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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Työn aiheena on tutkia täydennysrakentamisen mukanaan tuomia kustannuksia ja niistä saatavia 

mahdollisia hyötyjä. Täydennysrakentamisen hyötyjä tarkastellaan aluetasolla kunnan ja valmiiksi 

asemaavoitetulla ruutukaava-alueella asunto-osakeyhtiön sekä yhtiön osakkaan näkökulmasta. 

Asunto-osakeyhtiön näkemyksen korostaminen tutkimuksen kohdealueella on tärkeä siitä syystä, 

että alueen kiinteistöjen omistus on jakautunut vahvasti tutkimusalueella talonyhtiöille.(liite 3.) 

Tutkimuksessa esitellään myös täydennysrakentamisen prosessikuvaus, jonka avulla nähdään talo-

yhtiön täydennysrakentamisen kulku hankkeen ensimmäisistä hahmotelmista rakentamiseen. 

Tutkimus nousi ajankohtaiseksi Turun ympäristö- ja kaavoitusviraston Turun Elävä Keskusta -

projektin käynnistyttyä. Turun kaupunki on kiinteistösäätiön tukemana palkannut kahdeksi vuodek-

si arkkitehdin, Johanna Sääksniemen, selvittämään Turun ruutukaava-alueen, kekeisten numero-

kaupunginosien II-II ja VI-VII mahdollisia kaupunkirakenteen tiivistämiskohteita. Keskustaprojek-

tin avulla pyritään löytämään mahdollisia kaupunkirakenteen täydennysrakentamiskohteita, jotka 

valmistuttuaan toimisivat kaupunkikuvaa eheyttävinä vanhaa rakennuskantaa kunnioittavina.  

Mietittäessä uusia mahdollisia tiivistämiskohteita esille nousivat myös täydennysrakentamisen mu-

kanaan tuomat vaikutukset niin kiinteistö- kuin kaavataloudellekin.  

Tutkimuksessa syvennytään täydentävän rakentamisen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tutkimus 

rajautuu kohteisiin joissa, joko käyttötarkoituksen- tai asemakaavan muutoksella tuotetaan lisää 

tilaa asumistarkoituksiin. 

Työn tuloksia tullaan käyttämään keskustaprojektin yhteydessä esille nostettujen mahdollisten tii-

vistämiskohteiden asukkaiden ja kehittäjien kannustamiseksi mukaan toimintaan. 

Turun kaupunkiseudun laadukas kehittäminen on elinehto koko keskustan elämälle ja elävöittämi-

selle. Ilman laadukkaita ratkaisuja Turun keskustaa uhkaa näivettyminen. Suurimmaksi haasteeksi 

täydennysrakentamiselle muodostuu historiallisesti merkittävän ja ainutlaatuisen kulttuuriperinnön 

vaaliminen. Asukkaita tarvitaan lisää keskusta-alueelle, jotta keskusta pysyisi elinvoimaisena ja 

kykenisi tarjoamaan sen nykyään tarjoamat monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Uusien asukkaiden 

mukanaan tuomaa ostovoiman lisäys olisi terve piristysruiske keskustan palveluntuottajille. Tällä 

hetkellä Turun keskustassa asuu n. 3000 lapsiperhettä ja Turun seutu kasvaa koko ajan. Toisaalta 

keskusta-alueella on näkyvissä lapsiperheiden poismuuttoa kaupungin kehysalueille suuremman 

asumisväljyyden ja rauhallisemman asuinympäristön piiriin. Laadukkaalla täydennysrakentamisella 
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ja kaupunkikuvan kohentamisella saadaan mahdollisille uutta asuntoa hakeville ihmisille luotua 

laadukkaita vaihtoehtoja pientaloasumiselle kaupungin ulkopuolisilla alueilla.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erilaisen täydennysrakentamisen mukanaan tuomia kustan-

nusvaikutuksia ja sitä, mitä tulee ottaa huomioon hankkeisiin ryhdyttäessä. Tavoitteena on myös 

selvittää erilaisten täydennysrakentamisvaihtoehtojen kustannusjakaumaa ja miten kustannukset 

muodostuvat. Aineiston pohjalta luodaan prosessikuvaus, jonka avulla nähdään täydennysrakenta-

misen kulku hankkeen ensimmäisistä hahmotelmista lopulliseen rakentamiseen. 

 

1.3 Tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys rakentamisen tuomista taloudellisista vaikutuksista. 

Tutkimuksen pääkysymys jaetaan vielä seuraaviin osakysymyksiin, jotka ovat: 

a. Rakentamisen aiheuttamat kustannukset. Mitä rakentaminen maksaa? Minkälaisia 

toteuttamisvaihtoehtoja rakentamiselle taloyhtiöllä on eri tiivistämisvaihtoehtoja tar-

kasteltaessa? 

b. Täydennysrakentaminen kaavatalouden näkökulmasta, onko kokonaistaloudelli-

sesti järkevämpää panostaa jo rakennettujen ympäristöjen täydennysrakentamiseen, 

vai onko parempi lähteä rakentamaan kokonaan uusia alueita. 

 

1.4 Käsitteitä 

Täydennysrakentaminen 

Termin, täydennysrakentaminen, voidaan sanoa olevan käsitteenä vakiintumaton. Eri aikoina ter-

miä on käytetty kuvastamaan hieman erilaisia rakentamisella saavutettavissa olevia toimenpiteitä. 

Termin historiaa voidaan yrittää valottaa rakennussuojelullisista lähtökohdista. Täydennysrakenta-

misella on tarkoitettu ympäristöltään herkkiin historiallisiin miljöisiin kohdistuvaa rakentamista, 

jolta on edellytetty hienovaraista, itse paikkaa ja sen henkeä kunnioittavaa, ”eheyttävää” täydentä-

vää rakentamista (mm. Rauhala 1999.)  
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Nykyään täydennysrakentamisen määritelmä on muuttunut ja sen voidaan katsoa laajentuneen. 

Termi sitoo sisäänsä juuri edellä mainitun suojelullisista lähtökohdista lähtevän tarkastelun lisäksi 

miltei minkä tahansa olemassa olevan yhdyskunnan toimintoja täydentävän rakentamisen, myös 

vanhaa rakennetta purkavaa ja uudella rakentamisella sitä korvaavaa rakentamista.(Rossilahti 

2008.) 

Termin mittakaavan voidaan myös sanoa paisuneen yksittäistä kiinteistöä käsittävästä rakentamis-

toimenpiteestä, käsittämään kortteleiden, kortteliryhmien, kaupunginosien tai jopa kokonaisten uu-

sien asuinalueiden rakentamista.(Ojala 2003 s.77.) 

Kaavatalous 

Kaavataloudella käsitetään alueen rakentamisen kustannusvaikutuksia. Se sisältää alueen toteutta-

misen kustannukset niin alueen kaavoittamisen, tontinmuodostuksen, talonrakentamisen, infra-

struktuurin kuin palveluidenkin näkökulmasta. (Koski 2008.) 

Maankäyttö 

Maankäytöllä tarkoitetaan maa-alueiden käyttämistä eri tarkoituksiin kaupunkialueen eri sijainneis-

sa. Kaupunkialueilla maankäyttö jakautuu eri maankäyttömuotojen kesken. Näitä ovat asuminen, 

elinkeinotoiminta, liikenne, puistot, virkistysalueet, joutomaat ja muut rakentamattomat alueet. 

Näiden pääasiallisten käyttömuotojen sisällä voidaan tehdä vielä pienipiirteisempää jaottelua, esi-

merkiksi asumisen maankäyttö voidaan jakaa kerrostalo- ja pientalo kiinteistöihin.( Laakso & Loik-

kanen 2004 s 134.) 

Yhdyskuntarakenne 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asuin-, työpaikka-, palvelu-, ja virkistysalueiden muodostamaa 

toiminnallista kokonaisuutta ja niitä yhdistäviä liikenneverkkoja sekä niiden tarvitsemia vesi-, tie-

toliikenne- ja energiaverkkoja.(Koski 2008 s.7.) 

1.5 Keskusta-alueiden täydennysrakentamisen sijoittumisesta 

Kun katsotaan kaupungin tasolla täydennysrakentamisen sijoittumista, niin voidaan sanoa sen si-

joittuvan sellaisille alueille, joiden paljon tilaa vievien toimintojen nykyinen toiminta on siirtynyt, 

tai siirtymässä toisaalle. Tällaisia yhtenäisiä alueita on syntynyt kaupunkeihin, joissa mm. teolli-

suuden tai sataman toiminnat ovat aikanaan sijoittuneet lähelle kaupunkien keskustoja tai jopa niin, 

että koko kaupunki on kasvanut ja rakentunut näiden kaupungin toiminnan kannalta keskeisten alu-
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eiden ympärille. Teollisuuden ja telakkatoimintojen rakennemuutosten myötä moni toiminta on 

siirtynyt pois alkuperäiseltä paikaltaan kantakaupungista tai lopettanut toimintansa kokonaan. 

 

Kuva 1. Turun keskusta ja sen ympärille levittyvät ”Brownfield” alueet (Hintsanen 
2008). 

Myös Turun kaupungin alueelta näitä täydennysrakentamisen kannalta keskeisiä alueita löytyy, 

sillä onhan Turun ja sen keskustan historiaan kuulunut niin teollisuutta kuin satamatoimintaakin. 

Teollisuuden ja telakkatoimintojen siirtyminen pois keskustan vyöhykkeeltä on tapahtunut vaiheit-

tain aina 1960 -luvulta lähtien. Vanhoille teollisuusalueille on noussut asumisen kannalta miellyttä-

vämpiä toimintoja asuntoja, kauppoja ja toimitilaa. Ensimmäinen suurempi asuntokortteli joka 

”uudelleen jalostettiin” oli Aurajoen läntiselle varrelle rakennettu, vuosien 1964–69 välisenä aikana 

rakennettu Linnanrinteen kiinteistö. Sittemmin uudelleen rakennettavaksi ovat tulleet Aurajokisuun 

telakka-alueet, joista muodostuivat rakenteeltaan hyvinkin tiivis Itäranta sekä alueen historiaa te-

lakka-alueena kunnioittava Länsiranta, josta kehkeytyi suojeltujen rakennusten sekä uudisraken-

nusten muodostama asuin- ja kulttuurikeskittymä taideoppilaitosten sijoittuessa suojeltuihin telak-

karakennuksiin. (Junnila Paasikivi & Perälä 2001 s.73.)  

Kaupunki muuntuu ja luo nahkaansa uudelleen tänäkin päivänä. Hyvänä esimerkkinä, kaupunkira-

kenteen sisään jääneestä, tulevasta kaupungin täydennysrakentamiskohteesta on suuren tilan kau-

pungin keskusta-alueelta vienyt, ja nyt toisaalle siirtynyt, Turun keskusvankila. Tämä, Kakolanmä-

elle, yhdelle Turun seitsemästä kukkulasta sijoittuva vankilarakennusten ja niihin liittyvien tukira-

kennusten kokonaisuus, on nyt vapautunut kaupungin uusiokäyttöön.  Vanhan rakennuskannan 

käyttö ja uuden täydentävän rakennuskannan sijoittaminen aluetta täydentäen on haaste johon on 

kaupungin toimesta pyritty vastaamaan. Ideoita alueen tulevasta käytöstä haettiin kansainvälisen 

arkkitehtikilpailun keinoin. Kilpailu ratkesi vuonna 2005. Ensimmäistä palkintoa ei jaettu ollen-
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kaan ja toinen sija jaettiin kahden kilpailuehdotuksen kesken. Lopullinen kaavaehdotus on työstetty 

näiden töiden pohjalta. Ehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.8.2008. Hyväksymispää-

töksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, alueen kehittäminen odottaa oikeuden päätös-

tä.(Kakola 2009 s.a.)  

1.5.1 Kiinteistökohtainen täydentäminen 

Kaupunkien alueilla on perinteisesti toimittu myös sen pienimmän yksikön, tontin täydennysraken-

tamisen parissa. Hyviä ja ei niin hyviä esimerkkejä tästä voi löytää kävelemällä mistä tahansa 

Suomalaisesta kaupungista. Esimerkkejä on monia. Turussa uusinta täydennystä edustaa Puutarha-

katu 43 sijoittuva uudisrakennus, joka rakennus valmistui alkuvuodesta 2009 sijoittuen tyhjälle ton-

tilla puutarhakadun päähän. Tontti tullaan myöhemmin täydentämään toisella asuinrakennuksel-

la.(Ratavahdinrinne 2009 s.a.) 

Tontin täydentämisessä vaihtoehdot ovat rajalliset. Käyttämätöntä tai haettua uutta rakennusoikeut-

ta voidaan käyttää Pekka Lahden ja Kari Rauhalan mukaan seuraavanlaisiin toimiin. (kuva 2.) 

 

Kuva 2. Kiinteistökohtaista täydentämistä (Lahti & Rauhala 1994 s.36) 

Kiinteistökohtaisista täydennysrakentamismuodoista työssä käsitellään lähemmin: 

• Ullakkorakentaminen 

• rakennuksen korottaminen yhdellä tai useammalla kerroksella 
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• Uudisrakentamisen sijoittaminen olemassa olevalle tontille. 

Ullakkorakentamisella tarkoitetaan uuden tai vanhan vesikattorakenteen sisällä tapahtuvaa raken-

tamista. Parhaimmillaan sen voidaan sanoa olevan iäkkäissä rakennuksissa, joissa vanhan vesikat-

torakenteen säilyttäminen on välttämättömyys kaupunkikuvan tai suojelullisten arvojen vuoksi. 

Asuinkäyttöön otettavalle ullakolle joudutaan tekemään muutoksia rakentamismääräysten asetta-

mien vaatimusten takia mm. asuinhuoneiston valonsaannin sekä paloturvallisuuden takia. Nämä 

seikat tulevat mitä todennäköisimmin vaikuttamaan talon arkkitehtoniseen ilmeeseen, joten täyden-

nystä harkittaessa ullakon käyttöönoton suunnittelu tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä kaupungin 

viranomaisten sekä museoviraston kanssa. 

Ullakkorakentamisen mahdollisuuksista on Turussa tehty ensimmäinen selvitys jo vuonna 1986. 

Selvityksen pääasiallisena tarkoituksena oli löytää ennen vuotta 1940 rakennettujen kerrostalojen 

joukosta ne, jotka mahdollisesti soveltuisivat ullakkorakentamiseen. Tutkimuksen rajavuodeksi oli 

valittu ennen kyseistä vuotta rakennetut ullakot siitä syystä, että ennen rajavuotta rakennetuissa 

asuintaloissa katto oli korostetusti oleellinen osa julkisivua ja ullakkotilan korkeus ja pinta-ala mää-

räytyivät enemminkin tyylisuunnallisten tekijöiden kuin rakentamisen tarpeista. Tutkimuksen 90 

kohteesta 76:sta löydettiin täydennysrakentamispotentiaalia, joista tähän päivään mennessä on ra-

kennettu asunnoiksi suurin osa niistä ullakoista, jotka voidaan katsoa olevan rakenteellisesti mah-

dollisia muuntaa asuinkäyttöön. (Puska, Eräpohja 1986. s.1.) 

Rakennuksen korottamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa vanhaa rakennusta korotetaan yhdellä 

tai useammalla kerroksella. Korottaminen vaatii vanhan vesikaton ja mahdollisen ullakon purka-

mista. Kerroksen korottamisen antamat mahdollisuudet Turun keskusta-alueella ovat melko suuret, 

jos oletetaan tasakattoisten rakennusten olevan potentiaalisia kerroksen korottamisen kohteita, sillä 

onhan keskustan rakennuskannasta (22 %) rakennettu vuosien 1950–1970 välisen aikana ja (7 %) 

vuosien 1970–1990 välisenä aikana.(liite 1.) Tämä rakennuskanta on jo tai tulossa peruskorjaus 

ikään, joten tarve löytää keinoja vanhojen rakenteiden korjauskustannusten kattamiseen voidaan 

olettaa olevan suuri.  

Keskustan umpinaisten korttelien suurten piha-alueiden täydennysrakentaminen olisi mahdollista 

korttelin taloyhtiöiden yhteistyönä häivyttämällä korttelin yhtiöiden tonttirajat. Yhteisen kehittämi-

sen haasteeksi muodostuu päätöksenteon hankaloituminen usean yhtiön yrittäessä sovittaa intres-

sinsä keskenään yhteneviksi.(Tähtinen 2009.) 

Yleiseksi keskustan kiinteistöjen tonttikohtaisen uudisrakentamisen haasteeksi muodostuu tonttien 

tilanpuute. Tätä asiaa voidaan toisaalta helpottaa siirtämällä esimerkiksi paikoitus maan alle tai 
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useampaan kerrokseen. Ratkaisuilla on kuitenkin oma kustannusvaikutuksensa. Toisaalta 1960- ja 

1970 lukujen suosima kaavoituskäytäntö suosi melko väljääkin rakentamista. Se näkyykin Turun 

kaupungin katukuvassa osalla alueella toteutuneina matalina liikesiipirakennuksina sekä avoimina 

pihoina.(Paasikivi 2008 s.34)  

Tällaisesta rakenteesta esimerkkinä voidaan pitää Itäisen Pitkänkadun varrella sijaitsevia tontteja. 

Oman haasteensa alueiden kehittämiseen tuovat tontin ja tilojen sekä ympäristön ominaispiirteet, 

rakennusten ikä, kunto ja rakennustyyli, mahdollinen rakennusten tai miljöön suojelu ja alueen 

kaavamääräykset. Turun keskustan kiinteistöt ovat käyttäneet kaavanmukaisen rakennusoikeutensa, 

joten pääsääntöisesti täydennysrakentaminen toteuttaminen edellyttää kiinteistöille suoritettua kaa-

vanmuutosta.  

1.5.2 Kaupunkirakenteen kehittämisestä maailmalla  

Kaupunkien tiivistämistä tapahtuu ympäri maailmaa, eikä Suomen pyrkimykset tiiviimpään kau-

punkirakenteeseen ole mitenkään ainutlaatuista. Euroopassa kysymykset olemassa olevien alueiden 

täydentämiseen ja uusiokäyttöön ovat nousseet voimakkaasti esille jo 1980 -luvulta lähtien. Usean 

maan lainsäädäntöön onkin jo luotu uudistamistoimintaa edistäviä käytäntöjä. Seuraavassa esittelen 

muutaman Euroopan maan käytäntöjä. 

Saksa 

Saksan kaupunkialueiden uudistamisella on pitkät perinteet. Nykyinen kaupunkirakenteen uudis-

tamista koskeva lainsäädäntö periytyy jo pääsääntöisesti 1971 annettuun erillislakiin ”kaupunkiuu-

distuksesta ja kylien kehittämisestä” (Städtebauförderungsgesets).(Pirinen, 1997, s6.)  

Saksassa rakentamista ja samalla alueiden uudistamista koskevat säännökset ovat kirjattuna raken-

tamislakiin (Baugesetzbuch), joka sisältää keskeiset koko liittovaltiota koskevat säännökset raken-

tamisen ja kaavoituksen ohjauksesta sekä rakennettujen alueiden suojelusta ja uudistamisesta. Uu-

distustoiminnan koordinointi ja suunnittelu sekä osittain myös toiminnan rahoitus kuuluu julkisen 

sektorin tehtäviin. Kaupunkialueella rakennettujen alueiden uudistaminen voidaan toteuttaa koh-

teesta riippuen joko saneeraus-, kehittämis-, tai suojelumenettelyssä. Saneerausmenettelyn piiriin 

rajatulla alueella kunnalla on laajat oikeudet. Näihin kuuluvat niin etuosto- kuin lunastusoikeus 

kuin uudistamisalueella tapahtuvan kiinteistökaupan hinnan kontrollointi. Kunnan tehtäviin kuuluu 

tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen ja alueen maanomistajat toteuttavat omistamiensa raken-

nusten saneeraukset ja kiinteistöjen rakentamisen. Alueella voidaan tarpeen vaatiessa toteuttaa ti-

lusjärjestelyjä. Kunta voi myös periä uudistamisen aiheuttaman maan arvonnousun alueen maan-

omistajilta.  Saneerausalueiden lisäksi kunnalla on käytettävissään kaupunkialueen kehittämisme-

    
- 7 -



 

nettely. Siinä kunta pakkolunastaa kehittämisen piiriin otetun alueen maat ja rakenteet ja kehittää 

alueen kokonaan itsenäisesti parhaaksi katsomallaan tavalla Alueiden uudistamisen edellytyksiä on 

myös parannettu toiminnan rahoitusta ja taloudellista tukemista ohjaavilla säännöksillä.(Pirinen, 

1997 s.8-9.) 
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Itävalta 

Itävallan täydentävän rakentamisen ohjeistus on hyvin pitkälti eri osavaltioiden omissa käsissä ja 

käytännöt vaihtelevat osavaltioittain. Wienin osavaltiossa uudistamistoimintaa tuetaan voimakkaas-

ti yhteiskunnan toimesta. Toiminta painottuu suurimmaksi osaksi puutteellisten asuinolojen kehit-

tämiseen. Toimintaa koordinoi julkisen ja yksityisen sektorin luoma säätiö. Kaupunkitilan uudisra-

kentamistoimintaa ohjaa laki kaupunkiuudistuksesta v.1974. Se sisältää säädökset alueellisesta 

kaupunkiuudistuksesta. Se mahdollistaa osavaltioiden sisällä muodostettavien saneerausalueiden 

perustamisen, joka on hyvin pitkälti yhtenäinen saksalaisen lainsäädännön kanssa. Kuten Saksassa-

kin alueella on voimassa kunnan etuosto- ja lunastusoikeus, mutta vain sellaiseen kiinteistöön, joka 

on yksityiskohtaisessa kaavassa tarkoitettu yleiseen käyttöön (esimerkiksi puistot tai julkisen ra-

kennuksen alue). Lunastaa voidaan myös sellainen asuinrakennus, jonka asunnoista vähintään puo-

let on varustustasoltaan heikkotasoisia. Saneerausalueella on voimassa myös kiinteistökaupan ja 

kauppahintojen säätely. Lisäksi laki oikeuttaa saneerausalueen kiinteistöjen omistajista koostuvan 

uudistamisyhdistyksen perustamisen. Lain sallimaa uudistamismenetelmää ei kumminkaan ole Itä-

vallassa voimallisesti käytetty, vaan sen rinnalle on syntynyt epävirallisia uudistamisalueita ja niitä 

ohjaamaan perustettuja alueellisia kaupunkiuudistustoimistoja. Näin rajatut alueet ovat rakennus-

kannaltaan ja ympäristöltään heikkokuntoisia. Alueilla ei ole virallista asemaa, vaan ne ovat 

enemmänkin kaupunkiuudistustoiminnan painopistealueiksi määriteltyjä alueita. (Pirinen 1997 

s.31–43)  

Asumisen kannalta tärkeimmät kaupunkiuudistustoimintaa säätelevät lain säännökset sisältyvät 

lakiin ”asuntorakentamisen edistämisestä ja asuinrakennusten saneerauksesta”( Wiener Wohn-

bauförderungs – und Wohnhaussanierungsgesetz) v.1989. Siinä määritellään yksityiskohtaiset 

säännökset saneeraustoimenpiteiden tukemisen edellytyksistä ja erilaisista tukimuodoista.  Lain 

nojalla tukikelpoisia saneeraustoimenpiteitä ovat: (Pirinen 1997 s.33): 

- Yksittäisten asuntojen saneeraus 

- asuinrakennuksen peruskorjaus 

- asuinrakennusten kunnossapito 

- ullakkorakentaminen 

- korttelikohtainen rakennusten ja kortteleiden saneeraus 
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Englanti 

Englannin on tavoitteena sijoittaa jopa 60% uudesta asuntotuotannosta jo aikaisemmin rakennetuil-

le ns. brownfield1 alueille. Uusilla alueilla tavoitellaan asumistiheyttä, joka minimissään 30–50 

asukkaaseen per hehtaari maaseudulla. Tiiviys tulee olla tätä korkeampi urbaaneilla alueilla, jotka 

sijoittuvat hyvien joukkoliikennemahdollisuuksien varteen. Tiiviimmällä rakenteella on tarkoitus 

säilyttää mahdollisuus rakentaa uusillekin alueille tehokas joukkoliikenne sekä säästää rakennetta-

van infrastruktuurin kustannuksissa. (Planning policy statement 3.) 

Ruotsi 

Ruotsin kaupunkialueiden kehittämiseksi otettiin lakiin vuonna 1987 käyttöön erityinen rakenta-

misalueiden kehittämismenettely, exploateringssamverkan. Menettely toteutetaan alueen kiinteistö-

jen omistajien kesken tapahtuvan yhteistoiminnan avulla. Kehittämisyhteisalue muodostuu alueen 

maanomistajien yhdistetystä maa-alueesta, johon kullakin maanomistajalla on osuus. Osuuden suu-

ruus määräytyy kunkin kiinteistön pinta-alan suhteen. Yhteisalueen hallinnointia ja toimenpiteiden 

suorittamista varten kiinteistön omistajat perustavat yhteisalueyhdistyksen, joka toimii osakkaiden 

äänitorvena alueen kaavoitusta ja kehittämistä toteutettaessa. Kunta mahdollistaa kehittämisalue-

menettelyn kaavamääräyksellä ja sen edellytykset tutkitaan kiinteistönmuodostusviranomaisen suo-

rittamassa kiinteistötoimituksessa. Toimituksen vireillä ollessa kunta tai yhteisalueyhdistys laatii 

alueen detaljikaavan. Ennen kaavan vahvistamista kunta ja yhdistys voivat neuvotella kaavoitusso-

pimuksesta. Kehittämisprojektin toteutuksesta vastaa yhdistys, joka vastaa myös yhteiskäyttöaluei-

den, tiet, leikkipaikat, vesi- ja viemäröinti rakentamisesta. Jokainen kiinteistö vastaa oman kiinteis-

tönsä rakentamisesta itse. Kehittämisen hyödyt jaetaan alueen kiinteistönomistajien kesken oikeu-

denmukaisesti (Pirinen, Palmu & Viitanen 1997 s11-12.) 

Kuten yllä olevista esimerkeistä nähdään, monen eurooppalaisen maan tavoitteena ovat yhdyskun-

tarakenteensa täydentäminen. Tämä näkyy myös eri maiden rakentamista säätelevien lakien anta-

mista mahdollisuuksista täydennettävien alueiden kehittämiseen yhteistyössä paikallisten toimijoi-

den kanssa. Suomessa asiaa säädellään maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoiman turvin. Se 

sisältää säädökset yksityisen maan lunastamisesta, etuostosta ja kehittämiskorvausten perimisestä, 

mutta mahdollistaa myös mm. 15 luvun mukaan erityisen kehittämisalueen perustamiseen. Näillä 

                                                      

1 Alue, jota on aikaisemmin käytetty teollisuuden tai kaupan tarkoituksiin (esimerkiksi maata, jolla on toimi-

nut bensiiniasema tai tehdas) ja joka voi siksi olla jätteiden pilaama. Näiden ympäristövauriokohteiden kun-

nostaminen ja kehittäminen on tärkeä osa kaupunkien kehittämistä. 
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alueilla on mahdollistettu laaja kunnan ja maanomistajan(jien) välinen yhteistoiminta ja joustavat 

toimintatavat. Kunta voi, niin halutessaan nimetä yhden tai useamman rajatun alueen kehittämis-

alueekseen. Määräajaksi (enintään 10 vuotta) nimetty kehittämisalue voidaan toteuttaa, joko raken-

netulle tai rakentamattomalle alueelle. Alue voidaan nimetä kehittämisalueeksi, jos sen uudistami-

seksi, suojelemiseksi, elinympäristön parantamiseksi, käyttötarkoituksen muuttamiseksi tai muuta 

yleistä tarvetta varten, jos aluetta koskevat erityiset tavoitteet voidaan saavuttaa erityisten kehittä-

mis- tai toteuttamistoimenpiteiden avulla. Erityisjärjestelyillä voidaan mm. alueen toteuttamisvas-

tuu kadunpidon ja muiden yleisten alueiden osalta osoittaa alueen kehittämistä varten muodostetun 

yhteisön tehtäväksi. Lisäksi kunta voi periä maanomistajalta saavutettuun hyötyyn nähden suh-

teutettua kehittämismaksu. Maksua voidaan periä, jos katsotaan että alueen kehittämistoimenpiteis-

tä koituu maanomistajalle erityistä hyötyä, joka on epäsopusuhteessa hänen suorittamiinsa kustan-

nuksiin nähden. Kehittämisaluesäätelyä ei kumminkaan ole käytetty Turun alueella. Kehittämisalu-

een perustaminen vaatisi alueen maanomistajien vahvan yhtenäisen tahdon toteutuakseen. Keskus-

ta- alueen kiinteistörakenteen vuoksi yhteisöllinen toiminta ei ole ollut mahdollinen.  (MRL 

112§)(He 167/2002 s.6.) 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Kaupunkirakentamisen kehityksestä 

2.1.1 Tiivistä ja väljää 

Täydennysrakentamiskeskustelun lähtökohtana voidaan nähdä olevan tiiviin ja väljän elinympäris-

tön ja kaupunkitilan vastakkainasettelun. Täydennysrakentamiskeskustelun historian voidaan sanoa 

alkavan 1800 -luvun kaupunkien nopeasta kehittymisestä, niiden mukanaan tuomista ongelmista ja 

niistä virinneistä pyrkimyksistä parantaa kaupunkia asumisen ja elämisen ympäristönä. Suur-

kaupunkien teollistumisen mukanaan tuoma äkillinen väestönkasvu ja sitä seurannut kaupunkien 

nopea tiivistyminen koettiin ahdistavana. Liian tiivis kaupunki koettiin ongelmana, josta oli pyrit-

tävä eroon kaikin keinoin. Keskustelun voidaan nähdä käytävän myös maaseudun ja kaupungin 

kuin tiiviin ja väljän kaupunkirakenteen vastakkainasetteluna. Kaupunkikehityksen pyrkimyksenä 

on ollut tutkia ja löytää ihanteellinen kaupunkirakenne ja tiiviysaste. Ongelmaa on lähestytty eri 

aikoina eri tavoin ja myös kaupunkitutkijoiden ratkaisut eroavat toisistaan, jopa niin, että ne voivat 

olla peräti toistensa täydelliset vastakohdat. (Päivänen 2000. s12) 

Syy kaupunkien tiivistymiseen ja keskustelun käynnistymiseen oli 1800-luvun loppupuolen teollis-

tumisen mukanaan tuoma työväestön massamuutto maaseudulta suuriin kaupunkeihin ja sitä seu-

ranneet ongelmat kaupunkiympäristölle. Väestörakenteen pakkautuessa kaupunkeihin sosiaaliset 

epäkohdat, asuntopula, slummiutuminen, köyhyys sekä saastaisuus lisääntyivät. Ajan oloon tyypil-

liset kaupunkiympäristön ongelmat kuten alhaiset hygieeniset olot ja yleiset terveydelliset puutteet 

koettiin ylitsepääsemättöminä. Yhteiskunnan ongelmat saivat aikaan vilkkaan keskustelun kaupun-

kien viihtyisyydestä. Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin pyrittiin löytämään erilaisilla refor-

mistisilla ohjelmilla. Näiden 1900-luvun alun ongelmanratkaisujen lähtökohtana on ollut uuden 

tilan valloittaminen kaupunkilaisten käyttöön. Tämä tarkoitti siis poikkeuksetta kaupungin alan 

laajenemista, jonka tarkoituksena oli helpottaa kaupungin sisäisiä oloja. (Päivänen 2000. s12-13.) 

Yhteiskunnallisen kehityksen vahvoina uudistajina voidaan 1800 –luvun lopun ja 1900 –luvun alun 

aikakaudelta nostaa esiin mm. Ebenezer Howard (1850-1928), joka puutarhakaupunki- aatteellaan 

pyrki rakentamaan uusia asukasmäärältään sopivia pikkukaupunkeja Lontoon ja muiden suur-

kaupunkien ahtauden purkamiseksi. Näissä uusissa kaupungeissa yhdistyisivät maaseudun ja kau-

pungin parhaat puolet. Uusien kaupunkien tuli täyttää tietyt rajaehdot asukasluvun ja kokonsa, ”so-

pivan tiiviyden”, puolesta toimiakseen ihanteellisesti. Amerikkalainen Frank Lloyd Wright (1867-

1957) pyrki omalla panoksellaan luomaan taas äärimmäistä väljyyttä. Tavoitteena oli saada asutet-

tua kaikki amerikkalaiset omille väljille tonteilleen suuren kaupunkiseudun eri puolille. Broadacre 
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City- suunnitelmansa (1935) mukaan jokaiselle yhdysvaltojen asukkaalle tulisi antaa eekkeri maata 

ja näin syntyvistä tiloista perustaa koko sivilisaation perusyksikkö. Näin syntyvässä tilassa kaupun-

ki ja maaseutu olisivat täysin sulautuneet toisiinsa. Tämä autokaupunkien esikuva on osaltaan to-

teutunutkin nyky- yhdysvaltojen kaupunkirakenteessa, mutta on sitä osattu levittää ja toteuttaa 

myös muualla maailmassa (Päivänen, 2000 s12,17,18.) 

Kaupunkirakenteesta toisenlaisenlailla ajattelevana, vahvana uudistusmielisenä, voidaan mainita Le 

Corbusier (1887-1965). Hän, niin kuin edellä mainitut, pyrki purkamaan kaupungin ruuhkautumi-

sen. Toteutus poikkesi edellisistä siinä, että tiiviyttä asuntoyksiköissä pyrittiin nostamaan äärim-

mäisen korkeaksi. Tämä tarkoitti suuria asuntomassoja, pilvenpiirtäjiä. Suurten asukasmassojen 

sijoittuessa korkeisiin pilvenpiirtäjiin rakenteen väliin saatettiin sijoittaa viheralueita. Keskustan 

saavutettavuus optimoitiin sijoittamalla se kahden jättimoottoritien risteykseen. Rakenne muodos-

tui siis hyvin väljäksi ja korkeaksi. (Päivänen 2000 s.19) 

Tiiviin kaupungin vastustuksen lisääntymisen myötä monet kaupungit kävivät läpi mittavia uudis-

tamishankkeita. Hankkeiden pyrkimyksenä oli muuttaa kaupunkirakennetta avoimemmaksi. Näistä 

ehkä aikansa tuhoisimpana vanhalle kaupunkirakenteelle voidaan pitää Pariisin uudistamistoimen-

piteitä (1853-1868), joissa vanhaa kaupunkia ”väljennettiin” ja ”avattiin”. Paroni Haussmannin 

suunnitelmien mukaan toteutettu uusiin, leveisiin bulevardeihin perustuva kaupunkirakenne saatiin 

toteutettua purkamalla vanha rakenne suurilta osin kokonaan pois. (Lehtinen 13.4.2009.) 

2.1.2 Suomen kaupunkisuunnittelusta ja kehityksestä 

Suomessa kaupunkisuunnittelu koki ensimmäisen merkittävän vaiheen 1900-luvun alussa moder-

nismin rantautuessa maahamme. Voimallisemmin sen vaikutukset näkyivät vasta sotien jälkeen, 

kun Suomessa alettiin soveltaa siihen liittyvää läheisesti kytkeytyvää lähiöteoriaa.(Jauhiainen 1995 

s.270.) Sodan ja alueluovutusten seurauksena tuhoutuneita tai uuden rajan taakse jäi yhteensä yli 

125 000 asuntoa. Pula-ajan vaikutukset heijastuivat läpi koko 1940- luvun rakentamisen. Raken-

nusmateriaalien niukkuuden vuoksi rakentamisessa palattiin takaisin puutalorakentamisen piiriin. 

Rakentamista alettiin standardisoida ja ohjeistaa enenemissä määrin. Rakentamisen tavoitteeksi 

muodostui helpon ja nopearakenteisen talotyypin luonti. Kaupunkien laidoille kaavoitettiin nyt 

omakotialueita, joiden talotyyppiä edusti puolitoistakerroksinen noppamainen rakennus. Talot sei-

soivat siisteissä riveissä melko suurilla omilla tonteillaan. Suuren tarpeen vuoksi talot rakennettiin 

pääosin tyyppipiirustusten mukaan.  (Jalkanen Kajaste, Kauppinen ym. 1997 s.18-19) 

Väestön kasvu koko ennätysmäisen lisäyksen vuosien 1945-1954 välisenä aikana, jolloin suuret 

ikäluokat syntyivät. Suomen kaupunkien harteille sysättiin vastuu siirtolaisväestön asuttamisesta. 
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Alkoi vahva kaupungistumisen aika, jonka seurauksena maaseudulta saapui kasvavassa määrin vir-

rata väkeä kaupunkeihin. Väestön muutokset aiheuttivat massiivisen rakentamispaineen kaupunki-

alueille. Kuntien rahkeet eivät kumminkaan yksin riittäneet toteuttamaan vaadittua määrää asunto-

rakentamista mailleen. Rakennusliikkeet näkivät aikansa koittaneen, ne ostivat suuria maa-alueita 

kasvavien kaupunkien ympäröiviltä alueilta. Syntyi aluerakentamismenettely, jossa kunta ja yksi-

tyinen maanomistaja, yleisesti suuret rakennusliikkeet tekivät kunnan kanssa sopimuksia omista-

mansa maan kaavoituksesta ja alueen rakentamisen toteuttamisesta. Vuosien 1960–1980 välisenä 

aikana aluerakentamisen avulla syntyi lähiöitä ympäri Suomea. (Eerolainen, 2005. s.12.) Turun 

alueella tämä käytäntö oli voimassa aina 1980- luvun alkuun asti, jolloin Turun lähiöistä viimei-

simpänä valmistui Varissuo.(Jauhiainen 1995 s.299). Lähiörakentamisen seurauksena kaupunkira-

kenne hajautui kun rakennettavat alueet sijoittuivat lopulta melko kauaksikin kaupunkien ydinalu-

eista.   

Suomessa ajatus kompaktimmasta kaupunkirakenteesta nousi esiin 1960–70 luvun lähiörakentami-

sen myötä. Lähiörakentamisen vastapainoksi nousi jo 1960 -luvun loppupuolella ajatuksia tiiviistä 

kaupunkimaisesta miljööstä. Oman mausteensa keskusteluun lisäsi 1970- luvun puolessa välissä 

koko maailmaa ravistellut öljykriisin aiheuttama energiapula.(Jalkanen ym. s.25, 27.) Pitkään jat-

kunut hajarakentaminen herätti 1980- luvulla keskustelun yhdyskuntarakenteen taloudellisuudesta 

ja lähiöiden rakentamistyyli nosti esiin kysymyksiä asuinalueiden viihtyisyydestä. 1990- luvun 

alussa koettu talouden lama käänsi katseet yhdyskuntarakenteen toimimattomuuteen ja kestämät-

tömyyteen. Ratkaisua haettiin kompaktista kaupunkirakenteesta, kestävän kehityksen ideologia 

nousi esiin ja sen edellytyksiä pyrittiin painottamaan niin rakentamisessa kuin yhdyskuntarakenteen 

kehittämisessäkin. Entinen lähiörakentaminen nähtiin kestämättömäksi ja sen sijaan rakentamista 

tulisi painottaa kaupunkirakenteen kannalta keskeisille alueille. Keskeneräisten alueiden täydentä-

miseen sekä alueille, joista vanhat toiminnot olivat siirtyneet pois tai lakkautettu.( Jauhiainen 

1995.s.356-357.) 

2.1.3  Täydennysrakentamisen edut 

Kaupunkirakenteen tulee olla kestävä niin ekologisilta sosiaaliselta, kulttuurisilta kuin taloudellisil-

ta arvoiltaan. Tämän voidaan ainakin sanoa olevan kaiken kaupunkirakentamisen ja kehittämisen 

pyrkimys. Kestävän yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi on erinäisten tutkimusten tuloksena pää-

dytty siihen, että parhaiten tähän pyrkimykseen päästään kaupunkialueita tiivistämällä, täydentä-

mällä ja eheyttämällä, toisin sanoen pyrkimällä luomaan mahdollisimman kompakti kaupunkira-

kenne. 
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Eurooppalaisen kompaktin kaupungin tavoitteet on lyöty lukkoon suurelta osin EU:n ”Green paper 

on the urban Environment” – julkaisussa (1990). Siinä käydään läpi eurooppalaisten kaupunkien 

historiaa ja nostetaan esiin kaupunkien kohtaamia ongelmia ja esitetään näkemyksiä siitä, kuinka 

kaupunkielämä voi saavuttaa paremman tulevaisuuden. (Päivänen 2000 s.36) Uhkia mitä kaupungit 

teoksen mukaan tulevaisuudessa kohtaavat liittyvät mm. liikenteen kasvun aiheuttamiin saasteisiin 

ja meluun sekä sosiaalisiin ongelmiin, jotka kasaantuvat kasvaviin nukkumalähiöihin ja esikaupun-

kialueille. Esiin tuodaan myös näkemys siitä, että kaupunkielämän laatu heikkenee julkisen elämän 

vähäisyydestä ja kaupunkikulttuurin kerroksettomuudesta arkkitehtonisesti yksitoikkoisilla alueilla. 

Uhkana nähdään myös yhä kasvavat etäisyydet toimintojen välillä. Ympäristöllisten seikkojen li-

säksi tavoitteeksi on asetettu myös kaupunki-ihmisten elämänlaadun kohentaminen. Tämä on savu-

tettavissa julkaisun mukaan tiiviissä ja monikerroksisessa kaupungissa, missä toiminnat sekoittuvat 

sekä kaupunkikulttuuri ja arkkitehtuuri luovat oman leimansa kaupunkikuvaan. (Green paper 

1990.) 

Yhdyskuntarakennetta täydentävää, kompaktia rakentamista on perusteltu niin ympäristöllisillä, 

liikenteellisillä, taloudellisilla kuin sosiaalisillakin argumenteilla.  

Kun kaupunkirakenne pysyy kompaktina, liikenteen ja liikkumisen näkökulmasta katsottuna, niin 

joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet kasvavat ja kaupunkilaisten riippuvuus omaan autoon vä-

henee. Kompakti rakenne vähentää myös liikkumiseen tarvittavia matkoja ja matkoihin käytettyä 

aikaa. Tästä seurauksena tuottamamme päästöt vähenevät ja energiankulutus laskee. Lisäksi kom-

pakti rakenne mahdollistaa liikkumisen kohteisiin myös jalan ja pyörällä. Hyötyä luonnonalueille 

syntyy yhtenäisten alueiden säilymisen muodossa, kun rakentaminen keskittyy vain tietyille jo ra-

kentamisen piirissä oleville tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitseville alueille, niin vapaata 

tilaa jää myös koskemattomalle luonnolle.(Ojala, 2000 s.49) 

Talouden näkökulmasta katsottuna, kunnan ja kaupunkilaisten varat säästyvät kun kompaktin ra-

kentamisen kustannusten pysyessä kokonaistaloudellisesti matalalla tasolla. Uutta infrastruktuuria 

ja uusia palveluja ei tarvitse rakentaa, vaan tukeudutaan jo olemassa olevaan. Näin infrastruktuurin 

rakentamisen ja ylläpidon kustannukset pysyvät alhaisessa tasolla tarvittavien verkostopituuksien 

pysyessä kohtuullisina. Kun rakentamistehokkuus jo valmiin infrastruktuurin alueella kasvaa, niin 

jo valmiiksi rakennettuja verkostoja pystytään hyödyntämään entistä tehokkaammin.(Heino, Sal-

mela & Kopra 2007 s.20.)  

Täydennysrakentamisen voidaan katsoa toimivan myös vanhaa rakennuskantaa korjaavana ja laatu-

tasoa kohottavana. Rakentamisen sijoittuessa vanhojen taloyhtiöiden alueelle uudisrakentamisen 
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mukanaan tuomaa hyötyä voidaan kohdistaa vanhan rakennuskannan korjausten rahoittamiseen 

sekä laadun parantamiseen (Kallio 1992 s.1.) 

Muita hyötyjä sillä voidaan katsoa olevan uusien asukkaiden muuttaessa vanhalle alueelle. Asukas-

pohjan lisäyksen aikaansaama ostovoiman lisäys piristää mahdollisesti jo näivettymässä olevia alu-

eita ja aluekeskuksia. Sosiologisesta näkökulmasta katsottuna voidaan todeta, että eri- ikäisten ih-

misten välinen kanssakäyminen lisääntyy, kun vanhoille alueille muuttaa uusia ihmisiä. Uuden 

asukkaan näkökulmasta katsottuna asukas pääsee asumaan jo valmiiksi rakennettuun ympäris-

töön.(Ojala 2000 s.57) 

Täydennysrakentamisen voidaan täten katsoa olevan nykypäivän rakentamista. Täydennysrakenta-

misen hyötyjä voidaan tarkastella eri näkökulmista mm. luonnonalueiden, talouden, elinalueiden ja 

kestävän kehityksen näkökulmista. Elinympäristölle koituvia hyötyjä voidaan katsoa syntyvän laa-

dukkaan ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottavan täydentämisen seurauksena. Kaupunkikuva 

rikastuu uusien rakenteiden muodossa. Tätä rakentamisen aspektia ei pidä missään nimessä vähek-

syä. Huonolla suunnittelulla ja sen seurauksena toteutetulla rakentamisella voidaan myös pilata 

hyvää ja toimivaa ympäristöä. Hyvin toteutettuna täydennysrakentamisen avulla voidaan saavuttaa 

selkeämpää, tiiviimpää ja paremmin jäsentyvää rakennettua ympäristöä. Se lisää kerroksellisuutta 

ja antaa omaleimaisuutta, monipuolistaa asuntokantaa ja rikastaa kaupunkitilaa.  

2.1.4 Täydennysrakentamisen haasteet ja ongelmakohdat 

Vaikka aluesuunnittelun trendit ovat muuttuneet kohti kokonaisvaltaisempaa ja eheyttävää suunnit-

telua, niin yhdyskuntarakenne on kumminkin jatkuvassa hajautumistilassa. Eheän kaupungin ta-

voitteita vastaan voidaan katsoa taistelevan erilaisten tavoitteiden ja ideologioiden kirjon. Esimer-

kiksi suuren haasteen nykypäivän kaupunkien kehitykselle antaa kaupan suuryksikköjen ja työ-

paikkojen sijoittuminen suurien teiden ja hyvien yhteyksien varteen. Nämä paikat löytyvät yleisesti 

yhdyskuntien keskusta-alueiden ulkopuolisilta alueilta, mikä siis johtaa väistämättä kaupunkialueen 

pinta-alan kasvuun. Tämä kasvattaa etäisyyksiä ja ihmisten liikkumisen tarvetta. Suuret etäisyydet 

kasvattavat autoilun pakkoa, joka taas lisää polttoaineen kulutusta. Ongelma ei yksistään ole työn 

tai palveluiden, myös asutus hajautuu. Ihmisten toivoma asumismuoto, oma talo omalla tontilla, 

johtaa väistämättä kaupungin reuna-alueille syntyneiden omakotialueiden rajoittuneeseen mahdol-

lisuuteen hyöty käyttää joukkoliikennettä tai kevyempiä kulkumuotoja (Ojala 2003, s.73–76.)  

Täydennysrakentamista puoltava argumentti siitä, että pelkällä rakenteen tiivistämisellä voitaisiin 

luoda parempaa kaupunkiympäristöä, on saanut myös kritiikkiä osakseen. Pelko siitä, että rakenne 

tiivistyy liika ja sitä kautta heikentää elinympäristön laatua, luo ankeaa ja epämiellyttävää asuin-
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ympäristöä, asuttaa yhä enemmän ihmisiä melualueille sekä täyttää kaupunkien puistoalueet asumi-

sella. Asia on askarruttanut kaupunkien asukkaita niin kauan kuin täydentävää rakentamista on 

kaupunkiseuduilla toteutettu (Staffans ym.2008 s.7.) 

Yhtenä täydennysrakentamisen haasteista voidaan sanoa olevan sen vaikean kohdentamisen yhteis-

kunnan kannalta järkevästi. Kunnan maanomistus ja kaavoitusmonopoli vaikuttaa alueiden raken-

tumiseen ja sitä myöten myös uusien alueiden syntyyn ja myös vanhojen alueiden täydentämiseen. 

Kaavoituksen mukanaan tuoma maan arvonnousu halutaan kohdentaa kaupungille. Omalle maalle 

toteutetun kaavoituksen ja sen aikaansaaman uuden tonttimaan tai rakennuspaikan myynnistä saa-

tavilla tuloilla voidaan rakentamisen aikaansaamat kustannukset kattaa tehokkaimmin, näin toteu-

tettuna kunta pystyy myös ohjaamaan rakentamista haluamaansa suuntaan. (Asumisen ja yrittämi-

sen edellytykset kuntoon (2004) s.3.) Pinnalle nousee kysymys, kuinka kaupunki hoitaa maanomis-

tustaan ja turvaa sen, että sillä riittää maata kaavoitettavaksi tarpeisiinsa?  

Jo valmista ympäristöä täydennettäessä maanomistus on yleisesti jakautunut hyvin laajalle sektoril-

le, mikä aiheuttaa eri tahojen intressien kohtaamista. Yleisesti jokainen toimija pyrkii hyötymään 

uudistamistoimista. Yhteisen sävelen löytyminen on joskus hankalaa ja asettaa oman haasteensa 

valmiin ympäristön kehittämiselle. Täydennysrakentaminen tarkoittaa erilaista rakennetta erilaisis-

sa paikoissa. Oikean mittakaavan löytäminen eri kaupungeille on haaste. Jokaiseen paikkaan tulisi 

löytää omanlaisensa täydennysrakentamisen muoto. Keskustassa täydennysrakentaminen voi olla 

korkeita kerrostaloja kun taas sen ulkopuolisilla alueilla se voi olla tiiviitä seka- tai omakotialueita. 

2.2 Rakentamisen ohjauskeinot  

Maankäytön ohjauksella ja maapolitiikan keinovalikoiman käytöllä määrätään hyvin pitkälti se, 

minkälaista kaupunkirakennetta kunta alueelleen ajaa ja minkälaisin keinoin kunta aluettaan kehit-

tää. Keinovalikoiman valinta määrittelee mitä suurimmissa määrin sen kuinka paljon ja minkälaisia 

kustannuksia kunta yhdyskuntarakenteensa toteuttamisesta tulee maksamaan.(Maapoliittiset toi-

mintatavat ja kuntatalous 2009 s.3.) 

2.2.1 Maankäytön ohjaus 

Kunnan maankäyttöä säädellään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisilla kaavoilla. 

Maankäytön ohjauksen keinoin kunta ohjaa yhdyskuntarakenteensa kasvua haluamaansa suuntaan. 

Kunnan maankäytön ohjausta ja suunnittelua toteutetaan kaavoituksen keinoin. Se sisältää kunnan 

yleis- ja asemakaavoituksen ja sitä tukevan rakennusjärjestyksen ja rakennusluvat. 
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Kaavat ovat välineitä, joilla vaikutetaan yhteiskunnan maankäyttöön. Kaavojen tehtävänä on toi-

saalta ohjata rakentamisen ja alueiden käytön suunnittelua, toisaalta suoraan säännellä maan käyt-

töön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia (Jalkanen .ym. 1997 s.49.) 

2.2.2 Yleiskaava 

Yleiskaava nimensä mukaisesti toimii yleispiirteisenä kunnan strategisena, maankäyttöä ja yhdys-

kuntarakennetta ohjaavana työkaluna. Se on keskeinen kunnan alueiden kehittämisväline, jonka 

avulla mm. estetään yhdyskuntarakenteen pirstoutumista. Yleiskaavan avulla ratkaistaan kunnan 

tulevan rakentamisen kasvusuunnat ja alueiden käytön pääperiaatteet, se ohjaa maankäyttöä ja tur-

vaa suunnitelmallisen alueiden kehittymisen. (MRL 4§) Yleiskaavalla osoitetaan yhdyskunnan eri 

toimintojen sijoittuminen kunnan alueelle sekä näiden eri toimintojen väliset yhteydet. Yleiskaava 

voidaan myös tehdä koskemaan vain osaa kunnan alueesta tai se voidaan tehdä yhteistyössä naapu-

rikunnan tai kuntien kanssa. Yleisesti yleiskaavan avulla ohjataan asemakaavoitusta, mutta yleis-

kaava voidaan tehdä myös ohjaamaan suoraan rakentamista ilman, että alueelle tehtäisiin erillistä 

asemakaavaa. Tällainen suoraan yleiskaavaan perustuva rakentaminen voidaan sallia lähinnä alueil-

la, jotka eivät ole niin keskeisiä kunnan tulevan yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta. Lähinnä 

tällaisiin alueisiin voidaan lukea haja-asutusalueen kylät ja ranta-alueet (MRL 35§.) 

2.2.3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Maankäyttö- ja rakennuslain 50§ mukaisesti asemakaavalla hoidetaan alueiden käytön yksityiskoh-

tainen järjestäminen. Kunnan rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tar-

koituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten. Asemakaavalla ohjataan ra-

kentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki ja maisemakuvan, hyvän ra-

kentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja muun ohjaustavoitteen 

edellyttämällä tavalla.(MRL 50 §.) 

 Laki edellyttää myös, että asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 

turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen jär-

jestämiselle. Lisäksi rakennettua ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä 

arvoja saa hävittää. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön sellaista merkityk-

sellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaa-

valla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 

rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaati-

muksia syrjäyttämättä voidaan välttää (MRL 54 §.) Asemakaavan muutosta haetaan silloin, kun 
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kaavassa olevia toimintoja halutaan muuttaa tai halutaan rakentaa lisää jo kertaalleen asemakaavoi-

tetulla alueella. 

2.2.4 Asemakaavaprosessin kulku 

Asemakaavaprosessi toteutetaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa asukas- ja esittelyti-

laisuuksin sekä mm. alueen asukkaille suunnatuin kyselyin. Päämääränä on mahdollisimman avoin 

ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa tutkitaan alueenkäytön mahdollisuudet niin luonnon, kau-

pungin asukkaan kuin kaupunkikulttuurin näkökulmista. Kaavoitusprosessin kesto riippuu kaavan 

laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Asemakaavan muutos luokitellaan, joko vaikutuksiltaan vähäi-

seksi tai vaikutuksiltaan merkittäväksi. 

Vaikutuksiltaan vähäinen kaavanmuutos hyväksytetään kaavaehdotusvaiheen virallisen nähtävillä 

oloajan jälkeen ympäristö- ja kaavoitus lautakunnan käsittelyssä. Merkittävän kaavan valmistelu 

toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaavasta tehdään luonnos, joka käy ym-

päristö- ja kaavoituslautakunnan käsittelyn. Luonnokseen tehtyjen mahdollisten korjausehdotusten 

ja muistutusten jälkeen kaava työstetään ehdotukseksi. Kaavaehdotus taas käsitellään niin ympäris-

tö- ja kaavoituslautakunnan, kaupunginhallituksen kuin kaupungin valtuuston toimesta. Merkittävä 

kaavanmuutos käy siis läpi useamman käsittelyn, joten muutosprosessin aikataulu on pidempi. 

Vaikutuksiltaan merkittäväksi kaavanmuutokseksi automaattisesti merkitään kaavat, joissa käsitel-

lään mm. suojelukysymyksiä, rakennuksen purkamista tai toteutettava kaavanmuutos on yleiskaa-

van vastainen. Kaavoitusvirasto voi myös muuttaa vaikutuksiltaan vähäisen kaavan merkittäväksi, 

jos katsotaan kaavaprosessin aikana sen olevan esimerkiksi sosiaalisilta vaikutuksiltaan merkittävä, 

kaavanmuutos voi mm. herättää paljon julkista keskustelua, jonka seurauksena kaavan merkittä-

vyys voidaan arvioida uudelleen. Asemakaavanmuutosprosessin aika riippuu pitkälti hankkeen laa-

juudesta. Minimissään aikaa siihen kuluu noin vuosi.(Hovi, C 2009.)  

2.2.5 Poikkeuslupa 

Vanhan ullakon täydennysrakentamisen voidaan sanoa olevan poikkeus tavanomaisen asemakaa-

vanmuutoksen keinoin toteutettuun rakennusoikeuden hakemiseen. Rakentamisen pysyessä raken-

nuksen vaipan sisäpuolisissa tiloissa, voi sen rakentaminen tulla mahdolliseksi myös poikkeusluvan 

avulla. (Kylliö, J 2008.) 

Poikkeuslupa voidaan myöntää rakennusvalvontaviranomaisen tapauskohtaisen harkinnan perus-

teella silloin, kun katsotaan asemakaavanmukaisen rakennusoikeuden ylityksen olevan vähäinen. 

Vähäistä suuremman rakennusoikeuden ylityksen poikkeamislupakäsittely haetaan alueelliselta 

ympäristökeskukselta. Poikkeamislupakäsittelyssä tulee mm. tarkasteluun kiinteistön autopaikoi-
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tusnormiston täyttyminen, jos ympäristökeskus katsoo kiinteistöllä tapahtuvien muutosten olevan 

merkittäviä ympäristökeskus voi velvoittaa hakijan hakemaan poikkeamisluvan sijaan asemakaa-

van muutosta.(Lehto, S 2009.)  

Lupaprosessin kesto riippuu kunnasta ja sen virastojen ruuhkaisuudesta ympäristökeskuksen käsit-

telyaika on kuukaudesta eteenpäin. Saadun päätöksen jälkeen siitä on aikaa valittaa kuukauden 

ajan. (Tamminen 2008 s. 40.) 

2.2.6 Rakennusluvat 

Rakentaminen tarvitsee luvan toteutuakseen (rakentaminen, laajentaminen, rakenteiden tai julkisi-

vun tai käyttötarkoituksen muuttaminen) ja sitä haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupa tar-

koittaa käytännössä tarkkojen rakennussuunnitelmien (pää-, rakenne- ja LVIS suunnitelmat) laati-

mista, joissa esitetään mitä rakennetaan, muutetaan tai puretaan rakennetussa ympäristössä. Luvan 

myöntämisen jälkeen rakentamisen voi aloittaa, kun lupa on saanut lainvoiman. 

2.2.7 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan raken-

tamisen, kulttuuri ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen 

ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset (Tanskanen 2009.) 

2.2.8 Asunto- ja maankäyttöohjelma 

Turun kaupunkialueen rakentamisen ohjausta säätelee ohjaavan yleiskaavan lisäksi asunto- ja 

maankäyttöohjelma. Ohjelmassa esitetään asunto- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet 

niiden saavuttamiseksi. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan palvelujen toteuttamista osana maankäy-

tön suunnittelua sekä kaupunkirakenteen eheyttämisen edellytyksiä. Raportti valmistellaan joka 

toinen vuosi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Se toimii ohjeena hallintokunnille niiden omis-

sa suunnitelmissa (Asunto- ja maankäyttöohjelma 2006. s.1). 

2.2.9 Turun kaupungin maapolitiikan ohjeet 2006 

Turun maapolitiikan ohjeisiin on kerätty Turun kaupungin maapolitiikan keinovalikoima. Siinä 

määritellään kaupungin maapolitiikan periaatteet. Pääperiaatteenaan kunta pyrkii ensisijaisesti kes-

kittämään rakentamisen omistamalle maalleen. Ohjeissa on myös mainittu ne keinot, joita Turku 

kaupunkina voi käyttää päästäkseen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta parhaaksi näke-

määnsä lopputulokseen.  
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Kunta voi käyttää ongelmatilanteissa niin lunastus- kuin etuostomenettelyä. Jos kaupunki kummin-

kin keskittää rakentamista yksityisen omistamalle maalle, on sillä oikeus periä yksityisen maan ke-

hittämisestä maan arvonnousuun suhteutettua vapaaehtoisesti neuvoteltavissa olevaa maankäyttö-

sopimusmaksua tai maankäyttö- ja rakentamislain mukaista kehittämiskorvausta niiltä maanomista-

jilta, jotka kieltäytyvät maankäyttösopimusmenettelyistä.(Turun maapolitiikan ohjeet 2006.) Maa-

politiikan ohjeet on luotu lainsäädännön rinnalle ohjaamaan kunnan omaa maankäytöllisiä tavoit-

teita ja periaatteita. Ohjelma on strateginen asiakirja, jonka avulla kaupunginvaltuusto määrittelee 

kunnassa käytössä olevat maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset.(Maapoliittiset toiminta-

tavat… s4.) 

2.3 Maapolitiikka 

2.3.1 Kunnan maapoliittiset keinot  

Tutkimuksen ensimmäinen osa tutkii valmiiseen kaupunkirakenteeseen sijoittuvaa täydennysraken-

tamista ja sen kustannusten suhdetta kaupunkirakenteen ulkopuoliselle alueelle suunnattuun raken-

tamiseen. Maan hinta on yksi suuri tekijä uusien alueiden kaavoittamisen kustannuksissa. Jos kun-

nalla on maavarantoa kaavoitukseen piiriin suunnitelluilla alueilla, niin alueen kaavataloudelliset 

kokonaiskustannukset ovat alhaisemmat kuin kaavoitettaessa yksityisen omistamalle maalle.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnalle kuitenkin työkaluja yhdyskuntateknisten kustannusten 

kattamiseen yksityistä maata kaavoitettaessa. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset peruste-

levat, sitä miksi täydennysrakentaminen kannattaa valmiilla kaupunkialueella. 

Maapolitiikan avulla kunta kontrolloi sitä, että millä keinoin se on valmis toteuttamaan haluttujen 

kasvusuuntiensa kehityksen. Koko keinovalikoiman käyttö mahdollistaa kaavoituksen toteuttami-

sen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Maapolitiikka sisältää maanhankintaa, maanluovutusta, 

sopimuksia ja lainsäädännön erityiskeinoja. (Maapolitiikan opas s.a.) Maapolitiikan keinovalikoi-

ma vaihtelee riippuen siitä, missä vaiheessa ”yhdyskuntarakentamisen palveluketjua” maankäytöl-

lisiä päätöksiä tehdään ja toteutetaan. Kuvassa 3. esitellään yhdyskuntarakentamisen palveluketjua 

ja sitä, missä vaiheessa kunta toteuttaa keinovalikoimassaan olevia vaihtoehtoja. 
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Kuva 3. Yhdyskuntarakentamisen palveluketju; maapoliittisen keinovalikoiman 
käyttömahdollisuudet yhdyskuntarakentamisen ketjun eri vaiheissa. (muunnelma 
kalvosta, Mattila 2006 s.5.) 

Kunnan maan hankinnan ensisijainen keino järkevän yhdyskuntarakenteen kehittämisessä taloudel-

lisesti kestävällä tavalla on raakamaan2 hankinta vapaaehtoisin kaupoin. Yleiskaavan toimiessa 

maankäyttöä ja tulevia asemakaavoja ohjaavana työkaluna sillä on tärkeä rooli myös kuntien tule-

van raakamaan hankinnan viitekehyksenä. Raakamaahan määrittelyn mukaisesti on maata, jolla on 

odotusarvoa, tämän odotusarvon voidaan todeta syntyneen maalle yleiskaavallisten selvitysten 

osoittamilla kasvusuunnilla.(Asumisen ja yrittämisen…( 2004) s7.)  

Raakamaan kauppojen tarkoituksena on ohjata alueiden maankäyttöä. Kunta ostaa omistukseensa 

kehittyviltä alueilta odotusarvoista maata kohtuullisin kustannuksin ja jalostaa siitä suunnitelmalli-

sesti asemakaavoituksen keinoin valmiita vuokrattavissa tai luovutettavissa olevia tontteja muiden 

toimijoiden toteutettavaksi. Näin toimimalla kunta kykenee suunnitelmallisesti, järkevässä aikatau-

                                                      
2 Raakamaa määritellään alueeksi, jolla 

- On odotusarvoa, joka perustuu käyttötavan muutokseen 
- Asemakaava puuttuu 
- Asemakaavan laatiminen on todennäköistä lähitulevaisuudessa 
- Ei ole arvokkaita rakennuksia 
- Vastaisen rakentamisen laji ja tehokkuus eivät ole varmuudella tiedossa 

Raakamaa käsitteen ulkopuolelle on rajattu haja-asutusalueet, joilla on odotusarvoa, mutta ei ole kaavoitussuunnitel-

mia.(Raakamaan arviointiohje 2002) 
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lussa ja ilman ylisuuria panostuksia maapohjaan toteuttamaan kehityksen kannalta merkittävien 

aluerakentamisprojektien, keskeisten liikenneväylien ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden 

alueiden toteutusta.(HE 167/2002 s.7.) 

2.3.2 Lunastaminen ja etuosto-oikeus 

Lunastus voidaan ottaa käyttöön tilanteessa, jossa maanomistaja on haluton luopumaan omistamas-

ta maastaan, mutta alue on yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävä ja yleinen tarve sitä vaatii. 

Laki sisältää monia lunastusperusteita, joiden nojalla kunnat voivat saada luvan lunastaa maata eri-

laisiin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa raakamaan lunastamisesta säädetään 99§:ssä. Sen 1 momentti tar-

koittaa ns. rakennuspoliittista lunastusta. Säännöksen soveltamisalaa on aiempaan verrattuna laa-

jennettu siten, että se koskee myös kaavoittamattomia alueita ja alueita, joilla kaavan laatiminen ei 

ole edes vireillä. (HE 167/2002 s.91.)  

Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan, lunastusmenettely on luvanvarainen ja siitä syystä 

kaksivaiheinen (MRL 99 §). Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa lunastuksen toteuttamiseksi 

asianomaiselta ministeriöltä. Jos lupa myönnetään, niin toisessa vaiheessa maanmittaushallinnon 

määräämä puolueeton lunastustoimikunta määrittelee alueen lunastuskorvauksen sekä muut asiaan 

liittyvät kysymykset. 

Etuostolaki (EOL) (1977/608) täydentää maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoimaa, joskin kun-

nan etuosto-oikeutta voidaan pitää hieman lunastusta kevyempänä toimenpiteenä.(maapolitiikan 

opas.s.a.) Siinä kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppa-

hinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistuk-

seensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja.(EOL 2§.) Etuostoa käytettäessä maan 

myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista 

kauppakirjassa on sovittu. Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan yhdyskuntarakentamisen lisäksi 

myös virkistys- ja suojelutarkoituksiin tapahtuvaan maanhankintaan. Etuosto-oikeus koskee yli 

5000 m2 suuruisia alueita, eikä sukulaisten välisiä kauppoja.(Maapolitiikan opas s.a.) 

Etuosto-oikeus on sattumanvarainen maanhankintakeino. Etuosto-oikeuden olemassaololla on 

enemmänkin ohjaava vaikutus. Sen pyritään ohjaamaan maanomistajia neuvottelemaan maan 

myymisestä kunnalle sellaisissa tilanteissa, joissa katsotaan maan olevan tarpeen yhdyskuntaraken-

teen kehityksen, virkistyksen tai suojelutarpeen vuoksi.(Asumisen ja yrittämisen… s.7.) 
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Vaikka kuntien maanhankinta perustuu useimmiten vapaisiin kauppoihin, niillä luodaan perusta 

kunnan maanhankinnalle, jota lunastamisen ja etuosto-oikeuden käyttömahdollisuudet ja olemassa-

olo tukevat (Uudenmaan liitto 2007 s.56.) 

2.3.3 Maankäyttösopimukset ja Kehittämiskorvaukset 

Tutkimuksen toinen osa tutkii Turun ruutukaava- alueelle kohdistuvaa pienipiirteisempää täyden-

nysrakentamista ja sen aiheuttamia kustannusvaikutuksia. Jo rakennetussa ympäristössä on hyvin 

todennäköistä, että asemakaavan muutoksen tai käyttötarkoituksen muutoksen myötä myös maan-

käyttösopimusten teko kunnan ja maanomistajan välillä nousee ajankohtaiseksi. 

Kaavoituksen ja rakentamisen suuntautuminen yhä enemmän olemassa olevien jo asemakaavoitet-

tujen alueiden tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen alueiden kaavoitus on siirtynyt yhä enem-

missä määrin yksityisten omistamille maille. Maan hankkiminen kunnan omistukseen jo rakenne-

tuilla alueilla ei ole tarpeen tai ehkä edes mahdollista. Yksityisen maata kaavoitettaessa kaavan to-

teutuksen edellyttämien kustannusten jakoperusteet yksityisen ja kunnan kesken muodostuvat täl-

laisilla alueilla erityisen tärkeiksi.(He 167/2002 s7.) 

2.3.4 Maankäytöllisten sopimusten taustaa 

Alueiden kaavoittamisesta ja kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta on perinteisesti 

sovittu kunnan ja maanomistajan välisillä maankäytöllisillä sopimuksilla. Alueellisesti laajimmil-

laan maankäytöllisten voidaan sanovan olleen käytössä 1960- 1970 lukujen aikana, jolloin aluera-

kentaminen oli kuumimmillaan. Tällöin kunnat ja yksityiset maanomistajat, lähinnä suuret raken-

nusliikkeet, ovat tehneet erinäisiä sopimuksia maanomistajan omistamien maa-alueiden kaavoituk-

sesta ja alueen rakentamisen toteuttamisesta. Tyypillisesti sopimuksissa voitiin sopia mm. alueen 

sisäisen kunnallistekniikan kustannus- ja toteuttamisvastuun siirrosta rakentajalle. Sopimukset si-

sälsivät useasti myös yhteiskunta- ja asuntopoliittisia tavoitteita, jotka koskivat mm. rakennettavien 

asuntojen laatua, kokoa, hallintasuhteita tai rakentamisen aikataulua. Rakennuttajalle sopimus taas 

takasi tietyn määrän rakennusoikeutta, jolla katettiin sopimuksen aikaansaamat kustannukset ra-

kennuttajalle.(HE 167/2002 s8). 

2.3.5 Nykyinen lainsäädäntö 

Maankäyttösopimuksen teko tulee ajankohtaiseksi yksityisessä omistuksessa olevaa maata kehitet-

täessä. Nykyisen lainsäädännön mukaisella maankäyttösopimuksella voidaan sopia maanomistajan 

omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä sopi-

japuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Nykylainsäädännön tärkein muutos oli lakiin kirjattu 
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maanomistajan velvollisuus osallistua kaavojen toteuttamiskustannuksiin, mikäli asemakaava tai 

sen muutos aiheuttaa maanomistajalle merkittävän hyödyn (MRL 91§a.)  

Samainen lain pykälä myös säätää, että kunnan ja yksityisen välinen sopimus on ensisijainen keino 

periä maanomistajalta kunnalle aiheutuvia kustannuksia yksityistä maata kaavoitettaessa. Jos va-

paaehtoisuuteen perustuvaa sopimusta ei saada kumminkaan syntymään, on kunnalla oikeus periä 

yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset julkisoikeudellisen maksun, kehittämiskorvauk-

sen avulla. Kehittämiskorvausmenettelyn avulla peritty korvaus voi kumminkin olla enintään 60% 

maanomistajalle kaavasta koituvan, arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista 

palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista (MRL 91§c-p). Maankäyttösopi-

muksilla voidaan kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta laajemminkin sopia osa-

puolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Sovittavissa ovat mm. maanomistajan osallistumisesta 

aluetta palvelevien palveluiden toteuttamiseen tai asuntotuotannon hallintamuotojen jaotuksesta 

sopimusalueella. Aikomuksesta toteuttaa alueelle maankäyttösopimus on tiedotettava kaavan laa-

timisen yhteydessä. Tarkoituksesta tiedotetaan pääsääntöisesti osallistumis- ja arviointisuunnitel-

massa. Jos tarve maankäyttösopimuksen tekoon ilmenee kaavan laatimisen aikana, asiasta on tiedo-

tettava sopivalla tavalla. 

Samalla maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella selvennettiin maankäyttösopimuksen suhdetta 

kaavoitusmenettelyyn. Sopimuksella ei saada puuttua kaavan sisällöllisiin seikkoihin. Lainkohdas-

sa vahvistetaan se yleinen periaate, ettei kunta voi oikeudellisesti sitovasti sopia julkisen vallan 

käytöstä. Tästä syystä maankäyttösopimusmenettely on tehty kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vai-

heessa (asemakaavoituksen käynnistämissopimus) voidaan sopia sitovasti ainoastaan kaavoituksen 

käynnistämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta. Toinen vaihe voidaan käynnistää 

kaavaluonnoksen tai ehdotuksen julkisesti näytteille asettamisen jälkeen (varsinainen maankäyttö-

sopimus). Tällöin voidaan sitovasti sopia kaavan toteuttamista koskevista seikoista. (Hallberg ym. 

2006 s.408.) 

Käytännön sopimustoiminnassa nähdään kumminkin, että sopimuksia tehdään rinnan kaavoituspro-

sessin kanssa, mutta ehdollisina niin, että sopimuksen mukaiset vaikutukset syntyvät vain, jos kaa-

va tulee voimaan. (Hallberg ym. 2006 s.415.) 

Lakiin ei kirjattu maankäyttösopimuksen sisällöllisiä tavoitteita, vaan sopimuksen sisällöstä on to-

dettu, että maankäyttösopimuksen avulla voidaan kehittämiskorvausta koskevan lainsäädännön ra-

joittamatta sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Määrämuotoisena, maakaaren 

säädöksiä noudattaen sopimus tulee tehdä silloin kun sopimus sisältää myytäviä, luovutettavia tai 

vaihdettavia maa-alueita. (Hallberg ym. s.414.) 
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3 Täydennysrakentaminen hyödyt ja haitat kuntatasolla 

Asumisen, yritysten ja kaupallisten palvelujen sijoittuminen eri alueille vaikuttaa monitahoisesti 

yhdyskuntatalouteen ja sitä kautta niin kunnan kuin asukkaidenkin talouteen. Kunnalle syntyy kus-

tannuksia sen sijoittaessa uutta rakennetta alueelleen. Yhdyskuntarakennekustannusten tarkastelu 

osoittaa, että kustannukset vaihtelevat sen mukaan, millä tavalla uudisrakentaminen sijoittuu van-

haan rakenteeseen nähden. Yritysten ja kaupan keskittymien merkitys kuntatalouteen näkyy työ-

paikkojen, verojen ja ostoseurojen muodossa. Hajautuneen rakenteen vaikutukset näkyvät suurem-

pina kustannuksina, niin yritysten tavarantoimituskuluissa kuin kuntapalveluihinkin liittyvissä kus-

tannuksissa. Selkeimmin nämä näkyvät infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapidon sekä kunnal-

listen palveluiden toimintamenoissa. Suoraan kuntalaiseen kohdistuvina kustannuksina rakenteen 

hajautuneisuus näkyy liikkumiseen tarvittavan panoksen kasvuna kuten lasten päivähoito- ja kou-

lukuljetuskustannuksissa sekä vapaa-ajan ja työmatkojen matkakustannuksissa. Pitenevät työmatkat 

näkyvät myös muiden tehtyjen matkojen kasvuna. Esimerkiksi kunnassa, joissa keskimääräinen 

työssäkäyntietäisyys on 10 kilometriä pidempi, asukas tekee muita matkoja keskimäärin kuusi ki-

lometriä päivässä enemmän kuin kunnissa, missä rakenne on pysynyt kompaktimpana(Ojala 2003 

s.75). Hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa mahdollisuudet toteuttaa julkisen liikenteen palveluja 

heikkenevät ja auton käyttö lisääntyy.( Koski 2008 s.10–11.)  
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3.1 Yhdyskuntarakentamisen kustannusten kohdentuminen eri 
osapuolille 

Kimmo Koski on julkaisussaan ”kuntatalous ja yhdyskuntarakenne” jaotellut kustannusten ja tulo-

jen jakoa seuraavasti (kuva4.). 

 

Kuva 4. Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat menot ja tulot (Koski 2008. 
s18-19) 

3.1.1 Maan hankinta, rakenteet ja verkostot 

Menoja kunnalle alueen kehittämisestä aiheutuu maakauppojen muodossa. Niin kuin edellä on jo 

todettu, kaavoitus kestää monesti vuosia. Parhaimpaan maankäytölliseen tulokseen päästään silloin 

kun maan suunnittelu, kaavoitus- ja rakentamisprosessi on kunnan hallinnassa. (Koski 2008 s.21.)  

Kuntataloudellisesti merkittävä ja eri tavoin yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvien alueiden vaiku-

tuksia selittävä tekijä on rakennusten ja rakenteiden rakentamiskustannukset. Mitä etäämmälle asu-

tus sijoittuu jo olemassa olevasta rakenteesta sitä pidemmiksi muodostuvat infrastruktuurin johto-
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jen, putkien, teiden ja laitoksien ulkoiset3 verkostot sekä niiden rakentamiskustannukset. Verkosto-

jen pituus heijastuu vastaavasti myös suurempina käyttö- ja ylläpidon kustannuksina. Esimerkiksi 

300 000 euroa maksavan uuden tien kunnossapidosta kertyy 30 vuoden ajalle laskettuna summa 

joka vastaa 1/3 tai jopa puolta uuden tien rakentamiskustannuksista. (koski 2008 s.25) 

Alueiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen määrittää kuinka alueelle toteutettavat palvelut on 

mahdollista toteuttaa. Mitä etäämmäksi alue sijoittuu olemassa olevasta rakenteesta, sitä suurem-

maksi muodostuu paine uusien palveluiden rakentamiseen. Erot haja-asutuksen ja täydentävän alu-

een välillä näkyvät selkeimmin opetus- ja vanhusten kotipalveluissa. Molemmissa tapauksissa kul-

jetuskustannukset nousevat ratkaisevaan rooliin. Hajarakentamisen alueilla mahdollisuudet järjes-

tää opetuspalveluja asutuksen välittömässä läheisyydessä ovat rajalliset. Usein näillä alueilla oppi-

laiden koulumatkat ylittävät muita aluetyyppejä useammin perusopetuslain määräämän viiden ki-

lometrin rajan, jolloin kunnalle syntyy velvollisuus järjestää oppilaiden koulukuljetus. Vanhusten 

kotipalveluissa hoitohenkilökunnan matkakustannukset asiakkaan luo tai asiakkaan kuljetukset hoi-

toon ovat pidempiä. Hajarakentamisen lisääntyessä ja väestörakenteen vanhetessa hoitohenkilö-

kunnan lisääminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Kunnallisten palveluiden toiminnasta kertyy usein 

vähintään kaksi kolmasosaa uudisrakentamisalueen kokonaismenoista. Kunnallisten palveluiden 

toiminnasta kertyvät tulot taas vastaavat yleensä noin viidesosaa toimintamenoista(Koski 2008 

s.26–27.) 

Vaikka uudisrakentaminen sijoitettaisiinkin vanhan aluerakenteen sisälle, niin alueet eivät toteudu 

ilma ylläpidon kustannuksia, sillä jo olemassa oleva rakenne edellyttää myös kunnossapitoa. 

3.2 Kunnan rakentamisesta saatavat tulot 

3.2.1 Tontin myynti ja vuokraus 

Kunta kerää tuloja maan kehittämisestä. Tontin myynnillä ja vuokrauksella saatavilla tuloilla tulisi 

pystyä kattamaan alueen maan hankinnasta, kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta aiheutuvat kus-

tannukset. 

                                                      
3 Verkostojen rakentamiskustannuksissa erotellaan toisistaan alueen ulkoinen ja sisäinen verkko. Ulkoisella 

verkolla tarkoitetaan sitä verkkoa, jota tarvitaan uuden alueen kytkemiseen olemassa oleviin verkostoihin 

siihen liittyviä rakenteita, kuten liittymiä ja sähköasemia. Ulkoinen verkko ulottuu siis alueen ulkorajalle. 

Verkostopituuksien lisäksi ulkoisten verkkojen kustannuksiin vaikuttaa mm. asuntorakentamisen määrä ja 

maankäytön tehokkuus.(Koski 2008 s.24.) 
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3.2.2 Verotulot 

Kiinteistövero ja kunnallisvero 

Kiinteistöveron osuus kuntien vuosittaisista kokonaisverotuloista on yleensä 5-10%. Turun kau-

pungissa kiinteistöveron osuus kokonaisverotuloista oli v.2008 n.5 %. (Turun kaupungin internet-

sivut). Kiinteistöveron osalta aluetyyppien väliset erot ovat pieniä. Tämä johtuu siitä, että vero las-

ketaan rakennuksen jälleenhankinta-arvon ja maapohjan verotusarvosta. Rakennuksien verotuspoh-

ja on sama, €/m2, joten erot alueiden välille syntyvät pääosin maapohjan verosta joka määräytyy 

verohallituksen määrittelemien kuntakohtaisten tonttihintakarttojen perusteella. Kiinteistöveron 

määrällä ei kumminkaan ole niin suurta merkitystä kokonaisverotulojen keskimääräiseen suuruus-

luokkaan, kunnallisveron suuren painoarvon vuoksi. Kunnallisvero on keskeinen asuinalueiden 

tulovaikutuksia tarkasteltaessa. Kunnallisveron merkitys korostuu usein myös uusien asuinalueiden 

sijoittamiseen liittyvissä odotuksissa. Näkemys siitä, että väljät omakotialueet vetävät puoleensa 

parempituloisia asukkaita on yleinen peruste näiden alueiden luomiseen.(Koski 2008 s28-27.) 

Aihe on noussut esiin monissa kaupunkien asukkaiden asumispreferenssejä koskevissa kyselyissä. 

Varsinkin lapsiperheiden halukkuus hakeutua metsäiseen ja rauhalliseen ympäristöön on tiedostet-

tu. Kyseinen ilmiö on hyvin sisäistetty Turussakin. Tämä näkyy hyvin asunto ja maankäyttöohjel-

man tavoitteissa. Tällä hetkellä koko Turun asuntokannasta pientaloja on n.26 %. (Tilastokeskus) 

Kaupungin pyrkimyksenä on nostaa vetovoimaisten pientalojen määrää vuosittaisen rakentamisen 

määrässä yli 50 % iin. (Asunto- ja maankäyttöohjelma 2006. s 5.) 

Ajan myötä väestörakenteessa tapahtuvilla muutoksilla on merkittävä vaikutus verotuloihin, mutta 

myös kunnan palvelujen toimintamenoihin. Näitä asioita tulisi siis myös tarkastella pitkällä aikavä-

lillä. Väljien uusille alueille sijoittuvat hyvät veronmaksajat siirtyvät aikanaan eläkkeelle ja silloin 

palvelujen tarve on aivan erilainen kuin lapsiperhevaltaisten alueiden, päiväkodit, ala-asteet ja kau-

palliset jäävät käyttämättömiksi, jos väestörakenne ei uudistu. Uusien vanhuspalveluiden tarve alu-

eilla kasvaa, päiväkodit sekä ala-asteet jäävät tyhjilleen ja lopulta katoavat alueelta. Tämä vaikuttaa 

oleellisesti myös uusien alueelle muuttavien lapsiperheiden haluun muuttaa vanhoille asuinalueille. 

Palveluiden katoaminen alueelta ajaa ihmiset etsimään kotiaan muualta. Tätä palveluiden katoamis-

ta ja sitä seuraavaa väestön poismuuttoa on nähtävissä myös Turun keskusta-alueella. 
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3.2.3 Menot ja tulot yhteensä 

Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne- selvityksessä tutkittiin uusien n.500 asukkaan asuinalueiden 

taajamaan, taajamasta irrallaan tai taajama- alueen ulkopuolelle sijoittuvan hajarakentamisen aluei-

den välisiä kuntataloudellisia suhteita. Työ perustui 30 tutkimusalueeseen, jotka sijaitsivat Hyvin-

käälle, Kuopioon, Nurmijärvelle, Siilinjärvelle ja Vantaalle. Työssä tutkittiin kuntataloudellisia 

vaikutuksia alueiden sijoittuessa eri lailla kunnan yhdyskuntarakenteeseen nähden. Työn tulokset 

viittaavat siihen, että taajamaa täydentävä ja taajamasta irrallaan, mutta sen välittömässä läheisyy-

dessä olevan alueen, vuosittaiset ja samalla pitkän aikavälin tulot ylittävät niihin panostetut menot. 

Taajamaa täydentävän alueen pitkän aikavälin nettovaikutus oli 1100-1400 €/ asukas ja taajamasta 

irrallisen alueen 600-900 €/asukas. Hararakentamisalueelle sijoittuvan alueen vuosittaiset menot 

ylittävät siitä aiheutuvat tulot. Tämä vuosittainen negatiivinen nettovaikutus oli yhteensä 3700-

3900 €/asukas. Asukasta kohden siis eroa taajamaa täydentävään alueeseen syntyi 4800–5300 eu-

roa. Aluetyyppien välisiin eroihin ratkaisevimmin vaikuttaa kunnallisten palvelujen (koululaisten- 

ja kotipalvelujen kuljetuskustannukset) menoista, tie, katu- ja vesihuoltoverkon rakentamis- ja kun-

nossapitokustannuksista sekä se, että hajarakentamisessa ei synny tuloja tonttien myynnistä. Aluei-

den tarkastelu perustui keskimääräisiin tulojen ja menojen suuruusluokkiin, jotka ei välttämättä 

vastaa todellisia tapauskohtaisia rakentamistilanteita. (Koski 2008 s.27-28) 

Kuvassa 5. on esitelty eri tavalla yhdyskuntarakenteeseen rakennettujen alueiden, pitkän ajanjakson 

kuntataloudellisia nettovaikutuksia.   
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Kuva 5.Menojen ja tulojen suuruusluokka ja Kuntatalouden nettovaikutus.(Koski 
2008. s 29.) 

Tutkimuksessa suurimmat kuntataloudelliset menot alueiden rakentamisessa syntyvät kunnallisista 

palveluista, tie- ja vesihuoltoverkon rakentamisesta sekä kunnossapidosta. Valtaosa eli jopa 70–90 

% käyttökustannuksista kertyy kunnallisten palveluiden toiminnasta aiheutuvista menoista. Se 

kuinka uusi alue sijoittuu yhdyskuntarakenteeseen, vaikuttaa ratkaisevasti siihen minkälainen kus-

tannusvaikutus kunnalle alueen rakentamisesta ja ylläpidosta muodostuu. Infrastruktuurin rakenta-

misen kustannukset eivät siis ole ratkaisevassa asemassa kokonaiskustannusten muodostumisen 

kannalta. Ne aiheuttavat kumminkin usein merkittävän yhdelle tai muutamalle vuodelle jakautuvan 

kustannuspiikin, josta kunnan on selvittävä alueen toteuttamiseksi. Uudisrakentamisessa on muis-

tettava, että myös jo olemassa olevien alueiden täydentämisestä aiheutuu infrastruktuurin kunnos-

sapito- ja saneerauskustannuksia. Alueen täydentävän rakentamisen vaikutukset näkyvät kapasi-

teetti- ja käyttöastemuutosten kautta. Jos täydennettävän alueen verkostot kestävät lisäkuormituk-

sen, niin tehostuu myös nykyisten alueiden verkostojen käyttö ja näin ollen saavutetaan säästöä. 

(Koski 2008 s. 32)  

3.3 Alueiden sisäiset rakennuskustannukset 

Yhdyskuntarakenteen rakentamiskustannuksiltaan huokein vaihtoehto on rakentamattoman kaa-

vanosan toteuttaminen täysimääräisenä. Syy täydennysrakentamisen edullisuuteen on jo aikaisem-

mat kunnan panostukset alueen verkostojen rakentamiseen. Kunnan toimesta toteutetut verkostoin-

vestoinnit on toteutettu silmälläpitäen koko kaavoitettua aluetta, joten ne on toteutettu alueelle heti 

täysimääräisinä. Kun rakentamattomia tontteja täydennetään, niin uusia ulkoisia verkostokustan-

nuksia ei synny. Uusia palveluita ei tarvitse myöskään rakentaa koska jo olemassa olevat palvelut 
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on mitoitettu koko asemakaavoitetulle alueelle, joten täydennysrakentaminen näille alueille itse 

asiassa tehostaa nyt vajaakäytössä olevia toimintoja. (Kivistö, Rauhala, Koskikallio 1979 s.25-27.) 

Kun kunta tekee valintoja toteutettavien alueidensa talotyyppien kesken, vaikuttaa myös sen teke-

mät päätökset alueen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin. Verrattaessa alueiden välisiä talo-

tyyppijakaumia keskenään kaikista kalleimmaksi aluetyypiksi muodostuu puhtaasti pientalovaltai-

nen alue. Talokokoa kasvattamalla myös alueen rakentamiskustannuksia saadaan pienennettyä, 

koska tällöin alueiden suhteelliset kokonaiskustannukset laskevat. Keskimääräisen talokoon kasvat-

taminen yli 800 k-m2 (pientalovaltaiset alueet) ei enää alenna havaittavasti alueen suhteellisia ko-

konaiskustannuksia. Tämä tarkoittaa, että pientaloja ja kerrostaloja sisältävät seka-alueet on mah-

dollista toteuttaa rakennuskustannuksiltaan yhtä edullisiksi kuin kerrostalovaltaiset alueet.(Rauhala 

1990 s. 33.)  

 

Kuva 6. Kerrosluvun vaikutus kerrostalojen suhteellisiin kustannuksiin (Rauhala 
1990. s 34.) 

Tarkasteltaessa talotyyppien keskinäistä kustannustehokkuutta kerrostalojen osalta kaikkein eniten 

kustannusten eroihin vaikuttaa kerrosluku sekä kerrosala, hissi ja aputilojen sijainti. Kerrosluvun ja 

kerrosalan lisääminen alentaa kerrostalon suhteellisia kustannuksia. Tämä johtuu perustusten ja 

yläpohjan suhteellisen määrän muutoksesta. Kerrosalan muutos vaikuttaa taas suhteellisiin ulkosei-

nien määriin.  Hissin lisääminen kerrostaloon aiheuttaa kustannusten nousua 3 kerroksen jälkeen. 

Hissin aiheuttama suhteellinen kustannusten nousu osuus kumminkin pienenee kerrosluvun kasva-

essa. Asuinkerrostalon noustessa yli kuuden kerroksen ei enää saavuteta merkittäviä säästöjä ker-

rostalon suhteellisissa kustannuksissa. Rakennusalan suuruus ja muoto asettavat tietyt rajoitukset 
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porrashuoneiden suhteelliselle määrälle ja näin määräävät lamellien4 keskimääräisen koon. Por-

rashuoneiden kustannusvaikutusta tulee tarkastella huoneistoneliötä kohden, koska vaikutus näkyy 

rakennuksen hyötysuhteen muutoksessa. Mitä enemmän porrashuoneet vievät tilaa rakennuksessa 

sen vähemmän tilaa jää asumiselle, asialla on tietenkin myös laadullisia vaikutuksia mm. asuntojen 

pohjaratkaisujen muodossa. Tästä syystä 6 -kerroksinen pistetalo tulee kustannuksiltaan halvem-

maksi kuin samankorkuinen kolme porrasta sisältävä lamellitalo, joka on kustannuksiltaan taas 2 

lamellista taloa edullisempi.(Rauhala 1979 s.33-35.) 

Pientaloja tarkasteltaessa asuntojen yhteen kytkeminen vähentää merkittävästi rakentamiskustan-

nuksia. Tämä selittyy sillä, että tällöin ulkoseinien suhteellinen määrä pienenee. Omakotitaloja kyt-

kettäessä paritaloiksi rakentamiskustannussäästöä kertyy 3-8 %. Pienillä ja kaksikerroksisissa 

asuinrakennuksissa vaikutus on suurempi, kuin suurissa yksikerroksisissa asuintaloissa. (Rauhala 

1990 s.34–35.) 

Kunnallisten alueen sisäisten verkostojen rakentamiskustannukset muodostuvat pääasiassa katu-

verkon ja vesihuoltoverkon kustannuksista. Muun verkoston (pysäköinti, lämpö ja sähköverkko) 

kustannukset ovat selkeästi näitä pienemmät. Kustannusten määrä riippuu verkostopituuksista.  

3.4 Täydentävän rakentamisen hyödyt hajarakentamiseen näh-
den 

Kunnan yhdyskuntarakenteen kannalta kaikkein kalleinta on antaa rakenteen kasvaa suunnittele-

mattomasti niin paljon, että kunnan tulee panostaa alueen kunnallistekniikkaan ja palvelurakenta-

miseen. Olemassa olevaan rakenteeseen täydentävä alue tuo säästöjä, sillä silloin voidaan hyödyn-

tää ja tehostaa jo tehtyjä investointeja liikenteen ja teknisen huollon verkostoihin sekä palveluihin. 

Kustannussäästöä syntyy myös liikkumisen kustannuksissa. Asuinalueiden väestömäärä ja ikära-

kenne muuttuvat ajan kuluessa. Rakentamisvaiheen jälkeen se kasvaa nopeasti. Myöhemmin se 

kääntyy laskuun. Samalla lasten määrä vähenee ja asukkaat vanhenevat. Sukupolven vaihdoksessa 

muutokset alkavat uudelleen. Tämä merkitsee, että kunnan taloudelliset velvoitteet muuttuvat myös 

ajan kuluessa. Taajamassa muutoksiin on helpompi varautua. Väestönmuutosta voidaan ennakoida 

paremmin ja käyttötalouden suunnittelu on helpompaa. Tämä vaatii kunnalta aktiivista maapolitii-

kan käyttöä, jotta kunnalla riittää maata kaavoitettavaksi.  

                                                      
4 Lamelli tarkoittaa arkkitehtuurissa samanlaisena toistuvaa rakennusyksikköä. Yleensä lamelli on kerrosta-

lon porraskäytävän ja siihen avautuvien huoneistojen sekä muiden tilojen muodostama kokonaisuus, porras-

jakso. (www.wikipedia.fi) 
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Täydentävän rakentamisen kustannussäästöt perustuvat sen kykyyn turvautua jo olemassa olevaan 

rakenteeseen. Jo tehtyjä investointeja liikenneverkkoon, teknisen huollon verkostoihin sekä palve-

luihin voidaan käyttää hyväksi ja palveluiden (koulut, päiväkodit, neuvolat, vanhustenpalvelut) se-

kä joukkoliikenteen tuottaminen täydentävälle alueelle on edullisempaa. Merkittävä säästö syntyy 

myös liikkumistarpeen vähetessä asiointimatkojen pysyessä kohtuullisina. 

Käyttötalouden menoja säästetään rakentamisen sijoittuessa jo valmiiden palvelujen äärelle. Näin 

ei synny painetta uusien palveluiden rakentamiseen ja syntyy positiivinen rahavirta. Jos taas kunta 

antaa rakenteensa hajota, tulovirta on miinusmerkkinen. Huomattavaa on, että kunnan tuottamat 

palvelut aiheuttavat jopa 70–90%  alueen toiminnasta aiheutuvista käyttömenoista. Rakentamisessa 

tulee ottaa huomioon alueen maaperän rakennettavuus, sekä kalliit investointikynnykset. 

Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan edullisia alueita saadaan luomalla kerrostaloin ja pientaloin 

toteutettuja seka- alueita. Aina ei siis tarvitse rakentaa korkeita kerrostaloja. Keskusta-alueella ker-

rostalorakentaminen on perusteltua mutta, jos alueen rakennetta halutaan uusia, niin väliin mahtuu 

kustannuksiltaan edullisia rivitalojakin. Jos kerrostaloja rakennetaan, niin yli kuusikerroksien ker-

rostalojen rakentamista ei voida enää perustella kustannussäästöjen muodostumisella. 

Seuraavissa luvuissa siirrytään tarkastelemaan kunnan yhdyskuntarakenteen sisään sijoittuvan ra-

kenteen kustannusvaikutuksia, mitä rakentamisen kustannuksia, sekä minkälaisia toteuttamisvaih-

toehtoja rakentamiselle taloyhtiöllä on eri tiivistämisvaihtoehtoja tarkasteltaessa. Kuten edellä on jo 

todettu, kunnan ja kuntatalouden kannalta tarkasteltuna täydentävä rakentaminen sisältää paljon 

positiivisia asioita. Koska tarkastelualueenani on Turun keskusta- alue, niin yksityisten toimijoiden, 

eritoten taloyhtiöiden näkemys ja yhtiömuodon asettamat haasteet nousevat alueen kehittämisessä 

pääosaan. 
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4 Asunto-osakeyhtiöt 

Keskustan kehittämisessä asunto- osakeyhtiöiden näkemys alueensa täydentämiseen voi erota 

huomattavassa määrin kunnan näkemyksestä alueensa kehittämiseen. Vaikka kunta näkee selkeästi 

täydennysrakentamisen omaa yhdyskuntarakennetta eheyttävänä, paljon positiivisia asioita sisältä-

vänä yhdyskuntarakenteen kannalta edullisena rakentamisena, niin osakeyhtiön osakkaan näkö-

kulma tonttinsa täydentämiseen on usein erilainen. Vaikka osa yhtiön osakkaista näkisikin hank-

keen positiivisena, niin usein osalla yhtiön osakkaista on pelkona täydennysrakentamishankkeen 

aiheuttama asuinympäristön laadun heikkeneminen. Sama huoli on havaittavissa myös täydennys-

rakentamista harkitsevan kiinteistön lähiympäristön asukkaissa. Mm. rakennemuutoksen aikaan-

saama mahdollinen liikenteen lisääntyminen alueella, näkemien heikkeneminen, viheralueiden vä-

heneminen, pelko rakentamisen aikaansaamista mahdollista vaurioista olemassa olevalle rakenteel-

le tai vanhojen rakennusten purkamiset huolettavat asukkaita ja monesti aiheuttavat hankkeita vas-

tustavaa mielialaa. Hankkeiden eteneminen positiivisessa mielessä nostaa tiedottamisen osakeyhti-

ön sisällä suureen rooliin. Turun ruutukaava-alueen kehittämisessä osakeyhtiöiden näkemys koros-

tuu. Tämä nähdään selvästi kun asiaa tarkastellaan keskusta maanomistuksen, talotyyppien ja ra-

kennusten hallintamuotojen avulla.  

4.1 Keskusta-alueen maanomistus  

Keskusta- alueen maanomistusta tarkasteltaessa huomataan, että omistus on keskittynyt suurimmal-

ta osin Asunto-osakeyhtiöille. Ne hallinnoivat n.44 % koko keskusta-alueen tonttimaasta. Jos mu-

kaan otetaan muut osakeyhtiömuotoiset toimijat, niin keskustan tonttimaasta 66% on heidän omis-

tuksessaan (Liite3.). Tästä syystä keskustaa kehitettäessä on tärkeää tuntea niin kunnan kuin yhti-

öidenkin toiminnan periaatteet. Yksityisessä omistuksessa olevan maan kehittämisestä kunta perii 

kaavoituksesta ja maankäytön tehostumisesta korvausta maankäyttösopimuksin, kun taas jo raken-

netulla alueella yhtiömuotoisten toimijoiden kiinteistöjen kehittämisen haasteeksi muodostuu suu-

ren omistajajoukon valjastaminen kehityshankkeiden taakse.  

4.2 Keskustan talotyypit ja hallintaperusteet 

Syy omistuksen keskittymiseen juuri asunto-osakeyhtiöille paljastuu tarkasteltaessa Turun keskus-

ta-alueen talotyyppijakaumaa (taulukko1.) ja hallintaperusteita (taulukko2.). Yhdeksässä tapauk-

sessa kymmenestä talotyyppinä on asuinkerrostalo, kun kerrostaloasuminen on osakeyhtiömuotois-

ta asumista, niin yhtiömuotoinen omistus on vallitseva asumismuoto keskustassa.  
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Taulukko 1. Talotyyppijakauma(Tilastokeskus) 

  

Alueen rakennuskannasta on erillispientaloja n.1 %, rivi- ja ketjutaloja n.9 % ja kerrostaloja n.89 

%.Voidaan sanoa, että pää osin keskusta-asuminen on kerrostaloasumista. Keskustan huoneistojen 

hallintaperusteiden tarkastelu osoittaa, että 37 % keskustan huoneistoista on asunto- osakeyhtiöiden 

osakkaiden hallinnassa. Huomattava määrä keskustan huoneistoista on siis yksityisten ihmisten 

omaan asumistaan varten hankittua osakeasumista. 

Taulukko 2 .Huoneistojen hallintaperusteet(Tilastokeskus) 

 

Turun alueen huoneistojen hallintaperusteiden tarkastelu osoittaa, että omistusasuminen on myös 

tällä alueella suosittu asumismuoto.  Huoneistojen hallintaperusteet on jaettu tarkastelussa tilasto-

keskuksen aineiston 31.12.2006 määrittelemiin luokkiin. Näitä ovat: Omistaa talon, Omistavat 
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asunnon osakkeet, Aravavuokra asunto 5, Muu vuokra-asunto6, korkotukivuokra-asunto7, asumisoi-

keusasunto ja muu tai tuntematon hallintaperuste8. 

Vuokrahuoneistojen määrän tarkastelu osoittaa keskusta-alueen vahvan vuokra-asuntojen olemas-

saolon. Vapaarahoitteisia, eli pääosin yksityisten, vakuutusyhtiöiden ja seurakuntien omistuksessa 

olevien vuokrahuoneistojen määrä keskusta-alueella on miltei yhtä suuri kuin omistushuoneistojen 

osuus n.37 %. Kun tarkasteluun otetaan vielä aravarahoituksen piirissä olevat vuokra-asunnot, niin 

arava- tai korkotukivuokra-asuntoja jakaumasta on noin 10 %. Vuokra-asuntojen osuus koko kan-

nasta on siis noin 48 %. 

Vuoden 2008 tilaston mukaan vuokra-asuntoja oli koko maan asuntokannasta n.27 % ja turun asun-

tokannasta noin 42 %:ia (Tilastokeskus 2009, ARA 2008.) Vuokra-asuntoja voidaan siis sanoa ole-

van Turun kaupunkialueella merkittävä määrä. Suurin osa keskustan rakennushankkeista on lähtöi-

sin yhtiöiden aloitteista, koska omistus niin maapohjan kuin rakennustenkin osalta on alueella kes-

kittynyt yhtiöille. Näin ollen keskusta- alueella toimittaessa kunnan ja yksityisten maanomistajien 

välinen yhteistyö korostuu. Tämä aiheuttaa kehittämiselle oman haasteensa. Yhtiömuodon kehittä-

miselle asettamat ehdot tulee tuntea hyvin ja moni hyväkin hanke voi kaatua jo kaavanmuutosta 

hakevan yhtiön omien osakkaiden vastustukseen. Toisaalta syynä on asukkaiden monesti myös ai-

heellinen pelko oman asuinympäristönsä muutoksista huonompaan. Toisaalta syynä voi olla myös 

asukkaiden tietämättömyys hankkeiden sisällöstä ja vaikutuksista omaan elinympäristöön tai hank-

keen kustannusvaikutuksista osakkaan omaan ja yhtiön talouteen. 

                                                      

5Aravajärjestelmässä rahoitus tulee Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselta(ARA), joka itse rahoittaa myöntämänsä 

lainat vanhoista aravalainoista palautuvilla lainojen lyhennyksillä ja koroilla sekä arvopaperistamalla vanhaa arava-

lainakantaa. Aravalainaa ei enää myönnetä uudiskohteille ja kaikki uudet tuetut kohteet toteutetaan korkotukijärjestel-

män avulla 

6 muulla vuokra-asunnolla tarkoitetaan vapaarahoitteista vuokra- asuntoa 

7 Korkotukijärjestelmässä Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) päättää lainoitettavista kohteista ja valtiokontto-

ri maksaa korkotuen suoraan rahoittajille. Korkotukea voi hakea vuokra- asuntojen ja asumisoikeusasuntojen uudisraken-

tamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Rahoittajina toimivat yleensä luotto- ja eläkelaitokset. Korkotukilainoihin 

liittyvistä korkotukiehdoista päättää valtioneuvosto. 

8 Muu hallintaperuste, esim. syytinki, sukulaisuus; Hallintaperuste tuntematon, Asuntokantatilastossa hallintaperuste on 

määritelty pääasiassa vain vakinaisesti asutuille asunnoille. 
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4.3 Asunto-osakeyhtiö 

Asunto-osakeyhtiö on yhtiö, joka omistaa ja hallitsee yhtä tai useampaa rakennusta. Maapohjan 

osalta yhtiö voi olla joko omistajana tai omistaa hallintaoikeuden maapohjaan vuokrasopimuksen 

nojalla. Jotta osakeyhtiötä voidaan sanoa asunto-osakeyhtiöksi, yhtiön omistamien rakennusten 

yhteenlasketusta pinta-alasta on oltava yli puolet asuinkäytössä. Asunto-osakeyhtiön osakkeen-

omistajat taas omistavat osan yhtiön osakkeista. Osakkeiden omistus antaa omistajalleen tietyt oi-

keudet. Määrätty määrä osakkeita, yksi tai useampi, oikeuttaa osakkaan hallitsemaan yhtiöjärjes-

tyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta 

kiinteistöstä. Osakkeiden omistaminen antaa myös osakkaalle valtuudet osallistua osakeyhtiön toi-

mintaa sääteleviin yhtiökokouksiin. Yhtiön ja osakkaan välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista 

määrätään asunto-osakeyhtiölaissa (809/1991) ja asunto-osakeyhtiö asetuksessa (811/1991) sekä 

yhtiöjärjestyksessä. Asunto-osakeyhtiöitä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 1992 alusta.  

Lain uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi 

on annettu maaliskuussa 2009. Oikeusministeriön verkkosivujen mukaan 

(http://www.om.fi/1145624754585). Uuden asunto-osakeyhtiölain arvioitu voimaantuloajankohta 

on aikaisintaan vuoden 2010 alussa. 

4.4 Asunto-osakeyhtiön toiminnan rahoitus 

Asunto-osakeyhtiön päätarkoitus on aina osakkeenomistajien asumistarpeen tyydyttäminen. Asun-

to-osakeyhtiöillä ei yleensä ole toimialansa vuoksi erityisiä tulonlähteitä, tosin joissain yhtiöissä 

tuloa voidaan saada vuokratuloa kattamaan yhtiön toiminnan aiheuttamat menot. Asunto- osakeyh-

tiölain 5§ antaa yhtiölle oikeuden periä yhtiövastiketta osakkeenomistajilta kattamaan toimintansa 

menoja. Päätös hankkeeseen ryhtymisestä ja kustannusten kohdistamisesta osakkaille tehdään yh-

tiökokouksessa enemmistöpäätöksinä. Vastiketta voidaan periä seuraaviin toimiin: 

1) Kiinteistön hankintaan ja rakentamiseen 

2) Kiinteistön rakennuksen ylläpitoon ja hoitoon 

3) Sellaiseen perusparannukseen, uudistukseen tai lisärakentamiseen ja lisäalueen hankkimi-

seen, jolla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia 

vaatimuksia, jollei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman anka-

raksi; sekä 
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4) Yhtiölle lain mukaan kuuluvista velvoitteista.   

Tulevat suuret korjaustyöt ja niihin varautuminen aiheuttavat yhtiöille normaalia kunnossapitoa 

huomattavasti suurempia menoeriä. Yhtiö voi näiden korjaustöiden rahoittamiseksi kerätä osakkail-

taan korotettua vastiketta, tehdä asuintalovarauksen, ottaa rahoituslaitokselta lainaa. Suurten perus-

korjaushankkeitten kohdalla houkuttelevaksi rahoituskeinoksi nousee esiin myös yhtiön omaisuu-

den myynti. 

4.5 Täydennysrakentamisen motiivit taloyhtiön kannalta  

Niin kuin edellä jo mainittiin, usein syynä asunto- osakeyhtiön täydennysrakentamiseen ryhtymi-

seen on taloudellinen. Taloyhtiön vanhojen rakennusten usein hyvinkin suuria korjauskustannuksia 

pyritään kattamaan rakennusoikeuden myynnistä tai uudisrakentamisesta saatavilla tuloilla. Mah-

dollisilla tuloilla voidaan pyrkiä myös kattamaan asukkaiden asumisviihtyvyyttä parantavia hank-

keita tai parantaa yhtiön rakennuskannan toiminnallisuutta. Iäkkäämmän väen lisääntyessä keskus-

ta-alueilla hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon on tullut aiheelliseksi yhä useammalle taloyh-

tiölle (Välikangas 2006 s. 15-17). Sen yhteydessä toteutettu huoneistokannan täydentäminen antaa 

houkuttelevan mahdollisuuden myös näiden kulujen kattamiseen.  

Turun kaupunkikeskustan asuntokantaa on paljolti rakennettu uudelleen 1960–70 lukujen aikana 

(liite 1.) ja monen yhtiön rakennuskanta on saavuttanut peruskorjausiän. Asunto-osakeyhtiön vel-

vollisuuksiin kuuluu oman rakennuskantansa ylläpito. Kiinteistön rakennusosat ja laitteisto vanhe-

nevat kukin omaa tahtiaan. Näiden rakenteiden huolto ja uusimistyöt tulee ajoittaa rakennusten ra-

kenteiden kestoiän vaatimalla tavalla. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä tulevat suuret korjaustyöt on 

kartoitettu ja niiden toteuttamisaikataulu on selvillä, näin yhtiö pystyy järkevällä tavalla ennakoi-

maan tulevaa peruskorjaustarvettaan. Korjaustarpeen arviointi edellyttää yleensä selvitystä korjaus-

tarpeesta sekä kuntoarvioita yhtiön rakennuskannan tilasta. Kunto-tutkimus on välttämätön edelly-

tys, teknisesti ja taloudellisesti oikeille korjaustoimenpiteille.(Anneberg, Ajasmaa ym. 2004 s.441.) 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko täydennysrakentamisesta tulevien korjauskus-

tannusten kattamiseen. Seuraaviin kappaleisiin on koottu taloyhtiöiden suurempien korjaushank-

keiden kustannuksia. Tietoa korjauskustannuksista on kerätty tutkimusalueelta putki- ja julkisivu-

remonttien osilta. Korjauskustannuksista kertovaa aineistoa on täydennetty alueella toimijoiden 

asiantuntija-arvioin sekä kirjallisuudesta saaduin tiedoin. Korjauskustannukset on määritetty vuo-

den 2008 tasoon. Korjauskustannusten suuruuteen vaikuttaa mm. vaurioiden laajuus, käytettävät 

materiaalit, rakennuksen ominaisuudet, sijainti sekä talouden suhdanteet. 
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4.5.1 Kuntoarvio, kuntotutkimus 

Taloyhtiön miettiessä korjaustyöhön ryhtymistä, yhtiön kannattaa pyytää pätevällä asiantuntijalla 

kuntotutkimus tai arvio, mahdollisista vaurioista ja niiden laajuudesta. Kuntotutkimuksella kartoite-

taan rakenteiden vaurioitumisen syitä, niiden korjausmahdollisuuksia sekä tehdään selvitys uusi-

mis- ja korjauskustannuksista. Kerrostaloon toteutetun täydellisen kuntoarvion teettäminen tulee 

taloyhtiölle maksamaan n. 4000-55009 €/ kerrostalo. Tällöin kuntoarvio kattaa sekä rakennus että 

talotekniikan osa-alueet. Kiinteistössä tehdyn kuntoarvion pohjalta kuntoarvion tekijät työstävät 

selostuksen kiinteistön ominaisuuksista ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Korjausten aikatau-

luttamiseksi korjaustoimenpiteet esitetään kustannusarvioineen yhtiölle. Tulevien korjausten aika-

tauluttamiseksi tutkimusaineistosta tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jonka avulla yhtiö 

voi aikatauluttaa tulevia korjaustoimenpiteitään. Kuntoarvio toteutetaan silmämääräisesti tarkastel-

tuna. Kustannuksiltaan suurissa hankkeissa on aiheellista toteuttaa kuntotutkimus, joka on arviota 

tarkempi. Kuntotutkimus toimii hyvänä pohjana varsinaisen kunnostussuunnitelman laadinnassa. 

Tutkimuksen hinta vaihtelee kohde- ja tapauskohtaisesti. Kerrostalon kuntotutkimuskustannus esi-

merkiksi betonijulkisivujen ja parvekkeiden osilta on arviolta n. 6500-1300010 €  Kuntotutkimuk-

sen jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset siitä, ovatko rakenteet kunnostettavissa huolto- ja korjaus-

toimenpiteillä täydellisen uusimisen sijasta. (Anneberg, Ajasmaa ym. 2004 s.441, 443.) Kuntoarvi-

on ja kuntotutkimuksen teettämiselle voidaan hakea korjausavustusta, joka on enintään 50% hyväk-

sytyistä kustannuksista. Avustuksen myöntää kunta. 

4.5.2 Julkisivu ja parvekeremontit 

Julkisivujen osilta esimerkkejä kustannustasosta ja julkisivumateriaalin vaikutuksesta korjauskus-

tannuksiin saadaan verrattaessa kustannuksia eri julkisivumateriaalien välillä. Betonijulkisivun kor-

roosio ja pakkasvaurioiden aiheuttamat korjaustoimenpiteet riippuvat vaurioiden laajuudesta. Jos 

korjaustoimenpiteet ovat lähinnä lieviä (laastipaikkaus, maalauskorjaus tai irronneiden pintatarvik-

keiden uudelleenkiinnitys) korjauskustannusten taso liikkuu tällöin n.30–100 €/m2. Pidemmälle 

edenneiden vaurioiden korjaamiseksi joudutaan todennäköisesti uudelleenverhoamaan julkisivu tai 

purkamaan vanha julkisivu ja rakentamaan uusi ulkokuori. Uudelleen verhouksen kustannukset 

ovat luokkaa 110–220 €/m2. Mikäli julkisivun ulkokuoria ei voida säilyttää niiden huonon kunnon 

                                                      
9 ja 10 Kustannustaso on arvioitu n. 55-65 asuntoa sisältävälle kerrostalolle.(Anneberg, Arjasmaa ym. 2004.) 

Kustannus on korjattu vuoden 2008 tasoon rakennuskustannusindeksillä 
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tai muun syyn takia, ne tulee purkaa ja rakentaa uudelleen. Ulkokuoren vaihdon yhteydessä toden-

näköisesti myös ulkokuoren lisäeristäminen tulee ajankohtaiseksi. Vanhan purkaminen, lisäeristeen 

ja uuden ulkokuoren vaihdon kustannukset ovat luokkaa 200–400 €/m2. (Virta, 2007 s 28–30.) 

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen osilta rappauskorjauksen kustannukset ovat luokkaa 65–85 

€/m2. Jos ulkoseinän lämmöneristävyyttä tahdotaan parantaa, se voidaan tehdä eristerappauksena, 

jonka kustannus on n. 80–150 €/m2. (Virta, 2007, s.30.) 

Parvekkeiden kevyestä korjauksesta aiheutuvat kustannukset ovat tutkimusalueella luokkaa 2.500–

3000 €/parveke. Raskaan parvekeremontin kustannus taas nousee 5 000 €/parveke. (Palmroos, M 

2009.) 

4.5.3 Ikkunat 

Ikkunoiden korjaustarve johtuu pääosin ilmaston aiheuttamasta puuikkunoiden lahovaurioista sekä 

maalipinnan hilseilystä. Vaurioiden ollessa vielä lieviä, voidaan ne maalauskorjata. Vaurioiden ol-

lessa ikkunoissa merkittäviä tai jos ikkunan vaihdon yhteydessä pyritään tiiviimpään tai energiata-

loudellisempaan lopputulokseen, ovat vaihdon kustannukset noin 550 €/per ikkuna. (Palmroos, M 

2009.) 

4.5.4 Vesikatto 

Vesikaton pitkäikäisyyteen vaikuttaa mm. katon kaltevuus, kosteustekninen toimivuus, detaljirat-

kaisut ja materiaalit. Katon katemateriaalin vaurioituminen aiheuttaa yleensä kosteusvaurioita ala-

puolisille rakenteille, jolloin korjaukset on suoritettava mahdollisimman nopeassa aikataulussa. 

Tiili ja peltikatteiden ovat pitkäikäisempiä kuin bitumikermikate. Esimerkiksi vesikatteiden uusi-

misesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 80 €/katto-m2 silloin kun korjaus käsittää kattokaatojen 

korjausta sekä katemateriaalin vaihtoa. Kustannustaso nousee noin 110 €/ katto-m2 silloin kun kat-

teen lisäksi tarvitsee tehdä korjauksia katteen alapuoliselle villalle. (Palmroos, M 2009.) 

Turun ruutukaava-alueella julkisivuremonttien hankesuunnitteluvaiheen aikaiset kustannukset vaih-

telivat huomattavasti talonjulkisivumateriaalin ja suunniteltujen töiden mukaan. Hankesuunnittelu-

vaiheen kustannukset vaihtelivat 55–300 €/m2 välillä, keskiarvon ollessa 226 €/m2. Julkisivure-

monttien kustannuksia tarkastellessa kustannustason ylärajalle asettuvien urakoiden, yhteyteen on 

lisätty myös parvekerakenteiden korjauksia. (Liite 9.1.) 
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4.5.5 Putkistoremontit 

Turusta 2008 aikana kerätyn aineiston pohjalta perinteisen putkistosaneerauksen (putkistoremont-

ti/märkätilojen uusiminen sauna ja pesutilojen perusparannus) keskimääräiseksi hankesuunnittelu-

vaiheen kustannusten vaihteluväliksi muodostui 311–585 €/m2, keskiarvon ollessa 439 €/m2. (Liite 

9.2) 

4.5.6 Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon 

Ullakkorakentamisen yhteydessä eteen voi tulla myös hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon. 

Hissihankkeen kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti hissin sijoitustapa, purkutyö ja lisärakentamisen 

tarve sekä pysähdystasojen määrä. Syksyllä 2008 Palmbergin kehityspäällikkö Antti Lakka arvioi 

hissin hintatasoa seuraavasti: ”Jos on valmis paikka hissille, hissin asennuksen kustannukset ovat 

jossain 70 000 euron ja 100 000 euron välillä. Jos porrastasanteen ulkopuolelle rakennetaan kuilu ja 

hissi, niin hinnaksi tulee 150 000–200 000 euroa. Jos taas sekä tasot, että portaat menevät kokonaan 

uusiksi, puhutaan 250 000–300 000 eurosta. Keskustan Jugend-taloihin järkevien ratkaisujen hinnat 

lähtevät 300 000–400 000 eurosta, mutta vain taivas on rajana. Yleinen taloustilanne ja siinä samal-

la rakentaminen on muuttunut dramaattisesti viime syksystä. Sen johdosta nyt on otollinen tilaisuus 

toteuttaa taloyhtiöiden remontteja. Voipi olla että oheinen kustannushaarukka on varman puolella 

eli nyt toteutettavien hissihankkeiden kustannukset jäävät alarajalle.” (Sääksniemi 2009.) 

Hissin rakentamiseen saadaan avustusta eri lähteistä. Avustusta hissin rakentamiseen antaa niin 

valtio kuin kunnatkin. Valtio tukee hissien rakentamista Valtion asumis- ja kehittämiskeskuksen 

(ARA) kautta myönnettävillä avustuksilla. Avustusta voi saada niin suunnittelu kuin rakennuskus-

tannusten kattamiseen. Avustusta annetaan enintään 50% vanhaan taloon rakennettavan hissin hy-

väksytyistä rakennus ja suunnittelukustannuksista. Suunnittelukustannuksiin avustusta myönnetään, 

vaikka hanke ei etenisi suunnittelua pidemmälle. Kaupungit tukevat hissien rakentamista avustuk-

silla, jonka suuruus vaihtelee kaupungeittain Turun kaupunki avustaa hissien rakentamista 5000 € 

avulla. Lisäksi hanke on kilpailutettava, jos avustusten määrä ylittää 50% hankkeen kokonaiskus-

tannusten määrästä. 

4.5.7 Hissin rakentamisen hyödyt 

Hissin lisäys auttanut on taloyhtiöiden osakkaita myyntitilanteessa, koska nyt iäkkäimmälläkin vä-

estöllä on mahdollisuus ostaa huoneisto. He pääsevät kulkemaan hissillä kerroksiin, mihin ilman 

hissiä he eivät ole järkevällä tavalla päässeet. Ruoka ja muut tarvikkeet saadaan hissin avulla kulje-

tettua oman kodin ulko-ovelle saakka. 
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Suurin vaikutus, mikä käynnissä olevan asunto-osakeyhtiölain muutoksella voidaan sanoa olevan, 

on lainmuutoksen mahdollistama vastikeperusteisesta kustannustenjaosta poikkeaminen yhtiön to-

teuttamien uudistusten yhteydessä. Poikkeamisella on todennäköisesti oma vaikutuksensa tuleviin 

hissihankkeisiin, joissa päätetään rakentaa hissi vanhaan rakennukseen. Uuden tulevan lain mukaan 

yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä hissin rakentamiskustannusten kohdistami-

nen voitaisiin muuttaa hyötyperusteiseksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että perinteinen kaikki yhtiössä 

maksavat vastikkeensa mukaan voitaisiin muuttaa koskemaan vain niitä osakkaita, jotka todella 

hyötyvät parannuksesta. Esimerkiksi niin, että kustannukset kohdistettaisiin asukkaan huoneiston 

sijaintikerroksen korkeuden perusteella. Vastaavasti yhtiövastiketta voitaisiin alentaa tai sitä ei pe-

rittäisi ollenkaan tällaisten uudistusten kuluihin sellaisen osakkaan osalta, jonka huoneiston yhtiö-

järjestyksen mukaisesta käyttötarkoituksesta johtuu, että parannuksen toteuttamisesta ei koidu min-

käänlaista hyötyä osakkaalle.  

Hyödyn arvioinnissa ei niinkään kiinnitetä huomiota siihen, että onko parannuksella vaikutusta 

osakkaan henkilökohtaisiin asumistarpeisiin, vaan siihen, että onko parannuksella vaikutusta osak-

kaan osakkeiden arvoon.(He24/2009.) 

4.6 Asunto-osakeyhtiön päätöksentekomenettely täydennysra-
kentamisen kannalta 

Taloyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, 

mutta toimiin joilla on yhtiön kannalta kauaskantoisia vaikutuksia tai vaikutuksia asumiskustannus-

ten tasoon, voidaan ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. (AOYL 54§). Pääsääntönä yhtiöiden 

tekemissä päätöksissä on yhtiökokoukseen osallistuvien osakkaiden yksinkertainen äänten enem-

mistö. 

4.6.1 Päätös rakennusoikeuden myynnistä, asemakaavanmuutoksen tai 
poikkeusluvan hakemisesta 

Asunto-osakeyhtiön täydennysrakentamista miettiessä oman hankaluutensa asiaan tuo osakeyhtiö-

muoto ja asunto-osakeyhtiölain velvoittamat toimenpiteet osakeyhtiön toimielimille hankkeiden 

läpiviemiseksi. 

Koska pääsääntöisesti rakennusoikeus on keskusta-alueen kiinteistöiltä jo käytetty, yhtiön tulee 

yhtiökokouksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää hakea kaavanmuutoksen tai poikke-

usluvan avulla lisärakennusoikeutta.  
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Jos yhtiöllä on kumminkin jäljellä rakentamatonta rakennusoikeutta, tämä voidaan käyttää, jos 

mahdollista, esimerkiksi ullakkotilan rakentamiseen. 

Yhtiökokous voi päättää rakennusoikeuden suorasta myymisestä ulkopuoliselle tarjousten perus-

teella tai yhtiö voi päättää tilojen suunnittelun käynnistämisestä ja suunnittelumäärärahan myöntä-

misestä suunnittelua varten. Yhtiön kannalta järkevää olisi viedä suunnitteluprosessi aina hanke-

suunnitelman loppuun asti. Yhtiö varmistuu siitä, että uudet rakennettavat tilat vastaavat laatutasol-

taan yhtiön haluamaa tasoa, niin teknisesti kuin laadullisestikin. 

Samanlainen päätös tarvitaan asemakaavanmuutosprosessin tai poikkeuslupamenettelyn tuloksena 

saadun rakennusoikeuden suorasta myynnistä tai suunnittelun käynnistämisestä. Yhtiö voi lähteä 

toteuttamaan sallittua rakentamista myös itsenäisesti, jos uudet tilat liitetään osaksi vanhaa yhtiötä, 

uusien tilojen liittämiseksi yhtiön osakepääomaan yhtiön tulee tehdä yhtiöjärjestyksen muutos sekä 

osakepääoman korotus. 

4.6.2 Osakepääoman korotus 

Jos täydennysrakentamiskohde yhdistetään jo olemassa olevaan yhtiön osakekantaan, tarvitaan 

osakepääoman korotus uusien tilojen lisäämiseen yhtiön osakepääomaan. Osakepääoman korotuk-

sessa annetaan uudet osakkeet uusille rakennetuille huoneistoille, jotka eivät ole ennestään osa-

kashallinnassa. (OYL 4 luku.) Osakepääoman korotus tulee luonnollisesti esille tilanteessa, missä 

yhtiön omassa hallussa olevaa tilaa muutetaan osakashallintaan tai lisärakentamisen yhteydessä 

osakashallintaan kuuluvien tilojen määrä kasvaa, taloyhtiön ullakolle rakennetaan, rakennuksen 

katolle rakennetaan lisäkerros tai uudisrakennus rakennetaan tontille.(Kirjanpitolautakunta, 2005, 

Kasso, 2005 s.152.) 

Normaalista osakeyhtiöissä tapahtuvassa osakepääoman korottamisesta asunto-osakeyhtiön tekemä 

korotus poikkeaa luonteeltaan siinä, että osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä en-

tisen omistuksensa mukaisessa suhteessa uusia osakkeita on asunto- osakeyhtiön tapauksessa pää-

määräisesti aina poikettava.(Jalonen, 2005 s.22) Osakashallintaan tulevien uusien tilojen ”myynti” 

tapahtuu yleensä suunnatulla osakeannilla. (Kirjanpitolautakunta, 2005 s.21). Osakepääoman koro-

tuspäätös edellyttää tavallisesti myös yhtiöjärjestyksen muutosta, joten muutoksenteko edellyttää 

asunto-yhtiölain 40§ mukaista määräenemmistöpäätöstä(2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa 

edustetuista osakkaista ovat sitä kannattaneet) (Kasso 2005, s.153). 

Tavanomainen käytäntö on, että samassa yhtiökokouksessa päätetään niin osakepääoman korotta-

misesta kuin yhtiöjärjestyksen muuttamisestakin. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen voi vaatia myös 

määräenemmistöpäätöstä laajemman hyväksynnän. 
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Mikäli kyseessä on kokonaan rakennettavasta uudesta tilasta, niin osakepääoman korotus voidaan 

toteuttaa kolmessa vaiheessa (Kasso 2005 s.153) 

1. yhtiö rakentaa tilat ja tarjoaa sen jälkeen osakkeet merkittäväksi 

2. yhtiö tarjoaa osakkeet merkittäväksi jo ennen rakentamista ja jättää rakentamisen merkitsi-

jän tehtäväksi. 

3. Yhtiöllä on myös mahdollisuus etsiä merkitsijä jo ennen osakepääoman korotuspäätöstä. 

Tällöin yhtiö ja merkitsijä tekevät esisopimuksen tulevasta osakemerkinnästä. 

4.6.3 Yhtiöjärjestyksen muutoksesta 

Täydennysrakentamisen aikaansaadut uudet asunnot ja niille merkityt uudet osakkeet lisäävät 

osakkeiden määrää taloyhtiössä, näin ollen vanhojen osakkeiden suhteellinen osuus yhtiön osake-

kannasta pienenee. Uusien osakkeiden muodostaminen edellyttää myös muutoksen merkitsemistä 

yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmään. Huoneistoselitelmään merkitään uudet huoneistot ja niiden 

hallintaan oikeuttavat osakkeet. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös edel-

lyttää pääsääntöisesti määräenemmistöpäätöksen. (Kasso 2005 s.150.) 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii 2/3 kannatuksen lisäksi niiden osakkaiden suostumuksen, 

joiden osakashallinnassa olevaa tilaa rakentamisen johdosta muutetaan tai pienennetään, esimerkik-

si ullakolle sijoitetut varastotilat. Säilytystilojen pienentäminen tai muutos huoneistoiksi vaatii siitä 

kärsineiden osakkaiden suostumuksen toimenpiteelle. Yhtiöjärjestykseen on voitu kirjata myös tätä 

tiukempia vaatimuksia päätösten aikaansaamiseksi. Esimerkiksi vaatimus, että kaikki yhtiökokouk-

sessa läsnä olevat osakkaat suostuvat ehdotukseen tai jopa niin, että päätös vaatii kaikkien osakkai-

den suostumuksen. (Kasso 2005 s.152.)  

4.7 Asunto-osakeyhtiön täydennysrakentamishankkeen toteu-
tusmuodot 

Yhtiön valitseman rakentamishankkeen toteutusmuodon valinta sanelee rakentamisen yhtiölle ai-

heuttaman vastuunjaon ja sen, kuinka haastavaksi rakennusurakka taloyhtiölle ja sen hallitukselle 

muodostuu. Toteutusmuodon valinnalla yhtiö päättää rakennettavien tilojen rakennuttamis-, suun-

nittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapaan. Luonnollisesti valinnalla on myös vaikutusta ra-

kentamisesta saatavan taloudellisen hyödyn ja rakentamisen vastuiden jakautumiseen eri osapuolil-

le. (Kankainen & Junnonen 2000.) 
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Taloyhtiö voi toimia rakennushankkeen rakennuttajana itsenäisesti tai kumppanin kanssa. Yhtiö voi 

myös myydä käyttämättömän rakennusoikeuden pois esimerkiksi rakennusliikkeelle. Pienemmissä 

rakennushankkeissa rakennusoikeus voidaan myös myydä osakkaille. Rakennusoikeuden myynti 

osakkaille tulee tavallisimmin kyseeseen ylimmän kerroksen asuntoja laajennettaessa ullakolle. 

Ylimpien kerrosten asuintilojen laajentaminen ullakolle voi olla järkevin toteutusmuoto yhtiöissä, 

joissa hissin ulottaminen ullakkokerrokseen on teknisesti haastava tai katsotaan mahdottomaksi 

toteuttaa ilman ylisuuria kustannuksia. Tällöin ullakkotilaan voidaan rakentaa sisäportaat, eikä his-

siä tarvitse ulottaa ullakolle asti. Rakennuttajana näissä tapauksissa yleensä toimii oikeuden myy-

nyt asunto-osakeyhtiö(Multamäki, 2008 s.17.), mutta vastuu ullakkotilojen rakentamisesta voidaan 

myös siirtää rakennusoikeuden ostaneille osakkaille. 

Jos rakennuttajana toimii rakennusoikeuden ostaneet osakkaat, yhtiön tulee ratkaista osakkaan ja 

taloyhtiön välinen vastuunjako rakentamishankkeessa. Yhtiön tulee päättää mm. kenen vastuulla 

LVIS- tekniikan suunnittelu ja rakentaminen ullakkotiloihin on, sekä se kuinka talonyhtiön valvon-

ta kyseisen urakan toteuttamiseksi järjestetään.( Jalonen 2005, s.20.) 

4.7.1 Rakennusoikeuden myynti 

Rakennusoikeuden myynti ulkopuoliselle rakennuttajalle on taloyhtiön kannalta yksinkertaisin 

vaihtoehto. Rakennusoikeus voidaan myydä kolmessa eri vaiheessa: 

1. Suora rakennusoikeuden myynti 

Yhtiö voi pyytää suorat tarjoukset rakennusoikeuden myynnistä, jos rakennusoikeus myydään en-

nen ennakkosuunnittelua, niin käytettävän rakennusoikeuden määrä ei ole tarkasti selvillä. Tällöin 

voidaan sopia esimerkiksi hinnan määräytymisestä toteutettavien rakennusneliömetrien mukaan. 

(Jalonen, 2005 s.21–22) 

2. Tilakartoituksen ja ennakkosuunnittelun jälkeen  

Yhtiö suunnittelee alustavasti tilansa siihen pisteeseen, että varsinaisia pää-, rakenne ja LVIS- 

suunnitelmia voidaan alustavien suunnitelmien pohjalta alkaa toteuttaa. Näin yhtiö voi varmistaa, 

että on hyvä käsitys yhtiöön tulevaisuudessa liitettävistä tiloista. 

4. Suunnittelun ja haetun rakennusluvan jälkeen 

Vaihtoehdossa tilasuunnittelu viedään loppuun asti. Varsinaiset piirustukset on tehty ja hankkeelle 

on hankittu rakennuslupa. Hanketta voidaan lähteä toteuttamaan heti, kun rakennuslupa on saanut 

lainvoiman. 
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4.7.2 Taloyhtiö rakennuttajana 

Taloyhtiön päättäessä itse lähteä toteuttamaan rakentamista yhtiö toimii rakennuttajana. Rakennut-

taja vastaa hankkeen läpiviennin organisoinnista. Toteutusmuotona se on haastava, koska yhtiön 

rakentamisen vastuualueet ja tehtävät ovat laajat. Suurimpana etuna rakennuttamistoiminnasta yh-

tiölle voidaan sanoa olevan hankkeen taloudellisen hyödyn maksimointi. Tehtävien haasteellisuu-

den takia taloyhtiön sisältä harvoin löytyy ammattitaitoa hankkeen läpiviemiseen omin avuin, joten 

ulkopuolisen rakennuttajakonsultin palkkaaminen tulee yleensä aiheelliseksi.(Anneberg, Arjasmaa 

ym. s.484) Rakennuttajakonsultin mukaanotto kannattaa jo hankkeen alkuvaiheessa, jotta hankkeen 

lähtökohdat voidaan pitää realistisina. Rakennustyön aikana konsultin merkitys korostuu, erityisesti 

yllätyksellisissä täydennysrakentamiskohteissa, joissa työnaikaisia muutostarpeita ilmenee usein.  

Rakennuttajan tehtäviin kuuluu mm. (Kankainen & Junnonen 2000 s.13) 

• rakennushankkeen aikataulutus, laajuuden määrittäminen, sekä kustannustavoitteiden aset-

taminen sekä toteutuksen valvonta 

• hankkeen kustannusohjauksesta vastaaminen 

• suunnittelijoiden valinta sekä tarvittavien suunnitelmien teettäminen ja suunnittelusopi-

musten laatiminen 

• Tarvittavien lupien hankinta ja kaavanmuutoksen hakeminen 

• Urakointimenettelyn määrittäminen, urakoitsijoiden kilpailuttaminen sekä urakkasopimus-

ten teko 

• rakennustyön valvonta ja tarvittavien sopimusmuutosten teko 

Rakennuttaja vastaa urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa hoitamisesta. Rakennuttajan vastuulla 

on myös vastata laatimistaan suunnitelmista, tekemistään töistä, hankkimistaan rakennustarvikkeis-

ta sekä antamistaan määräyksistä ja ohjeista. (Kankainen & Junnonen 2000 s.13.) 

Silloin, kun asunto-osaketta aletaan tarjota ostettavaksi jo ennen kuin rakennusvalvontaviranomai-

nen on hyväksynyt kohteen käyttöönoton, tulee rakentajan noudattaa Rs -säännöstöä. Säännöstö on 

luotu turvaksi niille, jotka tekevät sitovan kaupan asunnosta jo ennen sen valmistuttua. Säännöstö 

velvoittaa rakentajan asettamaan kolme erilaista vakuutta rakentamisen aikana. Ensimmäisen va-

kuuden määrä on 5% urakkahinnasta, toinen vakuus asetetaan myöhemmin, tämän suuruus on 10% 

kauppahinnasta. Vakuus vapautetaan, kun asunnot valmistuvat. Rakentamisajan jälkeen asetetaan 
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kolmas vakuus, joka on 2% kauppahinnasta. Tämä vakuus voidaan purkaa aikaisintaan 15 kuukaut-

ta siitä päivästä kun asunnot on hyväksytty käyttöön otettavaksi. Tämän jälkeen perustajaurakoitsi-

ja hakee vakuutusyhtiöltä suorituskyvyttömyysvakuutuksen, jonka arvo on 25% urakkahinnasta. 

Tämä on voimassa 10 vuotta. Vakuus asetetaan asunnon ostajan turvaksi piilevien vikojen ja ra-

kennusvirheiden varalle. (Askl 2:19§ , 4:3a §, 2:17 §) 
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5 Täydennysrakentamisen kustannukset taloyhtiölle 

Yhtiön lähtiessä miettimään täydennysrakentamista kiinteistöllään, hankkeen ei tuo mukanaan pel-

kästään hyötyjä, vaan siitä seuraa myös kustannuksia. Kappaleeseen on koottu joitain eteen mah-

dollisesti tulevia kustannuksia. 

Asemakaava-alueella toimittaessa rakentamisen tulee noudattaa asemakaavaa, jos lisätarvetta ra-

kentamiselle syntyy, tulee sitä hakea pääsääntöisesti asemakaavanmuutoksella. Kaavasta voidaan 

poiketa tietyin edellytyksin, jolloin rakentaminen voidaan toteuttaa poikkeuslupamenettelyn avulla. 

Poikkeusluvan haku maksaa 800 €. Tämän lisäksi poikkeamishakemuksesta tiedottamisesta peri-

tään 35€ kiinteistöä kohti. Tämän lisäksi kuulutuskustannuksina vähintään 500€. (rakennustyön 

valvonnasta ja katualueen aitaamisesta perittävät maksut 2009 s.5)  

Täydennysrakentamishankkeen vaatiessa asemakaavanmuutoksen kaavasta peritään sen laatimises-

ta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59§). Kaupungin perimät välittömät kustannukset 

siis koostuvat asemakaavakartan laatimispalkkiosta sekä kuulutuskustannuksista. Turun kaupungis-

sa noudatetaan seuraavanlaisia kustannusperusteita: 

AO-, AR ja T- alueet 410 € jokaista A4 – kokoista kartanosaa kohti, kumminkin niin, että minimis-

sään tästä aiheutuva kustannus on 1231 €. 

AK – sekä K – alueet 615€ jokaista A4 – kokoista kartanosaa kohti, kumminkin niin, että minimis-

sään tästä aiheutuva kustannus on 1846 €. 

Tämän lisäksi peritään kaavasta aiheutuvat kuulutuskustannukset, jotka ovat 117 € 

5.1 Maankäyttösopimukset 

Maankäytön kehittämisen suuntautuessa suurimmaksi osaksi jo osittain rakennetulle alueelle maan 

omistavat pääsääntöisesti jokin muu taho kuin kunta ja näin ollen maankäyttösopimukset ovat muo-

dostuneet jo käytännöksi aluetta kehitettäessä. Maankäyttösopimusneuvottelut käynnistetään kaa-

voitusprosessin aiheuttaessa merkittävää hyötyä yksityiselle maanomistajalle. Tämän voidaan sa-

noa realisoituvan asemakaavanmuutosprosessin myötä uuden rakennusoikeuden myöntämisen, 

vanhaan kaavan rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttötarkoituksen muutoksen myötä. Sopimus-

menettelyä käytetään myös poikkeusluvalla saadun hyödyn jakamiseen. 
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5.1.1 Sopimuskorvauksen laskentatapa 

Maksun suuruuden määrittämisessä lähdetään liikkeelle kaavoitettavan tai kaavan muutettavan alu-

een nykyisessä käyttötarkoituksessa olevasta maan arvosta. Jos rakennusoikeutta lisätään jo ole-

massa olevalle tontille, eli rakennusoikeutta korotetaan, määritellään ainoastaan nykyisen raken-

nusoikeuden arvo ja kaavanmuutoksen aiheuttama rakennusoikeuden lisäyksen arvo. Erotuksena 

saadaan maan arvon nousu, josta maankäyttösopimuskorvaus määritetään prosenttiosuutena. Sa-

malla tavalla tapauksessa, jossa asemakaavassa olevaa käyttötarkoitusta muutetaan, käyttötarkoi-

tuksen muutoksessa nykyisessä käytössä olevan rakennusoikeuden arvo määritetään ja sitä verra-

taan uuteen käyttötarkoitukseen. Niin kuin edellä näiden kahden erotuksena määritetään muutoksen 

aiheuttama arvonnousu ja siitä saatava sopimuskorvaus. Maankäyttösopimusmenettelyä hyödynne-

tään myös poikkeamislupahakemusten yhteydessä, jos hankkeen katsotaan aiheuttavan maanomis-

tajalle maan arvonnousua. (Lipponen, J. 2008.) Turun kaupungissa maapoliitttisen ohjelman mu-

kaan sopimusneuvotteluihin ei kuitenkaan ruveta jos; (Turun maapolitiikan ohjeet 2006 s2-3) 

• Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta alle 300 k-m2,  
• kyseessä on omakotitontin kahtia jakaminen  
• rakennuksessa otetaan käyttöön ennen vuotta 1940 ullakkotutkimuksessa mainittu ullakko-

tila 
• tai hanke toteutetaan ainoastaan rakennusluvalla 

Maanomistajan kanssa käytävät sopimusneuvottelut käynnistetään, kun asemakaavaluonnoksen 

pääperiaatteet on ratkaistu. Asiasta tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa ja 

kyseisen kaavan laadinnan yhteydessä. Sopimuskorvaus peritään, kun maanomistaja ottaa kyseisen 

maa-alueensa asemakaavanmukaiseen käyttöön. 

Kaupungin tekemien maankäyttösopimusten maan arvonnoususta ottama sopimuskorvaus vaihtelee 

alueittain ja kohteittain. Lain mukaan kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus ja sen puitteissa 

voidaan sopia kustannusten jaosta melko laajalti. Lakiin kirjattu maanomistajien yhdenmukainen 

kohtelu kumminkin asettaa sopimukset linjaan, maanomistajia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tä-

mä tarkoittaa, että yhtenäisiä maksuperusteita tulee noudattaa samankaltaisia tapauksia käsiteltäes-

sä. Turun kaupungissa sopimuskorvaus on prosentuaalisesti vaihdellut n.30–50%:in maan arvon-

noususta. Maksuperusteet suhteutetaan aina kyseessä olevan kaavan toteuttamisen seurauksena ai-

heutuviin yhdyskuntarakennekustannuksiin ja maanomistajan kaavasta saatuun hyötyyn. Turun 

ruutukaava-alueella, riippuen lisärakennettavaksi aiotun tontin sijainnista maankäyttösopimuskor-

vauksen taso liikkuu 280–800 €/k-m2 välillä (Liite 2.). Arvio perustuu Turun kaupungin kiinteistö-

liikelaitoksen arvioon toteutuneista sopimuksista.(Lipponen, J. 2008.) 
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Jos kaavanmuutokseen liittyy osana suojeltaviksi tulevia alueita tai rakennuksia, niin tämä voidaan 

ottaa huomioon sopimuskorvausta vähentävänä tekijänä. Sopimuskorvaus kirjataan käytettäväksi 

kokonaisuudessaan kaavoitettavan alueen tai siihen toiminnallisesti liittyvän alueen kaavoituksen ja 

kunnallistekniikan rakentamiskustannuksiin. 

5.2 Maaperä ja rakennuksen runko 

Vielä 1990-luvulla kasvukeskuksissa oli tilaa rakentaa hyville maapohjille ja heikommat maapohjat 

jätettiin myöhempää käyttöä varten. Kaupunkien kasvun takia nykyisin otetaan käyttöön sellaisia 

alueita, missä maapohja on huonosti kantavaa ja vaatii paalutuksen. (Vainio 2008 s.29.) Huonosta 

maaperästä aiheutuu rakentamiselle kustannuksia. Talonrakentamisessa vaativat pohjaolosuhteet 

aiheuttavat uudisrakentamiselle n. 3-5 % kustannustason nousun verrattuna normaaliin maaperään. 

Vaikeiden pohjaolosuhteiden aiheuttama kustannustason nousu on n. 5-15 % /m2. (Haahtela & Kii-

ras 2007 s.171.) Kunnallistekniikan osalta vaativat pohjaolosuhteet aiheuttavat n. 20 % lisäkustan-

nukset verrattuna normaaliin maaperään. (Heino, Salmela ym. 1997 s.30) 

Turun kaupunki on rakentunut alun perin seitsemän kukkulan väliin jäävälle savikkoalueelle. Osaa 

rakenteesta Turun keskusta-alueella lepää savipatjan päällä, joka on osittain jopa 60 m syvää. Vielä 

jopa 1960-luvulle asti rakentamisessa käytössä olleet puupaalut asettavat omat vaatimuksensa alu-

een täydentämiselle. Tämä on erittäin oleellista, sillä pohja- ja orsiveden korkeus sekä maaperän 

rakenne saattavat vaihdella alueella huomattavastikin. Jos kyseessä on puupaaluin tuettu rakennus, 

rakentamisen aiheuttamalla mahdollisella vedenpinnan muutoksella on vaarana lahottaa paalut, jot-

ka menettävät tällöin kantokykynsä. (Heino 2006 s.4.) 

Turun keskusta-alueelle rakennettaessa yhtiölle voi tulla eteen tarve tarkistaa rakennusten perustus-

ten vahvistaminen. Perustusten vahvistamisen kustannukset ovat olleet keskimäärin alueella noin 

500 €/m2 11

Yhtiön tulee selvittää alueensa rakenteiden ja kantavuustekijät. Kuvassa 7. esitetään eri toimenpi-

teiden aiheuttamia vaikutuksia olemassa olevalle rakenteelle. 

                                                      
11 Kustannustieto perustuu vuonna 2006 Turussa tehtyyn Kimmo Heinon v.2006 tehtyyn selvitykseen, jota on 

korjattu nykytasoon (2009.) rakennuskuskustannusindeksillä.  
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Kuva 7. Perustusten vaurioitumisen syitä (Holmberg 1982) 

Myös rungon rakenteen kestävyys tulee selvittää hankeselvityksen teon yhteydessä. Suunnitellut 

kuormitukset ja rungon kestävyys tulisi selvittää vanhojen rakennepiirustusten ja laskelmien avulla, 

jos lähtötietoja ei löydy, niin suunnitelluiksi kuormiksi voidaan olettaa rakennusajankohdan kuor-

mitusmääräysten mukaiset kuormat ja rakenteiden mittauksista laskettavat kuormat.. (Aromaa, Lei-

no 2003 s.2.) Lisärakentamisella ei kuitenkaan aina saavuteta rakenteiden kuormien kasvua. Ajan-

kohtaiseksi kuormat tulevat sijoitettaessa täydennysrakentamista, joko talon katolle tai ullakolle. 

Rakentamiskelpoisuuden kustannukset määräytyvät hyvin pitkälti tapauskohtaisesti ja kustannuksia 

muodostuu aina. Toimenpiteitä joudutaan tekemään kaikilla aluetyypeillä, mutta todennäköisem-

min ja eniten niitä joudutaan tekemään täydentävillä alueilla, jossa uutta rakennetta muodostetaan 

vanhan yhteyteen. Toteuttamisen kustannuksia merkittävästi nostavat mittavat melunsuojarakentei-

den rakentamiset, esimerkiksi alueen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä, mahdolliset 

maapohjan puhdistamiskustannukset asuntorakentamisen sijoittuessa käytöstä poistuneille teolli-

suustonteille tai kulttuurihistoriallisten alueiden arkeologisten kaivausten aiheuttamat aikataululli-

set ja kustannukselliset seikat. (Koski 2008 s 22.) 

5.2.1 Pilaantuneet maat 

Suomessa pilaantuneet maat saivat ensimmäisen kerran huomiota 1980-luvun puolivälissä. Maape-

rän saastuttamisen kieltävä jätelaki astui voimaan 1994 ja pilaantuneen maan puhdistamiseen vel-

voittava laki, ympäristönsuojelulaki astui voimaan vuonna 2000. Myös rakentamismääräyskokoel-

man B3 vuonna 2004 annetun asetuksen mukaan rakennuspaikan maaperän pilaantuneisuus on sel-

vitettävä. Maasta rakennuksen sisätiloihin siirtyvien haitallisten aineiden pitoisuudet tulee jäädä 
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rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella määritettyjen raja-arvojen sisäpuolelle. Samalla asetet-

tiin vaatimukset sen suhteen, mitkä raja-arvot maaperän tulee alittaa. Alueilla, joilla on aikanaan 

toiminut maaperää todennäköisesti pilaavaa toimintaa, kuten teollisuutta, sahoja tai bensa-asemia 

maaperän laadusta vaaditaan tehtävän perusteelliset selvitykset. Pilaantuneeksi maa-aluetta voidaan 

sanoa silloin kun maaperästä aiheutuu välitöntä tai välillistä vaaraa luonnolle, ympäristölle tai ter-

veydelle. (Vainio 2008 s.29.) 

Turun ruutukaava-alueelle uutta rakentamista kaavailtaessa tontin maaperän tilanne tulee selvittää. 

Monilta osin voidaan pitää todennäköisenä, että tulevaa rakennettavaksi kaavailtua aluetta on käy-

tetty aikaisemmin maaperää likaavaan toimintaan. 

5.3 Pysäköinti 

Ehkä yhdeksi suurimmista kaupunkirakenteen tiivistämistä rajoittavaksi tekijäksi on muodostunut 

autopaikoituksen järjestäminen tiivistettävään rakenteeseen. Autopaikkojen rakentamisvelvoite 

määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 156§). Lain ohjausvaikutus on tosin hyvin yleis-

luontoinen ja laki ei itsessään määrittele tarvittavien pysäköintipaikkojen lukumäärää, vaan laki 

asettaa asemakaavalle vaatimuksen määrätä autopaikoituksen määristä. Näin ollen ohjeellisista 

määristä ja autopaikkojen sijoituksen periaatteista päättää kunta. Yleisesti käytössä olevien ohjei-

den mukaan autopaikkojen määrä suhteutetaan rakennettavaan kerrosalaan. Useissa kunnissa on 

käytössä periaatepäätös, jolloin pysäköintipaikkojen määristä on sovittu. Näiden perusteella on laa-

dittu laskentaohjeet tai normit, joiden varassa kaupungissa toimitaan. Tämä normisto toimii oh-

jenuorana yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Asemakaavaan kirjataan sitovat määräykset paikkojen 

lukumäärästä ja sijoittelusta. (Ojala 2003 s.195.) 

Pysäköintipaikkojen tarpeeseen vaikuttavat alueen sijainti, toimintojen laajuus, väestörakenne ja 

joukkoliikenteen palvelutaso. Pysäköintinormit ilmoittavat kohteella olevan autopaikkojen vähim-

mäismäärän. Normistolla pyritään varmistamaan kysyntää vastaava pysäköintipaikkojen tarjonta 

kaupunkialueella. 

Turussa autopaikoituksen mitoitukseen käytetään seuraavaa taulukkoa 3. Taulukon normisto on 

ohjeellinen ja niistä voidaan poiketa tarvittaessa ilman erillisselvityksiä. Suuntaa-antavan normis-

ton pohjalta autopaikkojen määrä ratkaistaan aina tapauskohtaisesti asemakaavassa. Keskustan ton-

teille autopaikkanormi on 1ap/100k-m2, tai tätä korkeampi.  
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Taulukko 3. Turun kaupungin autopaikkamäärien pysäköintinormit (Turun kaupun-
ki) 

 

5.3.1 Täydennysrakentaminen ja autopaikkanormisto 

Asuntotonttia täydennettäessä rakennusvalvontaviranomainen velvoittaa toteuttajan toteuttamaan 

rakennuslupavaiheessa asemakaavanmukaiset autopaikat. Täydentävän rakenteen ylittäessä normis-

ton rajan on toteuttaja yleensä velvoitettu rakentamaan kysyntää vastaavat uudet autopaikat. Tästä 

voidaan kumminkin poiketa vähäisessä määrin rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, mikäli 

asemakaavan autopaikkamääreestä halutaan poiketa vähäistä enemmän, tulee toteuttajan hakea siitä 

poikkeamislupaa rakennuslautakunnalta.  

5.3.2 Autopaikoituksen kustannukset 

Tonteille järjestettävän autopaikoituksen kustannukset riippuvat hyvin paljon paikoituksen toteu-

tustavasta. Yleinen tapa on sijoittaa autopaikoitus rakennettavan tontin yhteyteen, mutta maankäyt-

tö- ja rakennuslaki mahdollistaa autopaikoituksen järjestämisen kiinteistöille myös kohtuullisen 

etäisyyden päähän rakennettavasta kiinteistöstä. (MRL 1999/132, 156§).  

Tämä mahdollistaa paikoituksen järjestämisen joko niin, että jokainen kiinteistö järjestää oman 

paikoituksensa tonttinsa yhteyteen tai niin, että paikoitus keskitetään pysäköintialueelle pysäköinti-

taloon tai maanalaiseen luolaan. Tästä tulee kumminkin olla asemakaavassa määräys. Autopaikoi-

tuksen kustannukset nousevat toteuttamistavasta riippuen. Ympäristön kannalta laadukkaimmat 

ratkaisut ovat haastavampia toteuttaa ja näin ollen kustannukset ovat monesti suuremmat.  

Taulukossa 4 on esitetty autopaikoituksen kustannuksia. Lähteenä on käytetty Helsingin kaupungin 

autopaikkatyöryhmän suuntaa-antavia autopaikan toteuttamiskustannuksia, joita on muokattu Tu-

run hintatasoon sopivammaksi haahtelaindeksillä. Kustannuksiin vaikuttavat alueiden erityispiir-

teet, kuten maaperän laatu, pohjaveden korkeus, meriveden vaikutus, pysäköintijärjestelyn koko 

sekä rakennusalan suhdanne ja markkinatilanne. (Autopaikkojen toteuttamiskustannukset ja niiden 

kohdistuminen nykyistä suuremmassa määrin autopaikkojen käyttäjille s 7.) 
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Taulukko 4. Autopaikoituksen suuntaa-antavat toteuttamiskustannukset  

 

Ongelmaksi tonttikohtaisissa pysäköintipaikoissa keskustan tonteilla on niiden viemä tila. Autot 

vievät tilaa niin pihan leikki- kuin oleskelupaikoiltakin. Tämä näkyy tonttien pihamaiden viihtyi-

syydessä. Tonteilla rakennusoikeus pyritään asemakaavoituksessa määrittelemään niin, että tontille 

mahtuu kohtuudella sen kaikki tarvittavat toiminnot, niin leikkipaikat, pihan muut toiminnot kuin 

autopaikatkin.  

Korkealla tehokkuudella rakennettaessa pihamaalle sijoittuvista autopaikoista on, ainakin osiltaan, 

luovuttava. Tonttitehokkuuden noustessa yli 0,75 joudutaan siirtymään maantasopaikoituksesta 

muihin ratkaisuihin. Tällaisessa tapauksessa on sovellettava taloudellisesti katsoen kalliimpia, mut-

ta asukkaan ja kaupunkilaisen mielestä pihamaan tilajaon kannalta ehkä viihtyisämpiä ratkaisuja. 
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6 Täydennysrakentamisen kustannukset, esimerkkejä käytän-
nöstä 

Tässä luvussa esitellään laskelmien pohjana olevien tietoaineisto, sekä pohjamateriaalin avulla teh-

dyt esimerkkilaskelmat. Laskelmia on tehty yhteensä neljä kappaletta. Tulevien korjauskustannus-

ten arviointi toteutettiin selvittämällä hankkeiden kustannuksia suoraan toimittajilta, alan kirjalli-

suudesta sekä toteutuneiden hankesuunnitelmien kustannustarkasteluna. Alueen korjauskustannus-

ten tasoa ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä on avattu luvussa 4. 

6.1.1 Tutkimusalueen rakennuskustannusten taso 

Tutkimusalueen rakentamisen kustannustasoa selvitettiin alueella toimivien yritysten saadun tiedon 

avulla. Asiantuntija arvion perusteella saadun uudisrakentamisen kustannusten taso liikkuu tutki-

musalueella 2200–2500 €/k-m2. Uudisrakentamisen kustannustaso alueella vaihtelee mm. maapoh-

jan ja toteutetun paikoituksen mukaan. Alueen lähtökohtaisena uudisrakentamisen kustannuksena 

on käytetty arvoa 2200 €/k-m2, jota on korjattu esimerkeissä hankekohtaisesti arvioiduilla lisäkus-

tannuksilla. Erilaisten esimerkkihankkeiden kustannustasoa verrattiin uudisrakentamiskustannusten 

tasoon.  

Esimerkkihankkeiden toteuttajayhtiönä toimii Turun keskusta-alueen vuosien 2000- 2008 välisenä 

aikana rakennettujen kerrostalojen keskimääräisen talokoon omaava yhtiö. Yhtiö on kuusi kerrok-

sinen ja kerrosalaltaan 3600- km2. Hankkeista saatavaa tuottoa on peilattu yhtiön vanhalle raken-

nusmassalle toteutettaviin korjauskustannuksiin. Laskelmien tarkkuudesta johtuen esimerkkien 

kustannusten ja hyötyjen tarkastelu sijoittuu täydennysrakentamisen prosessissa hankesuunnittelu-

vaiheeseen. 

6.1.2 Uudisrakentamisesta saatavien tuottojen arviointi 

Keskusta-alueen rakentamisen tuottoja tarkasteltiin peilaten niitä uudisrakentamisesta maksettuihin 

toteutuneisiin kauppoihin. Tällä hetkellä uudiskohteiden hintataso keskusta- alueella liikkuu 2600–

4200 €/m2 välillä. (liite 5.) 

Laskelmissa on oletettu rakennusoikeuden arvoksi maankäyttösopimuskorvauksen maanarvonnou-

sun tasoa vastaava alueittainen hinta(liite.2), jota on korjattu 25 % ylöspäin yksityisen myydessä 

rakennusoikeuttaan eteenpäin. 

Täydennysrakentamisen kannattavuuden arvioinnissa otettiin 5- 10 % riskivara- korjaus kustannus-

ten nousun ja lisärakentamiskustannusten nousun sekä myyntihintojen laskun kompensoimiseksi 
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Täydennysrakentamisesta saatavaa hyötyä on lähestytty kahdella tavalla. Toisessa vaihtoehdossa 

taloyhtiö rakennuttaa hankkeen itse. Tässä vaihtoehdossa on oletettu, että yhtiö ottaa hankkeen to-

teuttamiseksi rakennuttajakonsultin. Rakennuttamisen aikaansaama kustannuslisä hankkeelle on 

arvioitu olevan 10 %. Toisessa vaihtoehdossa yhtiö toteuttaa kaavanmuutoksen ja myy rakennusoi-

keuden eteenpäin toteuttajataholle. 

Rakennushankkeet poikkeavat yleisesti merkittävästi toisistaan ja tontin paikallisilla ominaispiir-

teillä on suuri merkitys kustannusten muodostumiseen, joten annetut esimerkkilaskelmat ovat suun-

taa-antavia ja niihin tulee suhtautua varauksella. 

6.1.3 Elementtirakenteena toteutettu asuintalon korottaminen 

Työssä yhtenä täydennysrakentamisen muotona nousivat esiin 1970- luvun kerrostalot mahdolli-

suus sijoittaa niiden katolle uutta rakennetta. Lisäkerrosrakentamista ei alueella ole toteutettu, joten 

mahdollisen kustannustason selvittämiseksi vertailevaa kustannustasoa haettiin muualta maasta. 

Perinteisen lisäkerrosrakentamisen vertaileva kustannustieto löytyi Vaasasta. Suhteellisten kustan-

nusten selvittämiseksi lisäkerrosrakentamisen tasoa verrattiin samalle alueelle, ja samaan ajankoh-

taan, sijoittuvaan uudisrakentamisen kustannustasoon.  

Kyseinen yhtiö lähti toteuttamaan kolmen kolmikerroksisen talon korottamista kerroksella. Hank-

keeseen liittyi myös hissin lisääminen yhtiön rakennuksiin. Hanke toteutetaan elementtirakenteena. 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 4 miljoonaa, josta hissien (6 kpl) osuus oli 

1060000€. Asuinneliöitä hankkeella saadaan aikaiseksi yhteensä 895 m2. Kun hissien osuus vähen-

netään kokonaiskustannuksista ja jaetaan erotus neliöille, niin hankkeen kustannukseksi saadaan 

3285 €/m2. Vertailevan uudisrakentamisen kustannustiedon saamiseksi lähestyttiin toista alueella 

toimivaa rakentajayritystä. Heillä oli valmistumassa 2010 kesällä uudisrakennus, jonka uudisraken-

tamiskustannukset olivat, n. 2200 euroa /m2. Kustannustaso kerroksen korottamiselle oli siis n. 

1,48-kertainen uudisrakentamiskustannukseen nähden. 
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Kuva 8. 1970-luvun kerrostalot (Pohjalainen 12.3.2009) 

Esimerkkilaskelma 1.(liite 4.)  

Esimerkkiyhtiö lähtee toteuttamaan kiinteistölleen lisäkerrosrakentamista. Tavoitteena yhtiöllä on 

lisätä rakenteeseensa yksi kerros lisää. Esimerkkitaloyhtiö toteuttaa keskusta-alueelle lisäkerroksen 

niin, että rakennusoikeutta lisätään 500 k-m2. Maankäyttösopimusmaksuna yhtiö maksaa 63000 € 

(280€/k-m2*500 k-m2*0.45). Lisäkerrosrakentamisen rakentamiskustannusten ovat verrattain kor-

keat muiden esimerkkien kustannustasoon nähden (3190€/m2). Tehty laskelma Turun keskusta-

alueelta osoittaa, itsenäisesti toteutetun lisäkerrosrakentamisen ja huoneistojen myynnin kustan-

nukset ylittävät siitä saadun hyödyn. Yhtiön lähtiessä toteuttamaan lisäkerrosrakentamista itsenäi-

sesti jäisi se nyt tappiolle toteuttamastaan rakentamisesta. 

Asuntojen myyntihinnan tulisi olla vähintään 3660 €/m2, että yhtiö pääsisi omilleen rakentamis-

hankkeesta. Tämä ei kumminkaan näytä todennäköiseltä, vaikka uudisrakentamisen kustannustaso 

alueella vaihtelee 3000- 4000 €/m2 välillä, kyseessä on kumminkin vanhan taloyhtiön täydentävä 

rakentaminen. Sisään muuttava asukas saa uuden huoneiston, mutta myös kannettavakseen talolli-

sen vanhaa tekniikkaa, joten myyntihinta todennäköisemmin sijoittuu lähemmäksi 3000 €/m2, kuin 

4000€. Nähdyn esimerkin valossa rakennusoikeuden myynti tulee nyt kannattavammaksi kuin ra-

kentaa itse. Itsenäisesti toteutetun hankkeen kustannuksiksi rakentamisen jälkeen jää yhtiölle mak-

settavaa 66 960 €. Pelkkä rakennusoikeuden myynti tuottaa yhtiölle 110 037 €, joka on vanhalle 

rakenteelle jaettuna (110037€/3168m2) 35 €/m2. Rakentamisesta ylijäävän osuuden yhtiö voi sijoit-

taa vanhan rakenteensa tulevien korjauskustannusten kattamiseen. Tämän lisäksi on huomioitava, 

että riskit rakennusoikeuden myynnissä ovat huomattavasti rakentamista alhaisemmat.  
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6.1.4 Kevyenä rakenteena toteutettu asuintalon korottaminen 

Koska perinteisin keinon toteutetun kerroksen korottamisen kustannukset olivat verrattain huomat-

tavat uudisrakentamiseen nähden, (ks. esimerkkilaskelma 1.) niin etsintä kohdistettiin vaihtoehtoi-

siin, kustannuksiltaan edullisempiin vaihtoehtoihin. Rakenteellisesti lisäkerros voidaan hoitaa myös 

toisin kuin edellä mainitussa esimerkissä. Toisenlaisia esimerkkejä toteuttamisesta löytyi Helsingis-

tä ja Järvenpäästä. Helsinkiin on toteuttanut Helsingin asuntotoimisto (ATT), yhdessä arkkitehti-

toimisto Ulpu Tiurin kanssa kevytrakenteisen kerroksen korottamisen. Järvenpäähän on Rauta-

ruukki tehnyt koerakentamisena kevyen rautarakenteeseen perustuvan ratkaisun. Kolmantena teki-

jänä markkinoille on tullut Neapo Oy Uudestakaupungista. Neapo oy valmistaa tehdasvalmisteista 

katolle nostettavaa kevyttä modulia.  

Rakennuskustannuksia tiedusteltaessa Rautaruukki ja Neapo oy arvioivat kustannusten liikkuvan 

uudisrakentamisen kustannusten tasossa, mutta koska kustannukset ovat niin hakekohtaisia, ei tark-

kaa kustannustasoa voitu ilmoittaa. Neapo oy:llä on monta hanketta vireillä, mutta yhtään ei ole 

vielä saatu toteutukseen saakka. Yhtiön edustaja totesi kumminkin modulin rakentamiskustannus-

ten liikkuvan aran hintaraamien sisäpuolella. Kuvassa 9 on esitelty asumisen rahoitus- ja kehittä-

miskeskuksen, normaalien arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra- ja asumisoikeushankkeiden 

rakentamiskustannusten hintataso. Kuten kuvasta voi tulkita kasvukeskusten, joihin Turkukin las-

ketaan, hintataso liikkuu yli 2200 €/m2.  
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Kuva 9. Ara- hankkeiden rakennuskustannusten taso (rakennuskustannukset 2009) 

Helsinkiin lisäkerrokset toteutettiin termorankarakenteena, julkisivupintana design aaltopelti ja osin 

puurimoitus pellin päällä. Kattoterasseja ei tehty, vaikka uusi kerros oli jonkin verran sisäänvedet-

ty. Uusien asuntojen ulkotilat osuivat olemassa olevien parvekkeiden päälle. Rakennukseen tehtiin 

uusi hissikuilu yhden vanhan asuntolinjan sisään. Vanhojen asuntojen hormit vietiin uusien asunto-

jen läpi uudelle katolle saakka. Uusissa asunnoissa oli nykymääräysten mukaiset rakenteet ja IV 

(huoneistokohtainen) sekä nostettu lattia. Uusien asuntojen vaatimat VSS tilat saatiin sijoitettua 

kahteen uuteen pistetaloon, jotka toteutettiin samaan aikaan tonttialueelle. Muut yhteistilat ja varas-

tot tehtiin järkeistämällä olemassa olevien talojen maantasokerrosta. Uudet autopaikat saatiin myös 

mahtumaan tonteille. Kustannukset olivat karkeasti ottaen uudisrakentamisen tasoa. (Ulpu Tiuri 

2009.)  

Oheisissa laskelmissa kevytrakenteen kustannustasoksi on määritelty Turun keskusta-alueen lähtö-

kohtainen uudisrakentamisen taso (2200 €/m2), jota on korotettu saadun tiedon valossa 10 % (kar-

kea uudisrakentamiskustannusten taso). Hankkeen pienuudesta johtuen neliökustannusta on koro-

tettu vielä 5 %.  

Kuvassa 10. On näytetty Helsinkiin, Laajasaloon tehty kevytrakenteisen lisäkerrosrakentamisen 

julkisivukuva. 

    
- 60 -



 

 

 

Kuva 10. Laajasalon kiinteistöt oy (Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri Oy) 

Esimerkkilaskelma 2.(liite 5.) 

Esimerkkitaloyhtiönä toimii samainen 3168 m2 6 kerroksinen kerrostaloyhtiö. Yhtiö toteuttaa lisä-

kerroksen rakentamisen niin, että rakennusoikeutta lisätään 500 k-m2. Maankäyttösopimusmaksuna 

yhtiö maksaa saman 63000 € (280€/k-m2*500 k-m2*0.45), minkä edellisessäkin esimerkissä. Ra-

kentamiskustannusten ovat edelliseen esimerkkiin nähden huomattavasti alhaisemmat 2530€/m2, 

johon rakennuttamisesta lisätään 10 %. Tällöin kustannustaso nousee 2783 €/m2. Asuntojen myyn-

tihinta pysyy saman 3500 €/m2. Huoneistoala lisääntyy 440 m2. Nyt rakentajayhtiön ja rakennus-

oikeuden myyvän yrityksen taloudellisella tuotolla on selvä ero. Yhtiön itse toteuttaman kerroksen 

korottamisen tuloksi muodostuu 248 427 €, jos tuotto jaetaan asuinneliöiden mukaan niin vanhan 

kannan korjaukseen jää on 78 €/m2. Rakennusoikeuden myynnistä yhtiö saa saman, minkä edelli-

sestäkin esimerkistä 110 037 €, eli 35 €/m2. 

 

Kuva 11. Case Järvenpää (Rautaruukki)  
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6.1.5 Ullakkorakentaminen 

Ullakkorakentamisen kustannustasoa on arvioitu kirjallisuuden ja uudisrakentamiskustannusten 

perusteella. Tähän päädyttiin, koska kohdealueella toteutetut rakennushankkeet ovat jo sen verran 

vanhoja, että ne eivät anna luotettavaa tietoa nykyhintatasosta. 

Hannu Tomminen toteaa kirjassaan ”Ullakkorakentaminen” s.36 seuraavasti; ”Palkkakustannukset 

muodostuvat 30-40 % korkeammaksi kuin uudisrakentamisessa tilojen, tehottoman työajan, työn 

vaiheistamisen hankaluuksien sekä työn yllätyksellisyyden vuoksi. Lisäksi työläitä sovituksia jou-

dutaan tekemään paljon. Tavarahukka on uudisrakentamista 10 % suurempi. Kattomuotojen erikoi-

suuden sekä rakennuksen epäsäännönmukaisuuksien vuoksi hukkapaloja syntyy enemmän. Kulje-

tus kustannukset muodostuvat 100% ja välivarastointi 20 % suuremmiksi. Lisäksi suunnittelukus-

tannukset ovat suuremmat mahdollisten muutosten ja yksityiskohtien vuoksi.”  

Em. perusteella ullakkorakentamisen kustannus kohdealueella on määritelty seuraavanlaisesti. 

Uudisrakentamisen kustannustason ollessa= 2200 €/m2. 

Tavallisesti rakentamisen kustannusjakauma on seuraavanlainen: (talonrakentamisen kustannusja-

kauma 2008 dia 26.)  

1. Työn osuus on 39 %,  

2. suunnittelun ja palveluiden (Suunnittelu logistiikka, varastot, liike-elämä) 17 %  

3. Tuotteet 44 % 

Näin ullakkorakentamisen tapauksessa. Työn osuuden ollessa normaalisti 39 % rakennushankkees-

sa. Ullakkorakentamisen tapauksessa, työn osuuden kustannusten nousu on 35 %, joka nostaa kus-

tannusten sen osuudeksi 1158 €/m2. Tuotteiden ollessa normaalisti 44 %. Nousee sen osuus ullak-

korakentamisessa 10 %, nostaen sen osuuden 1064 €/m2. Suunnittelun, joka on arvioitu normaalisti 

olevan n. 7 % osuuden kustannusten nousu arvioitu nousu 50 %, joten suunnittelun kustannukset 

nousevat 231 €/m2. Kuljetusten kustannusten on arvioitu olevan n. 2,5 %, koko hankkeen kustan-

nuksesta. Kustannusten on arvioitu nousevan 100 %, nostaen sen osuudeksi 110 €/m2 kokonaiskus-

tannuksista. Varastoinnin osuudeksi on kokonaiskustannuksista arvioitu olevan normaalisti (2,5 %). 

Ullakkorakentamisessa sen osuus nousee 20 % nousten 66 €/m2. Muiden kustannusten osuuden 

pysyessä entisellään 5 % = 110 €/m2, ullakkorakentamisen kustannustasoksi muodostuu tällöin yh-

teensä 2740 €/m2. 
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Esimerkkilaskelma 3. (liite 6.) 

Vanhojen ullakoiden rakentamista on kaupungin alueella harrastettu jo pidemmän aikaa. Esimerk-

kilaskelmassa käytetään jo aikaisemmin määriteltyä teoreettista ullakkorakentamiskustannusta. 

Vanhojen arvorakennusten ullakoiden rakentaminen uudisrakentamista kalliimpaa, mutta rakennus-

ten ullakkojen uniikkien tilojen myyntihinnat ovat myös tavallista korkeammat. Ullakkotilojen 

myyntihinnaksi on arvioitu muodostuvan 4000 €/m2. Uudisrakentaminen toteutetaan nyt rakennuk-

sen hissihankkeen yhteydessä.  

 

Kuva 12. Ullakkorakentamiselle otollista tilaa (Anni Tamminen) 

Hissihankkeen yhteydessä on vanhalle ullakolle suunniteltu asumista. Ullakko on tällä hetkellä va-

rastotilana. Tilat on merkattu yhtiöjärjestyksessä osakashallintaan kuuluvaksi tilaksi, joten käyttö-

tarkoituksen muuttamiseen tarvitaan koko osakaskannan hyväksyntä. Hanketta on saanut yhtiössä 

hyvän vastaanoton ja hanke toteutetaan osakkaiden hyvässä yhteisymmärryksessä. Uudet tilat va-

rastoille saadaan järkeistämällä ensimmäisen kerroksen tiloja. Näin varastotilat siirretään paremmin 

saavutettaviin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen. Ullakolle saadaan sijoitettua yhteensä 264 m2 

(300 k-m2) uutta asuintilaa. Yhtiön toteuttaessa itse hankkeen rakennuskustannuksiksi muodostuu 

2740*1.10 % = 3023 €/m2, rakentamiskustannuksiksi muodostuu siis 798309 €. Ullakkohuoneistot 

myydään 4000 €/m2 hintaan, joten hinnaksi muodostuu 264*4000=1056000. Hissi sijoitetaan por-

rashuoneeseen. Hissin kustannuksiksi arvioitiin 200 000 €. Tähän haettiin aran hissiavustusta, jota 

myönnettiin 50 % koko hankkeen kustannuksista. Tämän lisäksi kaupunki myönsi yhtiölle oman 

hissiavustuksensa 5000 €. Avustusten jälkeen maksettavaa siis jäi 115000 €. Kun summa vähenne-

tään asuntojen myyntivoitosta, yhtiölle jää muiden korjausten maksamiseen vielä 50 €/m2. Raken-

nusoikeuden myynnin tapauksessa yhtiö saa katettua ullakkohuoneistoista saatavilla tuloilla pääasi-

assa hissin rakentamiskustannukset. 
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6.1.6 Uudisrakentaminen 

Esimerkkilaskelma 4. (Liite 7.) 

Taloyhtiön tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, joten yhtiö päättää lähteä selvittämään tonttinsa 

täydentämistä uudisrakenteella. Asemakaavan muutosta haetaan ja se saa myönteisen päätöksen. 

Uudelle rakennusalalle suunnitellaan 1500 k-m2 kokoinen uusi kerrostalo. Yhtiön itse toimiessa 

itse rakennuttajana konsultin kanssa rahaa jää vanhojen rakenteiden korjauksiin 165 €/m2. Uudisra-

kentamisen tapauksessa autot sijoitetaan maan alle. Rakennusoikeuden myynti tuottaa 105 €/m2.  

6.1.7 Esimerkkilaskelmien tulokset 

Tulokset rakentamisen tuottojen ja kustannusten välillä osoittavat hankkeet kannattaviksi. Suurta 

lottovoittoa yhtiön täydentämisestä ei voida kumminkaan sanoa syntyvän. Suurin voitto rakentami-

sessa kumminkin saadaan uudisrakentamisen yhteydessä. Esimerkeistä näkyy rakennuttamisen ai-

heuttaman rahavirran olevan suurempi kuin pelkällä rakennusoikeuden myynnillä saavutetun. Ra-

kennusoikeuden myynnin avulla yhtiö saa vaihtoehdosta riippuen +110 037 € - +334 037 €. Itse 

rakennuttamalla tuotot/ tappiot vaihtelevat -66 960 - +523 427€ välillä. Itse rakennuttamalla tuotto 

on siis rakennusoikeuden myyntiä suurempi. Lukuun ottamatta lisäkerrosrakentamista elementtira-

kentein, jolloin rakentamisen kustannukset ylittävät siitä saatavat tuotot. 

Rakennusoikeuden myynti 

Vanhan rakenteen korjauksiin esimerkkiyhtiöllä jää rakennusoikeuden myynnin tapauksessa, 

2€/m2-105€m2. Korjauskustannuksiin peilaten yhtiö voisi saada uudisrakentamisesta saatavilla tuo-

toilla katettua lievät betonijulkisivun korjauskustannukset (30 -100 €/m2), Muuratun ja rapatun jul-

kisivun korjaukset (65-85 €/m2) tai mahdollisesti eristerappauksen kustannukset (80-150 €/m2). 

Lisäkerrosrakentamisen osilta tulee myös muistaa, että jos yhtiö suunnittelee katon korjaamista, 

niin kerroksen korottamisen tapauksessa kattokorjauksen kustannukset voidaan välttää ainakin osit-

tain lisäkerroksen sijoittuessa vanhan vesikaton päälle. Tällöin säästytään uuden katon rakentami-

selta. Lisäkerroksen rakennusoikeuden myynnistä saatavilla tuotoilla yhtiö voi kattaa mahdollisesti 

myös betonijulkisivun lievät korjauskustannukset (30–100 €/m2). 
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Rakennuttaminen 

Yhtiön rakennuttamisen tapauksessa lisäkerros elementtirakenteena tuottaa yhtiölle lisämaksettavaa 

-66 960 €. Kevytrakenteesta saatavilla tuotoilla 78/m2 yhtiö voi korjata betonijulkisivun lievät kor-

jaukset (30–100 €/m2), mahdollisesti myös muuratun ja rapatun julkisivun korjaukset (65–85 €/m2). 

Parvekeremontin kustannukset ( 

Asioilla on kumminkin omat hyvä ja huonot puolensa. Yhtiön toteuttaman rakennuttamisen riskit 

ovat huomattavasti rakennusoikeuden myyntiä suuremmat. Siinä missä myynti on sangen yksinker-

tainen toimitus, niin rakennuttaminen taas vaatii yhtiön toimielimiltä paljon. Yhtiön toimiessa ra-

kennuttajana tulee sen hoitaa itse rakennuttamisprosessin läpivienti, rahoituksen hankkiminen 

hankkeelle sekä tilojen myynti ja markkinointi. Yhtiölle lankeaa myös vastuu rakentamisen loppu-

tuloksesta, yhtiö on vastuussa aiheutetuista rakennusvirheistä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 
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7 Täydennysrakentamisen prosessi 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi rakentamishankkeen vaiheet kuvitteellisen taloyhtiön avulla. 

Täydennysrakentamisen prosessi lähtee yhtiössä tavallisesti liikkeelle yhtiön miettiessä tulevien 

korjausurakoiden valmistelua ja sen rahoittamista. Täydennysrakentaminen voidaan parhaiten to-

teuttaa jonkin suuremman perusparannushankkeen yhteydessä. Jos hanketta ei tällöin kumminkaan 

toteuteta, niin on hyvä, että täydennysrakentamisen mahdollisuudet on selvitetty. Näin korjaustyöt 

voidaan suunnitella niin, että jos yhtiö päättää myöhemmässä vaiheessa kumminkin lähteä toteut-

tamaan täydennystä, tehdyillä korjauksilla ei estetä täydennyshankkeen myöhempää toteuttamista, 

vaan pikemminkin varataan mahdollisuudet sen helpompaan toteuttamiseen. 

Kuvitteelliselle yhtiöllemme lankeaa pitkäntähtäimen suunnitelman mukaan erisuuruisia remontteja 

muutaman vuoden sisään. Tästä syystä yhtiö lähtee selvittämään rakennuskantansa kuntoa tarkem-

min. Yhtiöllä on tavoitteena selvittää täydennysrakentamisen keinovalikoimaa. Mielessään täyden-

tävän rakenteen aiheuttaman positiivisen rahavirran turvin rahoittaa tulevat korjausprojektit.  

7.1.1 Päätös hankesuunnitelman teosta 

Yhtiö voi lähteä toteuttamaan hankesuunnitelmaa hallituksen päätöksen turvin, mutta hakkeen tu-

levan onnistumisen vuoksi yhtiön asukkaita ja osakkaita tulee informoida hyvin koko hankkeen 

ajan. Taloyhtiön päätökset kumminkin sanelevat sen, onnistuuko hankkeen toteuttaminen tai ei. 

Asunto-yhtiön suurien perusparannushankkeiden toteuttaminen tulisi lähteä liikkeelle kuntokartoi-

tuksen pitkän tähtäimen suunnitelman aikataulun mukaisesti. Ajantasaisen kuntoarvion pohjalta 

voidaan ennakoida tulevien hankkeiden toteuttamisaikataulua ja valmistautua tuleviin suuriin kor-

jauksiin. Tulevan hakkeen alustamiseksi yhtiön tulee pitää asukkaansa tietoisina hakkeen toteutta-

misaikatauluista. Esimerkiksi yhtiön pitämät asukasillat on hyvä foorumi asioiden tiedottamiseen ja 

asiasta keskustelemiseen.(Virta 2007.) 

Suurten perusparannushankkeiden suunnittelu ja rakennuttamistehtävät ovat siinä määrin laajoja, 

että suunnittelijakonsultin palkkaaminen hankesuunnittelun tekoon on aiheellista. Tällöin yhtiön 

hallitus tai sen edustaja voi lähteä tutkimaan tuleva täydennys ja korjaushanke silmälläpitäen, sopi-

van hankesuunnittelijan kytkemistä mukaan prosessiin. Hankesuunnittelijan valitsee taloyhtiön hal-

litus.  

Suurissa hankkeissa yhtiö voi myös perustaa erillisen asukkaista kootun työryhmän ideoimaan 

hanketta ja ilmaisemaan kantaansa haketta koskevissa kysymyksissä. Suuriin korjaushankkeisiin 
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voidaan luontevasti liittää myös asukkaiden haluamaa korjausrakentamista. Avoin tiedottaminen 

yhtiön sisällä on hakkeen läpiviennin kannalta ensiarvoisen tärkeää.  

Hyvin toteutetussa hankesuunnittelussa osakkailla on aito valinnanmahdollisuus. Hankesuunnitte-

lun osuus on kokonaiskustannuksista pieni (0,3-3 %), joten siihen kannattaa panostaa. Hankesuun-

nittelu kannattaa tehdä huolella, sillä n. 80 % koko hankkeen kustannuksista sidotaan tässä vaihees-

sa (Virta 2008. kiinteistölehti 7/2008.) 

7.2 Hankesuunnitelma 

Hankesuunnitelma lähtee liikkeelle kiinteistön perustietojen kartoituksella. Täydentävän rakenteen 

sijoittuminen jo osin rakennetulle kiinteistölle vaatii selvityksen tontin kaavallisesta tilanteesta. 

Selvittää tulee mm. onko yhtiö käyttänyt jo rakennusoikeutensa kokonaisuudessaan ja minkälaiset 

kaavalliset valmiudet täydentämiseen alueella on. Asemakaavamääräyksillä voidaan myös ohjata ja 

rajoittaa joitain tontilla tapahtuvia toimia esimerkiksi joidenkin julkisivumateriaalien käyttöä, joten 

tietojen selvittäminen on oleellista myös korjausrakentamisen kannalta. Tässä vaiheessa rakennuk-

selle tehdään myös sen ominaisuuspiirteiden katsaus niin kaupunkikuvan kuin arkkitehtuurinkin 

kannalta sekä rakennushistoriallinen yleiskatsaus ja kartoitetaan arvokkaat säilyttämisen arvoiset 

rakennusosat ja tilat. Osio korostuu jos hanke kohdistuu rakennustaiteellisesti tai historiallisesti 

merkittävään kohteeseen. Perustietoja kerätään myös rakennuksen tilajaosta, pinta-aloista ja teh-

dyistä korjauksista. Tontin ja rakennuksen perustietojen selvittämisessä mm. pääpiirustukset sekä 

tonttikartat toimivat lähtöaineistona.  

On otettu huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä soveltuvuus aiottuun 

käyttöön (MRL 117 §) 

On huolehdittu siitä, että historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia 

tai kaupunkikuvaa ei turmella (MRL 118§) 

Oleellisena osana hankesuunnittelua on kartoittaa yhtiön korjaustarpeet. Kuntokartoituksen tueksi 

yhtiön olisi hyvä tehdä tarkemmat kuntotutkimukset koskien tulevaa perusparannushanketta. Eri-

tyisesti silloin kun on kyse suurista hankkeista, julkisivu, parveke, käyttövesi- ja viemäristö, kunto-

tutkimus on ehdoton rakenteiden kunnon selvittämiseksi (Virta 2007). Näin yhtiö tarkentaa tulevan 

korjauksen mahdollisia toteutusmahdollisuuksia ja hankkeen sille aiheuttamaa tulevaa kustannus-

taakkaa. Hankesuunnitteluun palkatun suunnittelijan kanssa yhtiö tekee eri toteutusvaihtoehtojen 

arviointia ja analyysejä työn toteuttamisesta, hankkeen kustannusrakenteesta, riskeistä ja teknisestä 

toteutuksesta. Eri toteutusvaihtoehtoja tulee tarkastella kriittisesti ja valita tilanteeseen parhaaksi 

soveltuva vaihtoehto. Hakesuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen toteuttamistarpeet ja vaihto-

    
- 67 -



 

ehdot sekä asetetaan hankkeelle täsmällistä laajuutta, kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevat 

tavoitteet. 

Jos yhtiöllä on tarkoituksenaan täydennysrakentamisen turvin rahoittaa osa peruskorjaushankkeen 

kustannuksista, tulee sen tässä vaiheessa selvittää myös kiinteistönsä lisärakentamismahdollisuudet. 

Taloyhtiön lisärakentamismahdollisuuksien kartoitus sisältää selvitykset talon rakenteellisesta kes-

tävyydestä sekä tontin että kiinteistötekniikan valmiuksista uuden rakenteen vastaanottoon. Kiin-

teistön mahdollisuudet täydentää kiinteistöä voi löytyä mm. rakennuksen ullakkotiloista tai mah-

dollisesti jopa tontin vapaa-alueilta. Selvityksen perusteella voidaan tehdä luonnokset mahdollisen 

lisärakenteen toteuttamisesta. Tämän alustavan luonnossuunnittelun jälkeen tulee käydä viran-

omaisneuvottelut ainakin rakennusvalvonnan, asemakaava-arkkitehdin ja paloviranomaisen kanssa, 

jos kyseessä on kaupunkikuvaltaan tai rakennushistorialtaan arvostettu rakennus neuvotteluja käy-

dään myös museoviranomaisen kanssa.  

7.2.1 Viranomaisneuvottelut 

Hankesuunnitteluvaiheeseen kuuluu vierailu rakennusvalvonnan asemakaavoittajan luona. Tehtyjä 

luonnoksia käytetään pohjana tulevan hankkeen suunnitteluun. Rakennusvalvontaviranomainen 

tarkastaa hankkeen mahdollisuudet, sekä ohjaa suunnittelua haluttuun suuntaan. Valvontaviran-

omainen määrittää mm. tarvittavan lupamenettelyn tyypin. Usein hankkeen toteuttaminen voi edel-

lyttää asemakaavanmuutoksen käynnistämistä. 

Paloviranomainen tarvitsee selvityksen mm. kuinka tontilla järjestetään mahdollinen pelastusajo-

neuvon kulku, jos hankkeella katsotaan olevan kulttuurihistoriallisia, kaupunkikuvallisia tai histori-

allisia arvoja niin yhteys tulee ottaa myös museoviranomaiseen. Museoviranomainen ottaa kantaa 

suunnitelmien vaikutuksista rakennettuun kulttuuriympäristöön. Lausuntojen pohjana käytetään 

yleensä rakennusinventointeja. Museoviranomaisten laatimia inventointeja käytetään suoraan myös 

kaavoituksen selvitysmateriaalina. 

Neuvottelujen jälkeen taloyhtiön hallitus käy läpi hankesuunnitelman, joka viedään taloyhtiökoko-

uksen käsiteltäväksi. Yhtiökokouksella on valta päättää yhtiön seuraavista toimenpiteistä. 

Hankesuunnitteluvaihe loppuu hankeohjelman tekoon, mihin suunnittelija kirjaa yhtiökokouksen 

päätöksen mukaan valitut toimenpiteet (Virta 2008). Jos prosessi on mennyt myötätuulessa eteen-

päin, päästään käynnistämään hankkeen suunnitteluvaihe ja mahdollinen asemakaavan tai poikke-

usluvan haku. 
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7.3 Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutos lähtee käyntiin kun hakemus siitä saapuu ympäristö- ja kaavoitusvirastoon ja 

se otetaan mukaan kaavoitusohjelmaan. Mukaan liitetään todistus tontin omistajuudesta tai hallin-

nasta jota muutos koskee. Todistukseksi kelpaa mm. kauppakirjan jäljennös. Kun asemakaavamuu-

tos tulee vireille alkaa prosessi, jonka aikana ehdotettu kaavanmuutos asetetaan julkisesti nähtävil-

le. Kaavasta ja sen ratkaisuista saa esittää mielipiteitä ja jättää muistutuksia. Tämän lisäksi asema-

kaavasta pyydetään lausunnot niiltä tahoilta joita katsotaan kaavan vaikuttavan. Päämääränä on 

mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä asian käsittely, jonka lopputuloksena tehdään osapuolia tyy-

dyttävä kaavanmuutos. Kaava hyväksytetään sen vaikutuksellisuudesta riippuen, joko ympäristö- ja 

kaavoituslautakunnan tai kaupunginvaltuuston käsittelyssä. 

7.4 Suunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään varsinaisten piirustusten tekoon. Suunnittelua voidaan 

tehdä samaan aikaan rinnasteisena asemakaavanmuutosprosessin kanssa. Tämän vaiheen päätarkoi-

tuksena on laatia hankkeen pää- rakenne ja LVIS- suunnitelmat. Tehtyjen suunnitelmien pohjalta 

luodaan hankkeelle kustannusarvio. Suunnitelmat tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisel-

la, joka myöntää hankkeelle rakennusluvan kun kaikki rakentamista alustavat toimet on suoritettu. 

7.5 Toteutus 

Rakentamispäätös voidaan tehdä, kun kaikki rakentamiselle asetetut edot täyttyvät. Asemakaavan-

muutos on saanut lainvoiman tai rakentamiselle on myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupa on 

myönnetty. Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan siirtyä seuraavaan, eli rakentamisvaiheeseen. Pää-

tös rakentamisesta voidaan tehdä enemmistöpäätöksenä, mutta päättäminen voi vaatia myös osak-

keenomistajien yksimielisyyttä mm. silloin kun kajotaan sellaiseen tilaan, joka on osakeluetteloon 

merkitty osakkeenomistajien yhteiseen käyttöön.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta taloudel-

lisesti järkeviä vaihtoehtoehtoja, tutkimusalueen sisäisien täydennysrakentamisen vaihtoehtojen 

kustannusvaikutuksia, sekä selvittää rakennusprosessin kulku aina esiselvityksistä rakentamiseen 

asti.  

Kunnan palveluverkoston käyttökustannukset tuottavat 70-90% alueiden käyttömenoista. Suurim-

man virheen, minkä kunta voi tehdä alueensa kehittämisessä, on päästää suunnittelematon haja-

asutus leviämään alueilleen niin suureksi, että tihentyvä asutus alkaa vaatia kunnan palveluita osak-

seen. Tämän suunnittelematon kasvu aiheuttaa näin kehittyessään suuret kustannukset puoleensa, 

kun kunta alkaa panostaa alueen hallitumpaan kehittämiseen. Alueelta puuttuu taajamalle tyypilli-

set ominaisuuspiirteet, palveluverkko, kaupalliset palvelut sekä yleiset alueet. Jälkiviisaus on paras 

viisaus! Mitä kunnan olisi pitänyt tehdä ennen rakenteen hajautumista, olisi ollut alueen ottaminen 

mukaan hallittuun kehittämiseen kaavoituksen ja maapolitiikan keinovalikoiman suomin keinoin. 

Maapolitiikan keinoin lunastettu raakamaa antaa kunnalle juuri tällaisen mahdollisuuden kehittää 

aluettaan haluamaansa suuntaan tasapuolisesti kaikkia maanomistajia saman lailla kohdellen. Se 

antaa kunnalle mahdollisuuden aikatauluttaa alueen kehitystä, niin, että aluerakenne pysyy kom-

paktin kokoisena maaperän ja rakentamisen osilta katsoa infrastruktuurin kannalta rakentamisen 

kannalta parhaat alueet. Aluetaloudessa infrastruktuurin aiheuttamat kustannukset lisääntyvät alu-

eiden sijoittuessa poispäin jo olemassa olevasta verkostosta. Alueiden sisäisiä verkostorakenteita 

verrattaessa keskenään samanlaisilla alueilla (mm. tehokkuus ja talotyyppi.), kustannuksiin vaikutti 

enemminkin alueen maaperä ja tekniset ratkaisut kuin yhdyskuntarakenteellinen sijoittuminen ole-

massa oleviin verkostoihin. Liikkumisessa huomataan olevan samanlaista ilmiöitä kuin muidenkin 

yllä esitettyjen seikkojen keskuudessa. Etäisyys olemassa olevista verkostoista kasvattaa liikkumi-

sen tarvetta ja harventaa liikkumisen keinovalikoimaa. Ratkaisuksi näillä alueilla nousee auto ja 

sen käyttö. Ratkaisulla on omat rajoitteensa, esimerkiksi lasten liikkuminen tapahtuu ainoastaan 

autolla saattaen, koska toimivaa julkisen palvelun verkkoa ei voida rakentaa liian harvaan asutuille 

alueille. Suureen rooliin kustannuksissa nousi myös kunnan antamat vanhus ja koulukuljetuspalve-

lut. Haja-alueiden asukkaiden vanhetessa nämä kustannukset nousevat vielä entisestään. 

Alueiden sisäisiä kustannuksia tarkasteltaessa talotyypin valinta määrää hyvin pitkälle alueen kus-

tannusten muodostumisen. Asta -tutkimuksen mukaan talotyyppivalinnan kannalta kerrosneliömet-

rien noustessa yli 800 k-m2 ei enää saavuteta suhteellisissa kustannuksissa merkittäviä säästöjä. 

Tämä tarkoittaa, että kunta voi luoda kustannuksiltaan tehokkaita alueita ilman, että sen alueet oli-

sivat pelkkää kerrostaloa. Keskusta -alueilla kerrostalovaltaisuus on perusteltu, mutta rakenne kes-

tää myös kevyemmän ratkaisun. Kaikista edullisimpaan vaihtoehtoon päästään jo olemassa olevia 
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alueita täydentäen. Itse asiassa se luo säästöä. Rakennetuille alueille täydennettäessä voidaan tu-

keutua jo olemassa olevaan palveluverkkoon. Täydentävän alueen sijoittuessa yhdyskuntarakenteen 

sisään liikkumisen tarve myös vähenee. Näillä alueilla kunnalla on myös tarjota autolle vaihtoeh-

toinen liikkumisen muoto. Joukkoliikenteen ylläpito ja käyttö mahdollistuu. 

Se kuinka alue sijoittuu kunnan yhdyskuntarakenteeseen, määrää siis hyvin pitkälle sen kuinka pal-

jon olemme valmiita elostamme maksamaan. Kunnan on aluerakennettaan kehittäessä panostettava 

joko jo valmiiksi rakennettujen alueiden täydentämiseen tai niiden välittömään läheisyyteen. Pa-

rempi on, jos täydentävää rakentamista saadaan sijoitettua jo olemassa olevien alueiden sisään. 

Rakentaminen aiheuttaa aina kustannuksia. Kustannuksia aiheuttaa mm. rakentamisen suunnittelu, 

lupaprosessi, kaavanmuutokset ja itse rakentaminen. Tässä diplomityössä eri rakentamishankkeiden 

kustannuksia on verrattu uudisrakentamiskustannusten tasoon. Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastel-

tiin taloyhtiön ja sen palkkaaman rakennuttajakonsultin yhteistyönä tehtyä rakentamista. Toisena 

vaihtoehtona tutkittiin yhtiön rakennusoikeuden suoraa myyntiä toteuttajataholle. Tonttia täydentä-

vistä keinoista tutkittiin perinteisen ullakkorakentamisen, eli pääsääntöisesti ennen vuotta 1940 ra-

kennettujen rakennusten vaipan sisään rakennettavan asuintilan rakentamiskustannuksia. (liite 6.). 

Toisena vaihtoehtona tutkittiin lisäkerrosrakentamista. Lisäkerrosrakentamisesta on kaksi esimerk-

kiä siitä syystä, että ensimmäisen ”perinteisemmän” vaihtoehdon rakentamiskustannusten taso nou-

si muusta rakentamisesta sen verran korkeammaksi (liite 4.), että päätettiin etsiä lisäkerrosrakenta-

misen vaihtoehdoksi rakenteeltaan toisenlainen vaihtoehto. Tämä perustuu Helsingin kaupungin 

alueelle tehtyyn kerroksen korottamiseen. Toteutus on kevytrakenteinen ja sen hinta liikkuu karke-

asti uudisrakentamisen tasossa. Tämä ”karkeus” otettiin huomioon nostamalla alueen uudisraken-

tamisen hintaa 10 %. Neljäntenä esimerkkinä esiteltiin uudisrakentamiskohteen rakentaminen tyh-

jälle tontinosalle. Tulokset rakentamisen tuottojen ja kustannusten välillä osoittavat hankkeet kan-

nattaviksi. Suurin voitto rakentamisessa saadaan uudisrakentamisen yhteydessä. Esimerkeistä nä-

kyy rakennuttamisen aiheuttaman rahavirran olevan suurempi kuin pelkällä rakennusoikeuden 

myynnillä saavutetun. Asioilla on kumminkin omat hyvä ja huonot puolensa. Yhtiön toteuttaman 

rakennuttamisen riskit ovat huomattavasti rakennusoikeuden myyntiä suuremmat. Siinä missä 

myynti on sangen yksinkertainen toimitus, niin rakennuttaminen taas vaatii yhtiön toimielimiltä 

paljon. Esimerkeissä on otettu huomioon rakennuttamistoiminnan aiheuttama kustannusvaikutus 

yhtiön rakennuttamistoimelle yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa korottamalla rakennuskus-

tannusta 10 %. Ammattimaisen konsultin mukanaolo hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana 

varmistaa hankkeen kitkattoman etenemisen. 

Suurempien tuottojen myötä yhtiön vastuulle siirtyy hakkeen läpivienti, tilojen myynti ja markki-

nointi sekä toiminnan rahoituksen riskit. Toiminnassa täytyy muistaa myös, että yhtiö ottaa raken-
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nuttamisesta seurauksena vastuun aiheutetuista rakennusvirheistä seuraavaksi kymmeneksi vuo-

deksi. Rakennuttamistoiminnan rahoitusta ei ole otettu laskelmissa huomioon, siispä eri toiminnois-

ta aiheutuvien lainamäärien ja niistä korkokulujen arviointi tulee suorittaa, jotta saadaan realistinen 

kuva eri vaihtoehtojen lopullisista kustannuksista ja riskeistä. Laskelmien pohjalta tarkasteltuna, jos 

alueen edellytykset vastaanottaa uutta rakennetta eivät vaadi sen suurempia toimenpiteitä, esimer-

kiksi maaperän tai perustusten suhteen, yhtiön jo olemassa olevalle rakennuskannalle, niin keskus-

tan tontteja kannattaa täydentää, niin uudisrakentamisella, kevyin kerroskorotuksin kuin ullakkora-

kenteinkin. 

Vaikka äskeisten laskemien pohjalta voitiin päätellä rakentamistoiminnan olevan kannattavaa toi-

mintaa, niin alueen kehittäminen taloyhtiön näkökulmasta katsoen vaati melko pitkän perspektiivin. 

Hankkeen läpivienti yhtiön osakkeenomistajien myötämielisin tahdonilmaisuin hankkeen esival-

mistelusta rakentamiseen vaatii yhtiöltä varsin yksimielistä kantaa lähteä edes selvittämään hank-

keen eri vaihtoehtoja. Hankkeen ajan tiedottaminen nousee suureen rooliin. Näin yhtiön osakkaat 

ovat tietoisia hankkeen etenemisestä ja pystyvät tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä hankkeen 

toteuttamisesta ja sen edellytyksistä. Tämä aiheuttaa tällaisille hankkeille ehkä sen suurimman 

haasteen. 

Laki lähtee siitä, että asuinosakeyhtiö on ensisijaisesti perustettu sen osakkaiden asuintarpeen tyy-

dyttämiseen ja asioihin, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia tai vaikutuksia asumiskustannusten 

tasoon, voidaan ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. (AOYL 54§.). 

Hankkeen esisuunnittelu voidaan toteuttaa hallituksen antamalla päätöksellä, mutta hankesuunnitte-

lu tarvitsee jo yhtiökokouksen päätöksen. Hallitus on tätä ennen valtuutettu etsimään sopivaa suun-

nittelijaa toteuttamaan hankesuunnitteluvaiheen suunnittelun. Rakentamiseen kannattaa varata tar-

peeksi aikaa.  
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Asiaa havainnollistamaan alle on koottu taloyhtiön tekemän putkiremontin aikatalutus 

(www.taloyhtiöt.net) 

Yhtiökokous päätös hankesuunnittelusta, syksy 1. vuosi.  

Hankesuunnittelu, helmi-huhtikuu 2. vuosi.  

Hankesuunnitelman esittely osakkaille, huhtikuu 2. vuosi.  

Yhtiökokous, päätös suunnittelusta, huhtikuu 2. vuosi.  

Yhtiökokous, päätös rakentaa , syyskuu 2. vuosi.  

Rakentaminen, lokakuu 2. - kesäkuu 3. vuosi  

Käyttöönotto heinäkuu 3. vuosi   

Kun täydennysrakentamista mietitään osaksi peruskorjaushanketta, on hankesuunnitteluvaihe rat-

kaisevaa aikaa. Tällöin tutkitaan kiinteistön mahdollisuudet täydentää aluettaan. Tässä vaiheessa 

käydään myös neuvottelut asianomaisten viranomaisten kanssa hankkeesta. Nämä neuvottelut toi-

mivat oleellisena tietopohjana tulevalle suunnittelulle. Ne voivat myös asettaa joitain rajoituksia 

tulevalle hankkeelle, jotka pitää ottaa huomioon. Täydentäminen pääsääntöisesti tulee toteutetta-

vaksi kaavanmuutoksen kautta, joten sitä tulee anoa kaupungilta. Hankesuunnitelma päätetään yh-

tiökokoukseen, joka päättää toteutettavista hankkeista ja tulevasta aikataulusta, sekä kaavanmuu-

toksen hakemisesta. Kunnan kaavoittaessa yksityisen maata on se oikeutettu perimään yksityisen 

maan kehittämisestä maan arvonnousuun suhteutettua vapaaehtoisesti neuvoteltavissa olevaa 

maankäyttösopimusmaksua. Sopimusneuvottelut voidaan käynnistää, kun kaavan maankäytön pe-

rusteet on selvitetty. Turku käyttää sopimusneuvotteluja toimittaessa yksityisellä maalla, jolle kaa-

voitetaan yli 300 k-m2. 

Kaavanmuutoksen aikana voidaan aloittaa hankkeen suunnittelu, jonka aikana tehdään hankkeen 

pää-, rakenne ja LVIS- suunnitelmat ja tehdään tarvittavat toimet rakennusluvan saamiseksi. Yhtiö 

voi pyytää tarjouksia rakennusoikeutensa myymisestä jo hankesuunnittelun päättämisen jälkeen 

Tällöin rakennusoikeuden myyntipäätös tehdään ehdollisena kaavanmuutokseen, kun kaava saa 

lainvoiman kaupan ehdot astuvat voimaan. Jos uudet rakennettavat tilat on tarkoitus yhdistää van-

han osakeyhtiön osakekantaan, tarvitaan tämän toimen suorittamiseen oletusarvoisesti yhtiökoko-

uksen 2/3 määräenemmistöpäätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman korottamises-

ta. Jos yhtiöllä on tarkoituksenaan myös rakennuttaa täydennettävät tilat yhtiö etenee rakennuslu-

van jälkeiseen aikaan, jolloin yhtiökokous päättää rakentamisen aloittamisesta.  
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• Jos yhtiö päättää myydä rakennusoikeuden tulisi se tehdä aikaisintaan hankesuunnittelun 

jälkeen. Tällöin yhtiö on jo hyvin selvillä tulevasta rakentamisesta ja rakennuttaja voidaan 

sitouttaa suunnitelmien jatkokehittelyyn yhtiön toiveiden mukaan. 

• Jos yhtiö lähtee rakentamaan tiloja, tulee sen olla vakavarainen ja hyvin perillä siitä mihin 

se on ryhtymässä. Taloyhtiön sisältä löytyy harvoin ammattitaitoa rakennuttamisen toteut-

tamiseen ja pätevän rakennuttajakonsultin hyväksikäyttö on suositeltavaa.  
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LIITE 1 

TURUN RUUTUKAAVAKESKUSTA JA RAKENNUSKANTA                                              

 

Liite 1. Ruutukaavakeskustan rakennusvuodet. Hyvin muusta massasta erottuu keltaisella värillä 

kuvattu vuosien 1950- 1970 luvun rakentaminen. Näiltä alueilta löytyy todennäköisin täydennysra-

kentamispotentiaali. 

    



LIITE 2 
 

TURUN RUUTUKAAVAKESKUSTAN MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORVAUSTEN HINTA-

ARVIOITA                                                                                                                                    

Liitekatta 2. Laskelmissa käytössä ollut kartta ruutukaavakeskustan arvioiduista alueen rakennusoi-

keuden nykyarvoista. Kartan luvut ovat yleistettyjä arvioita alueen rakennusoikeuden nykyarvosta 

ja täydennystä harkittaessa maan-arvonnousu arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

 

    



LIITE 3            
 

RUUTUKAAVAKESKUSTAN MAANOMISTUS                                                                                                                          

 

    



LIITE 4   
 

ESIMERKKILASKELMA 1.  LISÄKERROS ELEMENTTIRAKENTEENA                                                                               

 

 

    



LIITE 5     
 

ESIMERKKILASKELMA LISÄKERROKSEN RAKENTAMINEN, KEVYTRAKENNE                                                           

 

 

    



LIITE 6     
 

ESIMERKKILASKELMA 3. ULLAKON KÄYTTÖÖNOTTO                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    



LIITE 7   
 

ESIMERKKILASKELMA 4. UUDISRAKENNUS TONTILLE                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



LIITE 8  

KESKUSTA-ALUEEN UUDISRAKENNUSKOHTEIDEN MAKSETTUJA NELIÖHITOJA , 

Lähde: www.asuntojenhintatiedot.fi                                                                                           

    

 

Kaupun-
ginosa Huoneisto 

Pinta-
ala Vh m2 valm.vuosi  hissi kunto 

Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 41 167400 4083 2010 3.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 40 158392 3960 2010 2.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 41 162406 3961 2010 2.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 41 166816 4069 2010 3.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 

2 h, kt, 
(alk), s, p 48 185952 3874 2010 2.elo on hyvä 

Keskusta-
Länsi 

2 h, kt, 
(alk), s, p 48 185952 3874 2010 2.elo on hyvä 

Keskusta-
Länsi 

2 h, kt, alk, 
s, p 48 195208 4067 2010 3.elo on hyvä 

Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 40 156490 3912 2010 3.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 41 154980 3780 2010 3.elo on hyvä 
Keskusta-
Länsi 2 h, kt, s, p 48 181400 3779 2010 3.elo on hyvä 
Martti 2 h, k, s 40,5 128166 3165 2009 5.heinä on hyv 
Martti 3 h, k, s 77,5 219509 2832 2009 4.heinä on hyvä 
Martti 3 h, k, s 77,5 206284 2662 2009 3.heinä on hyvä 
Martti 3 h, k, s 73 305115 4180 2009 3.heinä on hyvä 
Martti 3 h, k, s 73 221190 3030 2009 5.heinä on hyvä 
Martti 3 h, k, s 77,5 195500 2523 2009 2.heinä on hyvä 
Martti 3 h, k, s 78,5 233900 2980 2008 4.heinä on hyvä 
    Keskiarvo Keskihajonta   
    3572 564    

 

 

 

 



LIITE 9.1 ja 9.2 
 

KESKUSTA-ALUEEN  KORJAUSTÖIDEN KUSTANNUKSISTA PUTKI- 9.1 JA JULKISIVURE-

MONTIT 9.2                                                                                               

Putkistoremontti/märkätilojen uusimisen saunatilan ja pesutilojen perusparannusten hankesuunni-

telmien hintatiedot 

 

Julkisivuremontit hankesuunnitelmien hintatietoja 
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