yhdessä? 

o kaupungit/rakennusliikkeet markkinoivat uusia asuinalueita, voisiko kaupunki markkinoida vanhojakin 

alueita? 

o riskienhallinta kannattaisi viedä alueajatteluun 

 

3. Taloyhtiöt tarvitsisivat samassa paketissa tietoa kaikista asiaan vaikuttavista tekijöistä mm. verotuksesta, 

kaavoituksesta, siitä millaista asiantuntija-apua tarvitaan jne. Mitä vähemmän osakkeenomistajat tuntevat 

epävarmuutta, sitä paremmin he uskaltavat lähteä mukaan hankkeeseen. Mitä keinoja olisi saada kiinteistön 

omistajille tietoa ja kannustavia esimerkkejä täydennysrakentamishankkeista? Miltä tahoilta saa lisätietoa?   

 

o taloyhtiöille yhden luukun palvelu – kuka tarjoaa? /yritykset? konsultit? alueasiamies vrt. hissiasiamies? 

o täydennysrakentamiseen monipuolinen työkalupakki: yleispätevät mallit, mistä taloyhtiöille rahoitusta? 

Kuka laatii? ARA?! 

o asukkaiden epäluuloisuutta pitäisi puolueettoman tiedon jakamisella vähentää 

o usein ensin kovaa vastustusta, mikä lientyy ajan kuluessa, kun ”järki” voittaa 

o täydennysrakentaminen putkiremontin yhteydessä 

o selkeät säännöt, mitä taloyhtiö saa esim. 400 €/m2 tai 600 €/m2 

o täydennysrakentamisen ajankohdaksi uudistettavat vuokrasopimukset tai laadittavat vuokrasopimukset 

o voidaanko täydennysrakentamisen esiselvitystyötä tukea valtion taholta? – kukaan ei halua nyt maksaa 

o porkkanaa vai keppiä mm. kiinteistöveron kautta esim. vero laskee, kun tontin tehokkuus kasvaa? 

o aloitetaan täydennysrakentaminen kaavoittamalla ns. turhat alueet; tyhjät tontit, nurmikonpläntit  

o tehdään käyttötarkoituksen muutoksia mm. vanhoja teollisuustontteja asumiskäyttöön 

o pysäköintiä jämäköitetään perustamalla alueellinen pysäköintiyhtiö 

o käynnistetään täydennysrakentaminen isoista vuokrataloyhtiöistä eli syödään norsu paloissa! 

o kannattaisiko perustaa lähiön kehittämisyhtiö/osuuskunta edistämään lähiön asiaa? 

o panostetaan täydennysrakentamisessa lähiöihin – samalla vähennetään segregaatiota  

 

4. Täydennysrakentaminen ja autopaikat: olemassa olevat yleensä pintapaikat täytyy säilyttää tontilla, koska ”vanhat ” 

asukkaat vastustavat autopaikan siirtymistä kauemmaksi. Lisäksi uuden rakennusoikeuden autopaikkojen tulisi 

mahtua johonkin, yleensä kaikki maan alle. Taloudellinen yhtälö kaatuu tähän. Mitä ratkaisuja olisi? Uudelle 

rakennusoikeudelle pienemmät autopaikkavaatimukset? Täydennysrakentamisalueelle alueellinen pysäköintihalli/-

talo, jonne uudet autopaikat voi osoittaa? Lähiössä autopaikoituksen voisi ehkä ratkaista korttelin sisällä, jos 

kaikki tontit hankkeessa mukana? 

 

o perinteisesti auto haluttu ikkunan alle valvontaan 

o suurilla pysäköintialueilla koettu jatkuvaa ilkivaltaa 

o nykyään ihmiset eivät ole kuitenkaan valmiita maksamaan autopaikasta eivätkä sitä tarvitse 

o voisiko autopaikkavelvoitteesta luopua? 

o asuntokatuja pysäköintiin (talvikunnossapito ongelma?).  


