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KÄSITTEET  

Asemakaava 
Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia vasten ja ohjataan 
rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kunta. ja maisema-
kuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämi-
sen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. (MRL § 50.) 

Asunto-osakeyhtiö 
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, joka omistaa yhden tai useamman rakennuksen. 
Rakennusten pinta-alasta yli puolet on oltava asuinkäytössä. Osakkailla on oikeus 
hallita tiettyä huoneistoa tai rakennuksen muuta osaa. Osakkeenomistajat käyttä-
vät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. (AsOyL § 1 ja § 23.) 

Kiinteistö 
Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistörekis-
teriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja 
yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset 
erityiset etuudet. (KML § 2.) 

Korjausrakentaminen 
Korjausrakentaminen on rakentamista, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdet-
ta toivottuun suuntaan (RAKLIn kiinteistösanasto 2005).  

Kunta 
Kunta on osa julkishallintoa. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia 
ja kestävää kehitystä alueellaan (Kuntalaki § 1). 

Tontti 
Tontilla tarkoitetaan sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka 
on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin (KML § 2). 

Täydennysrakentaminen 
Täydennysrakentaminen on olemassa olevan alueen lisärakentamista. Täydennys-
rakentamisen keskeisenä lähtökohtana on lähiympäristön kokonaisvaltainen pa-
rantaminen, huomioiden alueen fyysiset, toiminnalliset ja laadulliset puitteet. 
(Santaoja 2004, s. 77.) 

Virkamies 
Virkamiehellä tarkoitetaan tässä työssä kunnan palveluksessa olevaa henkilöä. 
Käsitteellä ei oteta kantaa, onko kyseessä virka- vai työsuhde.  
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1 JOHDANTO  

Tämän diplomityön aiheena on täydennysrakentamisen käynnistämisen toimintamallin kehit-
täminen. Tutkimuksen tapaustutkimuksen pilottikohteiden avulla etsitään täydennysrakenta-
mishankkeen käynnistämistä hankaloittavia ongelmakohtia, kehitetään toimintamallin lasken-
tatyökalua sekä muodostetaan täydennysrakentamisen käynnistämisen toimintamallin muo-
dostavat elementit. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Pääkaupunkiseudulla on runsaasti 1960-1990-luvuilla rakennettuja asuinkerrostaloja. Useim-
mat niistä sijaitsevat lähiöissä, joiden sijainti on hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja joista 
löytyvät normaalit päivittäiset palvelut.  

Peruskorjauksen tarve on monissa lähiöiden taloyhtiöissä ajankohtainen. Putki- ja julkisivu-
remontit ovat suurimpia korjauksia, ja ne nielevät myös eniten osakkaiden rahaa. Vanhoissa 
kerrostaloissa asuu usein paljon vanhempaa väkeä, joilla ei välttämättä ole riittäviä tuloja kor-
jauskustannusten kattamiseksi. Osakkaiden maksamaa rahasummaa on mahdollista vähentää 
muun muassa myymällä taloyhtiön omistuksessa olevia huoneistoja. Esimerkiksi Helsingin 
keskustassa taloyhtiöiden korjauksia rahoitetaan usein ullakon lisärakennusoikeuden myynnil-
lä. Lähiöissä tämä on usein mahdotonta tai parista huoneistoista saatava hinta jää remontin 
kustannusten rinnalla pieneksi alhaisen hintatason vuoksi. Myös lisärakennusoikeuden saanti 
voi tuottaa ongelmia.  

Tällaiset lähiöt ovat oivallisia kehityskohteita. Lähiöiden täydennysrakentamisella vanhaa 
aluetta elävöitetään, jolloin alueesta tulee aiempaa elinvoimaisempi. Pääkaupunkiseudulla ja 
muissa Suomen kasvukeskuksissa on tarvetta uusille asunnoille. Asunto- ja kiinteistöosakeyh-
tiöt voivat osaltaan osallistua lähiöiden kehittämiseen täydennysrakentamisella. Samalla asun-
to-osakeyhtiö voi saada hyötyä osakkailleenkin pienentyneiden korjauskustannusten muodos-
sa. Täydennysrakentaminen tukee lähiöalueen tiivistämistä, jolloin elinvoimaisuus lisääntyy 
uusien asukkaiden myötä. Samalla vanhojen huoneistojen asukkaat saavat pienemmällä rahal-
lisella panostuksella perusparannuksia tehtyä.  

Tässä tutkimuksessa selvitetään täydennysrakentamisen erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamal-
leja kuuden pilottikohteen avulla. Kohteet ovat pääkaupunkiseudulla Espoon, Helsingin ja 
Vantaan kunnissa. Tutkimuksessa on esitelty erilaisia täydennysrakennusvaihtoehtoja kuuden 
pilottikohteen avulla, ja tehty kustannustarkastelua eri täydennysrakentamisen toteutustapoi-
hin vaikuttavista kuluista. Tavoitteena on esittää kustannukset selkeästi ja pilkkoa summat 
osiin hinnanmuodostuksen selventämiseksi.  

Lähiöt ja niiden kehittäminen ovat olleet ajankohtainen puheenaihe valtionhallinnonkin tasol-
la. Ympäristöministeriö julkaisi toukokuussa 2008 Lähiöohjelma 2008-2011 –hankkeen, jon-
ka tavoitteet osuvat pääosin yksiin tämän tutkimuksen kanssa. Kasvukunnat tarvitsevat kipe-
ästi lisää asuntoja ja vanhoissa lähiöissä on väljyyttä, palveluita ja hyvät liikenneyhteydet sekä 
kunnallistekniikka jo valmiina. Järkevällä ja huolellisesti suunnitellulla lisä- ja korjausraken-
tamisella vanhoista, kenties jo hieman rapistuneista lähiöistä voidaan saada elinvoimaisempia 
ja houkuttelevia asumiskeskittymiä omine palveluineen.  

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Tämän työn tutkimusongelma, osaongelmat ja tavoitteet on esitetty kuvassa 1. Tutkimuson-
gelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa kuntien keinoista edistää täydennysrakentamista, lain-
säädännöllisistä ja kaavoituksellisista rajoituksista ja mahdollisuuksista sekä eri vaihtoehtojen 
taloudellisuudesta ja kannattavuudesta. Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan tapaustut-
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kimuksen avulla. Myös muita täydennysrakentamiseen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan tapaus-
tutkimuksen avulla.  

TUTKIMUSONGELMA:

Millainen on täydennysrakentamisen 
käynnistämisvaihe?

Mitä 
täydennysrakentamisvaihtoehtoja 
on olemassa ja millaisia haasteita 

niihin liittyy?

O
S
A
O
N
G
E
L
M
A
T

Selkeä laskentatarkastelu 
kannattavuuslaskennan helpottamiseksi

Aiheeseen liittyvän lainsäädännön 
kokoaminen

T
A
V
O
I
T
T
E
E
T

Millä tavoin 
täydennysrakentamisen 
käynnistämistä voidaan 

helpottaa?

Täydennysrakentamisen käynnistämistä 
helpottavien ratkaisuvaihtoehtojen 

löytäminen 
 

Kuva 1 Tutkimusongelma, osaongelmat ja tavoitteet 

Tutkimuksen tuloksena on analyysi täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheesta ja siihen 
liittyvistä käynnistämistä jarruttavista asioista. Tavoitteena on koota yhteen aihetta koskeva 
lainsäädäntö, peruskorjausten erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja -vaihtoehdot sekä laatia tut-
kimuksen pilottikohteisiin omat toimintaehdotukset, joita on mahdollista hyödyntää laajem-
minkin.  

1.3 Aiemmat tutkimukset ja meneillään olevat hankkeet 

Täydennysrakentamisesta on tehty useita tutkimuksia lähinnä arkkitehtonisesta näkökulmasta 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla. Kaisa Jokinen tutki diplomityössään Täydennys-
rakentamisen mahdollisuudet 1970-luvun kerrostalokorttelissa: tapaustutkimus Matinkylästä 
(2006) kerrostalokorttelin täydennysrakennusvaihtoehtoja niin taloudellisesta kuin asukkaiden 
näkökulmasta. Jokisen tutkimus ei käsittele aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja täydennysra-
kentamisen edellytyksiä, joita ovat esimerkiksi lisärakennusoikeus ja kaavamuutos.  

Helsingin kunnan kuntasuunnitteluviraston julkaisuissa täydennysrakentamista ovat käsitel-
leet muun muassa Santaoja (2004, 2006), Sädevirta (2004) sekä Päivänen (2000). Helsingin 
kunnan kuntasuunnitteluviraston julkaisuista erityisesti Esikuntien renessanssi – Täydennys-
rakentamisen yleissuunnitelman lähtökohtia (2006) käsittelee erilaisia täydennysrakentamis-
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vaihtoehtoja eri näkökulmista. Julkaisussa on huomioitu niin historiallinen, arkkitehtoninen 
kuin kuntakuvallinen näkökulma.  

Vanhojen asuinalueiden tiivistämistä on pidetty yhtenä Helsingin seudun asuntopolitiikan 
kehittämisen vaihtoehtona myös Ulla-Maija Laihon Helsingin seudun kuntaohjelmahankkee-
seen tekemässä selvityksessä Seudullisen yhteisvastuullisen asuntopolitiikan kehittäminen 
(1999). Laihon selvitys perustuu kuntavaikuttajien näkemyksiin, ja siinä käsitellään asioita 
yleisellä tasolla. Laihon selvityksen merkittävimpänä antina täydennysrakentamisen toimin-
tamallin tutkimiseen liittyen voi pitää kyselytutkimuksen tulosta, jonka mukaan erityisesti 
pääkaupunkiseudun vaikuttajat pitävät yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja olemassa olevien 
asuntoalueiden täydentämistä merkittävimpänä uuden asuntotuotannon sijoitusvaihtoehtona. 

VTT ja ympäristöministeriö ovat myös tehneet tutkimusta kerrostaloasumisesta sekä lähiöi-
den täydennysrakentamisesta. Ympäristöministeriöllä on syksyllä 2008 käynnistymässä lähi-
öiden kehittämishanke, joka kestää aina vuoteen 2011 asti. Lähes poikkeuksetta täydennysra-
kentamista pidetään uudisrakentamista halvempana keinona asuntotuotannossa etenkin kun-
nan kannalta. Aiemmissa tutkimuksissa täydennysrakentamisen tarjoamia mahdollisuuksia 
asunto-osakeyhtiöille ei ole käsitelty juuri ollenkaan, vaan aihetta on käsitelty pääosin kunnan 
kannalta. 

Kallio (1992) on tutkinut lisärakentamisen merkitystä perusparannusten rahoituksessa Asun-
tohallitukselle tekemässään tutkimuksessa Lisärakentamisen merkitys alueellisen peruspa-
rannuksen rahoituksessa (LISME). Tutkimuksessa on selvitetty lähiöiden kehitystarvetta ja 
rakennusten perusparannustarvetta kahden tapaustutkimuksen avulla. Espoon Karakallio ja 
Järvenpään Jamppa olivat tapaustutkimuksen kohdealueet, joille laadittiin suunnitelmavaih-
toehdot kustannusvaikutusten arviointia varten. Tutkimuksessa tarkasteltiin alueita asunto-, 
kiinteistö- ja aluekohtaisten täydennysrakentamismahdollisuuksien kannalta. Kallion tutkimus 
(1992, s. 1-5 ja 44) ei huomioi toukokuussa 1991 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain vai-
kutuksia esimerkiksi asunto-osakeyhtiön päätöksentekoon. 1960- ja 1970-lukujen voimakkaan 
aluerakentamisen aiheuttamasta suuresta yhtäaikaisesta peruskorjaustarpeesta on oltu tietoisia 
ja huolestuneita jo 1990-luvun alkupuolella. (Kallio 1992, s. 1). 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Työssä keskitytään täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheeseen tutkimalla asunto-
osakeyhtiömuotoisten asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen edellytyksiä niin taloudelli-
sen puolen kuin lainsäädännön, ei niinkään asuntokokojen tai arkkitehtuurin näkökulmasta. 
Näitä asioita kuitenkin joudutaan käsittelemään jonkin verran, sillä ne ovat olennainen tekijä 
rakennettua ympäristöä täydennysrakennettaessa. Työssä käydään läpi vain asunto-
osakeyhtiön täydennysrakentamishankkeeseen liittyvät lainkohdat. 

Tässä työssä tutkitaan, minkälaiset täydennysrakentamisvaihtoehdot ovat mahdollisia niin 
taloudellisesti kuin oikeudellisesti. Tutkimuksessa täydennysrakentamisvaihtoehtojen tarkas-
telu on rajattu tapaustutkimuksen kuuden pilottikohteen vaihtoehtoihin. Tarkoitus on avata eri 
täydennysrakentamisvaihtoehtojen hinnanmuodostusta tapaustutkimuksen laskentatarkastelul-
la sekä selvittää lisärakentamista rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä niin alueellisesti, talo-
yhtiön kannalta kuin kunnan päätöksenteossa.  

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa on kuusi eri puolilla pääkaupunkiseutua si-
jaitsevaa potentiaalista täydennysrakentamiskohdetta, pilottikohdetta. Tutkimuksen yksinker-
taistamiseksi kohteissa tehdään hypoteeseja esimerkiksi osakkeenomistukseen liittyen, eikä 
asunto-osakeyhtiöihin olla tutkimuksessa yhteydessä. Kohteiden isännöitsijöihin sekä kuntaan 
ollaan tutkimuksen aikana yhteydessä.  
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1.5 Tutkimuksen osapuolet 

Kun asunto-osakeyhtiössä tai vanhoissa lähiöissä myös alueellisissa huoltoyhtiöissä viriää 
keskustelua täydennysrakentamisesta, on asianosaisia usein kymmeniä, jopa satoja. Niin asun-
to-osakeyhtiön tai huoltoyhtiön osakkaat, naapurit kuin kunnan kaavoituspuoli, rakennusval-
vonta sekä rakennusliikkeet voidaan lukea täydennysrakentamishankkeen osapuoliksi. Jo se, 
että osapuolia on useita, tekee hankkeista haastavia, mutta oman lisänsä tuovat osapuolten 
erilaiset näkökulmat ja intressit. Täydennysrakentaminen vaatii useimmiten muutoksia ase-
makaavaan tai poikkeusluvan hakemista. Se myös muuttaa jo rakennettua ympäristöä, johon 
alueen asukkaat ovat usein tottuneet ja joskus myös kiintyneet. 

Kunnan roolina täydennysrakentamisessa on toimia ohjaavana ja valvovana päätöksentekijä-
nä. Kunnan päätöksentekoelimet sekä virkamiehet luovat kuntakuvalliset ja lainsäädännön 
mukaiset reunaehdot hankkeille. Mikäli täydennysrakentamishankkeen ja siihen liittyvän kaa-
vamuutoksen myötä saatu lisärakennusoikeus tuottaa merkittävää arvonnousua omistajalleen, 
neuvottelee kunta tontinomistajan kanssa maankäyttösopimuksesta ja sen myötä kaupungille 
maksettavasta yhdyskuntarakentamiskustannusten korvauksesta. Lisäksi kunnan tehtävänä on 
huolehtia asukkaidensa yhdenvertaisuuden toteutumisesta. 

Asunto-osakeyhtiö, joka toteuttaa tontillaan täydennysrakentamista, on täydennysrakentamis-
hankkeen avainosapuoli. Asunto-osakeyhtiön päätöksenteosta vastaavat yhtiökokous ja sen 
kautta osakkaat. Päätökset tehdään joko yksinkertaisella enemmistöllä tai kahden kolmasosan 
enemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin päätetty. Jokaisella osakkaalla on omistami-
ensa osakkeiden lukumäärän suuruinen äänioikeus yhtiökokouksessa. Välittömästi osakasta 
koskevaa päätöstä ei saa tehdä ilman kyseisen osakkaan suostumusta. Luvun 4 kappaleessa 1 
on käyty lyhyesti läpi asunto-osakeyhtiölain olennaisimmat asiat täydennysrakentamiseen 
liittyen. 

Muita asianosaisia ovat naapurit, joilla on vaikutusmahdollisuus poikkeamislupaa haettaessa 
sekä asemakaavaa muutettaessa. Valitukset voivat viivästyttää hanketta kuukausia, jopa vuo-
sia tai kaataa sen kokonaan. Sen vuoksi onkin tärkeää olla avoimia naapureille jo hankkeen 
alkuvaiheessa. Naapurustossa näkökulmia löytyy yhtä paljon kuin ihmisiäkin, osa vastustaa ja 
osan mielestä suunnitelma on toteutuskelpoinen ja parantaa ympäristöä jollain tavoin.  

Myös lisärakennusoikeuden ostaja, usein rakennusliike tai asuntorakennuttaja, on hankkeen 
osapuoli, joka voi olla mukana jo aivan alkuvaiheesta lähtien. Alkuvaiheessa rakennusliike on 
asunto-osakeyhtiön kumppani, joka on mukana suunnittelemassa täydennysrakentamista sekä 
neuvottelemassa kunnan edustajien kanssa. Rakennusliikkeellä on tarjota asunto-osakeyhtiölle 
asiantuntemusta ja asunto-osakeyhtiöllä taas on heille rakennusmaata. Rakennusliike voi tulla 
hankkeeseen mukaan myös myöhemmässä vaiheessa, jolloin asunto-osakeyhtiö on hoitanut 
suunnittelun ja kaavamuutokset joko itse tai ulkopuolisen konsultin avustuksella. Asunto-
osakeyhtiöllä on kuitenkin harvoin asiantuntemusta viedä kaavamuutos ja suunnittelu yksin 
lävitse.  

1.6 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto on sekä vi-
suaalista että verbaalista (Hirsjärvi et al 2000). Tutkimuksen teorian pohjana on kirjallisuus-
tutkimus. Työn empiirinen osa toteutetaan tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus toteutetaan 
pääkaupunkiseudun kolmen suurimman kaupungin kanssa yhteistyössä. Tutkimuksessa mu-
kana olevien kaupunkien virkamiehistä perustetaan työryhmä, joka kokoontuu muutaman 
kerran työn edetessä. Näissä tapaamisissa jokaisesta kaupungista on mukana kaksi potentiaa-
lista täydennysrakentamiskohdetta, joille selvitetään täydennysrakentamisvaihtoehtoja ja näi-
den kannattavuutta sekä lainsäädännön ja kunnan kaavoituksen mukaisia rajoituksia. 
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Tapaustutkimus on tutkimusmetodi, jota käytetään tutkittaessa mitä tapahtui tai kuinka tai 
miksi jotain tapahtui. Case- eli tapaustutkimusta käytetään myös haluttaessa havainnollistaa 
tiettyä tilannetta ja ymmärtää sitä paremmin. On mahdollista toteuttaa tapaustutkimus joko 
yksittäisestä tapauksesta tai useamman tapauksen tutkimuksena. (Yin 2004.) Tässä tutkimuk-
sessa kyseessä on useamman tapauksen tutkimus, joka auttaa vahvistamaan koko tutkimuksen 
havaintoja.  

1.7 Tutkimuksen rakenne  

Luku 2 käsittelee tyypillistä suomalaista täydennysrakentamisaluetta, 1960- ja 1970-lukujen 
lähiötä, sen historiaa sekä korjausrakentamisen näkymiä ja rahoitusvaihtoehtoja. Luvussa 3 
määritellään, mitä täydennysrakentaminen on ja millaisia erilaisia täydennysrakentamistapoja 
on olemassa. Myös täydennysrakentamisen kustannuksia käsitellään samassa luvussa. Asun-
to-osakeyhtiön täydennysrakentamishankkeeseen liittyvää lainsäädäntöä käydään läpi luvussa 
4.  

Luku 5 on kokonaisuudessaan tapaustutkimusta. Siinä käydään läpi täydennysrakentamis-
hankkeen osapuolet, esitellään pilottikohteet ja niiden toimintaehdotukset ja lopuksi täyden-
nysrakentamisen analysoidaan käynnistämisvaihetta. Tulosten tarkastelu, ohjausryhmän pa-
laute, omat pohdinnat sekä jatkotutkimustarpeet on kerrottu luvussa 6. Luku 7 on yhteenveto 
tutkimuksesta. 



   

11 

2 SUOMALAISET 1960- JA 1970-LUKUJEN ASUINALUEET  

2.1 Lähiöiden historiaa 

Lähiö on kunnan keskustaajaman ulkopuolella oleva asuinalue, jolla on tärkeimmät palvelut 
kattava oma liikekeskus (Kielitoimisto 2008). Yleensä lähiöihin on myös hyvät kulkuyhtey-
det. Suomessa suurin osa vuoden 1960 jälkeen kuntien keskustojen ulkopuolelle rakennetuista 
asuntoalueista voidaan määritellä lähiöiksi. 1950-luvun puolivälin jälkeen alkanut suuri muut-
toaalto maaseudulta asutuskeskuksiin siirsi asuntotuotannon painopisteen asutuskeskuksiin ja 
kerrostalorakentamiseen. Asuntorakentamista toteutettiin suurina rakennusryhminä tai koko-
naisina lähiöinä. Asuntopulan ratkaisukeinona nähtiinkin rakennusosien standardointi, ele-
menttirakentaminen, työmaiden koneistaminen ja teollinen massatuotanto. (Neuvonen 2006, 
s. 84) 

1960- ja 70-luvuilla rakennettiin osana suomalaisen yhteiskunnan suurta rakennemuutosta. 
Suuret, kerrostalovaltaiset aluerakentamiskokonaisuudet rakentuivat kauas vanhoista kunta-
keskustoista. Painopisteenä kerrostalotuotannossa oli määrällisten tavoitteiden täyttäminen, 
joka edellytti mahdollisimman pitkälle vietyä sarjatuotantoa. Vielä 1960-luvun alussa lähiöta-
lot sijoitettiin avoimesti maastonmuotojen mukaan edullisiin ilmansuuntiin mutta vuosikym-
menen jälkipuoliskolla lähiötalojen systemaattinen, ruutukaavamainen sijoittelutapa yleistyi. 
(Neuvonen 2006, s.142-144.) Rakentamisen sijoittumiseen vaikuttivat kunnan kaavoituksen ja 
maapolitiikan lisäksi myös rakentajien maanomistus ja –hankinta (Mäkiö et al. 1994, s. 12, 
22). 

Lähiöiden kerrostalot ovat pääosin lamelli- ja pistetaloja, joiden pohjaratkaisujen katsottiin 
parhaiten sopivan sarjatuotantoon. Rakennustehokkuudet olivat aiempaa suurempia. Suosittu 
talotyyppi oli hissitön, 4-kerroksinen lamellitalo maanpäällisellä kellarikerroksella. Myös 5-8-
kerroksisia hissillisiä taloja ja yli kymmenkerroksisia talokolosseja rakennettiin paljon. (Neu-
vonen 2006, s. 142-144) 

Lähiörakentamisen myötä asumistaso nousi, kun ihmiset pääsivät asumaan aiempaa parem-
min varusteltuihin asuntoihin. Elementtirakentamisen ja sarjatuotannon myötä 1960-luvun 
kerrostaloalueet muistuttavat hyvin monilla alueilla toisiaan niin rakennustyypeiltään kuin 
kaavoitusratkaisuiltaan. Lähiösuunnitteluperiaatteen mukaan rakennetut lähikaupat ja muut 
palvelut ovat toisilla alueilla joutuneet muuhun käyttöön kannattavuusongelmien vuoksi. Toi-
silla alueilla palvelut taas ovat säilyneet. (Sädevirta 2004, s. 16-22.) 1960-luvulla lähiöt siir-
tyivät yhä kauemmas kuntien keskustoista, mikä kiihdytti nopeaa autoistumista. Lähiöihin 
rakennettiin suuria paikoituskenttiä. (Mäkiö et al. 1994, s. 22.) 1960-lukujen lähiöissä auto-
paikoitus on yleensä sijoitettu erillisille autopaikkatonteille ja kadunvarsille. Autopaikkatont-
tien hoito on usein heikkoa ja vajaakäyttö yleistä. Sädevirran (2004) mukaan tämä muodos-
taakin potentiaalisen täydennysrakentamisresurssin alueelle.  

Tyypillisiä ongelmia 1960-luvun lähiöissä ovat ulkoseinärakenteiden, lämmöneristyksen, ik-
kunoiden ja parvekkeiden korjaustarpeet. Nämä johtuvat rakennusajankohdan uuden raken-
nustekniikan nopeasta kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön. Myös 3-4-kerroksisten 
talojen hissittömyys on ongelmallista. (Sädevirta 2004, s. 16-22.) Mäkiö et al. (1994, s. 47) 
lisää, että vuosina 1960-1975 rakennetuissa asuinalueissa näkyvä torninosturien vaikutus talo-
jen pohjamuotoon ja sijoitteluun sekä aluekokonaisuuksien jättäminen keskeneräisiksi ovat 
tyypillisiä aikakauden virheitä. Mäkiö (1994, s. 48) muistuttaa kuitenkin, että rakentamisen 
vilkkaimpana aikakautena syntyi myös onnistuneita asuinalueita. 



   

12 

2.2 Korjausrakentamisen näkymät 

Korjausrakentamisen volyymi on kasvanut Suomessa melko tasaisesti jo 1970-luvulta alkaen. 
Korjausrakentamisen arvo on tuolla aikavälillä ollut suurempi kuin uudisrakentamisen arvo 
ainoastaan 1990-luvun puolivälin laman aikaan. Laman jälkeen uudisrakentamisen arvo on 
taas noussut korjausrakentamisen yläpuolelle. Vuoden 2008 alussa rakentamisen painopiste 
on kuitenkin Tilastokeskuksen rakentamisen toimialakatsauksen mukaan siirtymässä jälleen 
rakennusten ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Tämä johtuu siitä, että lähes puolet Suomen 
rakennuskannasta on rakennettu 1960-1980-luvuilla ja suuret peruskorjaukset tehdään yleensä 
40-50 vuoden välein. (Tilastokeskus 2008, Rakentamisen toimialakatsaus III/2007, 
14.1.2008) 

Betonielementtijulkisivujen vauriot, hissittömyys, puutteellinen lämmöneristys ja käyttöikän-
sä päähän tulleen LVI-laitteiston ja –putkiston peruskorjaus ovat tyypillisiä 1960-1975 vuosi-
na rakennettujen kerrostalojen korjauskohteita. Julkisivuremontti ja putkiremontti ovat kal-
leimpia korjaustöitä. Asunto-osakeyhtiöiden ongelmana on yleensä se, että korjauksia lykä-
tään viimeiseen asti, jolloin remonteista tulee isoja. Vuokrataloissa korjaukset toteutetaan 
aikaisemmin ja remontteihin on yleensä myös varauduttu paremmin kuin asunto-
osakeyhtiöissä. (Isaksson 2007) 

Vuonna 2006 asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset, sisältäen sekä vuosi- että peruskor-
jaukset, olivat 889 miljoonaa euroa, joka on noin kolme neljäsosaa koko asuntoyhteisöjen 
korjauksista. Kasvua luvussa on vuoteen 2005 verrattuna 16,4 %. (Tilastokeskus 2007.) Tau-
lukossa 1 on eritelty eri korjausten prosentuaalinen osuus asunto-osakeyhtiöiden peruskorja-
usten kokonaissummasta. 

Taulukko 1 Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaukset korjauskohteittain 2001-2006. (Mukaillen: 
Tilastokeskus 2007) 

Peruskorjaukset korjauskohteittain  
Korjauskohteet miljoonaa euroa muutos 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2006-
2005 

              % 
Ulkorakenteet 131,4 143,1 159,9 148,8 123,4 190,3 54 % 
LVI-järjestelmät 44,4 43,6 79,6 100,9 59,4 79,1 33 % 
Sisärakenteet 7,9 35,0 12,3 11,3 17,2 40,8 137 % 
Ulkoalueet 13,4 12,3 12,1 10,4 13,0 18,2 40 % 
Huoneistokorjaukset 2,6 6,8 8,4 4,2 8,7 14,2 63 % 
Pohjarakenteet 2,5 3,7 6,1 2,7 5,2 4,5 -13 % 
Sähköjärjestelmät 3,1 3,1 3,4 7,7 3,0 3,5 17 % 

Muut 0,3 3,3 9,6 11,0 1,3 1,1 -15 % 
Yhteensä 205,6 250,9 291,4 297,0 231,2 351,7 52 % 
                
Korjauskohde Sisältää       

Rakennuksen ulkopuolisten rakenteiden korjaukset; ulkoseinien, ikkunoiden ja Ulkorakenteiden 
korjaukset ulko-ovien, parvekkeiden, kattorakenteiden korjaukset.  

LVI-järjestelmiin liittyvät korjaukset; lämmitysjärjestelmien, vesi- ja viemäri- LVI-järjestelmien 
korjaukset järjestelmien sekä ilmastointijärjestelmien korjaukset.  

Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja - kalusteiden korjaukset; jätekatoksien, 
aitauksien, muiden rakennelmien, pihakaivojen, pihapäällysteiden, viheralueiden 

Ulkoalueiden korja-
ukset 

ja istutusten korjaukset.    
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset; yhteisten saunojen, hissien, Sisärakenteiden kor-

jaukset porraskäytävien ja yhteisten tilojen korjaukset.  
Pohjarakenteiden Rakennusten pohjarakenteiden korjaukset; rakennusten perustusten korjaukset, 
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korjaukset  paalutukset, salaojitukset ja routasuojaukset.  
Huoneistokorjaukset asunto-osakeyhtiöille kuuluvat tai vuokratalon huoneistokorjaukset 

Sähkö- ja tietojärjestelmiin liittyvät korjaukset; antennijärjestelmien, turva- ja  
valvontajärjestelmien, valaistukseen liittyvät korjaukset sekä   

Sähköjärjestelmien 
korjaukset  

sähköasennuksiin ja taloautomaatioon ja tietoverkostoihin liittyvät korjaukset 
Muut korjaukset Muut korjaukset; korjauksiin liittyvät tarvikkeet ja työkalut yms.  
 

Taulukon 1 perusteella asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaussumma on kasvanut voimakkaasti 
vuodesta 2001 (205,6 M€) vuoteen 2005 (351,7 M€) mennessä. Ulkorakenteiden peruskorjaus 
nielee eniten euroja (190,3 M€ vuonna 2006) ja seuraavana perässä tulee LVI-järjestelmien 
peruskorjaus (79,1 M€ vuonna 2006). Yhdessä nämä kaksi suurinta korjauserää muodostavat 
yli kolme neljäsosaa (n. 75-80 %) asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauskohteiden kokonais-
summasta. 

2.3 Korjausrakentamisen kustannukset 

VTT on toteuttanut tutkimuksen Asuinrakennukset vuoteen 2025 (Lehtinen et al. 2005, s. 20), 
jonka mukaan reilu kolmannes vuosina 1961-1980 rakennetuista asuinkerrostaloista on perus-
korjauksen tarpeessa vuosien 2006-2015 aikana. Seuraavana 10 vuoden aikajaksona (2016-
2025) myös toinen kolmannes kerrostaloista tulee peruskorjausikään. Yhteensä siis noin 70 % 
1961-1980 rakennetuista asuinkerrostaloista on lähivuosikymmenien aikana tulossa korjaus-
ikään. Arvio perustuu oletukseen, että asuinkerrostalojen perusparannukset tulee tehdä 30 
vuoden välein, mutta käytännössä parannukset toteutetaan vaihtelevasti 15-45 vuoden välein.  

Lehtinen et al. (2005, s. 19) on myös arvioinut asuinkerrostalojen korjauskustannusten olevan 
keskimäärin 1,46 miljoonaa euroa taloa kohden vuosina 1961-1980 rakennettujen talojen osal-
ta. Korkeiden kerrostalojen korjauskustannukset ovat arvion mukaan n. 1,9 miljoonaa euroa ja 
matalien talojen osalta n. 0,97 miljoonaa euroa rakennusta kohden. Kuvassa 2 on esitetty Leh-
tinen et al. (2005, s. 26-27) arvioiden mukainen asuntojen peruskorjaustarve vuosien 1996-
2025 aikana. Kuvasta näkyy hyvin, että asuinkerrostalojen tuotantohuippu on osunut 1970-
luvulle, ja nyt nämä talot ovat tulossa korjausikään.  

 
Kuva 2 Asuinrakennusten perusparannustarve 1996-2025 (Lähde: Lehtinen et al. 2005, s. 27). 
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Perusparannustarpeessa olevia asuintaloja on eniten Uudenmaan maakunnassa, Pirkanmaalla 
ja Varsinais-Suomessa. Uudenmaan maakunnan osuus on vuosina 2006-2015 lähes 25 % ko-
ko maan perusparannustarpeessa olevista asuinrakennuksista. (Lehtinen et al 2005, s. 28, kuva 
25.) 

Vuonna 2006 asuntoyhtiöiden vuosittaisista korjauskuluista lähes kaksi kolmasosaa kohdis-
tuikin 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin asuinrakennuksiin. Varsinkin asunto-
osakeyhtiöissä korjausrakentamisen kasvu on ollut voimakasta viime vuosina. (Eeva Törmä-
nen, Tekniikka ja Talous, 10.01.2007.) 

Isaksson et al (2001, s. 20, 28) laskelmien mukaan asuinkerrostalojen korjauskustannukset 
jaettuna kaikkien asuntojen kesken (1,12 miljoonaa asuntoa, 1,4 mrd euroa) olivat noin 1250 
euroa asuntoa kohden vuonna 2000. Kun korjausrakentamisen arvon on tutkimuksessa arvioi-
tu nousevan vuoteen 2010 mennessä 25-50 %, ovat korjauskustannukset tällöin jo 1 560 - 1 
880 euroa asuntoa kohden. Nämä summat eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta, koska kustan-
nukset on jaettu myös uusille kerrostaloille, joissa ei ole suuria korjaustarpeita.  

Suurimmat korjauskustannukset asunto-osakeyhtiömuotoisissa rakennuksissa kohdistuvat 
rakennusten ulkopuolisten rakenteiden korjauksiin (ulkoseinät, kattorakenteet, ikkunat, ulko-
ovet ja parvekkeet). LVI-järjestelmiä korjauskustannukset ovat n. 24 % korjauskustannuksis-
ta. Sisärakenteiden korjauskustannukset olivat asunto-osakeyhtiöissä vuonna 2006 noin 10 % 
kaikista korjauksista. (Eeva Törmänen, Tekniikka ja Talous, 10.01.2007.) 

Asunto-osakeyhtiömuotoisissa kerrostaloissa keskimääräiset vuosikorjauskulut olivat vuonna 
2006 noin 15 600 euroa. Peruskorjauskulut olivat peruskorjauksia tehneissä kerrostaloissa 
keskimäärin 66 100 euroa. Kerrostaloissa suurimman korjausmenon muodostavat julkisivu-
korjaukset, jotka ovat esimerkiksi 1970-luvulla valmistuneessa kerrostalossa keskimäärin yli 
140 000 euroa. (Eeva Törmänen, Tekniikka ja Talous, 10.01.2007.) 

Suuret peruskorjaukset, esimerkiksi putkiremontit toteutetaan usein monia korjauskohteita 
yhdistämällä nk. linjasaneerauksena. Tällöin korjauskustannukset nousevat helposti kymmen-
kertaisiksi. Rakennuslehti ja Suomen Isännöintiliitto ry selvittivät isännöitsijöille tehdyllä 
kyselyllä putkiremonttien keskihintaa Suomessa. Koko maan keskiarvo oli vuonna 2006 noin 
480 euroa neliöltä. Pääkaupunkiseudulla kustannukset ovat kuitenkin muuta Suomea korke-
ammat kohoten noin 580 euroon neliöltä. Vuodesta 2005 vuoteen 2007 mennessä putkire-
monttien hinnat olivat kyselyn mukaan nousseet 50 euroa neliötä kohden. Kalleimmat putki-
remontit ovat kustantaneet yli 900 euroa neliöltä eri puolilla Suomea. Noin miljoonan euron 
suuruinen korjaustyö vaatii rakennusalan ammattilaisilta noin 15-19 henkilötyövuoden panok-
sen. Perusparannuksella on siis suuri työllistävä vaikutus. (Suomen Isännöintiliitto 4.10.2007, 
luettu 30.6.2008) 

2.4 Asunto-osakeyhtiön peruskorjauksen rahoitusmahdollisuudet 

Asunto-osakeyhtiön on mahdollista rahoittaa peruskorjauksia esimerkiksi ennakkoon vastik-
keina kerätyillä varoilla tai lainarahalla. Joihinkin korjauksiin on mahdollista hakea myös 
avustusta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). 

2.4.1 Laina- ja omarahoitus 

Kerrostalorakentamisen hurjat vuodet sijoittuvat 1960–1970-luvuille. Silloin Suomessa ra-
kennettiin lähes 25 000 kerrostaloa, joissa oli yhteensä 32 miljoonaa kerrosneliötä. Nyt nämä 
talot ovat tulleet korjausikään. (Törmänen 2007.) Useammassa lähteessä viitataan siihen, että 
lähivuosikymmenen aikana lähes miljoona asuntoa tulee peruskorjausikään, mutta tähän ei ole 
asunto-osakeyhtiöissä varauduttu kovinkaan hyvin. 
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Taloyhtiölle lainan saaminen on ollut perinteisesti helppoa ja lainamarginaalit pieniä. Taloyh-
tiö saa myös yleensä tukkualennuksen lainaan, ja se on yleensä huolella kilpailutettu. Nyt, 
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä globaali talouden taantuma on saanut pankit kiris-
tämään lainaehtoja myös asunto-osakeyhtiöiden kohdalla. Lainamarginaali on voinut jopa 3-
kertaistua syksystä 2008. Rahoitusvastikkeessa maksettavat peruskorjauslainan korot eivät 
kuitenkaan ole verovähennyskelpoisia. (Taloyhtiö.net 2008.) Taloyhtiölaina on usein maksu-
ajaltaan lyhyt, jolloin rahoitusvastike nousee korkeaksi (Sampo Pankki 2008).  

Henkilökohtainen peruskorjauslaina on taloyhtiölainaa joustavampi, ja se huomioi asukkaan 
oman elämäntilanteen paremmin. Henkilökohtaisen lainan etuna on myös korkovähennys, 
jonka myötä lainan korkomenoista osa voidaan vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa. 
(Taloyhtiö.net 2008.) Henkilökohtaisessa lainassa maksuajan voi neuvotella omaan elämänti-
lanteeseen paremmin sopivaksi (Sampo Pankki 2008).  

Asunto-osakeyhtiön osakkaille korjauskustannukset tulevat usein asuntolainan päälle lisäku-
luksi jopa koko lainan loppuajaksi. Myös yhtiölainan korko nousee yleisen korkotason nous-
tessa. Tällöin osakkaan taakaksi tulee asuntolainan koronnousun lisäksi myös suurempi rahoi-
tusvastike. (Rahoitustarkastus 2006) 

Pankit ovat tuoneet viime vuosina markkinoille erilaisia vaihtoehtoja perinteiselle peruskorja-
ukseen otettavalle taloyhtiölainalle. Kertalyhenteisessä peruskorjauslainassa laina-aikana 
maksetaan vain korot ja lainan takaisinmaksu tapahtuu viimeistään asunnon myyntihetkellä. 
(Sampo Pankki 2008.) Toinen vaihtoehto on käänteinen asuntolaina, joka on tullut Suomen 
markkinoille 2000-luvulla. Se on tavallisen asuntolainan kaltainen, mutta asiakirjoihin liite-
tään erillinen sopimus käänteisestä lainasta. Käänteinen asuntolaina otetaan omistusasuntoa 
vastaan esimerkiksi 10 vuodeksi. Näiden 10 vuoden aikana pankki maksaa lainanottajalle 
tämän lainaaman summan. Asunnon omistaja maksaa lainasta vain korot, ja lainasumma ly-
hennetään kokonaisuudessaan asuntoa myytäessä tai laina-ajan päätyttyä. Käänteinen asunto-
laina on tarkoitettu erityisesti pienituloisille eläkeläisille, joilla suurin pääoma on sidottu 
omistusasuntoon. (Suomen Hypoteekkiyhdistys 2009.) 

Nordean mukaan henkilökohtainen laina on yhtiölainaa kannattavampi ja siitä osakas saa it-
selleen enemmän hyötyä kuin taloyhtiön lainasta. Henkilökohtaisessa lainassa laina-aika ja 
muut ehdot voi räätälöidä itselleen sopiviksi, taloyhtiölainassa kaikille on voimassa samat 
ehdot, jotka eivät välttämättä sovi jokaisen osakkaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen. 
Omaan lainaan voi myös neuvotella lyhennysvapaita ja muuttaa maksuohjelmaa toisin kuin 
taloyhtiölainaan. (Nordea 2008.)  

Taloyhtiölainan etuna on henkilökohtaista lainaa yleensä alhaisempi marginaali ja korkotaso. 
Osakkaan ei taloyhtiölainaa käyttäessä tarvitse myöskään huolehtia vakuuksista. Rakennus-
lehdessä (13.2.2009) julkaistun uutisen mukaan asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauslainojen 
marginaalit ja laina-ajat ovat nousussa. Pankit eivät tällä hetkellä myönnä pitkiä lainoja pienil-
lä marginaaleilla. Uutisessa haastatellun Sampo Pankin luotonannosta vastaavan johtaja Aki 
Palon mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaan on helpompi saada 20 vuoden peruskorjauslaina 
kun taas asunto-osakeyhtiölle pankki myöntää lainan vain 4-7 vuodeksi.  

2.4.2 Hissiavustus 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää hissin rakentamiseen ja perusparan-
tamiseen avustusta. Hissin rakentamista tai perusparantamista koskeva hakemus jätetään kun-
nalle, joka toimittaa sen eteenpäin ARAlle. Halutessaan kunta voi myös antaa oman lausun-
non hakemuksesta. (ARA 2008 ja VNA 115/2008, 13 §.) 

Hissiavustusta myönnetään enintään 50 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liit-
tyvistä kuluista. Myös liikuntaesteen poistamiseen voi hakea hissitukea. ARA pitää tavoittee-
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na sitä, että rakennuksen ulkopuolelta olisi esteetön kulku asuntoihin ja yhteistiloihin. Myös 
rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkuvien sekä muita apuvälineitä käyttävien esteetön kulku tu-
lee mahdollistaa hissin avulla. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on taloyhtiön sitoutu-
minen hankkeen suorittamiseen. (ARA 2008.) 

Vanha hissi Uusi hissi 
  Rakennuslupa 

Hanketta koskevat suunnitelmat  / rakennuksen 
pääpiirustukset  

  

Asemapiirros, pohja-, 
leikkaus- ja 
julkisivupiirustukset 

  

Hissiratkaisun tekninen 
erittely , mahdolliset 
erikoispiirustukset, 
työselitykset 

Laskelma  rakennuskustannuksista, lomake 
ARA 80H/08 

Kopiot tarjouksista ja sopimuksista . Mikäli 
työt ovat osa laajempaa peruskorjausurakkaa, 
urakoitsijan allekirjoittama ilmoitus hissitöiden 
osuudesta 

Rahoitussuunnitelma , mikäli sitä ei ole 
toimitettu avustusvarausta haettaessa. 

Yhtiökokouksen tai vastaavan elimen päätös 
toimenpiteen suorittamisesta , mikäli sitä ei 
ole toimitettu avustusvarausta haettaessa. 

 

Kuva 3. Hissiavustusta varten tarvittavat asiakirjat (ARA 2008) 

ARA vaatii avustuspäätöstä varten kuvassa 3 esitetyt asiakirjat. Avustusvarausta haettaessa 
hakemukseen on liitettävä yhtiökokouksen tai vastaavan elimen päätös toimenpiteen suoritta-
misesta sekä uusien hissien tapauksessa pohjapiirros, josta hissin sijoitus rakennuksessa selvi-
ää. Päätös voi olla ehdollinen, eikä sitä välttämättä vaadita uuden hissin tapauksessa. (ARA 
2008.) 

Hissiavustusta voidaan osoittaa seuraaville toimenpiteille; uuden hissin hissitoimituksesta 
aiheutuneet kustannukset, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt ja suunnittelu- ja 
yleiskustannukset pois lukien kohteet, jotka ovat saaneet erillistä suunnitteluavustusta. Lii-
kuntaesteiden poistamiseksi tehtävät toimenpiteet, kuten ulko-ovien automatisointi ja tarvitta-
vat luiskat, voidaan myös liittää avustukseen. Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 
36c/08. (ARA 2008; KorjausavustusL 1184/2005, 6 §; VNA 115/2008, 13 §.) 

2.4.3 Energia-avustus 

Vähintään kolme asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamiseen ARA voi myöntää ener-
gia-avustusta maksimissaan 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Energia-avustuksella tue-
taan toimenpiteitä, jotka parantavat rakennuksen energiataloutta, vähentävät energiankäytöstä 
aiheutuvia päästöjä ja lisäävät uusiutuvien energiavaihtoehtojen käyttöönottoa. Tällaisia toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan ja ikkunoiden lämmöneristyskyvyn pa-
rantaminen. (KorjausavustusL 2 §, VNA 115/2008, 18-22 §.) 

Ulkovaippaan kohdistuvien lisälämmöneristystöiden yhteydessä kunnan viranomaisten tulee 
valvoa, että rakennuksen rakennusaikakaudelle tyypilliset ominaispiirteet säilytetään. ARA 
edellyttää lisäksi, että rakennuksen ulkoseiniin tai ikkunoihin kohdistuneiden, avustusta saa-
vien toimenpiteiden yhteydessä tehdään myös ilmanvaihdon perussäätö sekä vesikiertoisen 
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lämmitysverkoston perussäätö. Avustuspäätöstä varten on tehtävä energiakatselmus tai muu 
energiataloudellinen tarkastelu, joka toimitetaan kunnalle ennen avustuspäätöksen tekoa. Mi-
käli energiakatselmuksen toteuttamiselle on myös haettu avustusta, voidaan edellä mainitusta 
vaatimuksesta poiketa. ARA suosittelee lisäksi, että korjauksesta on, mikäli mahdollista, tehty 
sitova päätös. (KorjausavustusL 2 §, VNA 115/2008, 18-22 §.) 
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3 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN  

Tässä luvussa määritellään täydennysrakentamisen käsite ja käydään läpi täydennysrakenta-
misen haasteita ja mahdollisuuksia. Myös kirjallisuustutkimuksessa esille tulleet täydennysra-
kentamisvaihtoehdot sekä kannattavuus ovat luvun 3 aiheena. 

3.1 Täydennysrakentamisen määritelmä 

Täydennysrakentaminen on käsitteenä vakiintumaton ja sen määrittely vaihtelee usein sen 
mukaan, minkä tyyppistä täydennysrakentamista on tarkoituksena toteuttaa (Santaoja 2004, s. 
18). RAKLIn kiinteistöliiketoimintasanaston (2005, s. 28) mukaan täydennysrakentaminen on 
lisärakentamista, jossa rakennetaan muutoin jo rakennetulla alueella sijaitsevalle tyhjälle ton-
tille. Lisärakentaminen taas on uudisrakentamista aiemmin rakennetun kohteen välittömään 
yhteyteen, yleensä samalle tontille. 

Santaoja (2004, s. 18-20) on käsitellyt täydennysrakentamisen erilaisia tulkintoja laajasti eri 
näkökulmista niin fyysisten, toiminnallisten kuin laadullisten tavoitteiden kannalta. selvityk-
sessään Täydennysrakentaminen kunnan ja asuinympäristön kehittämisessä. Santaojan (2004, 
s. 22) mukaan täydennysrakentamisen tavoitteena on kuntaympäristön parantaminen raken-
netta täydentämällä.  

Täydennysrakentamiseen liittyviä termejä ovat lisärakentamisen lisäksi myös eheyttäminen, 
tiivistäminen ja saneeraus. Rauhalan (1999) mukaan täydennysrakentaminen on olemassa 
olevan kuntarakenteen eheyttämistä lisärakentamisella. Vepsä (1997) puolestaan pohtii eheyt-
tämisen ja tiivistämisen merkitystä ja sitä, voidaanko kuntarakennetta tiivistää eheyttämällä 
vai päinvastoin. Vepsän (1997) mukaan eheyttäminen on ekologisten, sosiaalisten, taloudellis-
ten ja poliittisten tekijöiden nivomista yhteen suunnitteluun, täydennys- ja muuhun rakenta-
miseen, korjaamiseen sekä kunnostamiseen. 

Santaoja (2004, s. 77) on pyrkinyt tutkimuksessaan yhdistämään täydennysrakentamisen kak-
si periaatteellista tulkintaa kokonaisvaltaiseksi täydennysrakentamiseksi. Nämä periaatteet 
ovat holistinen ja fyysinen. Holistisen eli kokonaisvaltaisen tulkinnan mukaan täydennysra-
kentaminen on keskeinen eheyttävän rakentamisen keino, jonka kautta pyritään asuinympäris-
tön parantamiseen niin kunta- kuin paikallistasolla. Fyysinen tulkinta täydennysrakentamises-
ta lähtee asuinaluetason fyysisistä toimenpiteistä, kuten rakennuksen ulkopuolisesta täyden-
tämisestä.  

Tässä tutkimuksessa käytetään Santaojan (2004, s. 77) käyttämää kokonaisvaltaisen täyden-
nysrakentamisen tulkintaa. Tulkinnan mukaan täydennysrakentamisen keskeisenä lähtökohta-
na on lähiympäristön kokonaisvaltainen parantaminen, huomioiden alueen fyysiset, toimin-
nalliset ja laadulliset puitteet. Myös täydennysrakentamisen maanomistajalle tuoma taloudel-
linen hyöty on huomioitu tutkimuksessa.   

3.2 Täydennysrakentamisen haasteita ja mahdollisuuksia 

Yhdysvalloissa Marylandin osavaltion yhdyskuntasuunnittelun laitoksen julkaisussa Models 
and Guidelines for Infill Development (Glendening & Kienitz, 2001) täydennysrakentamisen 
haasteet voivat olla fyysisiä, sosiaalisia, lainsäädännöllisiä sekä taloudellisia. Fyysiset haas-
teet liittyvät useimmiten tontin maaperään ja sijaintiin. Ihmiset eivät halua asuinympäristöön-
sä muutoksia vaan vastustavat täydennysrakentamisaikeita. Asukkaiden vastarinta onkin täy-
dennysrakentamisen sosiaalinen haaste.  Sekä lait että muut kaavoittamista ja rakentamista 
säätelevät määräykset tuovat haastetta täydennysrakentamisen toteutukseen. Täydennysraken-
taminen taloudelliset haasteet liittyvät korkeisiin rakennuskustannuksiin erityisesti silloin, jos 
rakentamiskohde on laajuudeltaan pieni. Myös esisuunnittelu, kaavamuutosneuvottelut sekä 
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muu valmisteleva työ vie aikaa ja rahaa, eikä hankkeen toteutumisesta ole varmuutta ennen 
kuin kaavamuutos on lainvoimainen. 

Suomessa 1960- ja 70-luvuilla rakennetut asuntoalueet ovat väestön ikärakenteeltaan vanhoja. 
Marttila et al (2006, s. 10-11) kirjoittaa, että esimerkiksi Helsingin esikaupunkialueilla nuor-
ten määrä laskee ja vanhusten määrä kasvaa. Kokonaisuudessaan vanhojen lähiöiden väestö-
kehitys on ollut laskussa 1970-luvulta lähtien. Pienasuntovoittoinen rakennuskanta sekä vä-
häinen vaihtelevuus asuntotyypeissä on ainakin osasyy poismuuttoon ja väestön vähenemi-
seen. (Sädevirta 2004, s. 23-24).  

Vanhat esikaupunkialueet ovat toiminnallisesti heikkoja, lähiöt ovat usein pääosin vain asu-
miseen tarkoitettuja, eikä sosiaalisia kontakteja synny kuin ostoskeskuksen edustalla. Esikun-
tien renessanssi –selvityksessä Marttila et al (2006, s. 11) kuvaa lähiöiden ympäristön olevan 
enimmäkseen asuintaloja, pysäköintikenttiä ja metsää, jolloin eläminen painottuu pääosin 
asunnon sisälle. Kaupan keskittyminen on myös aiheuttanut sen, että lähiöiden palvelut ovat 
ainakin osin siirtyneet isompiin keskuksiin tai suurten liikenneväylien varrelle.  

Täydennysrakentamisen kautta esikuntien asuinalueiden väestöpohjaa saadaan lisättyä ja uu-
disrakentamisen myötä myös alueella jo asuville tarjoutuu mahdollisuus parantaa asumistaso-
aan tai vaihtoehtoisesti etsiä uusia vaihtoehtoja asumistarpeisiinsa. Väestöpohjan kasvun 
myötä myös palvelut ja yleinen elinympäristön laatu paranevat, kun sosiaalista kanssakäyntiä 
lisätään ja joukkoliikennetarjontaa pystytään myös parantamaan. (Marttila et al 2006, s. 11.) 
Muiden argumenttien lisäksi etenkin välittömät ja myös välilliset taloudelliset hyödyt ovat 
asukkaiden näkökulmasta tärkeimpiä (Santaoja 2004, s. 76). 

EU:n julkaiseman tutkimuksen Green Paper on the Urban Environment (1990) mukaan eheä 
ja kompakti kuntarakenne on kestävän kehityksen edellytys. Santaojan (2004, s. 76) mukaan 
pelkästään Helsingin alueella täydennysrakentamispotentiaalia on alustavien, periaatteellisten 
laskelmien mukaan noin 2,3 miljoonaa kerrosneliömetriä. Entistä konkreettisemman vaihto-
ehdon täydennysrakentamisesta tekee asuinrakentamiseen soveltuvan maa-alan väheneminen.  

Sädevirta (2004, s. 23) toteaa Helsingin vanhojen kerrostalovaltaisten alueiden olevan maan-
käytöllisesti huomattava resurssi. Alueiden täydennysrakentamisen on kuitenkin ollut hyvin 
pienimuotoista ja vähäistä. Palvelut ja yhdyskuntarakenne ovat alueilla melko valmiita, ja 
lisäksi alueet ovat hyvin saavutettavissa ja liikenteellisesti lähellä keskustaa. Sädevirta mainit-
see monien kerrostaloalueiden tarvitsevan joko fyysisiä tai toiminnallisia panostuksia elin-
voimaisuuden säilyttämiseksi, ja näkee täydennysrakentamisen olevan keino tähän. 

Täydennysrakentamismahdollisuuksia vanhoilla esikaupunkialueilla on muun muassa entisten 
lähikauppojen tonteilla sekä suurilla tonteilla. Uudelleen käyttöä voisi harkita myös ylimitoi-
tetuille pysäköintitonteille sekä vajaakäyttöisille puisto- ja joutomaille. Ensisijainen tavoite 
täydennysrakentamisessa tulee kuitenkin olla alueen ja ympäristön parantaminen. Muita pe-
rusteluita rakentamiselle on muun muassa kuntarakenteen jatkumisen turvaaminen tai liitty-
minen toiminnallisesti suurempaan kokonaisuuteen. (Sädevirta 2004, s. 24.) 

3.3 Täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehtoja 

Santaoja (2004, s. 79) esittää tutkimuksessaan erilaisia lähtökohtia asuinalueiden täydennys-
rakentamiselle. Ensimmäinen lähtökohta on alueen alkuperäistä rakennustapaa mukaileva 
täydennysrakentaminen esimerkiksi 1940- ja 50-luvun asuinalueilla. 1960-luvun yksitoikkoi-
seen rakennustapaan taas voi täydennysrakentamisella tuoda monimuotoisuutta ja 1970-luvun 
matalilla kerrostaloalueilla rakennuksia voi korottaa. Eri aikakausina rakennetuilla alueilla 
toisena lähtökohtana on se, että piste- ja lamellitaloalueiden täydennysrakentamisessa tulee 
käyttää pistetaloja, koska lamellitalojen hyödyntäminen on vaikeampaa. Kolmas lähtökohta, 



   

20 

julkisivu, voi täydennysrakennusalueen aikakaudesta riippuen olla joko samanlainen niin al-
kuperäisissä kuin täydennyskohteissa tai tuoda kontrastia olemassa olevalle tyylille.  

Uuden rakennuksen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi asuin- tai toimistorakennus ja raken-
nustyyppinä piste- tai lamellitalo. Myös pientalo on mahdollinen täydennysrakentamisen ra-
kennustyyppi. Uuden rakennuksen rakentaminen edellyttää joko olemassa olevaa, käyttämä-
töntä rakennusoikeutta tai lisärakennusoikeuden hakemista ja saamista. Uusi asuinrakennus 
lisää alueen asuntokantaa ja väestöpohjaa. (Santaoja 2004, s. 52.) Taloyhtiö voi uudisasunto-
jen myynnistä saaduilla varoilla rahoittaa perusparannuksiaan, mikä on tässä tutkimuksessa 
tavoitteena. Kunta taas hyötyy täydennysrakentamisesta kiinteistöverotulojen kasvaessa. 

Rakenteen muuttamisessa on olemassa muutamia vaihtoehtoja. Yleensä toimenpiteet ovat 
luonteeltaan kevyitä, mutta voivat silti lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä. Rakenteen muut-
taminen ei välttämättä lisää alueen rakennustiiviyttä, koska se tapahtuu yleensä rakennuksen 
jo olemassa olevissa tiloissa. (Kallio 1992, s. 10.) Ullakko- ja kellarirakentaminen, yhteistilo-
jen muuttaminen asuinkäyttöön sekä rakennuksen laajentaminen tai korottaminen ovat raken-
teen muuttamisen yleisimpiä vaihtoehtoja (Santaoja 2004, s. 52).  

Ullakkorakentaminen on erityisesti Helsingin kantakaupungin vanhoissa kerrostaloissa käy-
tetty vaihtoehto. Ullakkoasunnot ovat kuitenkin hintatasoltaan erittäin kalliita. Nykyisellään 
Helsingin keskustan alueella on voimassa poikkeuslupa ullakkojen muuttamisesta asuinkäyt-
töön. Tällä hetkellä on kuitenkin valmisteilla alueellinen poikkeuslupa koko Helsingin alueel-
le. Alueellinen poikkeuslupa mahdollistaisi lähiöidenkin ullakkorakentamisen. Lähiöiden ul-
lakkoasuntojen hintatason uskotaan olevan myös useimpien ihmisten ulottuvilla. (Helsingin 
kaupunki 2007.) Ullakkorakentamisen lisäksi myös lisäkerrosten rakentaminen voi etenkin 
matalien asuinkerrostalojen kohdalla olla varteen otettava vaihtoehto (Santaoja 2004, s. 52). 

Kivijalkaliiketilojen muuttaminen asuintiloiksi on myös yleistynyt viime vuosina. Asemakaa-
vamääräysten mukaan tilat on yleensä määrätty myymälä- tai liiketiloiksi, mikä aiheuttaa tar-
peen kaavasta poikkeamiselle. (Helsingin kaupunki 2007.) Myös kellarirakentaminen on ra-
kenteen muuttamista. Kellarirakentamisessa kyse on yleensä tilojen käyttötarkoituksen muut-
tamisesta esimerkiksi maanpäällisistä säilytystiloista asukkaiden yhteistiloiksi tai asuintiloik-
si. Yksi rakenteen muuttamisen vaihtoehto on myös pienten asuntojen yhdistäminen suurem-
maksi kokonaisuudeksi tai suurten asuntojen muuttaminen pienemmiksi huoneistoiksi. (San-
taoja 2004, s. 52.) 

Olemassa olevan rakenteen purkaminen on radikaali ja rohkea ratkaisu. Purkaminen voi ta-
pahtua osittain tai kokonaan, ja sitä on käytetty yleensä teollisuusrakennusten purkamisessa ja 
saneeraamisessa asuinkäyttöön. Kovin yleisesti purkaminen ei kuitenkaan ole käytössä. (San-
taoja 2004, s. 52-53.)  

Santaoja (2004, s. 34) pitää yhtenä täydennysrakentamisen mahdollisuutena uuden rakennus-
oikeuden lisäystä tonttialueiden laajentamisen kautta. Tällä tarkoitetaan katualueiden tai jou-
tomaiden hyödyntämistä, esimerkiksi Y-tonttien käyttöönottoa. Ongelmia aiheuttavat jouto-
maiden käyttöönotossa tai katualueiden kaventamisessa asukkaiden ja suunnittelijoiden toisis-
taan poikkeavat näkemykset alueen tarvitsemista parannuksista, joita voi hälventää esimerkik-
si lähiympäristön miljööseen kohdistetuin parannuksin.  

Yhdysvalloissa on useissa osavaltioissa otettu käyttöön 1990-luvulla ”älykkään kasvun” 
(engl. smart growth) menetelmä. Menetelmän tavoitteena on pienentää esikaupunkialueiden 
laajenemista investoimalla jo olemassa oleviin kaupunki- ja esikaupunkialueisiin. Tämä toteu-
tetaan tiivistämällä asuin- ja toimistoalueita erityisesti julkisen liikenteen vaihtoasemien ja 
muiden tärkeiden kulkuyhteyksien risteyskohdissa. (Miles et al, 2000, s. 270.) 
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Täydennysrakentamisen fyysisiä toteutustapoja on olemassa useita. Tämän työn tapaustutki-
muksessa tuodaan esille ne tavat, joita pilottikohteissa on ollut vaihtoehtoina. Näitä tapoja 
ovat uuden rakennuksen rakentaminen, olemassa olevan rakenteen muuttaminen (kellarira-
kentaminen, laajentaminen, korottaminen), purkaminen sekä korjaava rakentaminen (Santaoja 
2004, s. 52).  

3.4 Täydennysrakentamisen kustannukset ja taloudellinen kannattavuus 

Marttila et al (2006, s. 11-12) perustelee täydennysrakentamista sen taloudellisuudella. Eko-
logisina argumentteina ovat energiatehokkuus ja luonnonympäristön säästäminen. Tästä Mart-
tila et al mainitsee esimerkkinä Englannin, jossa luonnon säästämisellä tavoitellaan maa-alan 
säästämistä. Vanhan, jo olemassa olevan kuntarakenteen ylläpito on niin kunnan talouden 
kuin yleisen kansantalouden kannalta tärkeää. Onhan merkittävä osa yhteiskunnan pääomasta 
nykyisessä kuntarakenteessa.  

Täydennysrakentamisen korkeat rakentamiskustannukset sekä epävarmuus hankkeen toteu-
tumisesta ja aikataulusta voivat vähentää rakennuttajien kiinnostusta täydennysrakentamispro-
jekteihin. Erityisesti laajuudeltaan pienissä täydennysrakentamishankkeissa kustannukset kas-
vavat helposti korkeiksi. Myös hanketta edeltävä kaavamuutos- ja muu neuvotteluprosessi vie 
usein enemmän aikaa kuin tavanomaisessa rakennushankkeessa. (Glendening & Kienitz 2001, 
s. 6; Calthorpe & Fulton 2001, s. 209.) 

Merkittävänä täydennysrakentamisen taloudellisuutta puoltavana seikkana pidetään sitä, että 
täydennysrakentaminen tukee olemassa olevaa julkista infrastruktuuria, jollaisia ovat joukko-
liikenne ja palvelut. Nämä vaikuttavat asuinalueen olemukseen ja muodostavat myös merkit-
tävän osan asuinalueen toiminnallisesta monipuolisuudesta. (Marttila et al 2006, s. 11.) Mikäli 
olemassa olevaa infrastruktuuria on tarpeen päivittää aluetta täydennysrakennettaessa, kohdis-
tuu hyöty myös alueen vanhoihin asukkaisiin (Glendening & Kienitz 2001, s. 6). 

Olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen täydennysrakentamisessa tekee siis siitä taloudel-
lista. Kun infrastruktuuria ei tarvitse toteuttaa kokonaan alusta, säästyy karkeasti arvioiden 
noin puolet uudisrakentamisen kuluista. Uudisrakentamisen kulut jakautuvat karkeasti puolik-
si asuntorakentamisen ja infrastruktuurin rakentamisen kesken. (Marttila et al 2006, s. 11.)  

Täydennysrakentamisen riskejä ja kustannuksia on Calthorpen & Fultonin (2001, s. 210) mu-
kaan mahdollista pienentää täydennysrakentamista tukevalla kaavoituksella. Kun samalla ra-
joitetaan uusien rakentamattomien alueiden ottoa rakentamiskäyttöön, on mahdollista luoda 
positiivinen ilmapiiri täydennysrakentamiselle. Myös julkisen liikenteen kustannustehokkuut-
ta voidaan parantaa olemassa olevien alueiden täydennysrakentamisella.  

Koski (2008, s. 7, 14-15) on selvityksessään Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne tutkinut eri 
tavoin yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvien uusien asuinalueiden vaikutuksia kuntatalouteen. 
Tutkimuksessa on kolme 500 asukkaan eri tavoin yhdyskuntarakenteeseen sijoittunutta asuin-
aluetta, joiden kustannuksia sekä rakennusvaiheessa, että 30 vuoden aikana verrataan keske-
nään. Tutkittavat asuinalueet ovat taajamaa täydentävä alue, taajamasta irrallaan oleva alue 
sekä taajamien ulkopuolinen hajarakentaminen.  

Täysin uuden asuinalueen yhdyskuntataloudellisista kustannuksista valtaosan maksavat asuk-
kaat. He maksavat asuntojen rakentamisen, kunnossapidon sekä asiointi- ja työmatkat. Kunta 
taas maksaa maan hankinnasta, infrastruktuurin rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kun-
nallisten palveluiden toiminnasta. Sekä taajamaa täydentävällä että siitä irrallaan olevalla alu-
eella kunnan maanhankintakustannukset ja tontinmyyntitulot ovat tutkimuksen mukaan kes-
kenään samaa suuruusluokkaa, kun hajarakentamisalueella kunta ei välttämättä hanki maata. 
(Koski 2008, s. 12, 21.) 
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Infrastruktuurin rakentamiskustannukset ovat täydennysalueella alhaisemmat kuin taajamasta 
irrallaan olevalla alueella tai hajarakentamisalueella. Kunnallisten palveluiden kustannukset 
ovat samaa luokkaa täydentävällä ja taajamasta irrallaan olevilla alueilla, mutta hajarakenta-
misalueella ne ovat korkeammat. Kaikilla tutkimuksen vertailualueilla kunnan saamat verotu-
lot ovat samaa suuruusluokkaa. (Koski 2008, s. 24-28.) 

Kun Kosken (2008, s. 28-33) tutkimuksen kustannukset ja tulot lasketaan yhteen, on taajamaa 
täydentävän alueen rakentamisen nettovaikutus kuntataloudelle positiivinen. Uuden 500 asuk-
kaan alueen rakentamisesta kunnalle aiheutuvat kustannukset ovat pitkällä aikavälillä keski-
määrin 20-31 miljoonaa euroa, joista valtaosa aiheutuu kunnallisten palveluiden kustannuksis-
ta vuosien mittaan. Täydentävän alueen kuntataloudelliset kustannukset ovat noin 20 miljoo-
naa euroa, koska infrastruktuuri on taajaman sisälle rakennettaessa jo valmiina.  

3.5 Toteutettuja täydennysrakentamishankkeita 

Helsingin Kontulassa toteutettiin täydennysrakentamista 1990-luvun lopulla. Ostostien koh-
teen omistaa Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiö, jonka asukkaat olivat myös aktiivisesti 
osallisina täydennysrakentamisen suunnittelussa. Täydennysrakentaminen toteutettiin kolmen 
uuden kerrostalon rakentamisella, yksi rakennettiin vanhojen talojen pihojen keskelle ja kaksi 
vanhalle pysäköintialueelle Kotikonnuntien varteen. Hankkeeseen liittyi olennaisesti myös 
vanhojen talojen peruskorjaus ja pihan kunnostus.  

Ongelmitta kokeiluhanke ei sujunut; kaksi rakennusyritystä meni konkurssiin ja vasta kolmas 
firma vei rakennushankkeen loppuun asti. Tarkemmin hankkeesta voi lukea VTM Harri 
Hypénin (2000) toteuttamasta seurantaraportista Kolmella talolla piha kuntoon: Tutkimus 
täydennysrakentamisesta Helsingin Kontulassa - Ostostien seurantaraportti.  

Helsingissä Ruskeasuolla Asunto Oy Tilkanmäki haki ja sai kaavamuutoksen uuden asuinker-
rostalon rakentamiseksi tontilleen. Asemakaavamuutoksen haku tapahtui vuoden 2003 joulu-
kuussa ja maankäyttösopimus allekirjoitettiin 1,5 vuoden päästä huhtikuussa 2005. Kaava-
muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2005. Saman vuoden syksyllä asun-
to-osakeyhtiö myi uuden asemakaavan mukaisen asuinkerrostalotontin SATOlle, joka rakensi 
tontille 18 asunnon kerrostalon. Helsingin kaupungin asiakirjojen mukaan kaupungille aiheu-
tui kustannuksia johtojen ja putkien siirroista yhteensä noin 50 000 euroa. Maankäyttösopi-
muksen mukainen korvaussumma oli kuitenkin 277 000 euroa, joka vastasi noin 20 % tontin 
myyntihinnasta. (Helsingin kaupunki 2005; Maanmittauslaitos 2008.) 
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4 JURIDISET TEKIJÄT  

Tässä luvussa käsitellään lainsäädäntöä, jolla on merkitystä asunto-osakeyhtiön päätöksenteon 
kannalta erityisesti korjauksista päätettäessä sekä täydennysrakentamiseen liittyen. Kokonai-
suudessaan ajantasaiset lait ja säädökset ovat sähköisesti luettavissa osoitteessa www.finlex.fi.  

4.1 Asunto-osakeyhtiölaki 

Asunto-osakeyhtiö on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa (AsOyL 809/1991) seuraavasti: 

”Asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä: 

1) jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevi-
en huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjes-
tyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi; ja 

2) jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yh-
tiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hal-
linnassa olevasta kiinteistöstä.”  

Lainaus: AsOyL 1 § 

Yllä olevasta määritelmästä poikkeavasti myös useampaa rakennusta hallinnoiva osakeyhtiö 
voi olla asunto-osakeyhtiö, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (AsOyL 2 §). Asunto-
osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain erinäisiä säännöksiä 
(AsOyL 3 §).  

Asunto-osakeyhtiö perii osakkailtaan yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä mainittujen perustei-
den mukaisesti. Yhtiövastiketta voidaan periä huoneiston pinta-alaan, osakkeiden lukumää-
rään tai veden, sähkön tai muun hyödykkeen todelliseen kulutukseen perustuen. Yhtiövastik-
keella voidaan kattaa kiinteistön ylläpidon ja hoidon kuluja ja lisäksi rakentamisesta tai han-
kinnasta aiheutuvia kustannuksia. Myös yhtiön perusparannuksiin ja muihin ajanmukaistamis-
toimenpiteisiin voidaan kerätä yhtiövastiketta. Edellytyksenä on, ettei osakkeenomistajan 
maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi. (AsOyL 5 §.) 

4.1.1 Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko 

Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko on jakautunut kolmelle osapuolelle kuvan 4 mukaisesti. 
Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella, jonka valitsema hallitus yhdessä nimittämänsä isännöit-
sijän kanssa vastaa taas käytännön toiminnan järjestämisestä sekä yhtiön hallinnosta.  

Yhtiökokous

Ylin päätösvalta

Osakkailla äänioikeus 
osakkeiden määrään tai 

huoneistoneliöihin 
perustuen

Asunto-
osakeyhtiön 

hallitus

Yhtiökokous valitsee 
ja valtuuttaa

Toiminnan 
järjestäminen ja 
yhtiön hallinto

Isännöitsijä

Hallitus nimittää

Toiminnan 
järjestäminen ja 
yhtiön hallinto

 
Kuva 4 Asunto-osakeyhtiön päätöksenteon osapuolet 
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Asunto-osakeyhtiön päätösvalta on osakkailla yhtiökokouksessa, ellei lain tai yhtiöjärjestyk-
sen perusteella päätösvaltaa ole uskottu yhtiön hallitukselle (AsOyL 23 §). Sekä päätösvalta 
että kustannukset jaetaan joko huoneiston pinta-alan tai osakemäärän mukaisesti. Yhtiökoko-
uksessa päätökset tehdään asunto-osakeyhtiölain mukaan (38 §) äänten enemmistöllä tai ään-
ten mennessä tasan, puheenjohtajan kanta voittaa. Lain mukaista enemmistövaatimusta saa 
kuitenkin lieventää tai tiukentaa yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokous ei saa tehdä päätöstä, joka 
tuottaa jollekin osakkeenomistajalle etua toisen osakkeenomistajan kustannuksella (AsOyL 
46§).  

Jos kyseessä on yhtiövastikeperusteesta eli huoneiston pinta-alan, osakkeiden määrän tai hyö-
dykkeen todellisen kulutuksen mukaisesta maksuperusteesta poikkeaminen, tarvitaan päätök-
seen kahden kolmanneksen äänienemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina 
olleista osakkeista. Yleensä vastikeperusteesta poikkeaminen tulee kyseeseen, kun päätetään 
suorittaa yhtiön kustannuksella korjaus tai uudistus, joka kohdistuu osakkeenomistajien hal-
linnassa oleviin huoneistoihin. Tällöin korjauksen tai uudistuksen hyöty ja aiheutuvat kustan-
nukset ovat kunkin huoneiston osalta yhtä suuret, jolloin voidaan tehdä päätös kustannusten 
jakamisesta tasan huoneistojen kesken.  (AsOyL 39§.)  

Kahden kolmasosan äänienemmistö tarvitaan myös yhtiöjärjestyksen muuttamiseen (AsOyL 
40§). Mikäli kyse on päätöksestä, joka koskee jo annettuja osakkeita ja liittyy oikeuteen halli-
ta huoneistoa, huoneiston käyttötarkoituksen muutokseen, lunastuslausekkeen ottamista yhtiö-
järjestykseen tai osakkeiden maksuvelvoitteiden lisäämiseen, tarvitaan kahden kolmasosan 
äänienemmistön lisäksi myös suostumus niiltä osakkeenomistajilta, joita muutos välittömästi 
koskee (AsOyL 41§). 

Yhtiökokous valitsee taloyhtiölle hallituksen, jossa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus taas 
nimittää ja erottaa isännöitsijän, jos yhtiökokous on päättänyt tai yhtiöjärjestyksessä määrä-
tään, että taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä. Hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on huoleh-
tia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Olennaisesti asumiseen tai 
asumiskustannuksiin vaikuttavat toimet sekä muuten epätavalliset tai laajakantoiset toimet 
ovat sellaisia, joihin hallitus ja isännöitsijä saavat ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksen pe-
rusteella. Jos päätöksen odottaminen aiheuttaisi yhtiölle kohtuutonta haittaa, voivat hallitus ja 
isännöitsijä ryhtyä toimiin odottamatta yhtiökokouksen päätöstä. (AsOyL 50-54 §.) 

4.1.2 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi 

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntöä ollaan Suomessa uudistamassa kokonaan. Lainsäädäntöä on 
tarkoitus selkiyttää. Hallituksen esitys eduskunnalle on tätä työtä kirjoittaessa vielä luonnos-
vaiheessa (Oikeusministeriö tammikuu 2009). Se sisältää myös uusia säädöksiä, joita nykyi-
sessä lainsäädännössä ei ole, mutta jotka on katsottu tarpeellisiksi asunto-osakeyhtiön päätök-
senteossa.  

Vastikeperusteesta poikkeaminen muun muassa hissin jälkiasennuksen yhteydessä sekä yhti-
ölle osakkeenomistajan aiemmasta kunnossapito- tai muutostyöstä tulevan säästön huomioi-
miseksi ovat olennaisimpia uudistamisehdotuksia. Keskeisimpiä muutosehdotuksia täyden-
nysrakentamisen näkökulmasta ovat mahdollisuus rahoittaa vastikkeella asianmukaisesti pää-
tetyt perusparannukset, uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat sekä muut muutokset ja 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen. (Oikeusministeriö 2009, s. 27, 30; Hollmén 
2008.)  

4.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen siten, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle. Samalla tavoitteena on 
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edistää niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurillisesti kestävää kehitystä. 
MRL:n tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun. Myös 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedotta-
minen kuuluvat MRL:n tavoitteisiin.  

Kunta on avainasemassa maankäytön suunnittelussa. Kunnanvaltuustolla on oikeus päättää 
kaavoituksesta, ja lakisääteinen velvollisuus huolehtia sen asianmukaisuudesta. Kunnalla on-
kin kaavoitusmonopoli, joka perustuu itsehallintoon. Kunta voi itse päättää suunnittelun ta-
voitteista ja mitoituksesta. Kehittämistavoitteita toteutettaessa on kuitenkin otettava huomioon 
sisällölliset vaatimukset, joista säädetään laissa. Tällaisia vaatimuksia ovat muun muassa ra-
kennusoikeuden määrä suhteessa liikenne- ja vapaa-alueisiin. (Hollo 2006, s. 40-41.) 

Maankäytön suunnittelun on oltava tavoitesidonnaista. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi 
ovat kaavat ja valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (MRL 4 §). Kunnassa on myös ra-
kennusjärjestys, joka on kuitenkin enemmän normikokoelma (Hollo 2006, s. 41). Laissa mää-
ritellyt suunnittelutavoitteet ovat täsmällisempiä kuin yleiset soveltamistavoitteet ja niillä on 
tarkoitus edistää erilaisia päämääriä. Näitä päämääriä ovat asuntotuotannon edistäminen ja 
yhdyskuntarakenteen laadullinen ja taloudellinen kehittäminen, luonto- ja kulttuuriympäristön 
vaaliminen ja yhdyskunnallisten toimintojen turvaaminen (MRL 1 ja 5 §).  

Kunnan rakennusjärjestys koskee lähinnä rakennustapaa, rakennuspaikkojen ominaisuuksia, 
rakentamisen ympäristöön sopivuutta, eikä sillä ole tarkoitus antaa kiinteistökohtaisia maan-
käyttömääräyksiä tai rajoituksia (MRL 14 §). Rakennusjärjestyksen määräykset ovat väistyviä 
oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan, asemakaavaan tai Suomen rakentamismääräyskokoelmaan 
nähden. Toisaalta rakennusjärjestyksellä voidaan asettaa rakentamisrajoituksia itsenäisestikin, 
esimerkiksi määräämällä alue suunnittelutarvealueeksi. Rajoituksille on kuitenkin oltava oi-
keutusperuste. (Hollo 2006, s. 51-52.) 

Kaavoituksessa on sekä yleispiirteisiä että yksityiskohtaisia kaavoja. Maakunta- ja yleiskaava 
ovat yleispiirteisiä kaavoja ja asemakaava on yksityiskohtaisempi kaava. Tämän tutkimuksen 
asunto-osakeyhtiöt sijaitsevat oikeusvaikutteisen asemakaavan alueilla, joten yleispiirteisiä 
kaavoja ei käsitellä mainintaa enempää.  Mainittakoon kuitenkin, että maakuntakaava toimii 
lähtökohtana yleiskaavalle, joka taas ohjaa asemakaavaa. (Hollo 2006, s. 47.) 

4.2.1 Asemakaavan laatiminen 

Asemakaava osoittaa rakennusoikeuden määrän ja rakennusten kerrosten lukumäärän, joiden 
vastapainona tulee olla riittävästi myös autopaikka-alueita. Asemakaavan laatimisesta ja sen 
muuttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Laatimispäätös voi perustua kuntalaisen aloitteeseen. 
Kaavan hyväksyy aikanaan kunnanvaltuusto. Kaavoitukseen ryhdyttäessä, ja tarvittaessa jul-
kisesti nähtävänä olleen kaavaehdotuksen sekä saatujen lausuntojen jälkeen järjestetään vi-
ranomaisneuvottelu alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Asianosaisilla ja muilla osallisil-
la, joiden oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on oikeus saada tietoa kaavan valmistelusta jo en-
nen kaavaehdotusta. Tiedottaminen onkin kaavoituksen eri vaiheissa tärkeää, sillä se mahdol-
listaa kuntalaisten osallistumisen kaavoitukseen. (Hollo 2006, s. 87-89.)  

Asemakaavaehdotus on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan, mutta mikäli kyseessä on vaiku-
tukseltaan vähäinen kaavamuutosehdotus, on sitä pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän 
ajan. Kaavaehdotuksesta on oikeus tehdä muistutuksia ja velvollisuus pyytää lausunnot 
maankäyttötavoitteiden kannalta keskeisiltä tahoilta. (Hollo 2006, s. 87-89.) Kaavaehdotusta 
voidaan muuttaa muistutusten johdosta. Muutoksen olennaisuudesta riippuen muutos voidaan 
joko hyväksyä ilman ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville tai laittaa uudestaan nähtä-
ville. (Syrjänen 2005, s. 93-94.) 
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Kaavan hyväksymispäätöksestä on tiedotettava samoin kuin kunnassa julkaistaan muutkin 
kunnalliset ilmoitukset. Päätös on lähetettävä tiedoksi myös viranomaisille. (Syrjänen 2005, s. 
94.) Kaavan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettava nähtäville, jolloin sen katsotaan 
tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika alkaa päätöksen nähtäville asettamisesta, ja on 
yleensä 30 päivää. (Kuntalaki 63 § ja 93 §; MRL 188.5 §.) 

Kaavoitusprosessin kesto vaihtelee kunnittain, sen kestäessä keskimäärin 10,3 kuukautta kaa-
van vireille tulosta sen hyväksymiseen. Kaavoista valitettaessa valituksen käsittelyaika hallin-
to-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on keskimäärin 9,5 kuukautta, jolloin 
kaavoituksen kesto voi helposti kaksin- tai kolminkertaistua. (Kuntaliitto 2007.)  

Asemakaavan perusteella tehdään yksityiskohtaisemmat maankäyttösuunnitelmat, tonttijako 
ja katusuunnitelma. Tonttijako laaditaan joko asemakaavan laatimisen yhteydessä tai erillään 
kaavasta, erillistonttijakona. Tonttijako määrittää rakennuskorttelin sisäiset rakennuspaikat 
rakennusoikeuksineen ja katusuunnitelma taas hyväksytään katujen erottamiseksi kiinteistöis-
tä ja katujen rakentamiseksi. (Hollo 2006, s. 91-95.)  

Kunnan tulee huolehtia kaavojen ajanmukaisuuden seurannasta ja saattaa määräajoin vanhen-
tuneet asemakaavat ajan tasalle (MRL 60 §). Asemakaavoituksessa kaavan muuttamiseen 
sovelletaan samoja sääntöjä kuin kaavan laatimiseenkin. Tonttijaon muuttaminen voi tulla 
kyseeseen, mikäli se edistää korttelin tai sen osan tarkoituksenmukaista järjestämistä. Tontti-
jakoa voidaan myös muuttaa ilman edellä mainittuja edellytyksiä, jos tonttien omistajat ovat 
muuttamistarpeista yksimielisiä. Tontin tai tontinosan omistajalla on oikeus tehdä kunnalle 
esitys tonttijaon muuttamisesta. (Hollo 2006, s. 95.) 

4.2.2 Rakennuslupa 

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten, mikäli työllä voi olla 
vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Myös käyttötar-
koituksen olennainen muuttaminen, koskien koko rakennusta tai sen osaa, edellyttää raken-
nuslupaa. (MRL 125 §.)  

Rakennuslupahakemuksen perusvaatimuksena on asiantuntevan henkilön laatima rakennus-
suunnitelma, jonka tulee sisältää asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset sekä 
hankkeen kuvaus. Rakennussuunnitelman tulee myös osoittaa rakennuksen täyttävän tekniset 
vaatimukset, jotka sille on asetettu. Teknisiä vaatimuksia ovat: 1) rakenteiden lujuus ja vaka-
us, 2) paloturvallisuus, 3) hygieenisyys, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys, 4) käyttötur-
vallisuus, 5) meluntorjunta ja 6) energiatalous ja lämmöneristys. (Hollo 2006, s. 177-178; 
MRL 48-50 § ja 123 §.) 

Rakennuslupaa myönnettäessä tarkistetaan myös se, että hanke on asemakaavan mukainen 
(Syrjänen 2005, s. 100). Rakennuslupavaiheessa kuuleminen ja tiedottaminen tulee suorittaa 
kolmella tavalla: 

1) Naapurille tiedottaminen lupahakemuksen vireille tulosta 
a. Viranomaisen tai hakijan toimesta 

2) Rakennuspaikalla tiedottaminen asian vireille tulosta 
a. Pystyttämällä asiasta kertova taulu 

3) Katselmus rakennuspaikalla. 
(Syrjänen 2005, s. 101; MRL 133 §.) 

Naapureiden kuuleminen on erityisen tärkeää silloin, jos kaava on vanha, ristiriitainen tai yk-
sityiskohdiltaan väljä, ts. siinä ei esimerkiksi ole määräyksiä naapuriin vaikuttavista tekijöistä. 
Myös hankkeen sisältäessä kaavasta poikkeamisia, joilla on vaikutusta naapurin asemaan, on 
naapuria ehdottomasti kuultava. (Syrjänen 2005, s. 101.) 
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4.2.3 Poikkeamispäätös 

Kunnalla on oikeus myöntää poikkeamisia yleiskaavojen ja asemakaavojen määräyksistä. 
Poikkeamisen edellytyksenä on, että se voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Näin on sen 
vuoksi, että jos alueella, jolle poikkeamista haetaan, on selvä tarve laatia uusi asemakaava tai 
muuttaa olemassa olevaa kaavaa, kunta ensisijaisesti hoitaisi kaavoituksen kuntoon. (Syrjänen 
2005, s. 105.) 

Poikkeamiselle onkin nykyisessä MRL 172 §:ssä asetettu edeltävää rakennuslakia tiukemmat 
edellytykset. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
muulle alueiden käytön järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun ta-
voitteiden saavuttamista, eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Myöskään vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen johtavaa poikkeusta ei 
saa myöntää. 

Poikkeamispäätöksen tekemisessä kunnan toimivaltaa on rajoitettu. Muun muassa vähäistä 
suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta on alueellisen ympä-
ristökeskuksen toimivallan alla. Myös rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä 
poikkeaminen ja voimassa olevasta rakennuskiellosta poikkeaminen ennen asemakaavan hy-
väksymispäätöksen lainvoimaisuutta vaativat alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamislu-
van. (Hollo 2006, s. 203-204; MRL 53.3 § ja 72.1 §.) 

Rakennuslupaviranomainen voi myöntää rakennusluvan, vaikka hakemus poikkeaisikin vä-
häisessä määrin rakentamista koskevista määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista 
(MRL 175 §). Vähäiseen poikkeamiseen on yleensä tarve, kun suunnitelmat ovat täsmenty-
neet asemakaavan laatimisen jälkeen. Edellytykset vähäiselle poikkeamiselle ovat jo aiemmin 
mainitut MRL 171 § ja 172 §:n edellytykset poikkeamiselle. (Syrjänen 2005, s. 108.) 

Poikkeamishakemus jätetään kunnalle, joka tarvittaessa toimittaa hakemuksen alueelliselle 
ympäristökeskukselle oman lausuntonsa ohella. Hakemukseen on liitettävä mukaan: 1) alueen 
sijainnin osoittava ympäristökartta sekä asemapiirros, josta käy ilmi sekä nykytilanne että 
suunnitellut toimenpiteet rakennuspaikalla; 2) rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen 
poikkeuksen hakemiselle osoittava asiakirja; ja 3) selvitys naapureiden kuulemisesta, mikäli 
hakija on suorittanut sen säädetyllä tavalla. Hakemuksessa on lisäksi esitettävä arvio hank-
keen keskeisistä vaikutuksista ja perustelut hakemukselle. (Hollo 2006, s. 206.) 

Poikkeamisluvalla on aina voimassaoloaika, joka on enintään kaksi vuotta. Poikkeamispää-
tökseen voidaan liittää myös määräyksiä tai ehtoja rakentamiselle. Päätöksen tulee kuitenkin 
täyttää hallintopäätöksen yleiset vaatimukset. (Hollo 2006, s. 207.) 

4.2.4 Maankäyttösopimus 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on 1.7.2003 lähtien ollut säännökset maanomistajan velvolli-
suudesta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Ensisijaisesti osallistumisesta tuli-
si pyrkiä sopimaan maankäyttösopimuksin ja toissijaisesti kustannuksiin osallistuminen ta-
pahtuu kehittämiskorvauksen kautta. (Rintamäki 2007, s. 39-40; MRL 12 a luku.) Maanomis-
tajalta perityt kustannukset kaavan laatimisesta ja käsittelystä ovat MRL 59 §:n mukaan oi-
keutettuja erityisesti silloin, jos asemakaava tai kaavan muutos on laadittu maanomistajan tai 
alueen haltijan toimesta tai se on pääosin yksityisen edun vaatima.  

Maankäyttösopimus on kunnan ja maanomistajan keskenään solmima sopimus, jolla sovitaan 
maanomistajan alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan toteuttamiseen liittyvis-
tä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Osapuolia sitovasti maankäyttösopi-
mus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti esillä. 
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Tätä ennen voidaan tehdä sitova sopimus kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä 
kustannuksista. (Tanskanen 2007.) 

Vaikka maankäyttösopimus on ensisijaisesti yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallis-
tumista varten, voidaan sen avulla sopia myös laajemmin osapuolten välisistä oikeuksista ja 
velvoitteista. Vallitsevaksi käytännöksi maankäyttösopimukset ovat muodostuneet erityisesti 
alueilla, joissa kaavoitettujen kiinteistöjen kysyntä on kovaa ja nostaa täten niiden arvoa. 
Yleensä kyseisillä alueilla myös kaavoituksen toteuttamiskustannukset on mahdollista kattaa 
ainakin osin kiinteistön arvonnousulla eli maanomistaja saa kaavoituksen kautta merkittävää 
hyötyä itselleen. (Tanskanen 2007.) 

Maankäyttösopimuksella ei voida sitovasti sopia kaavan sisällöstä tai syrjäyttää lain mukaista 
kaavoitusmenettelyä. Kaavoitus ja maankäyttösopimus tehdään usein kuitenkin rinnakkain, 
mutta ehdollisina kaavan voimaantulon suhteen. (Tanskanen 2007.) 

4.2.5 Kehittämiskorvaus 

Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin 
osallistumisesta, voi kunta periä maanomistajalta kehittämiskorvausta. Kehittämiskorvaus 
perustuu maanomistajan omistaman tontin rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai 
käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun, ja on suhteutettu osuus 
kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista. 
(MRL 91 c §.) 

Kehittämiskorvaus on aina vasta toissijainen keino yhdyskuntarakentamisen kustannusosuu-
den perimiseen maanomistajalta. Kustannusvastuun jakamisessa maanomistajia on kunnassa 
kohdeltava yhdenvertaisesti (MRL 91 d §). Kunta ei voi myöntää maanomistajalle vapautusta 
osallistumisesta kaavan toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli maanomistajaa saa 
kaavan toteutumisesta merkittävää hyötyä, ja muut maanomistajat osallistuvat kustannuksiin. 
Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttamisen kannalta sillä ei ole merkitystä, onko korvauksista 
sovittu maankäyttösopimuksella vai peritäänkö ne kehittämiskorvauksena. Maankäyttösopi-
muksessa voi kustannuksiin osallistumisesta kuitenkin sopia laajemmin kuin kehittämiskor-
vauksen yhteydessä. (Tanskanen 2005.) 

Merkittävä hyöty tarkoittaa yleensä arvonnousua ja se arvioidaan maanomistaja- ja kaava-
aluekohtaisesti. Kehittämiskorvauksen kohdalla on olemassa rajoitus, jonka mukaan korvaus-
ta ei saa periä, jos maanomistajan omistamalle alueelle on kohdistettu kaavassa enintään 500 
neliömetrin suuruinen asuntorakentamisoikeus. (Tanskanen 2005.) Kunta voi päättää myös 
joko koko kunnassa tai vain tietyllä kaava-alueella sovellettavasta, korkeammasta rakennus-
oikeuden rajasta (Hollo 2006, s. 139). Tonttikohtaisesti kehittämiskorvauksen kattona on 
enintään 60 % asemakaavasta johtuvasta arvonnoususta. (Tanskanen 2005.) 

Jos asemakaava tai sen muutos hyväksytään alueelle, jolla merkittävä määrä yhdyskuntara-
kentamisesta on jo toteutettu, ja kaavasta aiheutuu maanomistajalle erityisen merkittävää hyö-
tyä, on kehittämiskorvaus mahdollista määrätä arvioimalla kustannukset, joita yhdyskuntara-
kentaminen kaavan hyväksymishetkellä aiheuttaisi. Tällöin peritään ns. historiallisia kustan-
nuksia, aikaisemmin suoritetuista toimenpiteistä. (MRL 91 e §.) Täydennysrakentamisen yh-
teydessä erityisesti lisärakennusoikeudesta saatava hyöty voi olla peruste maanomistajan kor-
vauksille. Historiallisten kustannusten periminen saattaa myös tulla kyseeseen, riippuen eri-
tyisesti merkittävän hyödyn tulkinnasta.  

Kunta päättää kehittämiskorvauksen määräämisestä. Ennen kehittämiskorvauksen määräämis-
tä ja asemakaavan hyväksymistä kunnan on tehtävä valmistelevia toimenpiteitä. Kehittämis-
korvausmenettelyyn ryhtymistä varten on laadittava päätösehdotus, josta pyydetään paikalli-
sen maanmittaustoimiston lausunto, ja joka annetaan maanomistajalle tiedoksi lähettämällä 
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pöytäkirjanote päätösehdotuksesta oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen kirjeitse 
(Kuntalaki 95 §). (Suunnittelukeskus 2003, s. 6.) 

Kehittämiskorvauksen määräytyminen 

Kehittämiskorvauksen määräytymisen peruslähtökohtana voidaan periä vain sellaisia yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksia, joiden toteutusvastuu kuuluu lain mukaan kunnalle. Kaksi 
peruslähtökohtaa kustannusten määrittämisessä ovat kustannusten syntypaikka ja toimenpitei-
den toteutusajankohta. Syntypaikka voi olla joko kaava-alue tai sen ulkopuolinen alue, joissa 
kustannukset määräytyvät eri perustein. Toimenpiteet on voitu toteuttaa jo ennen asemakaa-
van hyväksymistä tai ne voidaan toteuttaa vasta kaavan hyväksymisen jälkeen. (Suunnittelu-
keskus 2003, s. 11.) 

Kaava-alueella kehittämiskorvauksen piiriin kuuluvat hankinta-, suunnittelu- ja rakentamis-
kustannukset, yleisten rakennusten rakentamiseksi tarkoitetun maan hankintakustannukset, 
maaperän kunnostuskustannukset, meluntorjunnan kustannukset sekä kaavoituskustannukset. 
Kaavoituskustannuksia ei lueta kehittämiskorvauksen piiriin, mikäli kaava on laadittu maan-
omistajan aloitteesta ja tämä vastaa kustannuksista MRL 59 §:n perusteella. (Suunnittelukes-
kus 2003, s. 11.) 

Mikäli asemakaavaa tai tonttijakoa muutetaan siten, että kehittämiskorvauksen perusteet pois-
tuvat, on kunnan tehtävä päätös korvauksen perimättä jättämisestä. Tällainen tilanne on esi-
merkiksi kunnan yhdyskuntarakennuskustannusten merkittävä väheneminen kaavamuutoksen 
seurauksena. (Suunnittelukeskus 2003, s. 22; MRL 91 §.) 

4.2.6 Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön 1.1.2009 alkaen 

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on tehty hallituksen esitys eduskunnalle (HE 
102/2008), joka on päivätty 26.6.2008. Suurimpia muutoksia aiempaan lainsäädäntöön verrat-
tuna ovat valituslupajärjestelmän ottaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella toteutet-
tavaan asemakaavaan ja poikkeamisen mahdollistaminen alueellisena siten, että se koskee 
olemassa olevaa rakennuskantaa. (HE 102/2008; MRL 1129/2008 171 §  

Alueellinen poikkeamisen myötä olemassa olevan rakennuskannan käyttöä voidaan edistää ja 
myös olemassa olevien asuntojen yhteistilojen ja piha-alueiden kunnostamista. Alueellista 
poikkeamista voi käyttää vain asuinrakennuksen tilojen muuttamiseksi asuinkäyttöön tai 
muuhun ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaan käyttöön. Poikkeamisen tulisi edistää raken-
nuksen käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä. Poikkeamispäätöksen voimassaoloaika voi alueelli-
sen poikkeamisen tapauksessa olla muita pitempi, enintään 5 vuotta. (MRL 1129/2008 172 §.) 

Lakiehdotus tuli voimaan vuoden 2009 alussa (MRL 1129/2008). Tämä lakimuutos vaikuttaa 
myös täydennysrakentamiseen, mikäli sen toteuttamiseksi tarvitsee hakea poikkeamislupaa.  

4.2.7 Valitusprosessit 

Syrjänen (2005, s. 172-173) on koonnut kattavan taulukon maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisista valitusoikeuksista eri kaavoitustoimenpiteiden yhteydessä. Tässä tutkimuksessa ei 
käsitellä kaikkia kaavoitustoimenpiteitä ja niiden valitusoikeuksia, vaan valitusprosessi käy-
dään läpi vain niiden toimenpiteiden osalta, joilla katsotaan olevan vaikutusta korjaus- ja täy-
dennysrakentamiseen. Maankäyttösopimus jää kaavoitusmenettelyn ja näin ollen myös vali-
tusoikeuden ulkopuolelle (Hollo 2006, s. 64), minkä vuoksi sitä ei käsitellä tässä luvussa.  

Asemakaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen valitusoikeus on MRL:n 31 §, 47 § ja 188 § 
mukaisesti yhteneväinen. Valitusoikeus on asianosaisella eli henkilöllä, jota päätös selvästi 
koskee, kunnan jäsenellä, rekisteröidyllä yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialu-
eellaan, alueellisella ympäristökeskuksella sekä muulla viranomaisella oman toimialansa asi-
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oissa. Lisäksi asianomaisella kunnalla on jatkovalitusoikeus ja muulla kunnalla, jonka alueella 
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia, on valitusoikeus. 
(Syrjänen 2005, s. 172.) Asemakaavan jatkovalitusta ei saa kuitenkaan tehdä siltä osin, kuin 
asemakaavan pääasiallinen maankäyttö on jo ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 
(MRL 188 §).  

Rakennus- ja toimenpideluvasta valitusoikeus on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omis-
tajalla ja haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai 
muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.  Myös se, jonka oikeuteen, etuun tai 
velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa, voi valittaa rakennus- ja toimenpideluvasta, sa-
moin kuin kunta. 1.3.2007 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä hallinto-oikeudessa muut-
tumaton valituksenalainen päätös vaatii valitusluvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. (MRL 
188 §, 190 § ja 191 §.) 

Poikkeamispäätöksestä on usealla taholla valitusoikeus. Viereisen tai vastapäätä olevan alu-
een omistaja ja haltija sekä muun sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa voivat valittaa poikkeamispäätök-
sestä. Samoin valitusoikeus on niillä, kenen asumiseen, työntekoon, muihin oloihin hanke voi 
huomattavasti vaikuttaa. Myös ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös voi välit-
tömästi vaikuttaa, ovat oikeutettuja valittamaan. Lisäksi valitusoikeus on kunnalla, naapuri-
kunnalla, rekisteröidyllä yhdistyksellä, alueellisella ympäristökeskuksella sekä muulla viran-
omaisella yllä aiemmin tässä kappaleessa mainituin rajoituksin on valitusoikeus. (MRL 190 § 
ja 192 §.) 

Erillisen tonttijaon tapauksessa valitusoikeus on rajattu vain samassa korttelissa olevaan, tont-
tijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajaan ja haltijaan, vastapäisen kiin-
teistön omistajaan ja haltijaan, sekä kuntaan. Vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla 
on valitusoikeus, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa oman kiinteistön rakentamiseen tai 
muuhun käyttöön. (MRL 190 § ja 193 §.) 

Kehittämiskorvauksen määräämistä koskevasta päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen, 
jolla muutosta haetaan hallinto-oikeudelta (MRL 189 §). Kunnallisvalituksen perusteena pitää 
olla joko se, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai-
nen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valituksen perusteet on 
esitettävä ennen valitusajan päättymistä valittajan toimesta. (Kuntalaki 90 §.) Kehittämiskor-
vauksen määräämispäätöksestä valitusoikeus on vain sillä, johon päätös on kohdistettu tai 
sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi kohdistuu (MRL 189 §). 
Maksuunpanopäätös kehittämiskorvauksesta oikeuttaa valitukseen vain sen, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätöksellä on välitön vaikutus 
(MRL 189a § ja HLL 6 §). 

4.2.8 Rasitteet 

Rasite eli servituutti on kiinteistöoikeuden käsite, joka tarkoittaa kahden kiinteistön välillä 
olevaa käyttösuhdetta. Rasite perustuu toisen kiinteistön tarpeeseen saada kulkuyhteys tai 
muunlainen käyttötarve tyydytetyksi. Rasitesuhteessa palveleva kiinteistö eli servienssi antaa 
tarvittavan etuuden tai alueen oikeutetun kiinteistön eli dominanssin tarpeisiin. Rasite on siis 
servienssikiinteistön omaisuutta rasittava käyttöperuste, joka voi palvella myös useita kiinteis-
töjä. (Hollo 2006, s. 284.) Rasitteista säädetään pääosin kiinteistönmuodostamislaissa (KML 
554/1995) mutta rakennusrasitteita koskeva lainsäädäntö on maankäyttö- ja rakennuslain alla 
(MRL 158 § - 160 §).   

Rasitteen perustamisella ei saa vaikeuttaa asemakaavan toteutumista, eikä sillä saa aiheuttaa 
tarpeetonta haittaa ympäristölle tai välttämätöntä suurempaa vahinkoa kenellekään. Rasitteen 
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tarkoitukset on saavutettava mahdollisimman edullisesti, eikä sen käyttäminen saa olla muun 
lainsäädännön mukaan kiellettyä. (Hollo 2006, s. 289; KML 157 §.) 

Rakennuspaikkaa tai tonttia varten perustettavaa pysyvää oikeutta rakennuksen tai rakennel-
man käyttämiseen sanotaan rakennusrasitteeksi. Rakennusrasite perustetaan myös toisen kiin-
teistön rasitteeksi, ja siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusrasitteista 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, toisin kuin muista rasitteista. Rakennusrasite voi 
olla esimerkiksi oikeus käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa au-
topaikkaa, kulkuväylää tai väestönsuojaa. (Hollo 2006, s. 193-194 ja 285; MRL 158 §.)  

Rasitteesta tulee ensisijaisesti sopia rasitetun ja oikeutetun kiinteistön omistajien kesken, mi-
käli se on tarpeellinen oikeutetun kiinteistön kannalta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa 
rasitetulle kiinteistölle. Myös kunta voi olla osapuolena, jos rasite perustetaan kuntaa varten. 
Mikäli pysäköintialue on piha-alue ilman katoksia tai muita rakennelmia, on se kiinteistön-
muodostamislain mukainen rasite, joka perustetaan kiinteistötoimituksen yhteydessä tai rasi-
tetoimituksessa. (Hollo 2006, s. 284-285; KML 154 §, 156 ja 165 §.) 

Kiinteistötoimituksessa perustettu rasite voidaan poistaa, mikäli rasite ei ole enää välttämätön 
oikeutetulle kiinteistölle tai kunnalle, eikä sitä muuttuneissa olosuhteissa voitaisi enää perus-
taa. Mikäli vastaavanlainen rasite on mahdollista perustaa toiseen paikkaan eikä rasitteen ai-
heuttamaa kohtuutonta haittaa ole mahdollista poistaa, voidaan myös välttämätön rasite pois-
taa. Jos rasitetta ei voida poistaa ja rasitteen käytön muuttuminen on lisännyt rasitteen rasitta-
vuutta, on rasiteoikeuden haltijan korvattava lisähaitta rasitetun kiinteistön omistajalle. (KML 
161 §.) 

Täydennysrakentamiskohteet sijaitsevat asemakaava-alueella, ja rasite, joka voi täydennysra-
kentamissuunnitelmissa aiheuttaa eniten päänvaivaa, on oikeus autojen pitämiseen toisen kiin-
teistön alueella tai rasitetun kiinteistön alueella sijaitsevassa rakennuksessa olevaa autopaik-
kaa. Kiinteistöön kohdistuvat rasitteet käyvät ilmi kiinteistörekisteriotteesta, jonka voi pyytää 
paikallisesta maanmittaustoimistosta. 
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5 TAPAUSTUTKIMUS  

Tässä luvussa käydään läpi työn kokeellisen osan lähtökohdat ja taustatiedot. Ensin käsitel-
lään täydennysrakentamishankkeen eri osapuolet ja näkökulmat sekä rooli täydennysrakenta-
mishankkeessa. Seuraavana esitellään pilottikohteet, niiden simuloinnin kautta syntyneet toi-
mintaehdotukset ja lopuksi käydään läpi toimintamallin ajatus.  

Tässä työssä ei olla oltu yhteydessä asunto-osakeyhtiön edustajiin, vaan kyseessä on simuloitu 
tapaustutkimus. Simulointi on todellisuutta vastaavan mallin rakentamista ja kokeiden teke-
mistä tällä mallilla. Kokeiden tarkoituksena on ymmärtää joko mallia itseään tai mallin toi-
mintaa tiettyjen parametrien mukaan. (Shannon 1975, s. 2.) 

5.1 Pilottikohteet 

Tapaustutkimukseen valittiin kuusi pilottikohdetta. Kohteet valittiin tutkimukseen osallistu-
neista kaupungeista yhdessä kaupunkien edustajien kanssa. Tavoitteena oli löytää tutkittavak-
si mahdollisimman monipuolisia täydennysrakentamisvaihtoehtoja tarjoavia kohteita. Tutki-
muksessa mukana olevista kolmesta kaupungista jokaisesta valittiin kaksi pilottikohdetta. 
Kohteiden valinta eteni yleisesti siten, että ensin löytyi alue, josta kohde sitten valittiin.   

Espoossa sijaitsevat kohteet ovat Matinkylässä ja Suvelassa, joissa molemmissa tutkitaan py-
säköintialueiden täydennysrakentamista. Helsingistä pilottikohteina ovat Itä-Pasilan kattora-
kentamiskohde ja Siltamäen pysäköintialueen täydennysrakentamiskohde. Vantaalla sijaitse-
vat pilottikohteet ovat Tikkurilassa, jossa tutkitaan liikerakennuksen korvaamista useampiker-
roksisella asuintalolla, sekä Pähkinärinteessä, jossa yhteistilat halutaan asuinkäyttöön. Suoma-
laisille lähiöille tyypilliset suuret pysäköintialueet ovat siis suurimman kiinnostuksen kohtee-
na täydennysrakentamispaikkoja mietittäessä.  

Jokaisen kohteen asemakaavatiedot on selvitetty joko kunnan paikkatietopalvelusta tai ase-
makaavayksikön kautta. Kohteiden autopaikkatilanne sekä peruskorjaussuunnitelmat on ky-
sytty isännöitsijältä. Lisäksi parissa kohteessa myös kunnan aluearkkitehti on ollut apuna eri-
tyisesti rasiteoikeuksia selvitettäessä. Kaikissa muissa paitsi Siltamäen ja Matinkylän kohteis-
sa, joissa täydennysrakentamiskohteen omistajana on huoltoyhtiö, käytiin läpi asunto-
osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset kiinteistötietojen saamiseksi.  

5.1.1 Matinkylä 

Espoon Matinkylässä sijaitseva kohde on tutkimuksen laajin, käsittäen neljä kerrostaloalueen 
nykyistä pysäköintialuetta (AP-tonttia). Kuvassa 5 näkyvällä alueella on yhteensä 22 kerrosta-
loa, joista viisi on 7-kerroksisia tornitaloja ja loput 17 ovat 3-kerroksisia, hissittömiä lamelli-
taloja. Tapaustutkimuksen pilottikohteeksi Matinkylän alue valittiin sen haasteellisuuden 
vuoksi. Myös alueellisen huoltoyhtiön osallisuus vaikutti valintaan. Tilanne, jossa huoltoyhti-
öllä on omistuksessaan pysäköinti- tai muussa käytössä olevia tontteja, on 1960- ja 70-luvun 
lähiöissä melko yleinen. 
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Kuva 5 Ote Matinkylän ajantasa-asemakaavasta (Espoon kaupunki 2008) 

Pysäköintitontit omistaa alueen huoltoyhtiö Matinkylän Huolto Oy, mutta kymmenellä talo-
yhtiöllä on rasiteoikeus pysäköidä näille tonteille. Jokaista parkkialuetta kohden on kahdesta 
kolmeen taloyhtiötä, jotka hallinnoivat pysäköintiä perien nimellistä vuokraa autopaikoista 
sekä maksaen kaikki käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Huoltoyhtiö on halukas kehit-
tämään pysäköintitontteja. Suunnitelmissa on hakea kaavamuutoksen kautta lisärakennusoi-
keutta pysäköintitonteille asuinkerrostalojen rakentamiseksi. (Espoon kaupunki 2008; Pelto-
korpi 2008.) 

Matinkylän alue on rakennettu pääosin 1970-luvulla mutta rakentaminen on jatkunut aina 
2000-luvulle saakka. 1990-luvun lopulla valmistui kauppakeskus Iso Omena Matinkylän poh-
joisosaan Länsiväylän tuntumaan. 1990- ja 2000- luvuilla kauppakeskuksen lähialueille on 
rakennettu runsaasti uusia asuinkerrostaloja. Pilottikohteeksi valitun kortteliryhmän lähelle, 
Matinkadun pohjoispuolelle on parhaillaan rakenteilla uusia asuinkerrostaloja entisen ammat-
tikoulun tontille. Alue siis kehittyy jatkuvasti, uuden rakentamisen ollessa aiempaa tiiviimpää. 
Palvelut ja liikenneyhteydet ovat Matinkylässä toimivia ja elinvoimaisia. Aivan tarkasteltavan 
kohteen lähistölle on tulossa myös Länsimetron pääteasema, joka lisää alueen vetovoimaa ja 
samalla kehittämistarpeita entisestään.  (Neuvonen 2006, s. 144; Espoon kaupunki 2008.)  

Alueelle on laadittu muutamia erilaisia suunnitelmia pysäköintialueiden kehittämiseksi. Vii-
meisin, maanomistajan pyynnöstä laadittu suunnitelma kasvattaisi alueen kerrosalaa nykyises-
tä noin 50 000 k-m²:stä enimmillään 75 000 k-m²:iin. Luonnoksissa on Matinkylän alueen 
ilmettä kunnioittaen sekä matalaa 3-4 kerroksista lamellikerrostaloa että korkeampia tornitalo-
ja. (Peltokorpi 2008.) 

Koska pysäköintitonteilla on rasitevelvoite järjestää viereisten kiinteistöjen pysäköinti, tulee 
tonteilla uudessakin käyttötarkoituksessa olla riittävästi pysäköintitilaa. Pysäköinti on suunni-
telmissa järjestetty maan alle, yleensä kahteen tasoon. Rasiteoikeutettu ei ole velvollinen kus-
tantamaan pysäköintipaikkojen toteutusta, eikä asunto-osakeyhtiöitä voida velvoittaa liitty-
mään mahdolliseen pysäköintiyhtiöönkään. Yhden, kokonaan maan alle sijoittuvan autopai-
kan hinta on noin 30 000 € tai enemmänkin. Jos autopaikoista edes osa saadaan sijoitettua 
rakennettavien asuinkerrostalojen rakenteisiin, on kustannus autopaikkaa kohden noin 18 000 

 Pysäköintitontti   
96 autopaikkaa 
Rasitesopimuksella 
korvaukseton 
käyttöoikeus: 3 kiinteis-
töllä  

Pysäköintitontti   
96 autopaikkaa 
Rasitesopimuksella 
korvaukseton 
käyttöoikeus: 2 kiinteistöl-
lä  

Pysäköintitontti  
76 autopaikkaa 
Rasitesopimuksella 
korvaukseton 
käyttöoikeus: 2 kiinteistöllä 
  

Pysäköintitontti  
96 autopaikkaa 
Rasitesopimuksella 
korvaukseton käyttöoikeus: 
2 kiinteistöllä  
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– 20 000 €. (Maakanta 2008; Haahtela & Kiiras 2008.) Jotta koko hanke olisi kannattavaa 
toteuttaa, on siitä saatavien tuottojen katettava ainakin rasitepaikkojen toteuttamisesta aiheu-
tuvat kustannukset, muutoin hanke ei ole kannattava. 

5.1.2 Suvela 

Espoon toinen, kaksi asunto-osakeyhtiötä käsittävä pilottikohde sijaitsee Suvelassa Kirstin-
mäen alueella. Kohteen molemmissa taloyhtiöissä on kaksi rakennusta, joiden suurimmat re-
montit ovat vielä edessäpäin. Alueen korkeimmalla kohdalla, osoitteissa Kirstinmäki 15 ja 17, 
sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt on rakennettu vuosina 1978-79 ja ne ovat 7-kerroksisia. Pysä-
köinti on järjestetty kummassakin asunto-osakeyhtiössä omalla tontilla sijaitsevalla 80 – 100 
autopaikan pysäköintikentällä, kuten kuvassa 6 olevassa ajantasa-asemakaavassa näkyy. Py-
säköintikentille olisi kaavamuutoksen kautta mahdollista saada lisärakennusoikeutta asuinker-
rostalon rakentamista varten. 

 
Kuva 6 Ote Suvelan ajantasa-asemakaavasta (Espoon kaupunki 2008). Tarkasteltavat tontit on väritetty 

vaaleanvihreällä. Tummanvihreällä värjätty alue on pysäköintialuetta. 

Suvelan alue on melko tyypillistä 1970-luvulla rakennettua asuinaluetta. Alueella on korkeita 
kerrostaloja, suuria pysäköintikenttiä ja paikallinen ostoskeskus. Suvelassa on toimiva julki-
nen liikenne ja kävelymatkan päässä Espoon keskuksen kehittyvät palvelut.  

Suvelan ja Espoon keskuksen väliin on suunnitteilla myös uusi asuinalue, Suviniitty. Suvinii-
tyn alue rakentuisi aivan pilottikohteiden pohjoispuolelle, ainoastaan metsäinen Kirstinrinne 
jäisi alueiden väliin. Suviniityn alueen pysäköinti on suunniteltu vietäväksi Kirstinrinteen 
kallion sisään, jonne olisi mahdollista sijoittaa myös Kirstinmäen lisärakentamisen vaatimat 
pysäköintipaikat. (Espoon kaupunki 2008.) 

5.1.3 Itä-Pasila 

Helsingissä sijaitseva Itä-Pasila valikoitui yhden pilottikohteen sijaintipaikaksi, koska siellä 
on mahdollista toteuttaa täydennysrakentamista rakennusten katoilla. Pilottikohteen löytämi-
nen oli hankalaa, mutta lopulta kohteeksi valittiin Kasöörinkatu 2 yhteistyössä Helsingin kau-
pungin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Teo Tammivuoren kanssa. Itä-Pasilassa on 
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nykyisen asemakaavan mukaan (Kuva 7) mahdollista rakentaa katolle ullakko- tai muu vas-
taava kerros, jonka pinta-ala saa olla korkeintaan ½ ylimmän asuinkerroksen pinta-alasta. 
Useissa taloissa ullakkokerros on rakennettu varastokäyttöön. Itä-Pasilassa palvelutarjonta on 
heikentynyt väestön vanhetessa, joten asuntojen lisärakentaminen on senkin vuoksi tarpeen 
alueen elävöittämiseksi. 

 
Kuva 7 Ote Itä-Pasilan ajantasa-asemakaavasta (Helsingin paikkatietopalvelu 2008). Tarkasteltava tontti 

on väritetty vihreällä. 

Kasöörinkatu 2 on asunto-osakeyhtiö, jolla on kaksi vuokratontilla sijaitsevaa kerrostaloa. 
Tonttia vuokraa Helsingin kaupunki 50 vuoden mittaisella vuokrasopimuksella, joka päättyy 
31.12.2035 (Helsingin kaupunki 2008; Helsingin paikkatietopalvelu 2008). Tontilla on yksi 8-
kerroksinen lamellitalo, jossa kaikki asunnot ovat kaksioita, sekä 13-kerroksinen pistetalo, 
jossa on myös suurempia asuntoja. Pysäköinti on järjestetty viereisen asuinkerrostalon kella-
riin sekä Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n pysäköintiluoliin. Itä-Pasilassa autopaikkanormi on ollut 
alun perin yksi autopaikka 100 kerrosneliömetriä kohden (1 ap /100 k-m²), mutta jo 1980-
luvun alkupuolella se on kevennetty yhteen autopaikkaan 125 kerrosneliömetriä kohden (1 ap 
/125 k-m²). (Tammivuori 2008; Helsingin paikkatietopalvelu 2008.) 

Alueen pysäköintiluolasto ja pysäköintiyhtiö on perustettu ennen normimuutosta, joten on 
mahdollista, että asunto-osakeyhtiöillä on hallinnassaan enemmän autopaikkoja Itä-Pasilan 
Pysäköinti Oy:n osakeomistuksen kautta kuin asemakaava edellyttää. Pysäköintiyhtiön perus-
tamisvaiheessa kaikki alueen taloyhtiöt olivat velvoitettuja hankkimaan autopaikkavelvoitteen 
mukaisen määrän yhtiön osakkeita. Asunto-osakeyhtiöiden tapauksessa 40 % autopaikkanor-
min mukaisesta autopaikkamäärästä on sijoitettu pysäköintiyhtiön luoliin ja 60 % on pitänyt 
toteuttaa joko omalla tai viereisellä tontilla. Mikäli asunto-osakeyhtiöllä on hallinnassaan 
enemmän autopaikkoja kuin normin mukaan tarvitaan, voi näitä paikkoja hyödyntää, jos ka-
tolle rakennetaan asuntoja nykyisen varastokäytön sijaan. (Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 2008.) 

Täydennysrakentaminen asuinkerrostalojen katoille on mahdollista toteuttaa joko poikkeamis-
luvan puitteissa tai kaavamuutoksella. Sekä poikkeamisluvasta että kaavamuutoksesta on vali-
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tusmahdollisuus asianosaisilla. Yhdenvertaisuuden kannalta alueellinen periaatepäätös katto-
rakentamisen mahdollistamisesta on hyvä vaihtoehto. Myös asunto-osakeyhtiöiden kannalta 
alueellinen päätös antaa selkeät pelisäännöt ja reunaehdot toteutukselle. Tällä tavoin ei tarvit-
se aina lähteä liikkeelle aivan alusta, vaan asunto-osakeyhtiöllä on saatavilla selkeät ohjeet 
täydennysrakentamisen käynnistämiseksi.  

Vuokratontti tuo lisähaastetta täydennysrakentamiseen, koska lisärakennusoikeudesta tuleva 
arvonnousu kuuluu tontinomistajalle eikä vuokralaiselle. Helsingin kaupunki on kuitenkin 
tehnyt periaatepäätöksen v. 2005, jonka perusteella kunta maksaa vuokralaiselle 1/3 nettoar-
vonnoususta. Nettoarvonnousuksi katsotaan se summa, joka jää jäljelle, kun bruttosummasta 
on vähennetty mahdolliset muutoskulut. (Helsingin kaupunki 2005.) 

Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on, että lisärakennusoikeus mahdollistaisi kokonaisen 
uuden talon rakentamisen, jolloin uudisrakennukselle erotettaisiin oma tontti, ja nykyinen 
vuokralainen saisi lisärakennuskorvauksen eli 1/3 nettoarvonnoususta. Itä-Pasilassa tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, joten siellä nykyisiä rakennuksia korotetaan ja asunto-osakeyhtiöt 
saavat lisärakennuskorvauksen mutta tontinvuokra nousee uuden rakennusoikeuden verran. 
Uuden rakennusoikeuden tontinvuokra määrätään myyntihetken käyvän hinnan mukaan. 
(Helsingin kaupunki 2005.)  

5.1.4 Siltamäki  

Pohjois-Helsingissä sijaitseva Siltamäki on 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa rakennettu 
asuinalue. Siltamäen rakennuskanta on 3-kerroksisia, hissittömiä asuinkerrostaloja, joiden 
keskellä on paikallinen ostoskeskus. Ostoskeskuksessa on kaksi ruokakauppaa ja pizzeriaa, 
kioski sekä apteekki. Posti lakkautti toimipisteensä vuonna 2006 ja postipalvelut hoituvat ny-
kyisin kioskin kautta. Liikkeiden lisäksi ostoskeskuksessa on myös huonokuntoinen uimahal-
li, päiväkoti ja seurakuntakeskus. Alueelta on bussiyhteydet Helsingin keskustaan ja Malmil-
le. (Neuvonen 2006, s. 144; Olkkonen 2006; Ostarin helmi -blogi 2007.) 

Käännyttäessä Suutarilantieltä Siltamäkeen Riimusauvantielle, jää vasemmalle puolelle suu-
rehko pysäköintialue. Alue on paikallisen huoltoyhtiön omistama ja siihen on oikeus pysäköi-
dä kolmen lähimmän korttelin ensimmäisten tonttien asukkailla. Pysäköintitontti on kuvan 8 
asemakaavassa merkinnällä AH, huoltorakennusten korttelialue, jolle tulee kuitenkin sijoittaa 
lähimpien tonttien autopaikkoja huoltorakennuksineen. Tontille on sittemmin rakennettu 
myös peltisiä autotalleja, jotka aluearkkitehti Johanna Mutasen (2008) mukaan ovat ainakin 
osin varastokäytössä. 
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Kuva 8 Ote Siltamäen ajantasa-asemakaavasta (Helsingin paikkatietopalvelu 2008). Pysäköintitontti on 

väritetty kuvassa vihreällä. 

Suutarilantien ja Riimusauvantien risteykseen jäävä pysäköintialue on selvästi matalammalla 
kuin katualueet, joten pysäköintitontille olisi mahdollista toteuttaa pihakansi, jonka alle ra-
kennettaisiin autopaikat ja kannen päälle piha sekä lamellikerrostalo ja rivitaloja, kuten Hel-
singin kaupungin toteuttamassa Lähiöprojektissa laaditussa luonnoksessa on ehdotettu. Ton-
tilla on lähes 130 rasiteautopaikkaa, jotka tulee toteuttaa myös kaavamuutoksen jälkeen. Au-
totallien kannalta taas vastaavan paikan osoittaminen lähialueelta tai autotalliosakkeiden han-
kinta maanomistajan omistukseen ovat molemmat harkittavia vaihtoehtoja. Hissillinen talo 
tarjoaisi alueella asuville vanhuksille mahdollisuuden pidentää asumista nykyisellä asuinalu-
eellaan. Siltamäen 2-3-kerroksisiin taloihin hissien toteuttaminen on kallista ja vaikeasti to-
teutettavissa talojen porraskäytävien rakennustaiteellisten arvojen vuoksi. (Salastie et al 2009, 
s. 88, 103.) 

5.1.5 Tikkurila 

Vantaalla, Tikkurilassa oleva pilottikohde sijaitsee aivan keskustassa palveluiden äärellä. Ku-
vassa 9 on alueen ajantasainen asemakaava, joka on saanut lainvoiman 1971, ja jossa näkyy 
kohteen sijainti ja kaavatietoja. Tikkuraitin ja Talvikkitien kulmauksessa sijaitseva asunto-
osakeyhtiö omistaa 3-kerroksisen asuinkerrostalon sekä yksikerroksisen, Tikkuraitin varressa 
olevan liikerakennuksen. Tontilla on maantasopysäköinti, jota käyttävät muutkin kuin asuk-
kaat ja liikehuoneistojen asiakkaat pysäköintipaikkanaan. Näkyvällä paikalla sijaitsevassa 
liikerakennuksessa on ravintola, kirjakauppa, vaateliike sekä vakuutusyhtiön konttori.  
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Kuva 9 Ote Tikkurilan ajantasa-asemakaavasta (Vantaan kaupunki 2008). Tarkasteltava kohde on väri-

tetty vihreällä. 

Vantaan kaupungin intressinä on kehittää Tikkurilan keskustaa ja siihen sopisi hyvin nykyisen 
liikerakennuksen korottaminen asuinkerroksilla tai vaihtoehtoisesti rakennuksen purku ja uu-
den, useampikerroksisen asuinkerrostalon toteuttaminen. Uudisrakennuksen alimpaan kerrok-
seen tulisi liiketiloja Tikkuraitille päin, aivan kuten tälläkin hetkellä. Purettaessa asunto-
osakeyhtiön pitäisi ostaa liikehuoneistojen osakkeet itselleen, sillä nykyisillä osakkailla tuskin 
on intressinä purkaa käytössä olevia tiloja ja rakentaa uusia niiden tilalle. Lisärakentaminen 
kasvattaisi autopaikkatarvetta, jolloin maantasopaikoitus ei olisi enää riittävä. Vaihtoehtoina 
olisi viedä yksi pysäköintikerros pihakannen alle tai rakentaa maanpäällinen pysäköinti kah-
teen kerrokseen. 

5.1.6 Pähkinärinne  

Kuudes pilottikohde on Pähkinärinteessä Vantaalla. Tässä kohteessa pilotoitiin käyttötarkoi-
tuksenmuutosta yhteiskäytössä oleviin tiloihin. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tilojen 
käyttötarkoitus on merkitty melko väljästi toimisto-, liike-, palvelu- tai asuinkäytöksi. Asuin-
käyttö vaatii kuitenkin käyttötarkoituksen muutoksen hakua. Todellisuudessa tilat eivät ole 
asunto-osakeyhtiön omistuksessa, mutta tutkimme tilannetta hypoteettisesti olettaen, että 
asunto-osakeyhtiö omistaa tilat. Kyseiset tilat ovat kahden eri asuintalon kivijalassa. Toinen 
on toimistokäytössä oleva 90-neliöinen huoneisto maantasossa ja toinen tila on päiväkotikäy-
tössä oleva 119-neliöinen, parvellinen huoneisto. Kuvassa 10 on ote Pähkinärinteen ajantasa-
asemakaavasta, joka on saanut lainvoiman vuonna 1972. 
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Kuva 10 Ote Pähkinärinteen ajantasa-asemakaavasta (Vantaan kaupunki 2008). Tarkasteltava tontti on 

värjätty vihreällä. 

Pähkinärinteen alueella on paraikaa meneillään kaavamuutos alueen pysäköinnin selkiyttämi-
seksi (Vantaan kaupunki 2008). Nykyisellään pysäköintialueiden käyttö on sekavaa ja kaava-
muutoksella tavoitellaan selkeyttä sekä autopaikkanormia muutetaan hieman aiempaa tiu-
kemmaksi. Yhteistilojen muutos asuinkäyttöön vähentää tässä tapauksessa tarvittavaa auto-
paikkojen määrää, sillä toimistotilan autopaikkavaatimuksena on ollut yksi autopaikka 50 k-
m²:ä kohden (Vantaan kaupunki 2008).  

Yleisesti, kun yhteistiloja muutetaan asuinkäyttöön, mahdollistava kaava on yksi huomioitava 
vaihtoehto, jolla asunto-osakeyhtiöitä voi houkutella mukaan täydennysrakentamistalkoisiin. 
Myös ylemmän kerroksen asunnolle voidaan tarjota mahdollisuutta yhdistää tila asuntoonsa, 
eli kasvattaa asuntonsa pinta-alaa hankkimalla alakerran yhteistilan osakkeet omistukseensa ja 
remontoimalla sinne asuintilaa. 

5.2 Pilottikohteiden toimintaehdotukset 

Pilottikohteiden täydennysrakentamisvaihtoehtoja pohdittiin joko valmiiden luonnosten tai 
suunnitelmien avulla tai pohtimalla yhdessä kunnan aluearkkitehdin kanssa, mikä on kyseisel-
le alueelle parhaiten sopiva täydennysrakentamistapa. Espoon Matinkylässä on laadittu kol-
mekin erilaista suunnitelmaa, joista viimeisintä on käytetty myös tässä työssä. Suvelassa, Es-
poossa tekniikan ylioppilas Patrik Otranen (2008) on tehnyt diplomityönään suunnitelman 
koko kaupunginosan täydennysrakentamismahdollisuuksista. Näiden lisäksi Siltamäessä on 
laadittu luonnos alueen täydennysrakentamisesta Helsingin kaupungin Lähiöprojektissa.  

Kaikissa edellä mainituissa kohteissa täydennysrakentaminen on mahdollista toteuttaa raken-
tamalla täysin uutta rakennuskantaa pysäköintikentille. Suuret autopaikoitukseen varatut py-
säköintitontit ovat melko yleisiä 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa lähiöissä, samoin kuin 
autopaikkarasitteet. Matinkylässä ja Siltamäessä paikallinen huoltoyhtiö on pysäköintitonttien 
omistaja, jolloin lisärakennusoikeudesta saatava hyöty ei tule välittömästi asunto-
osakeyhtiöille. Paikalliset huoltoyhtiöt ovat kuitenkin alueen asunto-osakeyhtiöiden omista-
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mia, ja lisäksi voittoa tavoittelemattomia, joten välillisesti hyöty tulee taloyhtiöille. Toisaalta, 
kuten kannattavuuslaskelma myöhemmin osoittaa, suuri osa hyödystä menee rasiteautopaik-
kojen rakentamiskustannuksiin.  

Itä-Pasilassa haluttiin selvittää katolle rakentamisen kannattavuutta alueen reunaehtojen puit-
teissa, ja autopaikoituksen järjestämisen hankaluuden rajoittaessa suuremman mittakaavan 
täydennysrakentamista. Vantaalla Tikkurilan kohde taas poikkeaa kolmesta pysäköintialuei-
den rakentamiskohteesta sillä, että siellä täydennysrakentamista luonnostellaan nykyisen liike-
rakennuksen paikalle. Yhtenä täydennysrakentamisvaihtoehtona Tikkurilassa voi olla myös 
liikerakennuksen korottaminen asuinkerroksilla.  

Työhön haluttiin mukaan myös yksi kohde, jossa lisää asuntoneliöitä saadaan muuttamalla 
tilan käyttötarkoitus asunnoksi. Pähkinärinteestä löytyi sopiva kohde, jossa asunto-osakeyhtiö 
ei todellisuudessa omista kyseisten tilojen osakkeita, mutta tässä työssä on tehty laskelmat 
olettaen asunto-osakeyhtiön omistavan tilat. 

Jokaisesta kohteesta on tehty karkea kannattavuuslaskenta Maakanta Oy:ssä kehitetyn lasken-
tatyökalun avulla. Kunkin pilottikohteen laskelmissa on arvioitu lisärakennusoikeuden myyn-
nistä saatu kerrosneliömetrihinta (€/k-m²) ARA:n pääkaupunkiseudun asuntotonttien enim-
mäishintojen (2009) avulla. 

5.2.1 Matinkylän toimintaehdotus 

Matinkylässä neljälle pysäköintitontille toteutetaan huoltoyhtiölle laaditun suunnitelman mu-
kaan yhteensä 24 000 – 25 000 k-m² täydennysrakentamista (Peltokorpi 2008). Sekä uusien 
rakennusten autopaikat että tonteilla olevat rasiteautopaikat sijoitetaan suunnitelmassa kah-
teen tai kahteen ja puoleen tasoon maan alle. Kaavamuutoksen myötä saatavien lisärakennus-
oikeusneliöiden hinnaksi on arvioitu yhteensä 13,2 – 13,8 miljoonaa euroa. Yhden autopaikan 
keskimääräinen kustannus on 25 000 euroa, osan paikoista ollessa täysin maan alla ja osan 
rakenteissa.  

Matinkylän täydennysrakentamissuunnitelma on laajahko ja se herättänee voimakkaita reakti-
oita alueen asukkaiden keskuudessa. Pysäköintitonttien muutos asuinrakentamiseen tarkoite-
tuiksi tonteiksi vaatii asemakaavamuutosta. Kaavamuutosta toteutettaessa alueen asukkaiden 
kuuleminen ja heidän toiveidensa huomioiminen ovat keinoja, joiden avulla mahdollista vas-
tustusta voidaan vähentää. Ympäröivien taloyhtiöiden kannalta muutoksen myötä toteutettavat 
maanalaiset autopaikat, jotka rasitteiden vuoksi maksaa tontinomistaja, ovat erittäin merkittä-
vässä asemassa. Täydennysrakentamisalue sijaitsee puolen kilometrin säteellä tulevasta Ma-
tinkylän metroasemasta, joka parantaa alueen julkisen liikenteen yhteyksiä entisestään. Met-
roaseman läheisyys lisää myös alueen houkuttelevuutta, joten täydennysrakentaminen on pe-
rusteltavissa.  

Kuvassa 11 on laskettu Matinkylän pilottikohteen kannattavuus 24 000 k-m²:n lisärakennus-
oikeuden mukaan. Pysäköintialueen arvoksi nykyisessä käytössä on arvioitu 204 000 euroa. 
Tätä summaa ei ole vähennetty lisärakennusoikeuden myynnistä saadusta summasta, mutta se 
näytetään laskennassa, koska kaupungin perimää korvausta laskettaessa kohteen maanomista-
jalle tuleva vähäistä suuremman arvonnousun pohjana on kiinteistön arvo nykyisessä käytössä 
(MRL 59 §). 
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Lisärakennusoikeus 24000 k-m² 12000 m²
Myyntihinta 550 €/k-m² 17 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 13 200 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -170 000 € Muut: Piha-alueen kunnostus
 - Pysäköinnin järjestäminen -9 100 000 €
Nettotuotto 1 3 930 000 € Täydennysrakentamiskorvaus 
 - Arvo nykyisessä käytössä 204 000 € 100 €/k-m²

-1 179 000 €    TAI -2 400 000 €
Nettotuotto 2 2 751 000 €    TAI 1 530 000 €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 2 751 000 €    TAI 1 530 000 €
Neliölle 58 €/k-m² 32 €/k-m²

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 11 Matinkylän kohteen kannattavuuslaskelma 

Uudiskohteiden autopaikoituksen rakennuskustannukset on huomioitu lisärakennusoikeuden 
hinnassa. Pelkästään rasitepaikkojen rakennuskustannuksiksi tulee 9,1 miljoonaa euroa, jol-
loin nettoarvonnousuksi saadaan 3,9 miljoonaa euroa. Nykyisen käytännön mukaan Espoon 
kaupunki perii maankäyttösopimuskorvausta 30 % arvonnoususta, eli tässä tapauksessa arvi-
olta 1,2 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimus on lain mukaan tarkoitettu ensisijaisesti yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin osallistumista varten, mutta sen avulla voidaan sopia myös 
laajemmin osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista (Tanskanen 2007). Matinkylän 
Huolto Oy:lle jäisi kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen vielä 2,7 miljoonaa euroa eli 58 
€/k-m²:lle käytettäväksi osakasyhtiöidensä hyväksi.  

5.2.2 Suvelan toimintaehdotus 

Tekniikan ylioppilas Patrik Otranen (2008) on tehnyt koko Suvelan alueen täydennysraken-
tamisesta diplomityötä Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolle. Otrasen työssä 
näkökulma on arkkitehtoninen ja hänen suunnitelmiaan on käytetty hyödyksi tätä työtä tehtä-
essä. Otrasen suunnitelmissa Kirstinmäki 15 pysäköintialueelle rakennetaan 5-kerroksinen, 
2700-neliöinen asuinkerrostalo. Pysäköinti järjestetään suunnitelman mukaan 2-kerroksisessa 
pysäköintihallissa, jonka ensimmäinen kerros on pihakannen alla. Tässä työssä pysäköintipai-
kan keskimääräiseksi hinnaksi on arvioitu 23 000 € (Maakanta 2008). Kirstinmäki 17 lamelli-
taloa jatketaan suunnitelmassa tontin pohjoiskulmassa yhdellä 4 kerroksen rapulla, jossa on 
yhteensä 800 k-m² rakennusoikeutta. Tontin nykyiselle paikoitusalueelle on suunnitelmassa 
ehdotettu 2½-kerroksista rivitaloa, jossa on yhteensä 1 050 k-m² rakennusoikeutta  

Kirstinmäki 15:n ja 17:n nykyisten kerrostalojen autopaikkatarve on Otrasen suunnitelman 
mukaisen kaavamääräyksen myötä yhteensä 163 autopaikkaa (1 ap /100 k-m²). Täydennysra-
kentamiskohteiden autopaikkoja tarvitaan lisäksi 46 kpl. Nämä paikat toteutetaan suunnitel-
man mukaan Kirstinmäki 15:n ja 13:n tonttien alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Pysä-
köintihalli toteutettaisiin ehdotuksessa siis osin pilottikohteiden tonttien ulkopuolelle. Maan 
päälle jäisi lisäksi alueen vieraspaikkoja.  

Kahden asunto-osakeyhtiön omistamien kerrostalotonttien pysäköintialueille on suunniteltu 
täydennysrakentamista yhteensä 4 550 k-m²:ä sekä rivitaloja että kerrostaloja. Lisärakennus-
oikeuden hinnaksi on arvioitu ARA:n asuntotonttien enimmäishintojen (2009) avulla Kirs-
tinmäki 15:n osalta noin 1 000 000 euroa ja Kirstinmäki 17 osalta 750 000 euroa. Kaavamuu-
toksen myötä alueen autopaikkanormi on esitetty muutettavaksi siten, että alueella olisi yksi 
autopaikka 100 kerrosneliömetriä kohden (1 ap / 100 k-m²), nykyisen normin ollessa 1 ap / 85 
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k-m². Kuvassa 12 on Otrasen (2008) tekemä luonnos Kirstinmäki 15:n ja 17:n täydennysra-
kentamisesta. 

 

 
Kuva 12 Suvelan pilottikohteiden luonnossuunnitelma (Otranen 2008) 

Kirstinmäen asunto-osakeyhtiöissä normin mukaiset autopaikat on toteutettu, mutta asema-
kaavamuutoksen jälkeen asunto-osakeyhtiön tulee kustantaa jo olemassa olevien kerrosneliöi-
den vaatimat autopaikat kannen alle. Näiden 163 autopaikan (uuden normin mukaisesti, á 
23 000 €) kustannusarvio on 2 miljoonaa euroa Kirstinmäki 15:n osalta ja 1,7 miljoonaa euroa 
Kirstinmäki 17:n osalta (Maakanta 2008). Autopaikkojen toteutuksen jälkeen molempien 
asunto-osakeyhtiöiden kohdalla hankkeen kannattavuus on negatiivinen, eikä sitä kannata 
toteuttaa suunnitelman mukaisin neliöin tai pysäköintiratkaisuin.  

Lisärakennusoikeus 5400 k-m² 600 m²
Myyntihinta 390 €/k-m² 17 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 2 106 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -34 000 € Muut: 0
 - Pysäköinnin järjestäminen -2 047 000 €
Nettotuotto 1 25 000 €
 - Arvo nykyisessä käytössä 10 200 € Täydennysrakentamiskorvaus €/k-m²

0 €    TAI 0 €
Nettotuotto 2 25 000 €    TAI  €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 25 000 €    TAI 0 €
Neliölle 3 €/ht-m²  €/ht-m²

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 13 Kirstinmäki 15:n kannattavuuslaskelma 
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Lisärakennusoikeus 4500 k-m² 450 m²
Myyntihinta 410 €/k-m² 15 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 1 845 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -4 000 € Muut: 0
 - Pysäköinnin järjestäminen -1 702 000 €
Nettotuotto 1 139 000 €
 - Arvo nykyisessä käytössä 6 750 € Täydennysrakentamiskorvaus €/k-m²

0 €    TAI 0 €
Nettotuotto 2 139 000 €    TAI  €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 139 000 €    TAI 0 €
Neliölle 19 €/ht-m²  €/ht-m²

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 14 Kirstinmäki 17 kannattavuuslaskelma 

Mikäli pysäköinti järjestetään suunnitelman mukaisesti, tarvitsee Kirstinmäki 15:n tontille 
saada lisärakennusoikeutta lähes 5 400 k-m² (Kuva 13) ja Kirstinmäki 17:n tontille 4 200 k-m² 
(Kuva 14), jotta täydennysrakentamishankkeen myyntituotot kattavat pysäköinnin rakenta-
miskustannukset. Pysäköinnin vaihtoehtoisia järjestämistapoja kannattaa siis vielä miettiä. 
Esimerkiksi maanpäällisen pysäköintitalon rakentaminen on kustannuksiltaan noin puolet 
maanalaisen autohallin rakennuskustannuksista (Maakanta Oy 2008). Jos Suvelan alueella 
aiotaan toteuttaa täydennysrakentamista laajemmalla alueella, koko alueen asemakaavaa kan-
nattaa muuttaa kerralla ja samassa yhteydessä ratkoa pysäköinnin tuomia ongelmia. Jos koko 
alueella toteutettaisiin täydennysrakentamista, voitaisiin alueelle toteuttaa suuri maanalainen 
pysäköintilaitos tai hakea muutenkin synergiaetua suuremman mittakaavan täydennysraken-
tamishankkeelle.  

5.2.3 Itä-Pasilan toimintaehdotus 

Itä-Pasilan kohteeseen on suunniteltu yhteensä 460 k-m²:ä lisärakennusoikeutta, joka jakautuu 
piste- ja lamellitalon katoille rakennettavaksi. Kuva 15 havainnollistaa Itä-Pasilan kattojen 
nykytilan, jossa usealla katolla on ullakkovarastoja jopa yli kaavan salliman määrän (maksi-
missaan 50 % edellisen kerroksen pinta-alasta). Jotta katoille voidaan toteuttaa asuntoja, on 
yhtiökokouksen tehtävä yksinkertaisella enemmistöllä päätös suunnittelun aloittamisesta. Mi-
käli ullakolla on asuntojen varastotiloja, päätös tilan ottamisesta muuhun käyttöön voidaan 
tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä. Lisäksi niiltä osakkailta, joita muutos välittömästi 
koskee, tarvitaan suostumus (ks. kohta 4.1 Asunto-osakeyhtiölaki.).  
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Kuva 15 Itä-Pasilassa täydennysrakentamista voidaan toteuttaa katoilla (Kuva: Ilkka Aaltonen 2008) 

Jos asunto-osakeyhtiöllä on Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:ssä edelleen kaikki alkuperäiset osak-
keet, voidaan tarvittavat 2-4 autopaikkaa osoittaa näistä voimassaolevan autopaikkanormin 
mukaisten autopaikkojen jälkeen ”yli jäävistä” autopaikoista (ks. kohta 5.3.1 Itä-Pasila). Muu-
toin kattorakentaminen Itä-Pasilassa voi kaatua pysäköintipaikkojen järjestämiskustannuksiin. 
Mikäli kattorakennuskohteita on vain muutama, on paikallaan harkita myös kadunvarsipaik-
kojen osoittamista asukaskäyttöön. Itä-Pasilassa kadunvarsipaikat on tarkoitettu pääosin lyhy-
een asiointikäyttöön, ja ne tarvitaan jatkossakin suurilta osiin kyseiseen tarkoitukseen, joten 
niistäkään paikoista ei suurta apua ole saatavissa (Itä-Pasilan Pysäköinti 2008).  

Itä-Pasilan kohteen kannattavuuslaskenta on esitetty kuvassa 16. Koska kyseessä ei ole uudis-
rakennuskohde, on rakennusoikeuden hinnassa huomioitu se, ettei rakentamista aloiteta perus-
tamistöistä. Koska kattorakentaminen on hankalaa, nostaa se rakennuskustannuksia uudisra-
kentamiseen verrattuna. Lisärakennusoikeuden myynnistä saatavan summan on Itä-Pasilassa 
arvioitu olevan noin 320 000 euroa (Maakanta Oy 2008; ARA 2009). Jos ullakon varastokopit 
kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistojen osakkeenomistajien hallintaan, täytyy asun-
to-osakeyhtiön korvata ne esimerkiksi rakentamalla korvaava varastorakennus pihalle (AsO-
yL 40 § ja 41 §). Varaston rakentamiskustannukset on arvioitu Talonrakennuksen kustannus-
tieto 2008 (Haahtela & Kiiras 2008) mukaisesti, ja ne ovat noin 210 000 euroa. Kuvan 16 
laskennassa varaston rakentamiskustannukset on huomioitu bruttotuotosta vähennettävissä 
muissa kuluissa.   

 
Katolla oleva ul lakko otetaan 

asuinkäyt töön
 Lamellitalon katolle voi 

poikkeusluvalla ja kaavamääräysten 
puitteissa tehdä n.290 k-m2 

asuintilaa. 
 

 

Samalla tavoin voi 
lisärakentamista toteuttaa 

muissakin alueen 
asuintaloissa. Konsepti sopii 

myös pistetaloihin, n. 170 k-m2 
/rakennus
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Lisärakennusoikeus 460 k-m² 300 m²
Myyntihinta 700 €/k-m² 0 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 322 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -217 000 € Muut: 
 - Pysäköinnin järjestäminen -30 000 €
Nettotuotto 1 75 000 €
 - Arvo nykyisessä käytössä 0 € Täydennysrakentamiskorvaus €/k-m²

0 €    TAI 0 €
Nettotuotto 2 75 000 €    TAI  €

106 667 €

Korjauksiin jäävä summa 181 667 €    TAI 0 €
Neliölle 20 €/ht-m²  €/ht-m²

Varastorakennus pihalle

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 16 Ote Itä-Pasilan kannattavuuslaskelmasta 

Myyntitulojen lisäksi asunto-osakeyhtiö saa kaupungilta kompensaatiota lisärakennusoikeu-
den tuottamasta tontin arvonnoususta. Tässä tapauksessa lisärakennuskorvauksen nimellä 
kulkevan kompensaation on laskettu olevan 106 000 euron suuruinen. Kaiken kaikkiaan asun-
to-osakeyhtiölle jäisi noin 180 000 euroa eli 20 euroa huoneistoneliömetrille käytettäväksi 
perusparantamiseen, jos pysäköinnin järjestämisestä ei aiheudu kustannuksia. 

5.2.4 Siltamäen toimintaehdotus 

Pohjois-Helsingissä sijaitsevaan Siltamäkeen on luonnosteltu Helsingin kunnan Lähiöprojek-
tissa uusi maamerkki alueen sisääntuloväylien risteykseen (Salastie et al 2009, s. 103-105). 
Suutarilantien ja Riimusauvantien kulman pysäköintitontille on luonnoksessa suunniteltu 
8 500 – 11 500 k-m²:ä lisärakennusoikeutta. Kuten kuva 17 kertoo, on tontille luonnosteltu 4-
5-kerroksinen asuinkerrostalo ja 1 400 k-m²:n verran 2-kerroksisia rivitaloja. Pysäköinti, sekä 
uudet autopaikat että nykyiset tontilla sijaitsevat rasiteautopaikat, tulisivat pihakannen alle, 
jonne on suunniteltu myös varasto- ja toimistotiloja.  

Luonnoksena olevan suunnitelman toteutuminen vaatii asemakaavamuutoksen pysäköintiton-
tilla. Tontinomistajan tulisi hakea kaavamuutosta ja käynnistää prosessi. Rasiteoikeutettujen 
taloyhtiöiden kanssa olisi syytä käynnistää neuvottelut hyvissä ajoin vastustuksen vähentämi-
seksi. 
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Kuva 17 Siltamäen pilottikohteen täydennysrakentamisehdotus (mukaillen: Salastie et al 2009) 

Vaadittava autopaikkamäärä, noin 125 rasitepaikkaa ja 100 – 150 uutta paikkaa, on niin suuri, 
että pihakannen alle ei ehkä saada kaikkia mahtumaan. Osa autopaikoista tulisikin toteuttaa 
joko pihakannen päällä, maan alla tai alueella olevilla muilla pysäköintialueilla. Pysäköinti-
tontilla sijaitsee rasitepaikkojen lisäksi pitkillä määräaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokrattu-
ja autotallipaikkoja, jotka tontinomistajan eli Siltamäen Huolto Oy:n olisi korvattava joko 
rahallisesti tai tarjoamalla vastaavaa paikkaa vuokralaisten käyttöön muilta omistamiltaan 
pysäköintialueilta (maanvuokralaki 15 § ja 16 §).  

Lisärakennusoikeuden myynnistä on arvioitu saatavan noin 3,6 miljoonaa euroa, kun lisära-
kennusoikeuden hinnaksi on ARA:n asuntotonttien enimmäishintojen (2009) perusteella mää-
ritetty 380 €/k-m² (Kuva 18). Siltamäen Huolto Oy:n on kuitenkin korvattava autotallipaikko-
jen vuokralaisille heidän menetyksensä. Mikäli tallit korvataan toteuttamalla uudet vastaavat 
toiselle tontinomistajan omistamalle pysäköintipaikalle, on kustannukseksi arvioitu 35 kyl-
män ja 8 lämpimän autotallipaikan osalta noin 830 000 euroa (Haahtela & Kiiras 2008). Jos 
taas vain lämpimät tallipaikat toteutetaan muualla ja kylmät paikat korvataan käypään hin-
taan, jää kustannus 500 000 euroon, mitä on käytetty kuvan 18 laskennassa kohdassa ”Kulut 
(kaavoitus, muut). Rasiteautopaikkojen järjestämiskustannuksen on Siltamäessä arvioitu ole-
van 2,75 miljoonaa euroa (Maakanta Oy 2008).  
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Lisärakennusoikeus 9500 k-m² 8328 m²
Myyntihinta 380 €/k-m² 17 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 3 610 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -539 000 € Muut: 
 - Pysäköinnin järjestäminen -2 750 000 €
Nettotuotto 1 321 000 €
 - Arvo nykyisessä käytössä 141 576 € Täydennysrakentamiskorvaus 

0 €    TAI 0 € 50 €/k-m²
Nettotuotto 2 321 000 €    TAI  €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 321 000 €    TAI 0 €
Talolle 45 857 €/talo  €/talo

Korvaus tontilla olevista autotalleista ja 
niiden vuokrasopimuksen päättymisestä

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 18 Siltamäen kannattavuuslaskelma 

Kaikkien kustannusten jälkeen Siltamäen Huolto Oy:lle jäisi 0,3 miljoonaa euroa käytettäväk-
si osakasyhtiöidensä perusparannuksiin. Huoltoyhtiölle jäävään summaan vaikuttaa eniten 
lisärakennusoikeuden määrä, pitkien vuokrasopimusten korvaustapa sekä pysäköinnin kus-
tannukset. Näissä laskuissa on oletettu, että kunta huomioi maankäyttösopimuskorvausta mää-
ritellessään myös tontinomistajalle aiheutuvat kustannukset, ja ne vähennetään arvonnoususta 
ennen maankäyttösopimuskorvauksen määrittämistä. 

5.2.5 Tikkurilan toimintaehdotus 

Vantaalla Tikkurilan kaupunginosassa sijaitsevan pilottikohteen lisärakennusoikeuden mää-
räksi on tässä työssä arvioitu 2500 k-m²:ä asuinkerrostalon rakennusoikeuden ja 500 k-m²:ä 
liikerakennusoikeuden osalta. Kuvassa 19 näkyy, kuinka täydennysrakentaminen on suunni-
teltu toteutettavaksi nykyisen liikerakennuksen paikalle. Tikkurilan kohteessa ei ole valmiiksi 
laadittuja suunnitelmia, joten lisärakennusoikeuden määrä ja sijainti on arvioitu tässä tutki-
muksessa kirjoittajan toimesta. On oletettavaa, etteivät liikehuoneistojen osakkaat suostuisi 
ilman kohtuullista kompensaatiota siihen, että heidän omistamansa tilat purettaisiin ja tilalle 
rakennettaisiin uudet. Osakkaille aiheutuisi tulonmenetyksiä sekä kohtuutonta haittaa joko 
heidän tai heidän vuokralaistensa liiketoiminnalle. Tämän takia taloyhtiön olisi varminta ostaa 
liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet käypään hintaan ennen kuin täydennysra-
kentamishankkeeseen ryhdyttäisiin.  
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Kuva 19 Tikkurilan pilottikohteen täydennysrakentamishahmotelma (Karttapohja: Vantaan kaupunki 

2008) 

Tikkurilan pilottikohteessa suunnitelma täydennysrakentamisen toteuttamiseksi on radikaa-
lein, koska se vaatii rakennuksen purkamista. Hankkeen käynnistämiseksi yhtiökokous val-
tuuttaisi hallituksen selvittämään niin hankkeen kannattavuutta kuin erilaisia toteutusvaih-
toehtoja. Tämän jälkeen yhtiökokous voisi päättää hankkeen jatkosta eli suunnittelutyöstä 
sekä kaavamuutoksen hakemisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Asunto-osakeyhtiön tulisi 
myös rahoittaa liikehuoneistojen omistukseen oikeuttavien osakkeiden hankinta, jolloin yh-
tiökokous voisi valtuuttaa hallituksen ottamaan hankintasumman suuruisen lainan. Mikäli 
osakkeet päätettäisiin ostaa asunto-osakeyhtiön omistukseen, olisi hankkeen oltava varmalla 
pohjalla.  

Lisärakennusoikeuden myynnistä saatavaksi summaksi Tikkurilassa on arvioitu 1,5 miljoonaa 
euroa ARA:n asuntotonttien enimmäishintatietojen (2009) perusteella (Kuva 20).  
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Lisärakennusoikeus 3000 k-m² 502 m²
Myyntihinta 500 €/k-m² 1000 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 1 500 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -530 000 € Muut: Taloyhtiö lunastaa liiketilojen osakkeet
 - Pysäköinnin järjestäminen -748 000 €
Nettotuotto 1 222 000 €
( - Arvo nykyisessä käytössä 502 000 € ) Täydennysrakentamiskorvaus €/k-m²

0 €    TAI 0 €
Nettotuotto 2 222 000 €    TAI  €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 222 000 €    TAI 0 €
Neliölle 89 €/ht-m²  €/ht-m²

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 20 Ote Tikkurilan kannattavuuslaskennasta 

Myyntivoittoa pienentävät niin liikehuoneistojen hankintakustannukseksi arvioitu 500 000 
euroa kuin 750 000 euron suuruiseksi arvioitu nykyisten autopaikkojen järjestämiskustannus. 
Pysäköinti on laskelmissa ajateltu toteutettavaksi pihakannen alla tai vaihtoehtoisesti kahdes-
sa tasossa maan päällä. Asunto-osakeyhtiön ei tässä laskelmassa tarvitsisi maksaa kaupungille 
korvausta arvonnoususta, koska hyöty jäisi pysäköinnin järjestämiskustannusten jälkeen mel-
ko vähäiseksi. Kaikkien kulujen jälkeen taloyhtiölle on laskettu jäävän noin 220 000 euron 
suuruinen summa käytettäväksi perusparantamiseen. 

5.2.6 Pähkinärinteen toimintaehdotus 

Pähkinärinteen täydennysrakentamiskohde Vantaalla on pilottikohteista vähiten investointeja 
vaativa. Varsinaisesti asunto-osakeyhtiön neliömäärä ei kasva, vaan käyttötarkoitus muuttuu 
ja asuinneliöiden määrä lisääntyy. Kahden nykyisin liike-, palvelu- tai toimistokäytössä ole-
van tilan neliömäärä on yhteensä 211 ht-m²:ä. Tilojen myynnistä on Maakanta Oy:ssä (2008) 
arvioitu saatavan noin 210 000 euroa, eikä asunto-osakeyhtiölle tule käyttötarkoituksen muu-
toksen haun lisäksi muita kustannuksia, koska tiloilla on ollut autopaikat jo nykyisessä käy-
tössä. Kohteen kannattavuuslaskelma on kuvassa 21. 

Lisärakennusoikeus 211 k-m² 211 m²
Myyntihinta 1000 €/k-m² 150 €/m²

Kustannusten syöttö: 
Bruttotuotto 211 000 € Kustannukset ja korvaukset -lehti
 - Kulut (kaavoitus, muut) -1 500 € Muut: 
 - Pysäköinnin järjestäminen 0 €
Nettotuotto 1 209 500 €
 - Arvo nykyisessä käytössä -31 650 € Täydennysrakentamiskorvaus €/k-m²

0 €    TAI 0 €
Nettotuotto 2 177 850 €    TAI  €

0 €

Korjauksiin jäävä summa 209 500 €    TAI 0 €
Neliölle 36 €/ht-m²  €/ht-m²

Korvaus tontilla olevista autotalleista ja 
niiden vuokrasopimuksen päättymisestä

Täydennysrakentaminen

 - Täydennysrakentamiskorvaus

 + Saatavat korvaukset

Arvo nykyisessä käytössä

 
Kuva 21 Pähkinärinteen kannattavuuslaskelma 

Käyttötarkoituksen muutos vaatii yhtiökokoukselta yksinkertaisen enemmistön päätöstä, mi-
käli tilat eivät ole jonkun osakkaan välittömässä hallinnassa. Jos taas muutos koskee välittö-
mästi joitakin osakkaita, on näiltä saatava suostumus käyttötarkoituksen muutoksen hakemi-
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seen. Koska lisäneliöt jäävät alle 500 k-m²:n ja arvonnousu ei ole merkittävää, ei kuntakaan 
peri maankäyttösopimuskorvausta. Taloyhtiölle jää tässä tapauksessa noin 210 000 euroa käy-
tettäväksi perusparannuksiin. 

5.3 Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysi 

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaihe on koko täydennysrakentamishankkeen kannalta 
tärkeä vaihe, jossa päätetään hankkeen kohtalosta. Täydennysrakentamisen käynnistämisvai-
hetta analysoitaessa on laadittu kokonaiskuva täydennysrakentamisprosessista (Kuva 22) kir-
jallisuus- ja tapaustutkimusta hyödyntäen. Täydennysrakentamisen prosessikuvauksessa on 
kuvattu koko täydennysrakentamisen hanke aloitteen tekemisestä lisärakennusoikeuden 
myynnistä saatujen varojen käytöstä päättämiseen asti. Prosessikuvauksen avulla voidaan 
määrittää ne ongelmakohdat, joihin täydennysrakentamishankkeet usein kaatuvat jo käynnis-
tämisvaiheessa.  

Hankkeen 
toteutuskelpoisuuden 

harkinta

Riskit ja 
mahdollisuudet 

arvioitava

Kaavamuutos

tai 

poikkeuslupa

4.
Lisärakennus

oikeuden 
myynti

Hylkäämispää
tös

Hanke 
haudataan

Yhteistyö viranomaisten kanssa: kaavoitus, reunaehdot, vastaantulo maankäyttösopimuskorvauksissa ja muissa 
vastaavissa kustannuksissa

Vuorovaikutus asianosaisten (rasiteoikeudelliset, vuokralaiset, naapurit) kanssa: vaihtoehtoisia 
ratkaisuvaihtoehtoja, kompensaatiot

Tiedottaminen osakkaille ja muille asianosaisille

5. Myynnistä
saatujen 

varojen käyttö

-Rakennus- tai 
perusparannusra

hasto

-Suunnitellun 
korjauksen 

toteutus 

1. Aloite

As Oy:n 
osakas / 

maanomistaja, 
kunta, naapuri 

3. Hankkeen valmistelu

2. Hankkeen 
arviointi

Alustavia 
selvityksiä

Päätöshankkeen 
aloittamisesta: 

määräenemmistö

Hallitus esittelee 
yhtiökokoukselle

Yhteistyökumppani 
- suunnittelu

Yhteistyökumppani 
- toteutus

Yhtiökokous

Ei kaavamuutosta / 
poikkeuslupaa / 
Hankala ja kallis 

totetus

Hanke haudataan

Hankkeen 
toteutuskelpoisuuden 

harkinta

Hankkeen 
toteutuskelpoisuuden 

harkinta

Riskit ja 
mahdollisuudet 

arvioitava

Riskit ja 
mahdollisuudet 

arvioitava

Kaavamuutos

tai 

poikkeuslupa

4.
Lisärakennus

oikeuden 
myynti

Hylkäämispää
tös

Hanke 
haudataan

Yhteistyö viranomaisten kanssa: kaavoitus, reunaehdot, vastaantulo maankäyttösopimuskorvauksissa ja muissa 
vastaavissa kustannuksissa

Vuorovaikutus asianosaisten (rasiteoikeudelliset, vuokralaiset, naapurit) kanssa: vaihtoehtoisia 
ratkaisuvaihtoehtoja, kompensaatiot

Tiedottaminen osakkaille ja muille asianosaisille

5. Myynnistä
saatujen 

varojen käyttö

-Rakennus- tai 
perusparannusra

hasto

-Suunnitellun 
korjauksen 

toteutus 

1. Aloite

As Oy:n 
osakas / 

maanomistaja, 
kunta, naapuri 

1. Aloite

As Oy:n 
osakas / 

maanomistaja, 
kunta, naapuri 

3. Hankkeen valmistelu

2. Hankkeen 
arviointi

Alustavia 
selvityksiä

2. Hankkeen 
arviointi

Alustavia 
selvityksiä

Päätöshankkeen 
aloittamisesta: 

määräenemmistö

Hallitus esittelee 
yhtiökokoukselle

Yhteistyökumppani 
- suunnittelu

Yhteistyökumppani 
- toteutus

Yhtiökokous

Ei kaavamuutosta / 
poikkeuslupaa / 
Hankala ja kallis 

totetus

Hanke haudataan

 
Kuva 22 Täydennysrakentamishankkeen prosessinkuvaus 

Ongelmakohtia ovat kunnan täydennysrakentamiselle asettamien reunaehtojen selvittäminen, 
toteuttamiskustannukset ja kannattavuus, osakkaiden tietämättömyys sekä maankäyttösopi-
muskorvauksen suuruus kaavamuutostilanteessa. Näiden ongelmien kautta on löydetty neljä 
elementtiä, joilla täydennysrakentamisen käynnistämistä voitaisiin edesauttaa. 

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaihetta helpottavat elementit ovat laskentatyökalu, 
asunto-osakeyhtiöille suunnatut esitteet ja markkinointi, kunta- tai aluekohtaiset täydennysra-
kentamisen reunaehdot sekä maankäyttösopimuksen korvaava täydennysrakentamissopimus 
(Kuva 23). Näiden elementtien avulla on tarkoitus helpottaa täydennysrakentamisen käynnis-
tämistä. Tavoitteena on parantaa asunto-osakeyhtiön tiedonsaantia ja helpottaa päätöksente-
koa. Myös kuntien kannalta ennalta sovitut käytännöt helpottavat täydennysrakentamishank-
keiden etenemistä. 
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Laskentatyökalu

Karkea 
kannattavuuslaskenta

Esitys ja opas asunto-
osakeyhtiöille

Markkinointi

Täydennysra-
kentamisen
reunaehdot 

Täydennysrakenta-
missopimus ja 

korvausperiaatteet

Täydennysrakentamisen käynnistämistä helpottavat elementit

 
Kuva 23 Täydennysrakentamisen käynnistämisvaihetta helpottavat elementit 

5.3.1 Laskentatyökalu helpottaa kannattavuuslaskentaa 

Tämän tapaustutkimuksen pilottikohteiden kannattavuutta laskettaessa käytetty laskentatyöka-
lu on kehitetty Maakanta Oy:ssä (2008). Työkalulla on tarkoitus pystyä laskemaan hankkeen 
kannattavuus karkeasti ja yksinkertaisesti jo täydennysrakentamishankkeen käynnistämisvai-
heessa. Laskentatyökalussa kerrosneliöhinta on yksi muuttujista, jonka mallin käyttäjä syöttää 
itse. Muita tällaisia muuttujia ovat nykyisten rakennusten kerrosneliöt (k-m²) ja huoneistoala 
(ht-m²), tulevan peruskorjauksen kohde tai muu vastaava (esimerkiksi LVI-perusparannus), 
kustannusarvio, korkotaso sekä lisärakennusoikeuden määrä (k-m²).  

Laskentatyökalun toisella sivulla käyttäjä syöttää malliin täydennysrakentamisen kustannuk-
sia. Näitä kuluja ovat muun muassa kaavoituskustannukset, johtojen ja putkien siirrosta aiheu-
tuvat kustannukset ja pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kulut (arvio €/autopaikka ja au-
topaikkojen lukumäärä). Kaupungille maksettavan korvauksen laskentaa varten syötetään 
korvausprosentti, kuntakohtainen vähennys (esim. Helsingissä 500 000 €) ja minimisumma, 
josta korvausta peritään (esim. Helsingissä 840 000 €). Mikäli lisärakennusoikeuden kerrosne-
liömäärä jää alle 500 k-m² tai vaihtoehtoisesti alle syötetyn minimisumman, ei malli laske 
maankäyttösopimuskorvaussummaa eikä sitä myöskään vähennetä arvonnoususta. Mikäli 
asunto-osakeyhtiö on hakenut tai aikoo hakea hissi- tai muita korjausavustuksia, tulee arvioitu 
tai haluttu summa syöttää mukaan laskentaan. 

5.3.2 Markkinointi asunto-osakeyhtiöille 

Pelkkä laskentatyökalu ei yksin edistä täydennysrakentamiskohteiden lisääntymistä, vaan tar-
vitaan muutakin. Tuotepakettiin tulisi laatia esitemateriaali asunto-osakeyhtiöitä varten. Esit-
teitä tulee olemaan kaksi – diaesitys ja painettava esite. Esityksen tarkoituksena on herättää 
mielenkiintoa sekä kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi täydennysrakentamisen tarjoamista mah-
dollisuuksista asunto-osakeyhtiölle menemättä kuitenkaan liikaa yksityiskohtiin.  

Painettava esite sisältäisi yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa täydennysrakentamispro-
sessin etenemisestä ja kestosta. Esitteessä käytäisiin läpi myös aiheeseen liittyvää lainsäädän-
töä, muutamia toteutuneita esimerkkikohteita sekä annettaisiin yhteystiedot kuntien kaavoi-
tusviranomaisille tai ohjattaisiin hakemaan lisätietoa kunnan internetsivujen kautta.  

5.3.3 Täydennysrakentamisen reunaehdot ja täydennysrakentamissopimus 

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheeseen tarvitaan kunta- tai asuinaluekohtaiset reu-
naehdot, ”pelisäännöt”, joissa määritellään, millaista täydennysrakentamista on mahdollista 
toteuttaa ja mitä muita ehtoja kunta asettaa. Myös täydennysrakentamisoikeudesta perittävä 
korvaus ja siitä asunto-osakeyhtiön ja kunnan välillä solmittava sopimus ehtoineen on hyvä 
olla molempien osapuolien tiedossa alusta asti tai ainakin melko varhaisessa vaiheessa.  

Täydennysrakentamisoikeudesta, kuten muustakin uudesta rakennusoikeudesta kunta perii 
itselleen maankäyttösopimuksen perusteella korvausta eli tietyn osuuden maanomistajalle 
tulevasta vähäistä suuremmasta arvonnoususta eli hyödystä. Tutkimuksen pilottikohteissa on 
huomioitu eri kuntien käytännöt maankäyttösopimuskorvauksen suhteen. 
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Maankäyttösopimuskorvauskäytäntö on erilainen jokaisessa kunnassa. Helsingin kaupunki on 
tehnyt periaatepäätöksen olla perimättä korvausta alle 840 000 euron jäävästä arvonnoususta. 
Yli 840 000 euron arvonnoususta perittävä korvaus lasketaan seuraavasti: 

Arvonnousu (A) = Uusi arvo – Entinen arvo 

Jos A ≥ 840 000 €, (A – PV) * 1/3 = Kaupungin saama eurosumma 

PV = perusvähennys eli 500 000 €   

  (Helsingin kaupunki 1999). 

Sekä Espoossa että Vantaalla maankäyttösopimuskorvaussumma on neuvottelun tulos, eikä 
siitä ole olemassa erityisiä periaatepäätöksiä. Espoon kaupunginvaltuusto on kyllä hyväksynyt 
pientalovaltaisilla alueilla käytännön, jossa vasta 700 k-m²:n yli menevästä lisärakennusoi-
keudesta peritään korvausta. 700-1 200 k-m²:n välillä arvonnoususta korvausta peritään por-
taittain nousevasti ja yli 1 200 k-m²:n menevästä rakennusoikeuden määrästä maankäyttöso-
pimuskorvaus peritään täysimääräisenä. (Espoo 2008; Vantaa 2008.) 

Pilottikohteiden kannattavuuslaskelmien tuloksia esiteltäessä haluttiin havainnollistaa kuntien 
edustajille nykyisten maankäyttösopimuskäytäntöjen vaikutusta asunto-osakeyhtiölle tai huol-
toyhtiölle perusparannuksiin jäävään summaan. Liitteinä 1 ja 2 ovat taulukot, joissa maan-
käyttösopimuskorvaus on laskettu hieman eri tavoin. Molemmissa taulukoissa maankäyttöso-
pimuskorvaus on laskettu sekä 50 %:n ja 20 %:n osuuksin, ja kuntien omat käytännöt on py-
ritty huomioimaan. Erityisesti Helsingin kohteissa kaupungin oma käytäntö näkyy. Itä-Pasilan 
pilottikohteelle kaupunki maksaa lisärakentamiskorvausta vuokratontilla sijaitsevalle asunto-
osakeyhtiölle. Siltamäessä arvonnoususta vähennetään ensin 500 000 euroa, ennen kuin 
maankäyttösopimuskorvaus lasketaan. Taulukoissa 1 ja 2 on mukana myös kohdassa 3.5 To-
teutettuja täydennysrakentamishankkeita esitelty Ruskeasuon täydennysrakentamiskohde, 
jossa kaupungin perimä korvaus oli noin 20 % lisärakennusoikeuden myynnistä saaduista 
varoista. 

Liitteen 1 taulukossa pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset on vähennetty 
maankäyttösopimuskorvauksen maksun jälkeisestä summasta ja liitteen 2 taulukossa pysä-
köinnin järjestämiskustannukset on huomioitu ennen kuin maankäyttösopimuskorvausta on 
maksettu. Vertailun vuoksi taulukoissa on mukana myös Ruskeasuolla toteutunut täydennys-
rakentamiskohde, jossa kunta peri maankäyttösopimuskorvausta n. 20 % arvonnoususta (Hel-
singin kaupunki 2004; Karttapaikka 2008).  

Kun lisärakennusoikeuden myynnistä saadusta summasta vähennetään myyjälle täydennysra-
kentamisesta aiheutuvat kustannukset ennen maankäyttösopimuskorvauksen tai muun vastaa-
van kunnan arvonnoususta perimän summan perintää, jäävät kaikki pilottikohteet kannatta-
viksi. Ainoastaan Espoon Suvelan kohteet eivät kannata, mutta syy on pysäköinnin korkeissa 
toteutuskuluissa, jotka ilman maankäyttösopimuskorvaustakin tekevät hankkeesta kannatta-
mattoman. Mikäli arvonnousuksi katsotaan suoraan lisärakennusoikeuden myynnistä saatu 
summa, vain Matinkylän kohde jää kannattavaksi, jos kunta perii 50 % arvonnoususta korva-
uksena. Jos korvausprosentti on 20 %, ei se kaada kovinkaan montaa hanketta, mutta asunto-
osakeyhtiöille tai huoltoyhtiölle jäävä summa jää melko pieneksi kaikissa muissa kohteissa 
paitsi Matinkylässä.  

Kunnissa voitaisiin laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen kal-
tainen mutta vain asunto-osakeyhtiöiden tonteilla toteutettavissa täydennysrakentamiskohteis-
sa käytettävä sopimus- ja korvauskäytäntö.  Kunta tai kunnat yhdessä voisivat tehdä päätök-
sen, jonka perusteella esimerkiksi alle 3 000 kerrosneliömetrin laajuisissa täydennysrakenta-
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miskohteissa kunta laatisi kaavamuutoksen yhteydessä täydennysrakentamissopimuksen ja 
perisi sopimuksen mukaista korvausta sille aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen.  

Kunnan perimän korvauksen suuruuden olisi oltava perusteltavissa, ja kyseinen summa olisi 
asunto-osakeyhtiöiden motivoinnin kannalta paras osoittaa selkeästi alueen parantamiseen tai 
muihin lähialueen hyväksi tehtäviin toimenpiteisiin. Asunto-osakeyhtiöille täydennysraken-
tamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset tulisi huomioida yhtiölle tulevaa hyö-
tyä vähentävänä tekijänä. Tällöin korvaussumma määritettäisiin nettoarvonnoususta, josta 
kaikki täydennysrakentamisesta koituvat kustannukset olisi vähennetty.  
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6 TULOSTEN TARKASTELU  

Tässä luvussa tarkastellaan tuloksia ensin osapuolten näkökulmasta ja sen jälkeen tutkimuk-
sen tekijän näkökulmasta. Tutkimus on tehty osana selvityshanketta, jossa selvitettiin täyden-
nysrakentamisen käynnistämisen ongelmakohtia ja kehitettiin toimintamallia, jonka avulla 
täydennysrakentamishankkeiden käynnistäminen helpottuisi.  

6.1 Palautteet kunnilta 

Selvityshankkeessa osapuolina oli pääkaupunkiseudun kolme suurinta kuntaa – Helsinki, Es-
poo ja Vantaa. Kuntien virkamiehistä koostuneen ryhmän kanssa järjestettiin yhteensä kolme 
tapaamista syksyn 2008 ja alkuvuoden 2009 aikana. Näissä tapaamisissa saatiin täydennysra-
kentamisen käynnistämisvaiheeseen liittyen paljon näkemyksiä, joita tässä alaluvussa käydään 
läpi. 

6.1.1 Hyödyt ja haasteet 

Kuntien virkamiehet näkevät täydennysrakentamisen positiivisena asiana, joka ei kuitenkaan 
syystä tai toisesta ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Täydennysrakentamisen käynnistä-
misvaihetta helpottavista elementeistä ja erityisesti sen osana olevasta laskentatyökalusta toi-
votaan välinettä, jolla asunto-osakeyhtiöille on helppo havainnollistaa täydennysrakentamis-
hankkeen mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt ja saada ne käynnistämään tällaisia hankkei-
ta.  

Maankäyttösopimuksen korvaajaksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla toteutettavissa täyden-
nysrakentamiskohteissa ehdotettua täydennysrakentamissopimusta virkamiehet pitävät kiin-
nostavana. Se nähdään mahdollisuutena selkeyttää korvauskäytäntöä ja sitä kautta myös täy-
dennysrakentamisen käynnistyksen kynnystä madaltavana tekijänä. Ehdotus, jonka mukaan 
täydennysrakentamissopimuksella kunta velvoitettaisiin käyttämään korvauksena saamansa 
summa kyseisen alueen kunnostamiseen, on kuntien mukaan hyvä asia. Samassa sopimukses-
sa myös asunto-osakeyhtiölle voitaisiin antaa velvoite kohdistaa osa summasta esimerkiksi 
pihan kunnostukseen.  

Haasteellisena nähdään se ongelma, että huolimatta kunnan tarjoamista ”porkkanoista”, esi-
merkiksi kunnan vuokratonteilla vuokralaiselle maksettava täydennysrakentamiskorvaus, vain 
harva asunto-osakeyhtiö on kiinnostunut täydennysrakentamisesta. Toisaalta monen näke-
myksenä on myös se, että täydennysrakentaminen on hidas prosessi, joka vaatii kypsyttelyä 
myös asunto-osakeyhtiössä. Helsingissä on kohteita, joille on 1990-luvulla ehdotettu mahdol-
lisuutta saada lisää rakennusoikeutta asunto-osakeyhtiön tontille. Silloin tarjous ei ollut riittä-
vän houkutteleva, mutta nyt, kun asunto-osakeyhtiön peruskorjaus on ajankohtainen, vanha 
tarjous on muistunut mieliin ja täydennysrakentaminen nähdään yhtenä rahoitusvaihtoehtona.  

Pysäköinnin uudelleenjärjestämisen korkeat kustannukset ovat haaste, johon kunnissa on et-
sitty ratkaisuvaihtoehtoja myös uudisrakentamisalueilla. Täydennysrakennusoikeutta myytä-
essä uudisrakennusten autopaikkakustannukset on huomioitu myyntihinnassa. Nykyisen asun-
to-osakeyhtiön kerrosneliöiden mukaiset pysäköintipaikat sen sijaan jäävät asunto-
osakeyhtiön kustannuksella toteutettaviksi ja usein suuri osa myyntituloista meneekin auto-
paikoituksen järjestämiseen. Sellaisten toteutusvaihtoehtojen hakeminen, joissa osa autopai-
koista sijoitettaisiin maantasoon, toisi merkittäviä säästöjä pysäköinnin uudelleenjärjestämis-
kustannuksissa.  

Ongelmana tuotiin esille maksun suoritusajankohta, joka ainakin kuntien maankäyttösopi-
muksissa on usein kolmen kuukauden sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta. Asunto-
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osakeyhtiöillä, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia, ei ole käteisvaroja, joista maksaa täy-
dennysrakentamiskorvausta, ellei uudelle rakennusoikeudelle ole jo ostajaa.  

Ehdotus kuntien laatimista alueellisista tai koko kunnan aluetta koskevista täydennysrakenta-
misen reunaehdoista saa myös kannatusta. Täydennysrakentamisesta kiinnostunut asunto-
osakeyhtiö tai sen osakas voisi tällöin helposti selvittää kunnan asettamat rajoitukset ja tavoit-
teet täydennysrakentamiselle. Ylipäätään tavoite, että tieto täydennysrakentamisesta on hel-
posti saatavilla ja selkeässä muodossa, nähdään positiivisena ja täydennysrakentamisen vauh-
dittamisen kannalta tavoiteltavana asiana.  

6.1.2 Kehitysehdotukset 

Täydennysrakentamiskohteissa asunto-osakeyhtiön kustannusriskiä voitaisiin helpottaa, jos 
täydennysrakentamissopimuksessa korvauksen maksuajaksi sovitaan esimerkiksi 5 vuoden 
määräaika. Esimerkiksi kehittämiskorvauksen kohdalla summa erääntyy maksettavaksi, kun 
kiinteistö on lainvoimaisen rakennusluvan perusteella rakennettavissa (MRL 91 j §). Samaa 
käytäntöä voisi noudattaa myös asunto-osakeyhtiöiden täydennysrakentamishankkeissa.   
Maksuajankohta voisi olla myös se hetki, kun täydennysrakennusoikeudesta tehdään kaupat 
tulevan rakentajan tai rakennuttajan kanssa.  

Yhtenä varteenotettavana kehitysehdotuksena tuli esiin täydennysrakentamisen oppaan toteut-
taminen internetiin. Tällöin täydennysrakentamisesta tietoa etsivä internetin käyttäjä löytäisi 
tiedot yhdestä paikasta, josta myös ohjattaisiin eteenpäin esimerkiksi oman kunnan sivuille. 
Se, että kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tonteilla ei ole mahdollista toteuttaa täydennysraken-
tamista, nähdään myös tärkeänä asiana.  

Kunnan roolina täydennysrakentamishankkeissa on neuvonanto ja päätöksenteko. Koska täy-
dennysrakentamishankkeita on käynnistynyt kovin vähän, tulisi kuntien ottaa aktiivisempi 
rooli hankkeiden alullepanijana. Tähän täydennysrakentamisen reunaehtojen sekä täydennys-
rakentamissopimuksen laatiminen ja korvausperiaatteista päättäminen antaisivat hyvän al-
kusysäyksen. Yhtenä keinona kunnat voisivat tukea asunto-osakeyhtiöiden täydennysraken-
tamishankkeita jättämällä korvauksen perimättä kokonaan, mikäli yhtiö osoittaisi käyttävänsä 
kaikki täydennysrakentamisoikeuden myynnistä jäävät tulot sen vaatimiin investointeihin 
sekä suunnitellun peruskorjauksen rahoittamiseen. 

Kuntaan voitaisiin perustaa myös täydennysrakentamisryhmä, jonka kautta kaikki hankkeet 
kulkisivat. Mikäli kunta haluaisi tukea asunto-osakeyhtiöitä erityisesti täydennysrakentamis-
hankkeen alkuvaiheessa, voisi se osallistua esimerkiksi luonnossuunnitteluvaiheen kustannuk-
siin tai tarjota suunnittelun ikään kuin aloituspalkkiona. Alkuvaiheen suunnitteluluonnokset 
ovat tärkeitä, sillä niissä haetaan uudet pysäköinnin toteutusvaihtoehdot, joiden perusteella 
pitkälti määräytyy hankkeen kannattavuus.  

6.2 Tulosten tarkastelua ja pohdintaa 

Täydennysrakentaminen on pitkäkestoinen prosessi, jonka hyötyjä ei aina tiedosteta edes 
kunnissa ja vielä huonommin asunto-osakeyhtiöissä. Erityisesti kasvukunnissa, joissa hyvällä 
sijainnilla oleville asunnoille riittää kysyntää, se voi olla myös kannattavaa. Pilottikohteiden 
avulla tuotiin esiin täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheessa ilmeneviä ongelmakohtia ja 
pullonkauloja, jotka usein kaatavat hankkeen. Suurimmat kustannukset ovat myös suurimpia 
ongelmia. Sekä nykyisten autopaikkojen uudelleenjärjestäminen että kunnan perimä korvaus 
täydennysrakentamiseen liittyvistä kunnallistekniikan toteutuskustannuksista aiheuttavat suu-
rimmat kustannukset asunto-osakeyhtiölle.  

Kuvissa 24 ja 25 on esitetty täydennysrakentamiseen liittyvät vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 
mahdollisuudet niin kunnan kuin asunto-osakeyhtiön näkökulmasta mietittynä.  
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S - Vahvuudet

+ Ei tarvetta uuden kunnallistekniikan 
rakentamiseen

+ Uusia asuntoja ja asukkaita halutuille 
alueille, joilla hyvä saavutettavuus

+ Ekologisuus

W - Heikkoudet

– Kaupunki voi toimia hankkeen 
alullepanijana vain omistamillaan tonteilla

– Asunto-osakeyhtiöiden aloitekyky ja 
päätöksenteko

– Mahdolliset kaavavalitukset hidastavat 
hankkeita

O  - Mahdollisuudet

+ Kaupunkirakenteen tiivistyminen

+ Lähiöiden elävöityminen

+ Kaupungin ja asunto-osakeyhtiöiden 
välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen 
kehittäminen

+ Aluekeskusten elävöittäminen

T - Uhat

– Vanhan kunnallistekniikan 
ajanmukaistamisesta aiheutuvat kulut

– Kielteiset päätökset kaava- ja 
käyttötarkoituksen muutoshakemuksiin

– Alueen asukkaiden vastustus

Kunta

 
Kuva 24 Täydennysrakentamisen SWOT-analyysi kunnan näkökulmasta 

Kunnan kannalta täydennysrakentamisessa ei ole suuria uhkia tai heikkouksia. Kustannusriski 
liittyy kunnallistekniikan ajanmukaistamiseen. Vahvuudet ja mahdollisuudet ovat kunnan 
kannalta säästöjä olemassa olevan rakenteen sisällä toteutettavasta rakentamisesta. Alueiden 
elävöityminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen tukevat kestävää kehitystä samoin kun se, 
että hyvien joukkoliikenteelle saadaan lisää käyttäjiä. 

S  - Vahvuudet

+ Väestömäärän kasvaessa alueen 
palvelutarjonta lisääntyy

+ Alueen viihtyisyys ja eloisuus lisääntyvät 

+ Viihtyisä ja hyväkuntoinen taloyhtiö

+ Julkiselle liikenteelle lisää käyttäjiä

W  - Heikkoudet

– AsOy on voittoa tavoittelematon 
yhtiö

– Asiantuntemuksen puute

– Aiempaa pienempi piha-alue

O  - Mahdollisuudet

+ Asunto-osakeyhtiön korjausrakentamisen 
rahoitus täydennysrakentamisen avulla

+ Pysäköintialuenäkymä poistuu

+ Autot halliin tai maan alle

+ Alueen arvostus kasvaa

+ Asuntokannan monipuolisuuden lisäys

+ Julkisen liikenteen yhteyksien 
parantuminen

T  - Uhat

– Kaavamuutosprosessin pitkittyminen 
valitusten vuoksi viivyttää myös 
hankkeita

– As. Oy:n tai osakkaiden haluttomuus 
lähteä mukaan hankkeeseen

– NIMBY-asenne

– Taloudellinen riski sopimuskorvauksen 
maksusta

Asunto-osakeyhtiö

 
Kuva 25 SWOT-analyysi täydennysrakentamisesta asunto-osakeyhtiön näkökulmasta 

Asunto-osakeyhtiön kannalta alueen palvelutarjonnan lisääntyminen tai lopetusuhan alla ole-
vien palveluiden pysyminen väestömäärän lisääntyessä ovat täydennysrakentamista puoltavia 
asioita. Samoin mahdollisuus rahoittaa korjausrakentamista täydennysrakentamisoikeuden 
myynnistä saaduilla varoilla. Myös asuntokannan monipuolistuminen puoltaa täydennysra-
kentamista. Heikkoutena on asunto-osakeyhtiön asiantuntemuksen puute. Asunto-osakeyhtiön 
on laissa määritelty olevan voittoa tavoittelematon yritys, jonka tehtävänä on omistaa ja halli-
ta tietyllä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia. Asunto-osakeyhtiölle ei siis ole luontevaa läh-
teä kehittämään kiinteistöään ja tavoitella sitä kautta voittoa. Käytännössä täydennysrakenta-
mishanke tulee useimmille asunto-osakeyhtiöille ajankohtaiseksi, kun yhtiössä on peruskorja-
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ustarvetta. Tällöin täydennysrakennusoikeuden myynnistä saadut varat voidaan selkeästi koh-
distaa peruskorjauksen rahoitukseen. Muussa tapauksessa varat on rahastoitava esimerkiksi 
peruskorjausrahastoon, jottei niitä katsota voitoksi (Kirjanpitolautakunnan yleisohje 2005). 

6.2.1 Mitä täydennysrakentamisvaihtoehtoja on olemassa ja millaisia haasteita niihin liit-
tyy? 

Täydennysrakentamisvaihtoehtoja on olemassa useita. Tässä tutkimuksessa vaihtoehtojen ja 
erityisesti niihin liittyvien haasteiden osalta keskityttiin pilottikohteissa esitettyihin täyden-
nysrakentamisvaihtoehtoihin. Rakentamattoman tontinosan muuttaminen rakennuskäyttöön, 
pysäköintitonttien täydennysrakentaminen, rakennuksen purku ja uuden rakentaminen tilalle, 
rakennuksen korottaminen sekä käyttötarkoituksen muutos ovat tapaustutkimuksessa sekä 
kirjallisuustutkimuksessa käsiteltyjä täydennysrakentamisvaihtoehtoja. Tapaustutkimus vah-
visti kirjallisuudessa usein esitettyä väitettä täydennysrakentamiskohteiden erilaisuudesta ja 
ainutlaatuisuudesta. Jokainen kohde sijaitsee erilaisessa paikassa ja siihen voi liittyä erilaisia 
lainsäädännöllisiä tai sopimusperäisiä kytköksiä.  

Glendening & Kienitz (2001) toi esiin täydennysrakentamisen haasteita yleisellä tasolla. Nä-
mä sosiaaliset, taloudelliset ja lainsäädännölliset haasteet koskevat kaikkia täydennysraken-
tamishankkeita. Tapaustutkimus vain vahvisti haasteita, joita lähes jokaisessa täydennysra-
kentamisvaihtoehdossa joudutaan kohtaamaan. Kaikissa tapaustutkimuksen täydennysraken-
tamisvaihtoehdoissa on oletettavaa, että alueen asukkaat vastustavat hankkeita. Myös talou-
delliset haasteet liittyvät poikkeuksetta kaikkiin täydennysrakentamisvaihtoehtoihin. Asunto-
osakeyhtiön sekä voittoa tavoittelemattoman huoltoyhtiön kannalta on tärkeää, ettei yhtiö ota 
liian suuria riskejä.  

Lainsäädännölliset ja muiden määräysten aiheuttamat haasteet liittyvät jokaiseen täydennys-
rakentamisvaihtoehtoon. Ensimmäisenä asunto-osakeyhtiön täydennysrakentamishankkeessa 
tulee päätöksenteko, josta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Myös kaavoitus on lain ohjaa-
maa ja sitä säätelevät myös kunnan omat periaatteelliset päätökset. Jos täydennysrakentamis-
vaihtoehtoon liittyy rasitteita, kuten huoltoyhtiöiden omistamille pysäköintitonteille täyden-
nysrakennettaessa, ovat laki ja osapuolten väliset sopimukset sekä helpottamassa että vaikeut-
tamassa täydennysrakentamisen käynnistämistä.  

Korkeat rakentamiskustannukset ovat erityisenä haasteena vaihtoehdossa, jossa pysäköinti-
alue muutetaan kaavamuutoksella asuintontiksi, sillä autopaikat pitää järjestää usein kalliisti 
tason tai maan alle. Pysäköintialueiden täydennysrakentamiseen liittyy Suomessa usein myös 
alueellinen huoltoyhtiö, joka on asunto-osakeyhtiön tavoin voittoa tavoittelematon. 

Taloudellinen ja lainsäädännöllinen haaste on myös se, että asunto-osakeyhtiö on voittoa ta-
voittelematon yhtiö. Kun yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, mikä taas täydennysraken-
tamishankkeessa on tavoitteena, jotta sen saisi liikkeelle, on yhtälö haasteellinen. Voimassa 
oleva lainsäädäntö näkee asunto-osakeyhtiön kuitenkin vain voittoa tavoittelemattomana yh-
tiönä, jonka tehtävänä on omistaa ja hallita yhtiön omistuksessa olevia rakennuksia. Asunto-
osakeyhtiöiden täydennysrakentamishankkeissa yhtiölle annetaan tehtävä, joka sille ei lain-
säädännön mukaan kuulu, tavoitella voittoa, tulosta, jolla rahoittaa peruskorjauskustannuksia. 

6.2.2 Millä tavoin täydennysrakentamisen käynnistämistä voidaan helpottaa? 

Pilottikohteiden kannattavuutta laskettaessa suurimmiksi täydennysrakentamisen jarruiksi 
ovat nousseet pysäköinnin järjestämisen korkeat kustannukset ja kunnan perimä korvaus 
maanomistajan saamasta vähäistä suuremmasta hyödystä tontin rakennusoikeuden lisääntyes-
sä. Mikäli täydennysrakentamista halutaan edistää, on kunnan huomioitava sen myötä itsel-
leen tulevat hyödyt uusien veronmaksajien, kasvavien kiinteistöverojen sekä lisääntyneiden 
aluepalveluiden käyttäjien muodossa. Jos kunta haluaa maksimoida oman hyötynsä, ja perii 



   

58 

asunto-osakeyhtiön arvonnoususta saamasta hyödystä itselleen suuren siivun, ei se houkuta 
asunto-osakeyhtiöitä lähtemään mukaan asuinalueiden elävöittämiseen. Kuten Koski (2008) 
tutkimuksessaan kuntataloudesta ja yhdyskuntarakenteesta toi esille, on taajamaa täydentävä 
rakentaminen kunnalle taloudellisesti järkevämpää kuin hajarakentaminen tai taajamasta irral-
laan olevan alueen toteuttaminen.  

Pysäköinnin uudelleenjärjestämisessä kunnalla tai suunnittelijakonsultilla on merkittävä rooli 
etsiä niitä ratkaisuja, joilla hanke saadaan kannattamaan alkuvaiheen karkeissa kannattavuus-
laskelmissa. Karkeat laskelmat määräävät hankkeen potentiaalin eli kannattaako suunnitelmia 
tehdä pidemmälle ja toteuttaa koko hanketta.   

Työssä käytetty laskentatyökalu sekä ehdotus asunto-osakeyhtiöille suunnatuista esitteistä 
olisi tarkoitus toteuttaa siten, että niitä voidaan käyttää kuntarajoista riippumatta. Täydennys-
rakentamisen käynnistämisvaiheessa tarvitaan myös kunnan omaa panosta täydennysrakenta-
misen reunaehtojen sekä mahdollisen täydennysrakentamissopimuksen kehittämisessä.  

Täydennysrakentamisen markkinointi olisi paras toteuttaa yhteistyössä kunnan kanssa. Täl-
löin voitaisiin pitää esimerkiksi asukastilaisuuksia tai kutsua asunto-osakeyhtiöiden hallituk-
set alueittain koolle. Konsultin roolina asukastilaisuuksissa olisi käydä läpi asunto-
osakeyhtiön kannalta olennaiset asiat täydennysrakennushanketta silmällä pitäen. Näitä asioita 
ovat eri osapuolten huomiointi sekä yhteydenotto kuntaan jo hankkeen alkuvaiheessa. Myös 
asunto-osakeyhtiön täydennysrakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä käytäisiin lyhyesti läpi. 
Tarkemmin lainsäädännöstä kerrottaisiin esitteessä, johon jokainen voisi tutustua omalla ajal-
laan.  

Tässä työssä käytetty, Maakanta Oy:ssä kehitetty laskentatyökalu on yksinkertainen ja suh-
teellisen helppokäyttöinen. Sitä on tällä hetkellä annettu hankkeessa mukana olleille kaupun-
geille käytettäväksi. Mallin hyödyksi voidaankin laskea se, että siinä tavoitellaan yksinkertais-
ta esitystapaa. Toisaalta esimerkiksi täydennysrakentamisen prosessia (kuva 22) on vaikea 
esittää yhdellä kuvalla mahdollisimman yksinkertaisesti.  

Laskentatyökalun avulla havainnollistetaan, kuinka asunto-osakeyhtiö voi täydennysraken-
nusoikeuden avulla rahoittaa peruskorjauksia. Kunnan aluearkkitehti olisi paikalla kertomassa 
kunnan roolista täydennysrakentamishankkeessa ja kyseisen alueen täydennysrakentamiseen 
liittyvistä reunaehdoista. Hän olisi myös vastaamassa kysymyksiin esimerkiksi kaavoituspro-
sessin kestosta ja siihen vaikuttavista asioista.  

Tutkimuksessa esitettyjen täydennysrakentamisen käynnistämisvaihetta helpottavien element-
tien (kuva 23) haasteena on se, että ne ovat hyvin riippuvainen kuntien aktiivisesta roolista 
sekä reunaehtojen ja täydennysrakentamissopimuskorvauksen määrittämisessä että täydennys-
rakentamishankkeen alkuvaiheissa. Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheessa kunnan 
on oltava aktiivinen ja sen on haettava potentiaalisia kohteita, ja tuettava sekä ohjattava asun-
to-osakeyhtiöitä hankkeiden alkuvaiheessa. Kunnan omien resurssien ollessa riittämättömät, 
pystyisi konsultti etsimään potentiaalisia täydennysrakentamisalueita ja avustamaan täyden-
nysrakentamisen alueellisten reunaehtojen laadinnassa.  

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysi on toteutettu simuloiduin pilottikoh-
tein eli todellisissa kohteissa analyysia ei ole toteutettu. Tämän hankkeen puitteissa se ei kui-
tenkaan ollut mahdollista. Nykyisessä taloustilanteessa kuntien hankintamäärärahoja on vä-
hennetty, mikä voidaan nähdä haasteena ehdotettujen elementtien kehittämiselle ja toimivuu-
den testaamiselle todellisissa kohteissa. Se, ettei analyysia tehtäessä ole oltu yhteydessä asun-
to-osakeyhtiöihin, voidaan myös nähdä puutteena. Kuuden pilottikohteen kautta pystyttiin 
kuitenkin löytämään täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen todennäköisesti suurimmat 
pullonkaulat ja ehdottamaan ratkaisuvaihtoehtoja niiden helpottamiseksi. 
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6.3 Tulosten merkitys ja yleistettävyys 

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysiä on tehty yhdessä kunnan kaavoittaji-
en, aluerakentamisosaajien sekä maankäyttösopimuksista vastaavien virkamiesten kanssa. 
Heiltä on saatu tietoa toteutuneista täydennysrakentamiskohteista sekä niistä, jotka eivät syys-
tä tai toisesta olekaan potentiaalista huolimatta toteutuneet.  

Pilottikohteet, joiden avulla analyysi on toteutettu, ovat pääosin todellisia kohteita, joissa on 
kuitenkin tehty hypoteeseja esimerkiksi osakkeiden omistukseen liittyen. Tutkimuksessa ei 
kuitenkaan ole pyritty välttämään täydennysrakentamishankkeita usein jarruttavia ongelmia, 
kuten pysäköinnin uudelleen järjestämisen korkeaa kustannustasoa.  

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysin tavoitteena on ollut koko ajan sen 
yleistettävyys. Tämän vuoksi pilottikohteet ovat kolmesta eri kunnasta, joista jokainen on 
erilaisessa tilanteessa kunnan täydennysrakentamiselle luomien edellytysten suhteen. Täyden-
nysrakentamisen käynnistämistä helpottamaan ehdotetut asunto-osakeyhtiölle suunnatut esit-
teet ja laskentatyökalu ovat toimintamallin välineitä, joita ei ole suunniteltu kuntakohtaisiksi 
vaan mahdollisimman yleistä informaatiota antaviksi apuvälineiksi. Laskentamallin kuvaajat 
ja luvut toki muuttuvat sen perusteella, minkälaisen kohteen tietoja siihen syötetään.  

Jokaisessa kunnassa tulisi joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa laatia täy-
dennysrakentamissopimus. Myös täydennysrakentamisoikeuden maanomistajalle tuoman vä-
häistä suuremman arvonnousun korvausperiaatteista tulisi sopia. Jotta täydennysrakentamis-
hankkeita saataisiin vireille, voisi kunta harkita myös vaihtoehtoa, missä se ei perisi lainkaan 
korvausta, jos asunto-osakeyhtiö voisi osoittaa kaiken taloudellisen hyödyn menevän perus-
korjausten rahoittamiseen. Täydennysrakentamisen käynnistämisen kannalta olennaista on 
myös se, että kunnalla olisi selkeät periaatteet siitä, millaista täydennysrakentamista, ja millai-
sin ehdoin, asunto-osakeyhtiöiden tonteilla on mahdollista toteuttaa.  

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaihetta helpottamaan ehdotetut elementit ovat apuväli-
neitä, joiden avulla asunto-osakeyhtiöitä yritetään aktivoida toteuttamaan täydennysrakenta-
mishankkeita. Nämä elementit eivät kuitenkaan yksin voi tehdä ihmeitä, vaan tarvitaan aktii-
visuutta kunnilta ja heidän yhteistyötahoiltaan. Täydennysrakentamisen saamalla julkisuudel-
la on myös merkitystä hankkeiden kannalta. Mitä useammin täydennysrakentamista käsitel-
lään mediassa, sitä useamman asunto-osakeyhtiön kuuluville tieto kantautuu.  

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysin tuloksena ehdotetut toimenpiteet ei-
vät sellaisenaan ole täydellisiä. Ensiksikin ne vaativat testausta todellisissa täydennysraken-
tamishankkeissa. Testauksen myötä pystytään havainnoimaan mallin toimivuutta ja mahdolli-
sia puutteita. Mallia voidaan kehittää testauksesta saadun palautteen myötä entistä toimivam-
maksi.  

6.4 Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Tämän tutkimuksen jatkotutkimuksena voidaan toteuttaa kysely potentiaalisilla täydennysra-
kentamisalueilla. Kyselyn voi kohdistaa joko alueen kaikille asukkaille tai asunto-
osakeyhtiöiden hallituksille. Tämän kyselyn kautta pystytään huomioimaan myös alueen 
asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja asukkaiden näkökulmia sekä suhtautumista alueelle aja-
teltuun täydennysrakentamiseen. Kyselyn avulla voidaan selvittää asunto-osakeyhtiöiden 
yleistä asennetta alueella toteutettavaan täydennysrakentamiseen sekä vaadittavaa ”kynnysra-
haa”, joka saa asunto-osakeyhtiön lähtemään täydennysrakentamisprosessiin.  

Asunto-osakeyhtiöissä jo toteutettujen täydennysrakentamishankkeiden kokemuksia on myös 
tarve tutkia. Samassa tutkimuksessa voi selvittää myös naapuriyhtiöiden suhtautumisen hank-
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keeseen sekä ennen että jälkeen täydennysrakentamisen. Mikäli täydennysrakentamishankkei-
ta on paraikaa vireillä, voi naapureiden suhtautumista tutkia myös tällaisissa kohteissa.  

Asunto-osakeyhtiölain tulevan uudistuksen vaikutus täydennysrakentamishankkeisiin on aihe, 
joka tarvitsee tutkimista. Esimerkiksi hissin jälkiasennuksen yhteydessä voidaan kustannus-
tenjaossa poiketa vastikeperusteesta enemmistöpäätöksellä yhdenvertaisuuteen vedoten. Jos 
asunto-osakeyhtiö on toteuttamassa hissin jälkiasennusta ja rahoittaa osan kuluista lisäkerrok-
sen täydennysrakennusoikeuden myynnillä, kuinka nämä varat hyvitetään, jotta osakkaita 
kohdellaan yhdenvertaisesti.  

Vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamiseen liittyvä pysäköinnin uudelleenjärjestämisen 
ongelma kaipaa omaa tutkimustaan. Mikäli pystytään löytämään toteuttamiskelpoisia ja koh-
tuullisen kustannustason pysäköintivaihtoehtoja, edistää se täydennysrakentamisen houkutta-
vuutta kannattavuuden parantuessa. 

Kiinnostava tutkimusaihe on myös se, millaisia edellytyksiä eri kunnat tarjoavat täydennysra-
kentamisen edistämiseksi. Esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa vuokratontilla 1/3 nettoar-
vonnoususta täydennysrakentamiskorvauksena vuokraoikeuden haltijalle. Myös maankäyttö-
sopimuskorvauksen laskennassa kaupungilla on käytössä selkeät ja kaikille samanlaiset peri-
aatteet. Espoossa ja Vantaalla kaupungeilla ei ole vastaavia koko kunnan aluetta koskevia 
päätöksiä. 
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7 YHTEENVETO  

Tässä työssä tutkittiin täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen problematiikkaa ja haet-
tiin analyysin avulla käynnistämistä helpottavia elementtejä. Tavoitteena on edistää täyden-
nysrakentamisen käynnistämistä asunto-osakeyhtiömuotoisten asuinkerrostalojen tonteilla 
työssä esitettyjen elementtien avulla. Työn tavoitteena oli lisäksi koota yhteen aihetta koskeva 
lainsäädäntö, asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausten erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja -
vaihtoehdot sekä laatia tutkimuksen pilottikohteisiin omat toimintaehdotukset, joita on mah-
dollista hyödyntää laajemminkin.  

Tutkimuksessa selvitettiin täydennysrakentamisen käynnistämisvaihetta helpottavia element-
tejä kuuden pilottikohteen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä selkeä laskentatarkastelu 
kannattavuuslaskennan helpottamiseksi sekä asunto-osakeyhtiöille tulevan taloudellisen hyö-
dyn havainnollistamiseksi. Myös täydennysrakentamishankkeen käynnistämiseen liittyvän 
lainsäädännön kerääminen yhdeksi kokonaisuudeksi oli tutkimuksen tavoite. 

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan vanhoja asuinalueita tiivistävää ja eheyttävää rakenta-
mista. Laajoja pysäköintikenttiä tai väljien tonttien muita osia voidaan kaavamuutoksen kautta 
muuttaa asuinrakentamistonteiksi. Myös rakennuksen korottaminen, laajentaminen tai tilojen 
käyttötarkoituksen muutos ovat kaikki täydennysrakentamisen vaihtoehtoisia toteutustapoja.  

Erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa lähiöissä on paljon täydennysrakentamispo-
tentiaalia. Näissä lähiöissä olevissa asuinkerrostaloissa on lähivuosien aikana suuria peruskor-
jaustarpeita. Peruskorjausten yhtenä rahoitusvaihtoehtona osa asunto-osakeyhtiöistä voi hakea 
kaavamuutoksella tai poikkeamisluvalla täydennysrakentamisoikeutta, jonka myynnistä saa-
duilla varoilla voidaan rahoittaa osa peruskorjauksista.  

Tapaustutkimuksen pilottikohteet olivat eri puolilta pääkaupunkiseutua valikoituja todellisia 
kohteita, joissa tehtiin joitakin yleistyksiä ja hypoteeseja. Kohteissa sijaitseviin asunto-
osakeyhtiöihin ei oltu yhteydessä, vaan täydennysrakentamisoikeuden määrää ja toteutusvaih-
toehtoja pohdittiin kaupungeilta, isännöitsijöiltä sekä eri rekistereistä saatujen tietojen perus-
teella. Jokaisen kohteen kannattavuus laskettiin karkeasti työssä käytetyn, Maakanta Oy:ssä 
kehitetyn laskentamallin avulla.  

Tapaustutkimuksessa esille tulleita asioita käsiteltiin aluearkkitehtien, maankäyttösopimusten 
neuvotteluista vastaavien sekä aluerakentamisesta vastaavien kunnan virkamiesten kanssa 
toteutetuissa tapaamisissa. Erityisinä täydennysrakentamiseen liittyvinä haasteina nähtiin 
olemassa olevien pysäköintipaikkojen ja tontilla mahdollisesti olevien rasiteautopaikkojen 
uudelleenjärjestämisen korkeat toteutuskustannukset, asunto-osakeyhtiöiden asiantuntemuk-
sen puute sekä maankäyttösopimuksen korvausperiaatteiden sovellettavuus täydennysraken-
tamiskohteisiin. 

Täydennysrakentamishankkeiden ongelmaksi muodostuu useimmiten olemassa olevien auto-
paikkojen uudelleenjärjestäminen ja niiden toteuttamisen korkeat kustannukset. Pysäköinnin 
toteutuskustannukset voivat olla niin korkeat, että ne tekevät koko hankkeen kannattamatto-
maksi. Pysäköinnin toteutuskustannuksiin voi vaikuttaa lähinnä suunnittelemalla täydennys-
rakentamisoikeuden toteutuksen siten, että ainakin osa autopaikoista jää edelleen maantasoon, 
missä ne on halvinta toteuttaa.  

Täydennysrakentamisen käynnistämisvaiheen analyysin tapaustutkimuksessa käytetty yksin-
kertainen laskentatyökalu on tarkoitettu välineeksi, jolla voidaan tehdä karkea kannattavuus-
laskenta jo hankkeen alustavien selvitysten aikana. Laskentatyökalua voi käyttää myös ha-
vainnollistamaan asunto-osakeyhtiölle tulevaa hyötyä. Tässä tutkimuksessa laskentatyökalulla 
havainnollistettiin täydennysrakentamishankkeen kannattavuutta. Työkalun avulla on mahdol-
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lista havainnollistaa myös asunto-osakeyhtiölle täydennysrakennusoikeuden myynnistä tule-
van nettohyödyn vaikutus peruskorjaukseen tarvittavan yhtiölainan suuruuteen. 

Asunto-osakeyhtiöiden asiantuntemuksen puute voi aiheuttaa sen, ettei monia potentiaalisia 
täydennysrakentamiskohteita koskaan toteuteta. Tämän vuoksi olisi tarpeellista koota täyden-
nysrakentamisen käynnistämiseen liittyvä informaatio esitteeksi, jota voidaan jakaa asunto-
osakeyhtiöille. Esitteen olisi tarkoitus antaa yleispätevää informaatiota täydennysrakentami-
sen käynnistämisestä. Esitteessä läpikäytäisiin täydennysrakentamisen määritelmä, erilaiset 
toteutusvaihtoehdot sekä täydennysrakentamishankkeen eteneminen. Siinä tuotaisiin esille 
myös asunto-osakeyhtiön mahdollisuus rahoittaa peruskorjauskustannuksia täydennysraken-
tamisoikeuden myynnillä sekä kerrottaisiin muutamasta toteutuneesta hankkeesta. 

Asunto-osakeyhtiö tarvitsee lisäksi tietoa myös oman kuntansa periaatteista täydennysraken-
tamiseen liittyen. Kuntien tarvitsisi laatia joko kuntakohtaiset tai asuinaluekohtaiset periaat-
teet asunto-osakeyhtiöiden täydennysrakentamiselle. Nämä täydennysrakentamisen reunaeh-
dot olisivat yksi täydennysrakentamisen käynnistämistä helpottava elementti. Kun kunnan 
edellytykset ja rajoitukset täydennysrakentamiselle olisivat selvillä ja saatavilla yhdestä pai-
kasta, vähentäisi se asunto-osakeyhtiön työn määrää alustavia selvityksiä tehtäessä. Jos asun-
to-osakeyhtiön tontilla ei olisi mahdollista toteuttaa kunnan reunaehtojen mukaista täydennys-
rakentamista, saataisiin myös se selville ilman suurta työmäärää. 

Kunnan perimä korvaus maanomistajalle lisärakennusoikeuden myötä tulevasta arvonnousus-
ta voi vähentää täydennysrakentamishankkeen houkuttelevuutta asunto-osakeyhtiön kannalta. 
Mikäli kunta haluaisi kannustaa asunto-osakeyhtiöitä hakemaan täydennysrakentamisoikeutta 
tonteilleen, voisi sen toteuttaa täydennysrakentamissopimuksen, avulla. Kaavamuutostilan-
teissa maankäyttösopimuksen sijaan laadittavassa täydennysrakentamissopimuksessa sovittai-
siin korvauksesta, joka asunto-osakeyhtiön tulisi maksaa kunnalle aiheutuneiden kunnallis-
teknisten kustannusten kattamiseksi.  

Kun analyysin avulla löydetyt ja työssä ehdotetut täydennysrakentamisen käynnistämistä hel-
pottavat elementit toteutettaisiin ja laadittaisiin huolellisesti, olisi täydennysrakentamishank-
keiden liikkeellelähtö helpompaa.  
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LIITE 1 Taulukko: Maankäyttösopimuskorvauksen vaiku tus hankkeen kannattavuuteen, kun pysäköintikustannus-
ta ei ole huomioitu 

  
Lisärakennusoikeus, 
k-m² 

Myynnistä 
saatava sum-
ma, € Maankäyttösopimus 

Mk-
sopimus, € 

Pysäköinnin 
järjestäminen Taloyhtiölle Johtopäätös 

24 000 
13 200 000 €  50 %  6 462 500 €  -9 464 000 € -3 001 500 € Ei kannata Matinkylä: P-alueiden 

rakentaminen   
  

20 % 
 2 585 000 €    1 151 000 € Kannattaa 

211 211 000 €  50 %    -   €  0 € 211 000 € Kannattaa Pähkinärinne: yhteisti-
lat asunnoiksi     20 %     -   €    211 000 € Kannattaa 

11 500 
4 370 000 €  50 %  1 290 000 €  -3 125 000 € -1 835 000 € Ei kannata Siltamäki: P-alueen 

rakentaminen   
  

20 % 
 774 000 €    471 000 € Kannattaa 

460 322 000 €  50 %  221 333 €  -10 000 € 426 000 € Kannattaa Itä-Pasila: kattoraken-
taminen     20 %  221 333 €    426 000 € Kannattaa 

7 050 
2 538 000 €  50 %  1 171 500 €  -2 047 000 € -875 500 € Ei kannata Suvela 1: P-alueen ra-

kentaminen   
  20 %  468 600 €    22 400 € Ei kannata 

4 700 
1 974 000 €  50 %  882 000 €  -1 702 000 € -820 000 € Ei kannata Suvela 2: P-alueen ra-

kentaminen   
  20 %  352 800 €    -80 800 € Ei kannata 

3 840 
1 552 000 €  50 %  674 958 €  -880 000 € -205 042 € Ei kannata Tikkurila: AK+K liikera-

kennuksen tilalle   
  

20 % 
 269 983 €    402 017 € Kannattaa 

TOT: Ruskeasuo, uusi 
AK tontille 1 850 

1 406 000 €  
20 % 

 277 000 €    1 129 000 €  Kannattaa 
 

 



   

 

 

LIITE 2 Taulukko: Maankäyttösopimuskorvauksen vaiku tus kannattavuuteen kun pysäköinnin järjestämiskustan-
nus on huomioitu ennen mk-sopimuskorvausta 

  
Lisärakennusoikeus, 
k-m² 

Myynnistä saatava 
summa, € 

Pysäköinnin 
järjestäminen 

Maankäyttösopi-
muskorvaus  Kaupungille Taloyhtiölle Johtopäätös 

24 000 
 13 200 000 €  -9 464 000 € 

50 % 
1 730 500 € 2 005 500 € Kannattaa Matinkylä: P-alueiden 

rakentaminen   
    

20 % 
692 200 € 2 933 800 € Kannattaa 

211  211 000 €  0 € 50 % 0 € 211 000 € Kannattaa Pähkinärinne: yhteis-
tilat asunnoiksi       20 % 0 € 211 000 € Kannattaa 

11 500 
 4 370 000 €  -3 125 000 € 

33 % 
248 333 € 996 667 € Kannattaa Siltamäki: P-alueen 

rakentaminen   
    

20 % 
149 000 € 1 096 000 € Kannattaa 

460  322 000 €  -10 000 € Lisärakennus- 221 333 € 426 000 € Kannattaa Itä-Pasila: kattoraken-
taminen       korvaus 221 333 € 426 000 € Kannattaa 

7 050 
 2 538 000 €  -2 047 000 € 

50 % 
148 000 € 343 000 € Kannattaa Suvela 1: P-alueen 

rakentaminen   
    

20 % 
59 200 € 431 800 € Kannattaa 

4 700 
 1 974 000 €  -1 702 000 € 50 % 31 000 €  272 000 €  Kannattaa Suvela 2: P-alueen 

rakentaminen   
    20 % 12 400 €  272 000 €  Kannattaa 

3 840 
 1 552 000 €  -880 000 € 

50 % 
234 958 € 437 042 € Kannattaa Tikkurila: AK+K liike-

rakennuksen tilalle   
    

20 % 
93 983 € 613 600 € Kannattaa 

TOT: Ruskeasuo, 
uusi AK tontille 1 850 

 1 406 000 €    
20 % 

277 000 € 1 129 000 € Kannattaa 
 


