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Käsitteet 
Asemakaava  

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laa-

ditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia var-

ten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja 

maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistä-

misen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. (MRL 50 §) 

 

Asunto-osakeyhtiö (taloyhtiö) 

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omis-

taa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jonka pinta-alasta yli puolet 

on asuinhuoneistoja. Osakkeet antavat oikeuden hallita tiettyä huoneistoa tai rakennuksen 

osaa. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jollei päätösvaltaa 

laissa tai yhtiöjärjestyksessä ole uskottu yhtiön hallitukselle. (AsOYL 1. luku 2 § ja 

AsOYL 6. luku 1 §) Työssä käytetään myös puhekielessä yleistä käsitettä ”taloyhtiö” 

asunto-osakeyhtiön synonyymina. 

 

Huoneistoala (htm2) 

Huoneistoala on ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huo-

neiston sisällä olevien kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien raken-

nusosien huoneiston puoleiset pinnat. (Rakennustietosäätiö 2011) 

 

Hyötyala 

Hyötyala-käsitettä käytetään rakennushankkeissa, joissa tilantarve hankesuunnitelmassa 

kirjataan tilaohjelmana. Hyötyala lasketaan huonealoina. Tilaohjelman ja hyötyalan ul-

kopuolelle jäävät yleensä rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, kuten käytävät, 

portaat, porrashuoneet, tuulikaapit, aulat, sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat, kuten 

lämpökeskus ja ilmanvaihtokonehuone. (Rakennustietosäätiö 2011) 

 

Kerrosala (kem2)  

Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen raken-

nusten yhteenlaskettua kerrosalaa. Kerrosalaan ei lasketa mukaan kellareita tai mahdolli-

sia ullakkotiloja, ellei näissä sijaitse rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukai-

sia tiloja. Kerrosalaan luetaan rakennusten kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan 

laskettuina. (MRL 115 §) 

 

Kiinteistökehitys; kiinteistökehittäminen 

Toiminta, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn 

alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. (RAKLI ry 2012) 

 

Kiinteistökehityksen kohteena voi olla esimerkiksi kiinteistön raakamaan muodostava 

maa- tai vesialue, kiinteistöön kuuluva tontti tai tontilla sijaitseva rakennus tai sen osa. 

Kiinteistökehitys voi kohdistua joko suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo ole-

massa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Yksittäisen rakennetun kiinteistön ja siihen kuu-

luvien rakennusten kehittämisestä käytetään myös nimitystä kiinteistöjalostus. (RAKLI 

ry 2012) 

 

Puhekielessä ja arkityylisessä kirjallisessa viestinnässä kiinteistökehityksestä käytetään 

usein synonyymia developpaus. (RAKLI ry 2012) 

 

 



 

 

 

Korjausrakentaminen  

Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Kor-

jausrakentamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi kohteen parempi soveltuvuus tarkoi-

tukseensa (perusparantaminen), kulttuuriarvojen säilyttäminen tai palauttaminen (entis-

täminen) tai kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen (muutosrakentaminen). Usein sa-

malla hankkeella on monia tavoitteita. (RAKLI ry 2012) 

 

Laajentaminen 

Tässä työssä laajentaminen määritellään erääksi täydennysrakentamisen muodoksi. Laa-

jentavaa täydennysrakentamista ovat diplomityön määritelmän mukaan ne toimenpiteet, 

joilla nykyisen rakennuksen kerrosalaa lisätään kasvattamalla rakennuksen fyysisiä mit-

toja. Laajentaminen voi siten olla esimerkiksi lisäkerrosten rakentaminen (vertikaalinen 

laajentaminen) tai rakentaminen nykyisen rakennuksen jatkeeksi (horisontaalinen laajen-

taminen).  

 

Maankäyttösopimus 

Maankäyttösopimukset ovat kuntien tekemiä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen 

liittyviä sopimuksia. Maankäyttösopimuksilla voidaan sopia osapuolten välisistä oikeuk-

sista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavo-

jen sisällöstä. (MRL 91 b §) 

 

Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluon-

nos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä 

voidaan kuitenkin tehdä jo aiemmin. (MRL 91 b §) 

 

Poikkeamispäätös 

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen MRL:ssä säädetystä 

tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. (MRL 171 §) 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi MRL:n 171 §:ssä säädetyin edellytyksin ja 

rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakenta-

mista koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. 

(MRL 175 §) 

 

Purkava täydennysrakentaminen 

Purkavalla täydennysrakentamisella tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä toimin-

taa, jossa rakennusalaa täydennysrakentamista varten vapautetaan purkamalla olemassa 

olevia rakennuksia ja tämän jälkeen rakennusoikeuden lisäyksen kautta saavutetaan en-

tistä tiheämpää kaupunkirakennetta. Nykänen et al. (2013) käyttää vastaavasta toimin-

nasta myös termiä ”korvaava uudisrakennushanke” ja Santaoja (2004) termiä ”purkami-

nen” eräänä täydennysrakentamisen muotona. Santaoja (2004) toteaa että ”täydennysra-

kentamistapana voi olla myös olemassa olevan rakenteen purkaminen. Purkaminen voi 

tapahtua osittain tai kokonaan, jolloin täydennysrakentaminen on saneeraamista, kuten 

vanhojen teollisuusrakennusten purkaminen tai muuttaminen asuinkäyttöön.” 

 

Rakennuttaja 

Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kä-

dessä vastaanottaa työntuloksen (Rakennustietosäätiö 1998). Tässä työssä käsite raken-

nuttaja tarkoittaa erityisesti toimijaa, joka vastaa uudisasuntojen tuotannosta täydennys-



 

 

 

rakentamishankkeessa. Rakennuttaja kantaa siis rakentamiseen ja asuntojen myymi-

seen/vuokraamiseen liittyvän liiketoimintariskin. Rakennuttajana voi toimia esimerkiksi 

sijoittaja tai rakennusliike ja tietyissä tapauksissa myös asunto-osakeyhtiö. 

 

Tontti  

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin (MRL § 78). Tontilla 

tarkoitetaan sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tont-

tina kiinteistörekisteriin (KML § 2). Kaavatontilla tarkoitetaan asemakaavan ja sitovan 

tonttijaon mukaista tonttia, jota ei vielä ole muodostettu kiinteistörekisteriin merkityksi 

rekisteritontiksi eli KML 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi tontiksi. (Tieteen Termipankki 

2015) 

 

Muuntaminen 

Tässä työssä muuntaminen nähdään erääksi täydennysrakentamisen muodoksi. Muunta-

vaa täydennysrakentamista ovat ne toimenpiteet, joilla nykyisen rakennuksen olemassa 

olevia tiloja muutetaan asuinkäyttöön. Muuntamista voi siten olla esimerkiksi ullakko- 

tai kellarirakentaminen. 

 

Taloyhtiö 

Taloyhtiö on etenkin puhekielessä esiintyvä synonyymi asunto-osakeyhtiölle. 

 

Täydennysrakentaminen  

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan yleisesti rakentamista yhdyskuntarakenteen sisään 

tai reunoille. Lisärakentamisella tarkoitetaan rakentamista jo rakennetuille alueille ole-

massa olevan rakennuksen osaksi tai rakennetusta kiinteistöstä erotetulle osalle tonttia. 

(Nykänen et al. 2013) Tässä työssä käytetään pelkästään käsitettä täydennysrakentaminen 

ja käsite lisärakentaminen on diplomityössä sisällytetty täydennysrakentamisen käsittee-

seen. 
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1 

1. Johdanto 

1.1 Tausta 

Kaupungistuminen globaalina megatrendinä aiheuttaa kaupungeissa painetta lisätä asunto-

tuotantoa ja kehittää asumiseen liittyviä ratkaisuja (Easthope & Randolph 2009). Ilmiö kos-

kettaa myös Suomea. Esimerkiksi Helsingin kaupungin väestömäärän arvioidaan kasvavan 

väestöprojektion perusvaihtoehdon mukaan 24 % eli 128 000 asukkaalla ja koko Helsingin 

seudun 450 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä (Vuori & Laakso 2016). Asuntojen 

voimakas kysyntä saattaa nostaa asumisen kustannuksia. Asumiskustannusten nousua voi-

daan pyrkiä hillitsemään asuntotuotantoa lisäämällä. Yritysten kannattavuuden kannalta 

olennainen työvoiman kohtuullinen kustannustaso edellyttää myös kohtuuhintaista asu-

mista (Lauronen 2013). Samaan aikaan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on noussut kas-

vukeskuksissa yhdeksi suunnittelun tavoitteeksi. Helsingin tavoitteena on toteuttaa 30 % 

tulevasta asuinrakentamisesta täydennysrakentamisena (Helsingin kaupungin talous- ja 

suunnittelukeskus 2012).  

  

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan yleisesti rakentamista yhdyskuntarakenteen sisään 

tai reunoille. Lisärakentamisella tarkoitetaan rakentamista jo rakennetuille alueille ole-

massa olevan rakennuksen osaksi tai rakennetusta kiinteistöstä erotetulle osalle tonttia. 

(Nykänen et al. 2013) Tässä työssä käytetään pelkästään käsitettä täydennysrakentaminen 

ja käsite lisärakentaminen on diplomityössä sisällytetty täydennysrakentamisen käsittee-

seen. 

 

Santaojan (2004) määritelmän mukaan täydennysrakentaminen voidaan jakaa rakennusta-

pojen mukaan uuden rakennuksen rakentamiseen, olemassa olevan rakenteen muuttami-

seen sekä purkavaan ja korjaavaan rakentamiseen. Olemassa olevan rakenteen muuttami-

nen pitää määritelmässä sisällään rakennusten korottamisen ja laajentamisen sekä esimer-

kiksi kellari- ja ullakkorakentamisen (Santaoja 2004). Tässä tutkimuksessa käytetään kä-

sitteitä uuden rakennuksen rakentaminen, muuntaminen, laajentaminen ja purkava raken-

taminen. Uuden rakennuksen rakentamisella tarkoitetaan erillisen uudisrakennuksen raken-

tamista. Uuden rakennuksen rakentaminen saattaa onnistua esimerkiksi tontin rakentamat-

tomalle osalle tai parkkipaikkojen tilalle. Diplomityössä Santaojan (2004) käsitteet korot-

taminen ja laajentaminen on yhdistetty käsitteeseen laajentaminen. Laajentaminen voi olla 

vertikaalista tai horisontaalista. Vertikaalinen laajentaminen tarkoittaa lisäkerrosten raken-

tamista ja horisontaalinen laajentaminen tarkoittaa täydennysrakentamista olemassa olevan 

rakennuksen välittömään yhteyteen. Horisontaalista laajentamista voi olla esimerkiksi uu-

den porraskäytävän asuintoineen rakentaminen lamellitalon päätyyn. Muuntavalla täyden-

nysrakentamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa olemassa olevien tilojen muuntamista 

asuinkäyttöön soveltuviksi. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi varastokäytössä olevat 

ullakko- tai kellaritilat. Muuntavaa täydennysrakentamista voi olla esimerkiksi maanpääl-

listen autotallien saneeraaminen asuinnoiksi. Purkavalla täydennysrakentamisella tarkoite-

taan tämän tutkimuksen yhteydessä toimintaa, jossa rakennusalaa täydennysrakentamista 

varten vapautetaan purkamalla olemassa olevia rakennuksia ja tämän jälkeen rakennusoi-

keuden lisäyksen kautta saavutetaan entistä tiheämpää kaupunkirakennetta. Nykänen et al. 

(2013) käyttää vastaavasta toiminnasta myös termiä ”korvaava uudisrakennushanke”. 

Korjaavalla rakentamisella pyritään parantamaan rakennuksen ominaisuuksia esimerkiksi 
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laajennuselementeillä. Tällaisia korjaavan rakentamisen toimenpiteitä voivat olla esimer-

kiksi uusien parvekkeiden lisäämiset, kylpyhuone-elementeillä tehtävät laajennukset tai 

uusien hissikuilujen asennukset (Lukkarinen 2011). 

 

Täydennysrakentamista voidaan pitää lähtökohtaisesti kuntien kannalta edullisena; tii-

viimpi yhdyskuntarakenne tuo säästöjä infrastruktuurin rakentamisessa ja julkispalve-

luissa, vähentää liikenteen energiankulutusta ja saasteita sekä parantaa yritysten tuotta-

vuutta ja lisää innovaatioita (Ciccone & Hall 1996; Graham 2007; Carlino et al. 2007; Parr 

& Budd 2000; Habibi & Asadi 2011). Täydennysrakentaminen mahdollistaa kaupunkien 

verokertymän lisäyksen ja lähiöiden elävöittämisen sekä ehkäisee yhdyskuntarakentamisen 

hajautumista (Steinacker 2003; McConnell & Wiley 2010). Täydennysrakentaminen mah-

dollistaa rakentamisen alueille, joilla rakennusoikeudesta on suuri kysyntä (Nykänen et al. 

2013), mikä voi olla kiinnostava vaihtoehto etenkin kiinteistösijoittajien ja rakennusliik-

keiden kannalta. Myös Koski (2008) toteaa täydentävän rakentamisen olevan kuntatalou-

den kannalta selkeästi edullisempaa kuin kaupunkirakenteesta irrallaan olevien alueiden 

rakentamisen tai hajarakentamisen. Kaupunkien väestönkasvun vaatima maapinta-ala on 

myös merkittävästi suurempi hajautuneella rakenteella kuin tiiviillä rakenteella, jota täy-

dennysrakentamisella on mahdollista edistää (Farris 2001). Toisaalta yhdyskuntarakenteen 

tiivistämisen etuja kohtaan on kohdistettu myös kritiikkiä. Heinonen et al. (2013) mukaan 

tiiviillä, urbaaneilla alueilla asuvat ovat aktiivisempia kuluttajia, jonka seurauksena tiivis 

kaupunkirakenne tuottaa haja-asutusta enemmän päästöjä. Burtonin (2000) mukaan tiiviy-

dellä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen. Ne-

gatiivisia vaikutuksia havaittiin olevan asumistilan määrään, edullisen asumisen tarjontaan, 

kohonneeseen rikollisuuteen sekä kävelyn ja pyöräilyn määrään. Positiivisia vaikutuksia 

havaittiin julkisen liikenteen käyttöön, vähäisempään sosiaaliseen eriytymiseen ja palve-

luiden saatavuuteen. Tiivistävää suunnittelua harjoittaessa suunnittelijoiden tulisi pyrkiä 

maksimoimaan tiiviyden sosiaaliset hyödyt ja minimoimaan haitat (Burton, 2000). Gordo-

nin & Richardsonin (1997) mukaan tiiviin yhdyskuntarakenteen taloudellista tehokkuutta 

ei ole pystytty todistamaan. Tiiviissä ja hajautuneessa rakenteessa käytetään keskimäärin 

yhtä paljon aikaa päivittäiseen matkustamiseen, joten tiiviys ei tarjoa tässä suhteessa hyö-

tyjä. Tutkimus ei tosin huomioi esimerkiksi tiiviin ja hajautuneen rakenteen eroja esimer-

kiksi innovaatioiden tuottamisen suhteen. (Gordonin & Richardsonin 1997) 

 

Täydennysrakentamisen yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi siitä saattaa syntyä merkittävää 

hyötyä myös täydennysrakentamisen kohteena olevalle asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi 

merkittävien korjausten rahoittamisessa (Puustinen & Viitanen 2015). Tilastokeskuksen 

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2016) mukaan kolmannes Helsingin kerrostaloasunnoista 

on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Tyypillisesti 40 vuoden ikäinen rakennus on elinkaa-

reltaan vaiheessa, joka edellyttää perusteellisia korjauksia (Helsingin kaupunkisuunnittelu-

virasto 2013). Monet tämän aikakauden tyypillistä rakentamista edustavat ratkaisut ovat 

tulleet teknisen käyttöikänsä päähän (Lahti et al. 2010). Asuntojen vuotuinen tekninen kor-

jaustarve Suomessa on vuosina 2016–2025 keskimäärin noin 3,5 mrd € (Hietala et al. 2015; 

Lehtinen et al. 2005).  Korjaustarpeesta taloudellisesti perusteltua on 3,19 mrd €. Taloudel-

lisesti perusteltu korjaustarve koskee niitä asuntoja, joille on asuntomarkkinoilla kysyntää; 

perusteettomaksi korjaukseksi nähdään esimerkiksi osa maaseutumaisten kuntien kerrosta-

lojen korjaustarpeita, jos asuntoihin ei kohdistu kysyntää. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, 

että vain kaikkein välttämättömimmät korjaukset huomioiden tekemättä jääneiden korjaus-

ten arvoksi, eli ns. korjausvelaksi, saadaan 15 miljardia euroa viimeisen 25 vuoden ajalta. 

(Hietala et al. 2015) Toisaalta, täydennysrakentamisesta saattaa koitua myös haittoja. Esi-
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merkiksi paikallisten asukkaiden näkökulmasta rakentamattomien tonttien täydennysra-

kentaminen saattaa vähentää avoimen tilan tai viheralueiden määrää ja asukkaat voivat tä-

ten nähdä täydennysrakentamisen haitallisena (McConnell & Wiley 2010). Täydennysra-

kentamisen kautta tuotettavat asunnot saattavat myös tuottaa hajautunutta rakennetta kal-

liimpia asuntoja, joka voi olla ongelmallista edullisen asumisen tarjonnan näkökulmasta 

(Steinacker 2003) 

 

Rakennusten ikääntyminen edellyttää taloyhtiöiltä ja asuntojen omistajilta merkittäviä in-

vestointeja. Samaan aikaan vaikuttaa siltä, että asuntojen uudistuotannon eräänä haasteena 

on hyvien rakennuspaikkojen löytäminen. Suurimpien korjausten, pääasiassa linjasanee-

rauksien, rahoittamiseksi on joissain tapauksissa selvitetty taloyhtiölähtöistä kaupallista 

täydennysrakentamista (Puustinen & Viitanen 2015). Kaupallisella täydennysrakentami-

sella tarkoitetaan tässä diplomityössä taloyhtiön ja yrityksien välistä yhteistyötä, jossa taus-

talla on yrityksien kaupalliset intressit ja asunto-osakeyhtiön halu saada esimerkiksi talou-

dellista hyötyä täydennysrakentamisesta. Kaupallisen yhteistyön osapuolina voivat toimia 

esimerkiksi rakennuttajat ja erilaiset konsultit. Taloyhtiöllä ei välttämättä ole täydennysra-

kentamishankkeen edellyttämää osaamista, eikä taloyhtiön ole välttämättä suositeltavaa ot-

taa rakennuttajan toimimiseen liittyviä liiketoimintariskejä. Lisäksi keskeisessä roolissa on 

myös kunta, sillä täydennysrakentaminen edellyttää usein asemakaavamuutosta. (Puusti-

nen & Viitanen 2015) 

 

Vaikka täydennysrakentamisen edut olisivatkin merkittäviä, asunto-osakeyhtiölähtöisiä 

hankkeita ei ole toistaiseksi toteutettu suurissa määrin. Eräänä syynä tähän saattaa olla täy-

dennysrakentamishankkeisiin liittyvien toimintamallien puute sekä kaupalliseen yhteistyö-

hön ja prosesseihin liittyvät epäselvyydet. (Puustinen & Viitanen 2015) 

1.2 Tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millaisia toteutustapoja voitaisiin soveltaa täy-

dennysrakentamisen kaupallisessa yhteistyössä. Tutkimuksessa selvitetään erilaisten täy-

dennysrakentamisen hanketyyppien merkittävimmät taloudelliseen kannattavuuteen liitty-

vät tekijät, eri toimijoiden rooli hankkeissa, täydennysrakentamisen erilaiset toteutustavat 

sekä analysoidaan täydennysrakentamishankkeiden prosessi. 

 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia toteutusvaihtoehtoja täydennysrakentamiselle on ja mitkä ovat näiden 

merkittävimmät kannattavuustekijät? 

2. Mitkä ovat kaupallisen yhteistyön kannalta olennaisimmat haasteet ja miten yhteis-

työtä voitaisiin kehittää? 

a. Mitä toimijoita täydennysrakentamishankkeisiin liittyy ja mitkä ovat näiden 

keskeiset roolit hankkeissa? 

b. Millainen on täydennysrakentamishankkeiden prosessi ja mitä epäselvyyk-

siä siihen liittyy? 

c. Mitkä ovat rakennuttajien näkökulmasta hankkeen houkuttelevuutta lisää-

vät ja heikentävät tekijät? 

d. Millä keinoilla rakennuttajan ja asunto-osakeyhtiön väliseen yhteistyöhön 

liittyvää epävarmuutta voidaan hallita? 



 

 

4 

1.3 Rajaus 

Diplomityössä keskitytään asunto-osakeyhtiöiden täydennysrakentamisvaihtoehtoihin 

asunto-osakeyhtiön omistamalla tontilla. Tietyillä edellytyksillä täydennysrakentamista 

voidaan toteuttaa myös vuokratontilla, mutta tämän vaihtoehdon tarkastelu rajataan työn 

ulkopuolelle.  

 

Asukkaiden ja osakkaiden päätöksenteon, asenteiden ja mahdollisen hankkeen kohtaaman 

vastustuksen taustasyiden tutkiminen rajataan tässä laajuudessa pääosin tutkimuksen ulko-

puolelle. Samoin ulkopuolelle rajataan tarkempi tarkastelu liittyen esimerkiksi verotuksel-

lisiin epäselvyyksiin, joita täydennysrakentamiseen saattaa liittyä. 

 

Diplomityössä tarkastellaan vain sellaisia täydennysrakentamisen muotoja, jotka lisäävät 

asuntojen kokonaismäärää ja asuinrakentamisen kerrosalaa. Tämän johdosta esimerkiksi 

yksittäisten asuntojen laajentamiseen johtavat täydennysrakentamisen muodot on rajattu 

tarkastelun ulkopuolelle. Tämän johdosta Santaojan (2004) esittelemistä täydennysraken-

tamisen muodoista korjaava rakentaminen on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Rajauksen 

ulkopuolelle on myös jätetty esimerkiksi asuntokonversiot, joissa esimerkiksi toimistokäy-

tössä olevia tiloja saneerataan asuinkäyttöön. Kellari- ja ullakkorakentamisen tarkastelu on 

myös jätetty muita tarkasteltuja hanketyyppejä vähäisempään rooliin. 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
Diplomityössä käytettiin tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsausta, tapaustutkimusta, 

asiantuntijatyöpajatyöskentelyä ja asiantuntijoiden haastatteluita. 

 

Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan tutkimuksia täydennysrakentamisesta, hyödyntäen 

kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa esiintyviä artikkeleita. Kansainvälisten artikke-

leiden lisäksi tutkimusta täydennetään suomalaisilla raporteilla ja selvityksillä, jotka tuovat 

paikallisen näkökulman työhön. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen etsittiin lähdekirjallisuutta hyödyntäen mm. Google Scholar, 

Scopus ja Nelliportaali -hakuportaaleja. Avainsanoja kirjallisuushaulle ovat mm. infill de-

velopment, urban rededevelopment, urban renewal ja täydennysrakentaminen yhdistettynä 

apuhakusanoihin kuten funding, process, investments, prosessi, sijoitus, rahoitus. Austra-

liaa koskevaa kirjallisuutta etsiessä käytettiin hakutermejä Strata termination ja strata re-

form. 

 

Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus tuottaa yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai joukosta. Tyy-

pillisesti tapaustutkimuksessa valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia, joita 

tarkastellaan. Aineistoa voidaan kerätä useilla menetelmillä, kuten havainnoimalla, haas-

tatteluilla tai asiakirjojen tutkimisella. Tapaustutkimuksessa on usein tavoitteena ilmiön 

hahmottaminen ja kuvailu. (Hirsjärvi et al. 2010) 

 

Tapaustutkimuksen vahvuutena on mahdollisuus keskittyä tutkimuksen kannalta kiinnos-

tavaan tapaukseen. Tarkoituksena voi olla teorian kokeileminen tyypillisen tapauksessa tai 

liittyä johonkin tiettyyn kiinnostuksen kohteeseen. Tapaustutkimuksessa tärkeää on järjes-
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tää tutkimus järjestelmällisesti ja dokumentoida tarkasti ja luotettavasti tulokset. Tapaus-

tutkimuksessa pyritään eristämään pieni otanta, joka voi olla tutkimuksen kohteena oleva 

ryhmä, yksittäinen tapaus tai tietty osajoukko. (Shuttleworth 2009) 

 

Tapaustutkimusta suunnitella on tärkeää suunnitella, miten tutkimus järjestetään ja miten 

kaikki merkityksellinen informaatio voidaan kerätä. Oleellista on, että tutkimus on hyvin 

keskittynyt ja suppea. Riskinä on, että tutkimuksessa kerätään paljon epäolennaista tietoa. 

Tutkijan rooli on monissa tilanteissa toimia pikemminkin tarkkailijana kuin kokeilijana. 

Usein kannattaakin tiedostaa tutkimuksen järjestäjän käytöksen vaikutus tutkimustilantee-

seen ja olla riittävän passiivisessa roolissa. Esimerkiksi useita kohteita tutkittaessa tulee 

suhtautua eri tutkimuskohteisiin neutraalisti ja tasapuolisesti. (Shuttleworth 2009) 

 

Diplomityöntekijä on tutustunut Mellunmäen kortteliprojektina tunnettuun täydennysra-

kentamishankkeeseen. Hanketta edistävät asunto-osakeyhtiöt Asunto Oy Helsingin Ounas-

vaarantie 2 ja Asunto Oy Pallaksentie 1, jotka omistavat täydennysrakentamisen kohteena 

olevat kiinteistöt. Tiedot tapaustutkimukseen on hankittu osallistumalla projektiin konsult-

tina, keskustelemalla avainhenkilöiden kanssa ja lukemalla projektiin laadittuja julkaise-

mattomia raportteja. 

 

Työpaja 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tietoa kerättiin asiantuntijatyöpajan avulla. Työpajan järjes-

telyistä vastasivat diplomityöntekijä ja FM Kirsi Juva. Juva on viestinnän asiantuntija, joka 

toi osaamistaan liittyen nimenomaan asiantuntijatyöpajojen järjestämiseen. Työpaja järjes-

tettiin 31.8.2016 Helsingin kaupungin Laituri-tilassa. 

 

Työpaja menetelmänä mahdollistaa eri alojen osaajien hyödyntämisen ratkaisuehdotusten 

etsimisessä. Työpajassa voidaan hyödyntää ryhmätyöskentelyä, jonka jälkeen ryhmien kä-

sittelemät ja havaitsemat asiat on hyvä käsitellä kaikkien osallistujien välisellä keskuste-

lulla. Keskustelussa päästään laajemman vuorovaikutuksen kautta kehittämään syntyneitä 

malleja ja ideoita vielä pienryhmätyöskentelyä pidemmälle. Avoimeen keskusteluun kan-

nustava ilmapiiri edistää erilaisten ratkaisuehdotusten syntyä. (Vaajakallio & Mattelmäki 

2011) 

 

Työpajan suunnittelussa tulee huomioida työpajan erilaiset vaiheet. Ennen varsinaista työ-

pajaa suunnitellaan työpajan vaiheistukset, aikataulutus ja työpajan tavoitteet. Näiden poh-

jalta suunnitellaan työpajan osallistujien tehtävät. Työpajan aluksi käydään läpi tilaisuuden 

aikataulu, työn taustat ja työpajan tavoitteet. Työryhmille tarjotaan selkeät työskentelyme-

netelmät, tavoitteet ja dokumentointiohjeet. Tarvittavia välineitä voivat olla esimerkiksi 

kysymys- ja vastauspaperit, kynät ja liimalaput. (Kumar 2012) 

 

Työpajassa tutkija toimii yhteissuunnittelun tavoin fasilitaattorina, joka johtaa tilaisuutta ja 

ohjaa ryhmiä ratkaisemaan esitettyjä ongelmia (Sanders & Stappers 2008). Tutkijoiden 

roolina on selvittää työpajan merkitys, pohjustaa ryhmätehtävät sekä ohjata keskustelua 

niin että työpajan tavoitteet täyttyvät (Vaajakallio & Mattelmäki 2011). Tehokas työpaja-

työskentely edellyttää työpajan suunnittelua ennalta ja selkeää rakennetta. Työpajan aluksi 

osallistujat voivat esittää laajemmin erilaisia ehdotuksia, jonka jälkeen ideoita arvioidaan 

ja lopulta voidaan muodostaa konkreettisempia toimintamalleja tai ratkaisuja. Työpajan fa-

silitaattorin tulee huolehtia tuloksien ja keskustelun dokumentoinnista. 
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Asiantuntijatyöpajan tarkoituksena on tämän työn yhteydessä tuottaa asiantuntijoiden 

avulla vastauksia ja näkemyksiä tutkimuksen aihetta koskeviin kysymyksiin. Työpajan ky-

symykset muotoiltiin yhteistyössä Juvan ja diplomityön tekijän kanssa. Työpajan fasilitaat-

torina toimi Juva. Työpajan aikana tuotetut asiantuntijoiden vastaukset kerättiin osapuolien 

täyttämien vastauspaperien muodossa ja diplomityöntekijän kirjaamana muistiona käy-

dystä keskustelusta. 

 

Työpaja jaettiin kolmeen pääteemaan. Pääteemat ja niiden sisältö olivat: 

1. Miten täydennysrakentamishankkeita voi rahoittaa? 

a. Pitäisikö täydennysrakentamista tukea? 

2. Kenen kanssa kannattaa tehdä? 

a. Ketkä ovat mahdollisia rahoittajia- ja rakennuttajia täydennysrakentamis-

prosessin eri vaiheissa? 

b. Millaisissa tilanteissa taloyhtiön on järkevää alkaa itsenäisesti edistämään 

kaavamuutosta ja vastata sen kustannuksista? Missä tilanteissa tämä kan-

nattaa hoitaa yhteistyössä rakennuttajan kanssa?  

c. Mitkä tekijät lisäävät täydennysrakentamishankkeen  

houkuttelevuutta tai riskejä eri kumppaneiden näkökulmasta? 

3. Mitkä ovat järkevät ehdot yhteistyölle? 

a. Millaisilla sopimuksilla hankkeita voidaan hallita? 

b. Mitkä ovat esitettyjen sopimuksien (esisopimus, hankesopimus) sisältö-

vaatimukset? 

 

Juvan näkemyksen mukaan työpajatyöskentely monimutkaisen aiheen parissa ajautuu hel-

posti ongelmien ja haasteiden esittelyksi ratkaisujen etsimisen sijaan. Järkevä työskentely 

edellyttää, että osallistujat pohtivat asiaa ensin itse, jonka jälkeen ajatuksia vaihdetaan ryh-

mässä. Työpajassa osallistujat jaettiin neljään ryhmään, jossa ryhmätason työskentely ta-

pahtui. Ryhmäkeskustelun jälkeen ryhmien näkemykset käytiin kaikkien osallistujien kuul-

len läpi, jolloin osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida muiden ryhmien tuottamia nä-

kemyksiä. Lisäksi työpajaan haluttiin rakentaa avoin ja vastaanottava ilmapiiri, jotta osa-

puolet rohkaistuisivat esittämään avoimesti omia näkemyksiään. 

 

Kirjallisuuden ja asiantuntijan näkemysten pohjalta työpajatyöskentelylle määritettiin 

kolme pääperiaatetta. 

1. Ongelmien kuvailun sijaan etsitään ratkaisuja 

2. Pohdi ensin yksin, pohtikaa sitten yhdessä.  Jatkokehitetään lopuksi vielä koko po-

rukalla.  

3. ”Niin, mutta…”  Kyllä, ja…! eli näkemyksen puutteiden havaitsemisen sijaan py-

ritään löytää tukea ajatuksille. 

 

Osallistujiksi valittiin asiantuntijoita sijoitus- ja rahoitusalalta, rakennusalalta, juridiikasta 

ja kaupunkisuunnittelusta. Koska työpajaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eivät 

kaikki kutsutut henkilö osallistuneet työpajaan. Henkilöiden lopullinen valikoituminen työ-

pajaan on jopa jossain määrin sattumanvaraista, sillä useissa organisaatioissa varsinaisesti 

kutsuttu henkilö saattoi pyytää tilalleen toisen edustajan omasta organisaatiostaan. Tästä 

huolimatta työpajan osallistujat edustivat taustoiltaan riittävän monipuolista ja osaamisel-

taan riittävää joukkoa. Asunto-osakeyhtiön ja rakennuttajan välisen yhteistyön tutkimisen 

kannalta olisi voinut olla hyödyllistä, mikäli rakennuttajien edustajia olisi saatu osallistu-

maan useampi. 

 



 

 

7 

Työpajaan osallistui seuraavat edustajat: 

NIMI ASIANTUNTEMUS  ORGANISAATIO 

Haajanen Rahoitusala Nooa Säästöpankki 

Hahkala Rakennuttaminen VVO-Yhtymä 

Harju Juridiikka Valtiovarainministeriö 

Hokkanen Kaavoitus Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

Hupli Juridiikka Kiinteistöliitto 

Jokinen Rahoitus FIM Kiinteistö 

Kasvi Osakasnäkökulmat As oy Ounasvaarantie 2 

Kirppu Kansantalous Valtiovarainministeriö 

Laanti Asuntomarkkinat, rahoitus Ympäristöministeriö 

Lahdenperä Tutkimus, rakentaminen VTT 

Laine Rakennuttaminen Sato 

Matinlassi Asumisen kehittäminen Ara 

Ruutiainen Rakentaminen Fira 

Sallmen Juridiikka Isännöintiliitto 

Salmi Kestävä kehitys Sitra 

Soini Rakennuttaminen Sato 

Sontag Kansantalous Valtiovarainministeriö 

Tervonen Juridiikka Oikeusministeriö 

Tulokas Osakasnäkökulmat As oy Helsingin Pallaksentie 1 

Tuomala Juridiikka HPP Asianajotoimisto 

Vainio Tutkimus, rakentaminen VTT 

Valkama Rahoitus, rakennuttaminen Nordic Real Estate Partners 

 

Työpajatyöskentelyyn liittyy luontaisesti haasteita. Työpajan ohjaaminen pitää tapahtua 

tarpeeksi jämäkästi, jotta työskentelyn tulokset vastaavat tavoitteita. Tämän johdosta työ-

pajassa pyrittiin ongelmien esittämisen sijaan etsimään ratkaisuja. Asetelma saattoi johtaa 

siihen, etteivät osapuolet ilmaisseet kritiikkiä täydennysrakentamishankkeita kohtaan avoi-

mesti. Työpajan tapauksessa on tiedostettava kysymyksen asettelun, työpajan järjestäjien 

ja ryhmätyöskentelyn jäsenien mahdollinen vaikutus osallistujien antamiin vastauksiin. 

Työpajan riskinä on, että ryhmän aktiivisimpien osallistujien kanta tulkitaan konsen-

sukseksi, eivätkä kaikki välttämättä tuo esille muiden osallistujien kanssa ristiriitaisia nä-

kemyksiä. Havaintoja pitää siis tulkita osallistujien näkemyksiksi. 

 

Haastattelut 

Työpajassa kerättyä tietoa täydennettiin työpajan jälkeen pidetyillä asiantuntijahaastatte-

luilla. Asiantuntevasti tehty haastattelu soveltuu etenkin yleiskuvan muodostamiseen ja 

haastateltaville tuttujen asioiden selvittämiseen (Hyysalo 2009). Haastateltavat edustivat 

toimijoina rakennuttajia ja luotonantajia. 

 

Haastattelut voivat yleisesti olla muodoltaan strukturoituja tai strukturoimattomia. Struktu-

roitu haastattelu pyritään esittämään samalla tavalla eri osapuolille suunniteltua kaavaa 

noudattaen. Strukturoimaton haastattelu etenee enemmän haastateltavan ehdoilla ja on 

luonteeltaan lähempänä vapaata keskustelua. Välimuotona on puolistrukturoitu haastattelu, 

jossa haastattelun sisältö ja ydinkysymykset on sovittu ennakkoon, mutta haastattelutilan-

teessa niiden muoto ja järjestys ovat vapaammat. (Ruusuvuori et al. 2005) 
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Haastattelut sisältävät tyypillisesti tiettyjä vaiheita. Haastattelu aloitetaan esittelyllä, jossa 

käydään myös läpi miksi haastateltavaa haastatellaan. Lämmittelykysymyksillä orien-

toidutaan haastattelutilanteeseen ennen varsinaisia kysymyksiä. Tämän jälkeen käydään 

läpi yleistason kysymyksiä sekä mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kysymykset, jonka 

jälkeen on hyvä palata vielä yleistason kysymyksiin. Lopuksi haastattelu päätetään. Haas-

tattelu voidaan dokumentoida nauhoituksella tai muistiinpanoilla. Muistiinpanoja voidaan 

pitää dokumentoinnin minimitasona ja nauhoitusta laadullisesti parempana menetelmänä 

(Hyysalo 2009). 

 

Diplomityössä sovellettiin strukturoimattomia ja puolistrukturoituja haastatteluita. Haas-

tatteluita varten oli laadittu muutamia valmiita kysymyksiä, mutta näiden ohella keskuste-

lun annettiin edetä luontevasti ja haastateltavien vastauksien perusteella esitettiin uusia ky-

symyksiä. Haastattelut avattiin ensin aiheen pohjustamisella ja yleisellä keskustelulla, 

jonka jälkeen haastateltavien kanssa käsiteltiin sovittuja teemoja. Haastattelut dokumentoi-

tiin haastattelun aikana tehtävillä muistiinpanoilla. Muistiinpanot käytiin haastattelun lo-

puksi vielä haastateltavan kanssa läpi, jotta varmistettiin molempien osapuolten ymmärtä-

neen asiat samalla tavalla. Diplomityössä haastateltiin yhteensä neljää asiantuntijaa. Haas-

tateltavista kaksi toimi pankkialalla eri pankeissa johtotehtävissä ja heidän kanssaan kes-

kusteltiin etenkin täydennysrakentamisen rahoittamiseen ja kiinteistön vakuusarvoihin liit-

tyvistä kysymyksistä. Kaksi muuta haastateltavaa toimi suomalaisessa vuokrataloyhtiössä 

tonttihankinnan ja hankekehityksen parissa. Heiltä pyrittiin saamaan näkökulmia rakennut-

tajan kilpailuttamiseen ja hankkeiden houkuttelevuutta lisääviin tekijöihin liittyen. 

 

 Haastattelun tulokset esitetään diplomityössä anonyymisti perustuen haastateltavien pyyn-

töihin.  

 

Haastateltaville esitetyt ennalta laaditut kysymykset on esitetty liitteessä 1. Luotonantajia 

edustaneille tahoille annettiin työpajan jälkeen tiedoksi jatkokysymyksiä, joita tultaisiin 

käsittelemään puhelinhaastattelussa. Kysymykset myös lähetettiin toiselle pankkialaa 

edustavalle taholle, joka ei päässyt osallistumaan työpajaan, mutta oli ilmaisseet halukkuu-

tensa osallistumiseen. Haastatteluissa käsiteltyjä teemoja luotonantajien osalta olivat kysy-

mykset liittyen osakkaiden ja asunto-osakeyhtiöiden lainoihin täydennysrakentamishank-

keissa sekä näiden lainojen vakuuksiin. Rakennuttajien kanssa käsiteltiin työpajassa käsi-

teltyjä teemoja tiettyjä osa-alueita täydentäen. Rakennuttajien haastattelulla selvitettiin täy-

dennysrakentamishankkeiden houkutus- ja riskitekijöitä, rakennuttajien kilpailutusta sekä 

erilaisten toimijoiden kiinnostusta hankkeisiin. 
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2. Asunto-osakeyhtiölähtöinen täydennysrakentaminen 
Tässä luvussa käsitellään lyhyesti asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen suo-

malainen ja kansainvälinen konteksti, jonka jälkeen analysoidaan täydennysrakentamisen 

erilaisia hanketyyppejä ja hanketyypeittäin taloudellisen kannattavuuden kannalta merkit-

tävimpiä tekijöitä. 

2.1 Työn rakenne 

Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Ensin työn teoreettisessa osuudessa käsitellään kirjal-

lisuuskatsauksen keinoin täydennysrakentamisen hanketyypit, kannattavuustekijät, osa-

puolet ja hankkeen vaiheet. Teoreettisen osuuden jälkeen analysoidaan tapaustutkimuksen, 

työpajan ja haastatteluiden tulokset. Diplomityön rakenne on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1: Diplomityön rakenne 

Luku Tutkimusmenetelmät Tutkimuskysymykset 

1. Johdanto   

2. Asunto-osakeyhtiölähtöinen 
täydennysrakentaminen 

Kirjallisuustutkimus 1. 

3. Täydennysrakentamishankkei-
den osapuolet ja roolit 

Kirjallisuustutkimus 2. 

4. Täydennysrakentamisen to-

teutusvaihtoehdot asunto-osa-

keyhtiöissä 

Kirjallisuustutkimus 1. 

5. Täydennysrakentamishank-

keen vaiheet ja eteneminen 

Kirjallisuustutkimus 2. 

6. Mellunmäen kortteliprojekti Tapaustutkimus 2. 

7. Työpajan ja haastatteluiden 

tulokset 

Työpaja, haastattelut 1. ja 2. 

8. Yhteenveto ja johtopäätökset   

 

Diplomityön toisessa luvussa käsitellään asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentami-

sen hanketyyppejä ja tärkeimpiä kannattavuustekijöitä. Kolmannessa luvussa esitellään 

täydennysrakentamishankkeiden osapuolet ja roolit hankkeissa. Tämän jälkeen neljännessä 

luvussa esitellään hankkeiden toteutusvaihtoehtoja eri hanketyypeissä. Viidennessä lu-

vussa käsitellään täydennysrakentamishankkeen vaiheet. Empiirisen osion aluksi kuuden-

nessa luvussa esitellään havainnot Mellunmäen kortteliprojektista, joka toimii diplomi-

työssä tapaustutkimuksena. Seitsemännessä luvussa esitellään työpajojen ja haastatteluiden 

tulokset. Diplomityö päättyy yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. 

 

Luvut 2, 4 ja 7 käsittelevät ensimmäistä tutkimuskysymystä ja pyrkivät kysymykseen ”mil-

laisia toteutusvaihtoehtoja täydennysrakentamiselle on ja mitkä ovat näiden merkittävim-

mät kannattavuustekijät?” Luvut 3, 5 ja 7 pyrkivät vastaamaan toiseen tutkimuskysymyk-

seen, joka on ”mitkä ovat kaupallisen yhteistyön kannalta olennaisimmat haasteet ja miten 

yhteistyötä voitaisiin kehittää?” 

2.2 Täydennysrakentaminen Suomessa 

Taloyhtiövetoisia täydennysrakentamishankkeita ei ole toteutettu suurissa määrin Suo-

messa. Hankkeisiin on sekä kansainvälisesti että suomalaisessa ympäristössä todettu liitty-

vän monenlaisia haasteita, joita ovat esimerkiksi asukkaiden vastahakoinen suhtautuminen 
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täydennysrakentamiseen (Farris 2001; Lukkarinen et al. 2011; Pennanen et al. 2013), osak-

kaiden väliset erimielisyydet (Pennanen et al. 2013), päätöksentekoprosessiin liittyvä epä-

varmuus (Puustinen & Viitanen 2015), projektin johtaminen (Pennanen et al. 2013) ja osaa-

vien ammattilaisten puute (Puustinen & Viitanen 2015; Troy et al. 2015). Edellä mainittu-

jen haasteiden lisäksi on huomattu, että täydennysrakentamisen kaupalliseen yhteistyöhön 

liittyy paljon epäselvyyksiä ja toimintaa haittaa vakiintuneiden toimintamallien puute (Vai-

nio et al. 2016). 

2.3 Täydennysrakentamisen kansainvälinen konteksti 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti täydennysrakentamisen kansainvälinen konteksti. Lu-

vussa esitellään lyhyesti asuntojen yhteisomistuslainsäädäntö Australiassa, jonka jälkeen 

esitellään, miten purkava täydennysrakentaminen toimii Australiassa ja Singaporessa. Lo-

puksi tutustutaan lyhyesti korjaustöiden rahoittamiseen täydennysrakentamisella Norjassa. 

Australia ja Singapore valikoituivat niitä koskevan löydetyn lähdekirjallisuuden perusteella 

ja Norjaan liittyvä tutkimus valittiin sen skandinaavisen kontekstin vuoksi. Singaporessa 

toimiva kollektiivisen myynnin järjestely ei ole kansainvälisesti ainutlaatuinen. Vastaavia 

järjestelyitä on toteutettu esimerkiksi Kanadan Nova Scotiassa ja Aasiassa Hong Kongissa 

ja Koreassa. Singaporen mallista poiketen näissä on tiukemmat edellytykset kollektiivisen 

myynnin järjestämiselle. (Christudason 2009) 

 

Australiassa New South Walesissa vuonna 1961 perustettu lainsäädäntö mahdollisti uuden-

laisen asuntojen yhteisomistuksen (strata titles), jossa yksittäiset omistajat voivat omistaa 

sekä asunnon että yhteisiin rakenteisiin oikeuttavan osuuden. Tämä lainsäädäntö on sittem-

min vaikuttanut vastaavan lainsäädännön syntymiseen mm. Singaporessa, Uudessa Seelan-

nissa, Indonesiassa ja Malesiassa. Vaikka lainsäädäntö aikoinaan edistikin merkittävästi 

asuntotuotantoa, se samalla lisäsi myös kiinteistöjen omistuksen hajautumista, joka on ny-

kyisellään osoittanut haastavaksi kaupunkiympäristön uusiutumisen näkökulmasta. (East-

hope et al. 2013) 

 

Aiemmin täydentäminen on tapahtunut muuntamalla vanhoja teollisuusalueita asuntoalu-

eiksi tai uudistamalla kaupunkia pala kerrallaan. Edellä mainittujen kaltaisia, muuntamis-

kelpoisia alueita on tarjolla niukasti eikä täydentäminen ole pysynyt kasvavan kysynnän 

perässä. Tämä yhdistettynä julkisten toimijoiden tavoitteeseen rakentaa entistä tiiviimpää 

kaupunkia ja asuinrakennusten korjausvelkaan on ajanut toimijat etsimään ratkaisuja. (Troy 

et al. 2015) Huomio onkin kääntynyt siihen, että mikäli rakennettuja alueita halutaan uu-

distaa ja täydentää, tulee väistämättä vanhoja kollektiivisesti omistettuja asuinrakennuksia 

ensin purkaa (Easthope & Randolph 2009). Purkavan uudistamisen esteeksi on useissa ta-

pauksissa noussut edeltävän lain vaatimus yksimieliselle päätökselle (Sherry 2006). Edis-

tääkseen kaupunkien uudistumista ja kasvua sallittiin vuonna 2016 voimaan tulleella laki-

muutoksella purkava täydennysrakentaminen 75 %:in enemmistöpäätöksellä yksimielisen 

päätöksen sijaan (Troy et al. 2016).  

 

Singaporessa lainsäädäntö mahdollisti kollektiivisen myynnin (collective sale) jo vuonna 

1999. Vuosien 1999 ja 2007 välillä 308 kollektiivista myyntiä on johtanut 35.000 uuden 

asunnon rakentamiseen Singaporessa. Kollektiivisten myyntien kautta tapahtuneiden kaup-

pojen arvoksi on arvioitu 23,5 mrd euroa vuosien 1995–2008 aikana. Yhteismyynti on mah-

dollista 80 tai 90 %:in enemmistöpäätöksellä riippuen siitä, onko rakennus yli vai alle 10 

vuotta vanha. Kollektiivisella myyntipäätöksellä omistajat voivat myydä huoneistot esi-

merkiksi sijoittajalle, joka huolehtii asuntojen purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta. 
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Omistajat voivat hankkia asunnon muualta sijoittajalta saadun kauppahinnan turvin. On-

gelmalliseksi menettely voi osoittautua heikommassa asemassa oleville omistajille, jotka 

eivät haluaisi myydä huoneistoa ja muuttaa. Tällaisia omistajia saattavat olla esimerkiksi 

vanhukset. Toinen ongelma liittyy talossa asuvien omistajien ja sijoittajaomistajien väli-

seen tasapuolisuuteen. Sijoittajilla on monesti varallisuutta ja osaamista, joiden turvin he 

voivat edistää kollektiivista myyntiä suurempien tuottojen toivossa, kun taas omistaja-

asukkaiden asema on huomattavasti heikompi. (Christudason 2009; Christudason 2010) 

 

Australian ja Singaporen purkavan täydennysrakentamisen toteutusmallit ovat samankal-

taisia. Molemmissa toteutus perustuu kollektiiviseen kauppaan ja päätöksenteko voidaan 

tehdä määräenemmistöllä. (Troy et al. 2016; Troy et al. 2015; Christudason 2010; Christu-

dason 2009). Australiassa nähtiin, että rakennuttaja maksaisi tällöin asuntojen omistajille 

asuntojen markkina-arvon ja kehityspotentiaalia arvoa kuvaavan preemion. Asunnon mark-

kina-arvon määritykseen voidaan käyttää ulkopuolista arvioitsijaa, ja asuntojen omistajille 

voidaan tarjota mahdollisuutta hankkia valmistuvasta rakennuksesta uusi huoneisto, ennen 

kuin se tulee julkiseen myyntiin (Troy et al. 2015). Tällöin lisärakennusoikeudesta saadun 

lisäarvon turvin asuntojen omistajilla pitäisi olla varaa parempaan - tai ainakin arvokkaam-

paan – asuntoon, kuin mitä vanha oli. 

 

Troy et al. (2015) selvittivät myös vaihtoehtoa, jossa huoneistojen omistajille tarjottaisiin 

vastineeksi suoraan asuntoa uudesta kohteesta. Vaihtoehtoa ei kuitenkaan nähty toimivaksi 

useammasta syystä. Esimerkiksi kehittäjän mennessä konkurssiin voivat asuntojen omista-

jat menettää mahdollisuutensa uuteen asuntoon. Lisäksi rahoituspuolen toimijoiden näkö-

kulmasta monista intresseistä koostuva hanke nähtiin riskialttiiksi eikä tällaisia hankkeita 

oltu halukkaita rahoittamaan. Troy et al. (2015) esittämässä asuntojen vaihdon toteutus-

vaihtoehdossa asuntojen omistajilla on rajoitettu vaikutusmahdollisuus toteutettavien asun-

tojen ratkaisuihin. Tämä on edullista kehittäjän kannalta, sillä tällöin heillä pysyy täysi vai-

kutusvalta toteuttaviin asuntoratkaisuihin lukuun ottamatta mahdollista lupausta toteuttaa 

ja tarjota vastaava uusi asunto nykyisille omistajille. (Troy et al. 2015) 

 

Kollektiiviseen kauppaan liittyy kuitenkin ongelmia. Koska kehittämisjaksot ovat usein 

pitkiä, aiheuttavat markkinoiden nousu- tai laskujaksot ongelmia hinnoitteluun. Nousu-

markkinassa asunnon omistaja saattaisi joutua tilanteeseen, jossa maksettavasta summasta 

sopimisen ja maksamisen välissä asuntojen hinnat nousevat. Tällöin asunnon omistajalla 

voi olla haasteellista ostaa saamallaan korvauksella uusi asunto. Laskumarkkinassa taas 

moni äskettäin asunnon ostanut omistaja saattaa olla haluton myymään, sillä he ovat mak-

saneet asunnosta korkeamman hinnan kuin mitä asunnon arvo on myyntihetkellä. Oli mark-

kinatilanne mikä vain, olisi Troy et al. (2015) mukaan kaikkien osapuolien etu, että prosessi 

etenisi tehokkaasti ja suoraviivaisesti. (Troy et al. 2015) 

 

Täydennysrakentamisen hyödyntäminen taloyhtiön korjauksien rahoittamisessa on tutki-

musten valossa harvinaisempaa. Norjassa on onnistuttu rahoittamaan hissien rakentaminen 

kahteen vanhaan kerrostaloon rakennusta korottamalla. Prosessin jälkeen asukkaat olivat 

tyytyväisiä tuloksiin. Tapauksissa havaittiin, että vaikka tutkittavien kohteiden asukkaat 

olivat hyvin erilaisia, niin asukkaiden osallistamisen kannalta tärkeää on luottamus ja avoin 

viestintä eikä niinkään asukkaiden osallistaminen jokaiseen yksittäiseen päätökseen. 

(Hauge et al. 2012) 
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2.4 Täydennysrakentamisen kannattavuustekijät 

Tässä luvussa käsitellään erilaiset täydennysrakentamisen olennaisimmat kannattavuuste-

kijät suomalaisessa kontekstissa. 

 

Riippumatta hanketyypistä kannattavuusarvioinnissa tulee huomioida rakennusoikeuden 

määrä ja hinta, pysäköinnin uudelleen järjestelyn tarve ja kustannus, toteutusmalliin liitty-

vät verotustekijät, maankäyttömaksu, sekä väestönsuojaan liittyvät järjestelytarpeet 

(Luoma-Halkola 2010; Lukkarinen 2011; Nykänen et al. 2013; Timo 2015). Lisäksi ylei-

senä reunaehtona voidaan pitää asuntojen riittävää kysyntää alueella (Nykänen et al. 2013). 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti yleiset kannattavuustekijät. 

 

Rakennusoikeuden määrä ja hinta 

Täydennysrakentamiseen käytettävissä olevan lisärakennusoikeuden määrä ja sen hinta 

määrittelevät asunto-osakeyhtiön tulot hankkeesta (Lehtiö 2015). Tontilla saattaa olla val-

miiksi käyttämätöntä rakennusoikeutta, mutta kaavoitettujen alueiden rakennetuilla ton-

teilla rakennusoikeus on pääsääntöisesti käytetty tai sitä on jäljellä vähän (Nykänen et al. 

2013). Tällöin taloyhtiöt joutuvat hankkimaan lisää rakennusoikeutta joko asemakaava-

muutoksella tai poikkeamispäätöksellä. Tyypillisesti merkittävä rakennusoikeuden lisäys 

edellyttää lähes aina asemakaavamuutosta. (Timo 2015) 

 

Kaavamuutoksella saatavan rakennusoikeuden määrää voi olla useissa tapauksissa vaikea 

arvioida ennakkoon. Asunto-osakeyhtiön voi olla järkevää tuottaa luonnossuunnitelma 

kaavoituksen lähtökohdaksi. Lähtökohtana on, että luonnossuunnitelman tulee sopia kau-

punkikuvaan ja rakennuskantaan. Yleensä tämä tarkoittaa, ettei suunniteltujen rakennusten 

korkeuden tai muiden fyysisten ominaisuuksien tulisi liikaa poiketa olemassa olevasta ra-

kennuskannasta. Tyypillisesti vanha asemakaava antaa raamit rakennusoikeuden määrälle, 

ellei alueen yleiskaavassa ole kasvatettu rakennusoikeutta merkittävästi. Lisärakennusoi-

keuden määrä voi määräytyä myös taloudellisen kannattavuuden ehdoilla. Tällöin kannat-

tavuuslaskelman edellyttämä rakennusoikeuden määrä esitetään kaavoittajille, jotka tutki-

vat, miten rakennusoikeus voitaisiin sovittaa kaupunkikuvaan. (Lehtiö 2015) 

 

Rakennusoikeuden arvo perustuu hankkeen kokonaistuottoon. Rakennuttaja saa tuloja 

asuntojen myynnistä tai vuokrauksesta, joten asuntojen korkeammat hinnat ja vuokrat nos-

tavat rakennusoikeuden arvoa. Toisaalta kaikki hankkeeseen liittyvät kulut laskevat raken-

nusoikeuden arvoa. Iso merkitys rakennusoikeuden arvolle on asemakaavalla, jonka on ko-

kemusperäisten arvioiden mukaan nähty määrittävän noin 60 % hankkeiden kustannuk-

sista. Lisäksi rakennusoikeuden hintaan vaikuttavat hankkeeseen liittyvät riskit. (Lehtiö 

2015) 

  

Rakennusoikeuden määrän ja hinnan lisäksi rakennusoikeudesta saatavaan hyötyyn vaikut-

taa sen hallinta, johon vaikuttaa tontin omistusmuoto ja täydennysrakentamisen muoto 

(Lukkarinen 2011). Koska tämän diplomityön tarkastelu on rajattu koskemaan vain hank-

keita, joissa asunto-osakeyhtiö on tontin omistaja ja hallitsija, on hallintaan liittyvät kysy-

mykset rajattu työn ulkopuolelle. 

 

Pysäköinti 

Pysäköinnin uudelleenjärjestely tuottaa tyypillisesti haasteita täydennysrakentamishank-

keissa. Pysäköintipaikkojen rakentaminen aiheuttaa hankkeelle kustannuksia, joiden suu-

ruus riippuu sekä paikkojen määrästä että niiden toteutustavasta. Tyypillisesti autopaikoi-

tuksen tarve määritetään asemakaavassa joko suhteessa rakennusoikeuteen tai asuntojen 
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lukumäärään. Näin ollen lisärakentaminen nostaa myös autopaikkojen tarvetta. Laajat ja 

vajaakäyttöiset parkkikentät voivat myös olla potentiaalista aluetta lisärakentamiselle, mi-

käli paikoitus pystytään järjestämään muutoin. Taulukossa 2 on esitetty vertailu autopaik-

kojen toteuttamiskustannuksista pohjautuen Oasmaa et al (2009) ja Elorannan (2014) jul-

kaisuihin. Autopaikkojen uudelleenjärjestely esimerkiksi maantasopysäköinnistä pysä-

köintitaloon aiheuttaa merkittäviä kustannuksia täydennysrakentamishankkeelle. Raken-

nettujen pysäköintipaikkojen investointi on aktivoitava taseeseen, jolloin se vähennetään 

tuloksesta poistoina enimmillään 7 %:in vuosipoistoina. (Nykänen et al. 2013) 

 
Taulukko 2: Pysäköintipaikkojen toteuttamiskustannusten vertailua. Yksikkönä tuhansia euroja. 

(Oasmaa et al. 2009, Eloranta 2014) 

PYSÄKÖINTITAPA 
KUSTANNUKSET, k€/ap 

Eloranta (2014)  Oasmaa ym. (2009) 

Maantasopysäköinti 4,5 – 6 4,2 

Pysäköintikansi 9 – 15 7 – 10 

Pysäköintitalo 22 – 28 20 

Pysäköinti torikannen alla  20 – 35 

Pysäköinti pihakannen alla 25 – 45 25 – 45 

Pysäköinti kallioluolassa 35 – 60 35 – 50 

 

Verotus 

Verotuksella on vaikutusta hankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen. Verot saattavat täy-

dennysrakentamisen toteutustavasta riippuen kohdistua asunto-osakeyhtiöön, osakkaisiin 

tai rakennuttajaan. (Nykänen et al. 2013; Puustinen & Viitanen 2015; Vainio et al. 2016) 

 

Asunto-osakeyhtiön näkökulmasta olennaisin vero on oletettavasti yhteisövero, jota mak-

setaan taloyhtiön tilikauden positiivisesta tuloksesta. Taloyhtiö voi saada merkittävästi ve-

rotettavaa tuloa esimerkiksi kiinteistön myynnillä. (Puustinen & Viitanen 2015; Nykänen 

et al. 2013) Yhteisövero on suuruudeltaan 20 % taloyhtiön positiivisesta tuloksesta (Veron-

maksajain Keskusliitto ry 2016). Koska yhteisöveroa maksetaan positiivisesta tuloksesta, 

voidaan se välttää, mikäli taloyhtiölle tulee tilikauden aikana merkittäviä kuluja tai pois-

toja. (Nykänen et al. 2013) Verotus saattaa heikentää merkittävästi hankkeesta saatavaa 

taloudellista hyötyä. Tämän johdosta verotettava tulo ja esimerkiksi merkittävien korjaus-

kustannusten menot kannattaa ajoittaa samalle tilikaudelle (Puustinen & Viitanen 2015). 

Suunnatussa osakeannissa rakennuttajalta saatu merkintähinta tulkitaan pääomasijoi-

tukseksi, eikä siten ole verotettavaa tuloa. (Nykänen et al. 2013) 

 

Taloyhtiöön kohdistuvien verojen lisäksi hankkeissa saattaa syntyä osakkaisiin tai hank-

keeseen valittuun rakennuttajaan kohdistuvia veroja. Mikäli osakkaat myyvät asunto-osak-

keitaan, tulee huomioida varainsiirtoveron ja asuntojen myyntivoiton verotuksen vaikutuk-

set. Tyypillisesti varainsiirtoveron maksaa ostaja. Osakkeiden varainsiirtovero on suuruu-

deltaan 2 % osakkeiden velattomasta kauppahinnasta ja se maksetaan kahden kuukauden 

kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kiinteistöjen kaupan yhteydessä varainsiirto-

vero on 4 % kauppahinnasta. (Verohallinto 2016b). 

 

Mikäli osakkaat luovuttavat osakkeensa, tulee tällöin huomioida luovutusvoittoverotuksen 

vaikutus. Asunnon kauppahinnasta saadusta luovutusvoitosta maksetaan pääomatuloveroa 

30 % ja yli 30.000 euron pääomatuloista 34 %. Luovutusvoitosta ei kuitenkaan tarvitse 

maksaa veroa, jos omistaja on omistanut asunnon yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ja 

huoneistossa on asunut joko omistaja, tämän puoliso tai alaikäiset lapset vähintään kahden 
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vuoden yhtäjaksoisen jakson ajan. Myyntivoiton verotuksessa voidaan vähentää hankinta-

hinta sekä esimerkiksi maksettu varainsiirtovero. (Verohallinto 2016a) Luovutusvoittove-

rotuksella on siis vaikutusta etenkin niihin omistajiin, jotka eivät ole asuneet asunnossa 

riittävän kauan verovapauden saavuttamiseksi. 

 

Maankäyttömaksu tai täydennysrakentamiskorvaus 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 91 a § perusteella asemakaavoitettavan alueen 

maanomistajalla on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin, mikäli asemakaavasta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Kus-

tannuksista on pyrittävä sopimaan, jonka johdosta asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan 

usein maankäyttösopimus. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132) 

 

Maankäyttösopimuksessa tyypillisesti määritetään maanomistajille maankäyttömaksu, 

joka lasketaan osuutena asemakaavan maanomistajille tuomasta arvonnoususta. Maankäyt-

tömaksujen taustalla on ajatus siitä, että maanomistaja on velvollisuus osallistua asemakaa-

van muutoksesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin (Helsingin kiinteistö-

virasto 2015). Maankäyttömaksujen suuruus vaihtelee kuntakohtaisesti. Esimerkiksi Hel-

singissä tonttiyksikkö valmistelee sopimuksen aina, kun asemakaavan muutoksesta koituu 

maanomistajalle merkittävää hyötyä. Täydennysrakentamishankkeiden tapauksessa Hel-

sinki on määrittänyt merkittävän hyödyn alarajaksi 1 000 000 euroa. Tällöin maanomistaja 

maksaa kaupungille 35 % miljoonan euron rajan ylittävästä arvonnoususta. (Helsingin kiin-

teistövirasto 2015) Helsingin ohella täydennysrakentamiseen halutaan kannustaa myös esi-

merkiksi Tampereella, jossa käytännöt eroavat Helsingin vastaavista. Tampereella pyritään 

omistustonteilla kannustamaan täydennysrakentamiseen päätöksellä, jolla maankäyttö-

maksujen perusteena olevasta arvonnoususta voidaan jättää enintään 85 % huomiotta täy-

dennysrakentamistapauksissa, joissa kaupungille syntyvän yhdyskuntarakentamisen tarve 

on vähäistä. Lisäksi täydennysrakentamisen tulee tapahtua tapauskohtaisesti määritellyn 

kohtuullisen ajan puitteissa tai muuten maankäyttömaksu peritään täysimääräisenä. Täysi-

määräinen vähennys (85 %) voidaan tehdä, jos tapauksessa täyttyy vähintään neljä ennalta 

määritettyä tilannetta. Tällaisia tilanteita ovat: 

 

1. Nykyisten rakennusten korottaminen tai ns. ullakkorakentaminen  

2. Laitospysäköintiä edellyttävä lisärakentaminen tontin/korttelin sisällä  

3. Täydennysrakentamisen yhteishankkeet (useampi tontti/kortteli), joita suunnitel-

laan kokonaisuutena  

4. Käyttötarkoituksen muutokset nykyisen rakennuksen sisällä asuntorakentamiseen  

5. Täydennysrakentamishanke ja hankkeen yhteydessä mahdollisesti toteutettava pe-

ruskorjaus edistävät merkittävästi energiatehokkuutta  

6. Täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten ei suojelullista arvoa omaavien ra-

kennusten purkua. (Tampereen kaupunki 2014) 

 

Täydennysrakentamisen edullisuutta kuntien ja yhdyskuntarakentamisen näkökulmasta kä-

siteltiin diplomityön johdannossa. Tältä osin madallettu maankäyttömaksu täydennysra-

kentamishankkeiden asemakaavamuutosten yhteydessä voidaan nähdä perustelluksi. Täy-

dennysrakentamishankkeiden toteutumisen ja kannattavuuden kannalta maankäyttömaksu-

jen suuruus vaikuttaa kuitenkin olevan merkittävä tekijä (Puustinen & Viitanen 2015). Esi-

merkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Uudistava täydentäminen – purkava sa-

neeraus -raportissa (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013) todetaan seuraavasti: 

”Jotta täydennysrakentaminen ja todella huonokuntoisten rakennusten uudistaminen käy-

täntöinä yleistyisivät kaupungin toivomalla tavalla, olisi korvauskäytäntöjä syytä muuttaa 
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siten, että rahallista korvausta ei kaupungille tarvitsisi maksaa lainkaan. Hyödyt kaupun-

gille tulisivat yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä ja muista yhteiskunnallisista hyödyistä, 

joita tarkoituksenmukaisesta kaupunkirakenteesta ja asukasmäärän lisäyksestä esimerkiksi 

verotulojen myötä syntyy.” 

 

Väestönsuoja 

Pelastuslain mukaan väestönsuoja tulee rakentaa, jos asuinrakennuksen kerrosala ylittää 

1200 neliömetriä ja siinä asutaan pysyvästi. Rakennusluvan varaisten muutosten tapauk-

sessa tulee vanha väestönsuoja kunnostaa niin, että se täyttää soveltuvin osin pelastuslaissa 

annetut tekniset vaatimukset (Pelastuslaki 379/2011, 11 luku 71-72 §). Tämä tuottaa ole-

tettavasti merkittäviä haasteita olemassa olevien rakennusten korottamiseen tai muuntami-

seen tähtääville toimenpiteille, sillä väestönsuojan laajentamista tai uuden väestönsuojan 

toteuttamista voidaan pitää rakennusteknisesti haastavana toimenpiteenä (Lukkarinen 

2011; Timo 2015).  

 

Pelastuslain 73 §:n mukaan väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta voidaan poiketa, jos ky-

seessä on toimenpide, joka lisää rakennuksen kerrosalaa kellarissa tai ullakolla. Tästä voi-

daan päätellä, että ullakko- tai kellarirakentamisen tapauksessa voidaan ilmeisesti joissain 

tapauksissa poiketa väestönsuojan rakentamisvaatimuksesta. Lisäksi 75 §:n nojalla alue-

hallintovirasto voi yksittäistapauksissa antaa vapautuksen rakentamisvelvollisuudesta, mi-

käli rakentaminen aiheuttaisi huomattavasti tavanomaista korkeampia kustannuksia tai se 

ei onnistu ilman suuria teknisiä vaikeuksia. 75 §:n nojalla saattaakin olla mahdollista to-

teuttaa lisäkerrosten rakentamista niin, että väestönsuojan rakentamisvelvoite vältetään 

(Pelastuslaki 2011/379). 

 

Väestönsuojan rakentamisvelvoitteen kustannusvaikutuksista löydettiin diplomityötä teh-

dessä vähäisesti tietoa. Uudenmaan liiton (2014) selvityksen mukaan väestönsuojavelvoit-

teen lisäkustannusvaikutus täydennysrakentamiselle on 5-10 %. Lukuun tulee kuitenkin 

suhtautua varauksella, sillä kirjallisuudesta ei käy ilmi, koskeeko luku jotain tiettyä hanke-

tyyppiä tai mihin arvio perustuu. (Uudenmaan liitto 2014) 

 

Muut kannattavuustekijät 

Muut kannattavuustekijät ovat tässä jaottelussa hanketyypistä riippuvaisia merkittäviä kus-

tannustekijöitä, jotka eivät ole välttämättä kaikissa hanketyypeissä huomioitavia. Tällaisia 

tekijöitä voivat olla esimerkiksi toimenpiteiden aiheuttamat muutostarpeet koskien hissiä, 

muut korjaustarpeet sekä joissain tapauksissa asunto-osakeyhtiön korjausvelka. 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK G1 2005) asuntosuunnittelua koskevien 

määräyksien mukaisesti kerrostalossa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon ker-

rostaso mukaan lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuin-

huoneistoihin on varustettava pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjälle soveltuvalla hissillä. 

Hissiyhteyden on lisäksi ulotuttava ullakolle ja kellarikerrokseen, mikäli niissä on asumista 

palvelevia tiloja. (RakMK G1 2005) Hissin rakentamista koskeva määräys koskee uusia 

rakennuksia, mutta rakennettaessa hissi jälkikäteen, rakennusta korottaessa lisäkerroksilla, 

sekä ullakko ja kellaritiloja muunnettaessa asuinkäyttöön sovelletaan uudisrakentamista 

koskevia määräyksiä ja ohjeita toimenpiteen laajuus ja laatu huomioiden. (Oulun kaupunki 

2009) 
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2.5 Täydennysrakentamisen hanketyypit 

Erilaisten täydennysrakentamisen hanketyyppejä ja niiden kannattavuutta on tarkasteltu 

useissa tutkimuksissa ja diplomitöissä (Luoma-Halkola 2010; Lukkarinen 2011; Nykänen 

et al. 2013; Timo 2015). Tässä diplomityössä täydennysrakentaminen on jaettu neljään pää-

tyyppiin. Nämä ovat 1) uuden rakennuksen rakentaminen, 2) laajentaminen, 3) muuntami-

nen ja 4) purkava täydennysrakentaminen. Useissa täydennysrakentamishankkeissa on 

mahdollista saavuttaa taloudellisesti kannattava lopputulos, mutta kannattavuus tulee aina 

arvioida hankekohtaisesti. 

 

Kannattavuus ja saatavissa oleva taloudellinen hyöty kytkeytyy vahvasti tuotettavissa ole-

vien asumisen huoneistoalaan, jonka johdosta esimerkiksi kellari- ja ullakkorakentamisen 

kokonaistaloudellinen hyöty saattaa jäädä vähäiseksi huoneistoalan vähäisen lisäyksen joh-

dosta. (Nykänen et al. 2013; Lukkarinen et al. 2011) 

2.5.1 Uuden erillisen rakennuksen rakentaminen 

Yksi täydennysrakentamisen muoto on uuden erillisen rakennuksen rakentaminen tontille. 

Rakennus voidaan toteuttaa joko osaksi vanhaa asunto-osakeyhtiötä tai se voidaan toteuttaa 

omaksi yhtiökseen. Tällainen täydennysrakentaminen edellyttää, että yhtiön tontilla on 

pinta-alaa, joka soveltuu rakentamistarkoitukseen. Pinta-alan lisäksi vaaditaan rakennusoi-

keutta, jota tontilla voi olla ennestään tai sitä on haettava kaavamuutoksen tai poikkeamis-

päätöksen avulla. Uuden rakennuksen rakentaminen saattaa onnistua esimerkiksi tontin ra-

kentamattomalle osalle tai parkkipaikkojen tilalle. Uuden rakennuksen muodossa toteutet-

tavan täydennysrakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti rakennusoikeuden 

määrä, maankäyttömaksut ja pysäköintiratkaisut. (Lukkarinen 2011). 

 

Täydennysrakentamisen kanna kannattavuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lukkarinen 

et al. (2011) esittämässä esimerkkitapauksessa Asunto Oy Tilkanmäki myi omistamastaan 

Meilahdessa sijaitsevasta tontista lohkotun 2126m2 kokoisen kiinteistön kiinteistösijoitta-

jalle. Taloyhtiö oli kiinnostunut täydennysrakentamisesta kattaakseen sen tuotoilla osan tu-

levasta putkiremontin kustannuksista. Tontilla oli rakennusoikeutta 1850kem2 ja siihen ra-

kennettiin yksi uusi rakennus. Rakennusoikeudesta maksettu hinta oli 760€/kem2 ja hank-

keen kulujen jälkeen asunto-osakeyhtiö hyötyi täydennysrakentamisesta 1 079 000 €. 

Summa vastasi noin 105 euroa vanhaa kerrosalaneliömetriä kohden. Täydennysrakentami-

sella onnistuttiin tapauksessa rahoittamaan n. 40 % asunto-osakeyhtiön putkiremontin kus-

tannuksista. (Lukkarinen et al. 2011) 

2.5.1.1 Rakennusoikeuden määrä ja hinta  

Uuden rakennuksen rakentaminen tontille edellyttää tyypillisesti asemakaavamuutosta. 

Tällöin rakennusoikeutta voidaan myöntää esimerkiksi nykyiselle pysäköintikentälle tai ra-

kentamattomalle tontin osalle. (Lukkarinen 2011) 

 

Empiiristä tietoa rakennusoikeuden hintatasosta tämän tyyppisissä täydennysrakentamis-

hankkeissa ei tutkimusta tehdessä löydetty. Tontin osan lisärakentaminen voidaan olettaa 

olevan työmaan mahdollista ahtautta ja vastaavia jatkuvan toiminnan aiheuttamia haittoja 

lukuun ottamatta kustannuksiltaan normaalia rakentamista. Tällöin rakennusoikeudesta 

saatava hinta liikkunee samalla tasolla kuin mitä vastaavista rakentamattomista tonteista 

ollaan valmiita maksamaan. 
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2.5.1.2 Pysäköinti 

Pysäköinnin osalta merkittävää on pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelyn tarve ja to-

teuttavien pysäköintipaikkojen toteutustapa (Lukkarinen et al. 2011; Nykänen et al. 2013; 

Timo 2015). Taulukossa 2 esitettiin pysäköintipaikkojen toteutuskustannuksia (Oasmaa et 

al. 2009; Eloranta 2014). Autopaikkojen toteuttamisen kustannus voi olla hyvin merkittävä, 

jos paikat joudutaan toteuttamaan esimerkiksi pysäköintitalona tai muulla kalliilla ratkai-

sulla. Nykänen et al. (2013) on tuottanut esimerkkilaskelman tilanteesta, jossa tarkastellaan 

4000 kerrosneliömetrin suuruisen uuden erillisen rakennuksen toteuttamista taloyhtiön 

omalle tontille. Laskelmasta havaitaan, että pelkästään kaavan autopaikkanormia ja maan-

käyttökorvausten suuruutta muuttamalla voidaan helposti vaikuttaa täydennysrakentamis-

hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen. Laskelman tulokset on esitetty taulukossa 3. Ny-

känen et al. (2013) toteaakin että: ”Kaupunkien päätöksillä on suuri vaikutus edellä mai-

nittuihin tekijöihin [lisärakennuspotentiaali ja rakennusoikeuden arvo, maankäyttömaksu, 

autopaikat, tilinpäätössuunnittelu ja verotus] tilinpäätös- ja verotuskysymyksiä lukuun ot-

tamatta. Lisärakentamista voidaan edistää alentamalla maankäyttömaksuja tai korjaa-

malla autopaikkavaatimukset paremmin nykypäivän tarpeita vastaaviksi.” Kaupungilla on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisiin pysäköintiratkaisuihin asemakaava täydennysra-

kentamisen kohteena olevan alueen velvoittaa. Mikäli tontilla on runsaasti ylimääräisiä au-

topaikkoja tai autopaikkojen järjestely onnistuu helposti ja edullisilla toteutusmuodoilla, 

voi täydennysrakentaminen olla kannattavaa yhtiölle. 

 

 
Taulukko 3: 4000 kerrosneliömetrin lisärakennushankkeen kannattavuus miljoonissa euroissa eri au-

topaikkavaatimuksilla ja maankäyttömaksujen suuruudella. Maankäyttömaksut ilmaistu osuutena ar-

vonnoususta. Rakennusoikeuden laskennallinen arvo 500 €/kem2 ja taloyhtiö omistaa tontin. (Nykänen 

et al. 2013) 

 
Maankäyttömaksun suuruus, osuutena arvonnoususta 

Ei maankäyttö-

maksua 
1/9 1/6 1/3 

AP 1/150 kem 1,08 0,86 0,75 0,41 

AP 1/115 kem 0,8 0,58 0,47 0,14 

AP 1/83 kem 0,34 0,12 0,01 -0,33 

 

Lisäksi Lukkarinen (2011) on diplomityössään toteuttanut kokeellisen laskelman uuden 

erillisen rakennuksen rakentamisen kannattavuudesta täydennysrakentamishankkeena. 

Koelaskelmassa rakennusoikeuden määrä vaihtelee 2.060-5.000kem2 välillä ja pysäköin-

nille on esitetty viisi vaihtoehtoista ratkaisua. Riippuen rakennusoikeuden määrästä ja py-

säköintiratkaisusta, hankkeen tuotto voi omistustontilla vaihdella 880.000 eurosta  

4 130.000 euroon. Laskelmassa pysäköintiratkaisulla on merkittävä vaikutus hankkeen 

kannattavuuteen. Tarkastellessa 2060 kem2 kerrosalan lisäyksellä toteutettavaa hanketta 

on ero huonoimman ja parhaimman pysäköintiratkaisun tuohon välillä 2,28 kertainen. Ta-

loudellisesti tämä tarkoittaa yli miljoonan euron eroa eri pysäköintiratkaisujen välillä. 

(Lukkarinen 2011) 

2.5.1.3 Maankäyttömaksu 

Maankäyttömaksun vaikutusta tarkastellessa tulee huomioida, että maankäyttömaksuihin 

liittyvät käytännöt vaihtelevat kunnittain. Esimerkiksi Helsingissä maankäyttömaksussa 

huomioidaan kaavoituksen tuoma arvonnousu, mutta ei esimerkiksi pysäköinnin uudel-

leenjärjestelyn kuluja. (Lukkarinen et al. 2011) Täydennysrakentamisen asemakaavamuu-

toksissa maankäyttömaksut ovat Helsingissä 35 % siitä arvonnoususta, joka ylittää 
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1 000 000 euron hyödyn (Helsingin kiinteistövirasto 2015). Esimerkiksi Nykäsen et al. 

(2013) esimerkkilaskelman rakennusoikeuden arvolla 500€/kem2 Helsingissä aletaan 

maankäyttömaksua periä hankkeista joiden koko ylittää 2000 kem2. Näin ollen uuden ra-

kennuksen tapauksessa on hyvin mahdollista, että hankkeeseen kohdistuu maankäyttömak-

suja. 

2.5.1.4 Väestönsuoja 

Väestönsuojan rakentamista edellytetään, kun uuden rakennuksen kerrosala ylittää 1200 

kerrosneliömetriä (Pelastuslaki 71 §). Väestönsuojan rakentamisen kannalta uuden raken-

nuksen täydennysrakentamisen ei oletettavasti merkittävästi eroa muista uudisrakennus-

hankkeista. Mikäli velvoite väestönsuojan rakentamisesta täyttyy, se voidaan oletettavasti 

rakentaa uuden rakennuksen yhteyteen voimassa olevien käytäntöjen tapaan. 

2.5.1.5 Muut kannattavuustekijät 

Hankkeiden taloudellinen kannattavuus ei välttämättä määritä sitä, miten helposti hanke 

etenee. Puustinen & Viitanen (2015) tutkivat viittä taloyhtiön tontille suunniteltua lisära-

kentamishanketta, joista kahdessa täydennysrakentaminen oli saatu päätökseen tutkimuk-

sen tekemisen aikana. Kaikissa tapauksissa täydennysrakentamismahdollisuuksien selvit-

tämisen oli käynnistänyt tulevan linjasaneerauksen rahoitustarve. Tutkimuksessa havait-

tiin, ettei suurenkaan taloudellisen hyödyn tuottava hanke välttämättä etene sulavasti ja toi-

saalta pienemmänkin hyödyn tuottava hanke saattaa edetä hyvin. Taloyhtiöiden kannalta 

prosessia haittasivat myös epäselvyydet liittyen kunnan ehtoihin täydennysrakentamiselle, 

maankäyttömaksuille ja täydennysrakentamisen toteuttamiselle. Ylipäätään kuntia voidaan 

pitää täydennysrakentamisen avaintoimijoina, sillä kaavoituksesta ja maankäyttömaksuista 

päättävänä tahona niillä on merkittävä rooli hankkeiden kannattavuuden määrityksessä. 

(Luoma-Halkola et al. 2010; Puustinen & Viitanen 2015) 

2.5.2 Rakennuksen laajentaminen 

Rakennuksen laajentaminen on tämän tutkimuksen piirissä määritelty olevan täydennysra-

kentamisen muoto, jossa olemassa olevan rakennuksen välittömään yhteyteen lisätään 

asuinpinta-alaa esimerkiksi lisäkerrosten tai uuden porrasrakenteen avulla. Laajentaminen 

voi siis olla horisontaalista tai vertikaalista. Horisontaalista laajentamista tutkivaa kirjalli-

suutta ei löydetty tutkimuksen tekohetkellä yhtä paljoa kuin vertikaalista laajentamista. 

Syynä tähän voi olla se, että horisontaalinen laajentaminen saatetaan rinnastaa tapauksena 

samanlaiseksi kuin uuden erillisen rakennuksen rakentaminen. Johtuen löydetyn kirjalli-

suuden määrästä tässä alaluvussa käsitellään lähinnä vertikaalista laajentamista. 

 

Lisäkerroksien rakentaminen on täydennysrakentamisen muoto, jossa nykyisen rakennuk-

sen päälle rakennetaan yksi tai useampi lisäkerros. Tällöin olemassa olevien rakenteiden 

tulee kantaa lisäkerrosten paino tai rakenteita tulee vahvistaa. Lisäkerrosten rakentamiseen 

soveltuu parhaiten kallioperusteinen seinärunkoinen kerrostalo. Perustukset ovat korotta-

misen kannalta kriittisin rakenneosa, eikä niiden vahvistaminen ole niin helppoa ja edullista 

kuin muiden rakenneosien. (Timo 2015) 

 

Lisäkerrosten rakentamisen kannattavuutta arvioidessa tulee tapauskohtaisesti selvittää, 

onko lisäkerrosten rakentaminen rakenneteknisesti mahdollista. Tässä työssä laajempi tek-

ninen tarkastelu on tietoisesti rajattu aihepiirin ulkopuolelle ja työn painopiste on hankkei-

den taloudellisessa tarkastelussa. Voidaan kuitenkin yleistäen todeta, että matalampiker-
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roksiset seinä-laatta -järjestelmään nojautuvat kerrostalot kestävät todennäköisesti parem-

min lisäkerroksien tuoman kuormituksen kuin monikerroksiset. Pilari-palkki -järjestel-

mään nojautuvissa kohteissa saatetaan useammin joutua vahvistamaan rakenteita, sillä ra-

kenteita ei ole seinä-laatta -järjestelmän tavoin ylimitoitettu muista syistä. Lisäkerroksia 

rakennettaessa pystykuormia merkittävämpi haaste saattavat olla kasvavat vaakasuuntaiset 

kuormat, joita voi aiheuttaa esimerkiksi tuuli. Lisäksi esimerkiksi 8-kerroksisen asuinra-

kennuksen korottaminen nostaa rakennuksen paloluokkaan P1. Korkeampi paloluokitus 

edellyttää kaikkien rakenteiden palonkestovaatimuksien nostoa ja siten nostaa myös kus-

tannuksia merkittävästi. (Timo 2015) 

2.5.2.1 Rakennusoikeuden määrä ja hinta  

Lukkarisen et al. (2011) mukaan vertikaalisen laajentamisen kannattavuuteen vaikuttaa 

merkittävästi lisäkerrosalan määrä. Vertikaalisen laajentamisen laskennallinen kannatta-

vuus paranee lisäkerrosten myötä, joskin kahta lisäkerrosta pidettiin usein arkkitehtonisena 

ja rakenteellisena maksimina (Lukkarinen 2011). Pääsääntöisesti yhden lisäkerroksen ra-

kentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa johtuen mm. pysäköinnin ja hissien rakenta-

misen kuluista. (Lukkarinen et al. 2011) 

 

Vaikka lisäkerrosten asunnot ovat periaatteessa uusia, eivät kaikki ostajat välttämättä ar-

vota näitä samalla tavalla kuin uusia asuntoja johtuen muun rakennuksen ja ympäristön 

tasosta (Lukkarinen et al. 2011). Tämän johdosta voidaan olettaa, että rakennusoikeuden 

arvo on pienempi suhteessa esimerkiksi uuden rakennuksen rakentamisen hanketyyppiin. 

2.5.2.2 Pysäköinti 

Lukkarisen (2011) tuottamassa lisäkerrosten rakentamisesta koskevassa kannattavuustar-

kastelussa yhden lisäkerroksen rakentaminen todetaan kannattavaksi vain, jos vanhoja py-

säköintipaikkoja ei tarvitse uudelleen järjestellä tai uudet pysäköintipaikat voidaan toteut-

taa joko maantaso- tai hallipaikkoina. Näin ollen kalliit pysäköintijärjestelyt laskevat hank-

keen kannattavuutta merkittävästi (Lukkarinen et al. 2011). Timon (2015) kannattavuus-

tarkastelussa lisäkerrosten rakentaminen oli kannattavaa, mutta taloyhtiöillä oli valmiiksi 

ylimääräisiä pysäköintipaikkoja, jolloin uusien pysäköintipaikkojen toteutukselle ei ollut 

tarvetta. 

 

Lukkarinen et al. (Lukkarinen et al. 2011) tarkastelivat lisäkerrosten rakentamisen kannat-

tavuutta koelaskelman avulla. Laskelmassa tutkittiin joko yhden (yht. 1000 kem2) tai kah-

den (yht. 2000kem2) lisäkerroksen rakentamista Helsingissä sijaitsevan asuinkerrostalon 

päälle. Lisäksi laskelmassa tutkittiin viittä eri pysäköintiratkaisua ja näiden vaikutusta täy-

dennysrakentamisen kannattavuuteen. Laskelmissa oletettiin, ettei rakennuksessa ole his-

sejä, mutta sellaiset joudutaan toteuttamaan hankkeen yhteydessä. Koelaskelman tuloksena 

havaittiin, että yhden lisäkerroksen rakentaminen on harvoin kannattavaa. Taloyhtiön 

omistamalla tontilla kannattavuus voi vaihdella yhden lisäkerroksen tapauksessa -780.000 

eurosta 500.000 euroon. Kahden lisäkerroksen tapauksessa vaihtelu eri pysäköintiratkaisu-

jen välillä on -140.000 eurosta 1 620.000 euroon. Pysäköintijärjestelyjen toteutuksella on 

siis merkittävästi vaikutusta laajentamisen taloudelliseen kannattavuuteen. Mitä vähemmän 

pysäköintipaikkoja joudutaan toteuttamana pysäköintihalleihin ja mitä enemmän niitä voi-

daan toteuttaa maantasoisina, sitä parempi on hankkeen kannattavuus. (Lukkarinen et al. 

2011) 
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2.5.2.3 Maankäyttömaksu 

Lisäkerrosten tapauksessa maankäyttömaksuja maksetaan voimassa olevan käytännön mu-

kaisesti samoilla periaatteilla kuin kohdassa 2.3. hanketyypit ja kannattavuus on esitelty. 

(Lukkarinen et al. 2011) 

2.5.2.4 Väestönsuoja 

Väestönsuojan rakentamiseen liittyviä kysymyksiä voidaan pitää hankkeen kannalta mer-

kittävinä, sillä olemassa olevan väestönsuojan laajentaminen tai uuden rakentaminen voi 

olla hyvin haasteellista. Laajentamiseen verrattavissa olevan muutostyön yhteydessä raken-

nuksen nykyinen väestönsuoja tulee kunnostaa siten, että se täyttää soveltuvin osin väes-

tönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset, joista säädetään sisäasiainministe-

riön asetuksella. Väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta voidaan kuitenkin joissain tapauk-

sissa poiketa pelastuslain 75 §:n nojalla, mikäli rakentaminen aiheuttaisi huomattavasti ta-

vanomaista korkeampia kustannuksia tai se ei onnistu ilman suuria teknisiä vaikeuksia. 

Mikäli alkuperäinen väestönsuoja on ylimitoitettu, voidaan uudet huoneistot mahdollisesti 

rakentaa ilman väestönsuojan laajentamista. 

 

2.5.2.5 Muut kannattavuustekijät 

Yleispätevää ohjetta lisäkerrosten rakentamisen kannattavuudelle ei voida antaa, mutta 

yleensä kannattavuutta nostaa taloyhtiöiden tarve suorittaa vesikaton, LVIS-järjestelmien 

ja hissin korjauksia, sillä näihin osiin joudutaan kuitenkin tekemään muutoksia korotuksen 

yhteydessä. Lisäkustannuksia voi syntyä esimerkiksi tarpeesta vahvistaa rakenteita. Kan-

nattavuustarkastelussa tulee myös huomioida asunto-osakeyhtiöiden tarve uusia hissit ja 

järjestää autopaikoitus; mikäli hissit tehdään joka tapauksessa eikä autopaikkojen uudel-

leen järjestely tuo ongelmia, voi hankkeen kannattavuus parantua merkittävästi. Hissien 

uusiminen maksaa tyypillisesti 50 000 - 90 000 euroa ja vanhan hissin korottaminen tek-

niikan salliessa kustannus on 30 000 eurosta ylöspäin. Mikäli talossa ei ole hissiä eikä sille 

soveltuvaa kuilua ja sellainen joudutaan toteuttamaan, vaihtelee kustannus n. 55 000 ja 

200 000 euron väliltä kolmekerroksisille rakennukselle ja jokainen lisäkerros tuo 3000–

10 000 euron lisäkustannuksen riippuen hissikuilun toteutustavasta. (Timo 2015) 

 

Lukkarinen et al. (2011) on suhteuttanut laskennallisen tuoton esimerkkikohteen nykyiseen 

hyötyalaan, ja tuloksena havaittiin, että realistisena tuotto-odotuksena on n. 200–400 

€/hym2, jos päästään edulliseen pysäköintiratkaisuun. Tämä vastaa Lukkarisen et al. (2011) 

mukaan noin puolta putkiremontin kustannuksista. Kiinteistöliiton syksyn 2013 barometrin 

(Kiinteistöliitto 2013) mukaan pääkaupunkiseudulla perinteisellä menetelmällä tehdyn put-

kiremontin mediaanihinta on 740 €/hym2 ja sisäpuolisten menetelmien remontin mediaani-

hinta on 350 euroa huoneistoneliöltä. 

 

Lopuksi on hyvä myös tiedostaa, että lisäkerroksia on toteutettu Suomessa melko vähän, 

minkä johdosta empiiristä kustannustietoa hankkeista on tarjolla vähäisesti (Lukkarinen et 

al. 2011). Lisäkerrosten rakentaminen on kuitenkin luultavasti kalliimpaa kuin tyypillinen 

rakentaminen (Panschin 2009). 

2.5.3 Purkava täydennysrakentaminen 

Easthope et al. (2013) nimeää kolme pääasiallista tilannetta, jossa rakennuksia voi olla jär-

kevää purkaa täydennysrakentamisen yhteydessä. Nämä ovat: 
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1. Asuinrakennukset edellyttävät merkittäviä korjaustöitä, joiden johdosta purkami-

nen ja uudelleenrakentaminen on korjaamista edullisempaa 

2. Asuinrakennuksien sallittua kerrosalaa ei ole hyödynnetty täysin tai alue on uudel-

leenkaavoitettu sallimaan tehokkaampi rakentaminen. Kiinteistönomistajat voivat 

hyötyä käyttämättömän rakennusoikeuden myynnistä. 

3. Rakennus (tai rakennukset) sijaitsevat laajemman kaupunkikehityksen kohteena 

olevalla alueella, kuten raideliikenteen asemien lähistöllä. (2013) 

 

Vastaavat tekijät, eli rakennusten merkittävä korjausvelka tai kehittämispotentiaali ovat 

esiintyneet tärkeimmiksi purkavan täydennysrakentamisen syiksi muuallakin kirjallisuu-

dessa (Troy et al. 2015; Sherry 2006; Vainio et al. 2016). 

 

Nykyisellään asunto-osakeyhtiölaki edellyttää osakkaiden yksimielistä päätöstä purkavan 

täydennysrakentamishankkeen hyväksymiseksi. Hallitusohjelman tavoitteisiin kuuluu kui-

tenkin täydennysrakentamishankkeiden helpottaminen, jonka johdosta on alettu valmiste-

lemaan asunto-osakeyhtiölain muutosta niin, että hankkeen voisi käynnistää esimerkiksi 80 

%:n enemmistöpäätöksellä. (Vainio et al. 2016) Vastaavan tyyppinen enemmistöosuus on 

vaatimuksena jo Singaporessa ja Australiassa Uuden Etelä-Walesin alueella (Christudason 

2010; Troy et al. 2016). Enemmistöpäätökseen liittyy kuitenkin myös riskejä, sillä asunnot 

ovat monille merkittävä osa henkilökohtaista varallisuutta (Troy et al. 2016; Easthope & 

Randolph 2009). Purkavan täydennysrakentamisen muita riskejä ovat esimerkiksi kulttuu-

rihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten purkaminen ja alueen rakennuskannan yksipuo-

listuminen (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013). Osakkaiden päätöksentekoon tai 

arkkitehtuuriin liittyviin ongelmiin ei kuitenkaan syvennytä tässä työssä laajemmin. 

 

Purkavia täydennysrakennuskohteita ei ole käsitellyn kirjallisuuden perusteella toteutettu 

Suomessa merkittävästi viimeisien vuosikymmenien aikana. Asuinrakentamista käsittele-

viä tapauksia ovat ainakin Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöt Jakomäentie 6 a ja Jako-

mäentie 6 b Helsingin Jakomäessä ja asunto-osakeyhtiö Pajunotko Talvikkitie 38 Vantaan 

Tikkurilassa. Molemmissa tapauksissa purkamisen taustalla oli rakennuksien huono kunto, 

jonka vuoksi omistajat olivat todenneet purkamisen ja uudelleenrakentamisen olevan kor-

jaamista kannattavampaa. Merkittävänä erona tapauksissa oli huoneistojen omistuspohja, 

sillä Jakomäentien tapauksessa kiinteistön omisti Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiö, 

kun taas Talvikkitien omistajat olivat yksittäisiä osakkeenomistajia. (Heka Oy 2016; Suo-

janen 2016) Talvikkitien tapauksessa asunto-osakeyhtiö haki lisärakennusoikeutta kaava-

muutoksella ja järjesti tarjouskilpailun, jonka tuloksena Jatke Uusimaa Oy osti kaikki yh-

tiön osakkeet. Talvikkitien tapauksessa hankkeeseen ryhtymisen taustalla oli rakennuksen 

huono kunto, jonka johdosta olemassa olevan rakennuksen korjaaminen olisi ollut hyvin 

kallista. (Suojanen 2016) Kolmantena esimerkkinä purkavasta täydennysrakentamisesta 

toimii Mellunmäen kortteliprojekti, jota käytetään myös laajemmin tämän tutkimuksen esi-

merkkinä purkavasta täydennysrakentamisesta, sillä se toimi työpajassa käytävän keskus-

telun esimerkkitapauksena. Mellunmäen kortteliprojektia esitellään laajemmin luvussa 6. 

 

Asukkaille tarjottava mahdollisuus jäädä alueelle asumaan voi olla lähtökohtaisesti positii-

vinen seikka. Tällainen tarjous saattaa lisätä asukkaiden halukkuutta lähteä mukaan hank-

keeseen (Troy et al. 2015). Vaiheistettu rakentaminen ja purkaminen saattavat mahdollistaa 

tilavalla tontilla myös asukkaille tarjottavien asuntojen rakentamisen ennen vanhojen ra-

kennusten purkamista. Ylimääräiset välimuutot tuottavat asukkaille turhaa vaivaa. Toi-
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saalta asukkaiden tulee ratkaista väliaikaisasumiseen liittyvät ongelmat myös peruskor-

jauksen yhteydessä ja tällöin ratkaisun löytäminen on tyypillisesti osakkaan vastuulla. 

(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013) 

2.5.3.1 Rakennusoikeuden määrä ja hinta 

Purkavien täydennysrakentamishankkeiden kannattavuutta pitää arvioida aina tapauskoh-

taisesti. Jotta purkaminen olisi ylipäätänsä mahdollista, voidaan yleisenä reunaehtona to-

deta, että asuntojen kysynnän ja rakennusoikeuden lisäyksen on oltava riittävää. Yleistäen 

voidaan todeta, että rakennusoikeuden lisäyksen jälkeen rakennusoikeutta pitäisi olla 2-3,5-

kertainen määrä. Tarkempia Nykänen et al. (2013) tuottamia laskelmia on esitetty taulu-

kossa 4. Tällaista lisäystä voidaan pitää mahdollisena alueilla, jotka on aikoinaan raken-

nettu väljästi ja joilla olisi nykytilanteessa merkittävää kysyntää. Rakennusoikeuden mo-

ninkertaistuessa ongelmalliseksi saattaa kuitenkin usein muodostua pysäköintipaikkojen 

toteuttaminen. (Nykänen et al. 2013) 

 
Taulukko 4: Purkavan täydennysrakentamisen kannattavuuslaskelmia eri esimerkkialueilla. Laskel-

massa on käytetty keskimääräisiä tilastohintoja (Nykänen et al. 2013) 

Keskimääräiset tilastohinnat, (€/htm2) Tammela Myyrmäki Karakallio Lehtomäki 

Keskihintataso, 1970-l 2750 2215 2320 970 

Keskihintataso, uudet 3480 3200 3760 2800 

Uuden ja vanhan hintatasoero 730 685 1440 1830 

Purkukustannus 100 100 100 100 

Uudisrakentamisen kustannus 2500 2500 2500 2500 

Uuden rak. kustannus vanhaa raken-

nusta korvaavilta neliöiltä 
5350 5115 4920 3570 

Tappio vanhaa rakennusta korvaavilta 

neliöiltä 
-1870 -1915 -1160 -770 

Kate vanhan rakennuksen ylittäviltä ne-

liöiltä 
980 700 1260 300 

Rakennusoikeuden lisäyskerroin, mini-

mitaso 
2,91 3,74 1,92 3,57 

 

Ollakseen taloudellisesti kannattavia purkavan täydennysrakentamisen hankkeet edellyttä-

vät siis usein moninkertaisen määrän rakennusoikeutta lähtötilanteeseen verrattuna. 

2.5.3.2 Pysäköinti 

Koska purkava täydennysrakentaminen vaatii alkuperäiseen tilanteeseen nähden moninker-

taisen määrän rakennusoikeutta ollakseen kannattavaa, korostuu samalla myös autopaik-

kanormin ja autopaikkojen toteutustavan kustannusvaikutus. 

2.5.3.3 Verotus 

Purkavaan täydennysrakentamiseen liittyy verotuksen osalta epäselvyyksiä, sillä hankkeen 

toteutustapoihin liittyy toistaiseksi useita vaihtoehtoja (Vainio et al. 2016; Pelkonen & 

Mölsä 2014). Riippuen hankkeen toteutustavasta, saattaa taloyhtiöön kohdistua yhteisövero 

ja varainsiirtovero, rakennuttajaan varainsiirtovero ja osakkaisiin myyntivoiton verotus. 

Näistä on kirjoitettu luvussa 4.3.  

2.5.3.4 Maankäyttömaksut 

Purkavan täydennysrakentamisen edellyttäessä merkittävää rakennusoikeuden lisäystä on 

tällöin todennäköistä, että asunto-osakeyhtiön saa kaavamuutoksesta merkittävää hyötyä ja 
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joutuu tällöin maksamaan maankäyttömaksuja kunnassa voimassa olevien käytäntöjen mu-

kaisesti. 

2.5.3.5 Väestönsuoja 

Purkamisen jälkeen väestönsuojien toteuttamisvelvoite on vastaava kuin uudisrakennuk-

sissa. Tässä suhteessa väestönsuojavelvoite ei tuo purkavaan täydennysrakentamiseen mi-

tään erityispiirteitä. 

2.5.3.6 Muut kannattavuustekijät 

Monissa tapauksissa peruskorjaus on purkamista ja täydennysrakentamista kannattavam-

paa. Rakennuksen kulumisasteen lähestyessä 70 % alkaa korjaaminen lähestyä uudisraken-

tamisen hintatasoa. Tällainen kulumisaste on kuitenkin harvinainen, ja silloin rakennuksen 

arvo muodostuu lähinnä rungosta ja perustuksista. Kaikki kustannukset huomioiden raken-

nusoikeuden lisäyksen tulee olla huomattava, jotta purkaminen on taloudellisesti tarkoituk-

senmukaista. Korkea korjausvelka kuitenkin parantaa purkavan täydennysrakentamisen 

kannattavuutta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013) 

 

Purkavan rakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat siis etenkin saatavilla olevan raken-

nusoikeuden määrä ja hinta, sekä vanhojen rakennusten korjausvelka. Asuntojen teknilli-

nen, sijainnillinen ja toiminnallinen vanhentuminen parantaa purkavan täydennysrakenta-

misen taloudellista kannattavuutta. 

2.5.4 Muuntaminen 

Neljäs diplomityössä käsiteltävä täydennysrakentamisen tyyppi on tilojen muuntaminen. 

Tällöin täydennysrakentamisessa on kyse muussa kuin asuinkäytössä olevien tilojen muun-

tamisesta asuinkäyttöön. Tällaisia tiloja voi voivat olla esimerkiksi rakennusten ullakot tai 

varastot. (Santaoja 2004) 

 

1970-luvun lähiörakentamisessa syntyi paljon 1+3 kerroksisia kerrostaloja, joiden maanta-

sossa sijaitseva 1. kerros on varastokäytössä tai yhteistilana. Kellarit voivat olla käytössä 

esimerkiksi autotalleina tai asukasvarastona. (Lukkarinen et al. 2011; Lukkarinen 2011) 

Ullakko on rakennuksen vesikaton ja lämpöeristetyn yläpohjan välissä sijaitseva tila, joka 

on usein varastokäytössä. (Jalonen 2005) 

 

Laajentamisen tavoin muuntamisessa uudet huoneistot toteutetaan osaksi olemassa olevaa 

asunto-osakeyhtiötä. Tällöin voidaan olettaa, että toteutustapana on suunnattu osakeanti. 

2.5.4.1 Rakennusoikeuden määrä ja hinta 

Kellarirakentamisessa kannattavinta on yleensä kerhotilojen tai autotallien muuttaminen 

asunnoiksi, jolloin taloyhtiön ei tarvitse rakentaa erillistä korvaavaa varastotilaa esimer-

kiksi pihalle. Tällöin taloudellinen kannattavuus muunnettavaa neliötä kohden voi olla huo-

mattava, mutta johtuen myytävän kerrosalan vähäisyydestä jää kokonaistuotto silti melko 

pieneksi. Laskelmallinen nettohyöty on maksimissaan noin 40–50 €/hym2 taloyhtiön van-

hoille osakkaille. (Lukkarinen et al. 2011; Lukkarinen 2011) 

2.5.4.2 Pysäköinti 

Ullakko- ja kellarirakentamisen kautta saavutettavissa oleva huoneistoala on verrattain 

pieni, jonka johdosta pysäköintiin ei kohdistu merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Lukka-

risen (2011) laskelmassa uutta asuinalaa saatiin toteutettua maksimissaan 308 hum2, joka 
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edellytti neljää uutta pysäköintipaikkaa. Jos näiden järjestäminen aiheuttaa haasteita, voi-

daan olettaa hankkeen kannattavuuden kärsivän tästä. 

2.5.4.3 Maankäyttömaksu tai täydennysrakentamiskorvaus 

Koska ullakko- tai kellarirakentamisen volyymi on usein pieni, ei kaavamuutoksen tuoma 

hyöty välttämättä ylitä merkittävän hyödyn rajaa (Lukkarinen et al. 2011). Muutoin maan-

käyttömaksuja maksetaan voimassa olevan käytännön mukaisesti samoilla periaatteilla 

kuin mitä kohdassa 2.3 on esitelty. 

2.5.4.4 Väestönsuoja 

Rakennusluvan varaisten muutosten tapauksessa tulee vanha väestönsuoja kunnostaa niin, 

että se täyttää soveltuvin osin pelastuslaissa annetut tekniset vaatimukset (Pelastuslaki, 71-

72 §. Pelastuslain 73 §:n mukaan väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta voidaan poiketa, 

jos kyseessä on toimenpide, joka lisää kerrosalaa kellarissa tai ullakolla. 

 

Mikäli kellari- tai ullakkorakentamisen yhteydessä jouduttaisiin laajentamaan olemassa 

olevaa väestönsuojaa, heikentäisi tämä luultavasti hankkeen kannattavuutta merkittävästi. 

Tyypillisesti laajennus on kuitenkin niin pieni, ettei väestönsuojan rakentamista koskevat 

velvoitteet täyty. (Lukkarinen 2011)  

2.5.4.5 Muut kannattavuustekijät 

Muuntavan täydennysrakentamisen kannattavuutta arvioidessa tulee huomioida, että 

muuntamisen kohteena oleville tiloille, kuten varastoille, saatetaan joutua tuottamaan kor-

vaavia tiloja. Lukkarisen et al. (Lukkarinen et al. 2011) laskelmassa todettiin, että muunta-

miseen tähtäävien täydennysrakentamishankkeiden kannattavuus on herkkä korvaavien ti-

lojen toteuttamisesta aiheutuville kustannuksille. 

 

Ullakkolaajennuksen myötä syntyy tarve rakentaa taloon hissi, mikäli talon asuinkerrosten 

lukumäärä on vähintään kolme (RakMK G1 2005). Hissin rakentaminen tuottaa merkittä-

viä kustannuksia (Timo 2015; Lukkarinen 2011). Olemassa olevan hissin korottaminen on 

edullisempaa kuin uuden hissin rakentaminen. Mikäli hissin rakentaminen tulisi kyseeseen 

muuntamisesta huolimatta, voidaan hissin toteuttamisesta aiheutuvien kulut kohdistaa mui-

hin huoneistoihin muuntamisesta syntyvien ohella. Tällöin hissistä uusiin huoneistoihin ai-

heutuvan kustannus pienenee. Jos hissin toteuttaminen ei tulisi muuten kyseeseen, saattaa 

hanke muuttua hissin rakentamisen seurauksena kannattamattomaksi. (Lukkarinen et al. 

2011) 

 

Lukkarisen et al.  (2011) tuottamien laskelmien pohjalta voidaan todeta, ettei ullakko- tai 

kellarirakentaminen tuo merkittävää kokonaishyötyä esimerkiksi linjasaneerauksen kus-

tannuksien rahoittamiseen. Kuitenkin jos muutettavat tilat ovat muuten vajaakäytöllä, saa-

vat osakkaat niistä pientä hyötyä ja näihin aiemmin kohdistuneet, yhteiset ylläpitotarpeet 

pienentyvät. 

2.5.5 Yhteenveto hanketyyppien kannattavuudesta 

Kohdassa 2.4. käsiteltiin täydennysrakentamishankkeiden erilaisten toteutusvaihtoehtojen 

piirteitä, kannattavuutta ja reunaehtoja. Kaikissa hanketyypeissä kannattavuusarviointi tu-

lee toteuttaa tapauskohtaisesti. Esitettyjen kannattavuuslaskelmien (Nykänen et al. 2013; 

Lukkarinen et al. 2011; Lehtiö 2015; Timo 2015) pohjalta laadittiin yhteenveto täydennys-

rakentamisen kannattavuustekijöistä. Yhteenveto on esitelty taulukossa 5. 
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Taulukko 5: Täydennysrakentamishankkeen kannattavuustekijät 

Kannattavuuste-
kijä 

 

Vapaan rakennus-
oikeuden määrä 

Tontilla on riittävästi käyttämätöntä rakennusoikeutta tai sitä on 

mahdollista saada lisää asemakaavamuutoksella. Tarpeellinen 

määrä vaihtelee hanketyypeittäin, mutta tyypillisesti rakennuksen 

korottamisen yhteydessä vaaditaan 1-2 lisäkerroksen verran ker-

rosalaa (Timo 2015; Lukkarinen et al. 2011), uuden rakennuksen 

tapauksessa esim. 2000-5000 kem2 (Lukkarinen 2011) ja purka-

van täydennysrakentamisen tapauksessa tyypillisesti 2-3,5 kertai-

nen määrä alkutilanteeseen nähden (Nykänen et al. 2013). 

Rakennusoikeuden 
arvo 

Täydennysrakentamiseen käytettävissä olevan lisärakennusoikeu-

den määrä ja sen hinta määrittelevät asunto-osakeyhtiön tulot 

hankkeesta (Lehtiö 2015). Näin ollen rakennusoikeuden arvolla 

on olennainen vaikutus täydennysrakentamishankkeen kannatta-

vuuteen. Rakennusoikeuden arvo kuitenkin vaihtelee alueittain, 

jonka johdosta rakennusoikeuden arvo tulee arvioida tapauskoh-

taisesti. (Nykänen et al. 2013) 

 

Empiiristä tietoa siitä, eroaako täydennysrakentamishankkeen ra-

kennusoikeuden arvo normaalista uudisrakennushankkeesta ei 

löydetty. Kirjallisuudesta löydettiin kuitenkin viitteitä siitä, ettei-

vät asuntojen ostajat ole välttämättä valmiita maksamaan uudis-

tuotantoa vastaavaa hintaa korottamisen myötä syntyvistä uusista 

asunnoista. Lisäksi rakennuksen vertikaalisen laajentamisen ra-

kennuskustannukset saattavat olla jonkin verran korkeammat huo-

neistoneliötä kohden verrattuna muuhun uudistuotantoon (Lukka-

rinen et al. 2011). Korkeampi rakentamiskustannus ja alhaisempi 

myyntihinta saattavat näin ollen johtaa normaalia uudistuotantoa 

matalampaan neliöhintaan. 

Uusien autopaik-
kojen toteutus 

Usein asemakaavan velvoittamien pysäköintipaikkojen lukumäärä 

ilmaistaan pysäköintinormilla, jolloin vaadittujen pysäköintipaik-

kojen lukumäärä ilmaistaan suhteessa rakennuksen kerrosalaan tai 

asuntojen lukumäärään. (Kaikkonen 2012). Täydennysrakentami-

sen lisätessä asuinkerrosalaa ja asuntojen lukumäärää on looginen 

seuraus myös vaadittujen autopaikkojen minimimäärän lisäys. 

 

Autopaikkojen toteuttamiskustannus vaihtelee merkittävästi to-

teutusmuodon mukaan (Oasmaa et al. 2009, Eloranta 2014). Mi-

käli täydennysrakentaminen edellyttää uusien pysäköintipaikko-

jen toteuttamista ja velvoitepaikat joudutaan toteuttamaan kalliilla 

pysäköintiratkaisuilla, aiheutuu pysäköinnistä merkittäviä kustan-

nuksia. Pysäköintimuutosten kustannuksilla on havaittu olevan 

selkää vaikutus täydennysrakentamishankkeiden kannattavuu-

delle. (Nykänen et al. 2013; Lukkarinen et al. 2011) 

Ylimääräiset pysäköintipaikat lähtötilanteessa tai mahdollisuus ra-

kentaa edullisia maantasopaikkoja voidaan nähdä edulliseksi eten-

kin uuden rakennuksen rakentamisen, laajentamisen ja muuntami-
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sen hanketyyppien kannalta. Sen sijaan tarve toteuttaa lisää paik-

koja kalliilla pysäköintiratkaisuilla saattavat kääntää muutoin kan-

nattavan hankkeen kannattamattomaksi. (Lukkarinen et al. 2011; 

Lukkarinen 2011; Timo 2015) 

Hissin muutokset Rakennuksen vertikaalisen laajentamisen ja tilojen muuntamisen 

(ullakkorakentamisen) yhteydessä tulee kiinteistöön aiheuttaa tar-

peen rakentaa hissi rakennukseen, jos kerrosluku nousee laajen-

nuksen myötä yli kolmeen (Timo 2015; Lukkarinen et al. 2011). 

Mikäli hissiin ei muuten tehtäisi muutoksia, eikä rakennuksessa 

ole ennalta hissikuilua, heikentävät hissin muutostarpeet täyden-

nysrakentamisesta kannattavuutta merkittävästi. Jos uudet hissit 

saadaan asennettua olemassa oleviin hissikuiluihin, rakentaminen 

voi olla kannattavaa jo esimerkiksi 1000 kem2 laajuudella. (Luk-

karinen et al. 2011) 

Taloon kohdistu-
vat korjaustarpeet 

Rakennukseen kohdistuvilla korjaustarpeilla voi olla vaikutusta 

täydennysrakentamisen kannattavuuteen hanketyypistä riippuen 

(Nykänen et al. 2013; Timo 2015). 

 

Esimerkiksi rakennusta korottaessa joudutaan vesikattoon kohdis-

tamaan muutostöitä. Jos rakennuksen vesikatto tulisi joka tapauk-

sessa uusia, voidaan toimintojen yhdistämisestä saada kustannus-

säästöjä. Muuntavan ja laajentavan täydennysrakentamisen ta-

pauksissa joudutaan rakennuksen LVIS-järjestelmiin tekemään 

muutoksia, jolloin täydennysrakentamisen ajoittaminen samanai-

kaisesti esimerkiksi linjasaneerauksen kanssa voi tuoda kustan-

nussäästöjä. (Timo 2015; Lukkarinen et al. 2011) 

 

Mikäli hankkeessa puretaan vanhat rakennukset ja rakennetaan ti-

lalle uudet rakennukset, on toiminta tällöin sitä kannattavampaa 

mitä suurempi on vanhojen rakennusten korjausvelka. (Nykänen 

et al. 2013) 

Maankäyttösopi-
musmaksut 

Maankäyttösopimusmaksut tuottavat kustannuksia ja heikentävät 

siten täydennysrakentamishankkeiden kannattavuutta. Maankäyt-

tömaksuihin liittyvät käytännöt vaihtelevat kunnittain. Esimer-

kiksi Helsingissä peritään täydennysrakentamiseen pyrkivien ase-

makaavojen arvonnoususta lähtökohtaisesti 35 % maankäyttö-

maksuina miljoonan euron hyödyn ylittävältä osalta. 

Veroseuraamukset Verotuksen vaikutus täydennysrakentamishankkeen kannattavuu-

teen riippuu pitkälti hanketyypistä ja toteutustavasta. Taloyhtiön 

myydessä tontin rakennuttajalle asunto-osakeyhtiön tulee huomi-

oida yhteisöveron vaikutus ja kiinteistön ostajan tulee maksa va-

rainsiirtovero (Puustinen & Viitanen 2015; Vainio et al. 2016).  

 

Kun täydennysrakentaminen toteutetaan osaksi vanhaa yhtiötä, 

voidaan hanke toteuttaa suunnatulla osakeannilla, joka on vero-

tuksellisesti neutraali vaihtoehto (Nykänen et al. 2013). 

 

Mikäli hankkeen aikana osakkaat myyvät osakkeitaan, kohdistuu 

heihin tällöin ostajaan varainsiirtovero ja osakkaat saattavat joutua 

maksamaan luovutusvoittoveroa, mikäli TVL 48 §:n mukainen 
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luovutusvoiton verovapauteen liittyvä kahden vuoden omistus- ja 

asumisehto ei täyty. Osakkeiden luovutuksen näkökulma korostuu 

etenkin purkavan täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehdoissa. 

(Vainio et al. 2016). 
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3. Täydennysrakentamishankkeiden osapuolet ja roolit 
Tässä luvussa käydään läpi täydennysrakentamishankkeiden olennaisimmat osapuolet ja 

eri osapuolten roolit täydennysrakentamishankkeissa. 

 

Täydennysrakentamishankkeissa on pääsääntöisesti osallisena useampia osapuolia. 

Asunto-osakeyhtiöt omistavat merkittävän määrän kehittämiskelpoisia kiinteistöjä. Kuten 

aiemmin todettiin, on asunto-osakeyhtiön syytä välttää perustajaurakoinnista koituvaa lii-

ketoimintariskiä, eikä yhtiöllä yleensä ole myöskään tietoja ja taitoja täydennysrakentamis-

hankkeen toteuttamiseen. Tämän johdosta asunto-osakeyhtiön on ainakin useimmissa ta-

pauksissa syytä etsiä hankkeeseen rakennuttaja, joka vastaa uusien asuntojen rakentami-

sesta ja myymisestä. Kolmas tärkeä osapuoli täydennysrakentamishankkeissa on kunta. 

Kunnan rooli kaavoituksesta ja mm. rakennusluvista vastaavana tahona on hankkeiden kan-

nattavuuden määrityksen kannalta ratkaiseva. Neljäs osapuoli hankkeissa on erilaiset kon-

sultit ja asiantuntijat. Taloyhtiön osaaminen täydennysrakentamishankkeen johtamiseen ja 

suunnitteluun on harvoin riittävää, jonka johdosta ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyn-

täminen voi olla hankkeiden onnistumisen kannalta tärkeää. (Puustinen & Viitanen 2015) 

Edellä kuvatuista rooleista huolimatta tulee ymmärtää, että eri osapuolten roolit ja suhteet 

riippuvat lopulta hankkeen toteutustavasta ja lähtökohdista. 

 

Monessa tapauksessa täydennysrakentamishanke on mahdollista toteuttaa kumppa-

nuushankkeena. Kumppanuushankkeella tarkoitetaan monesti niin sanottuja ”public pri-

vate partnership” eli PPP- tai P3-mallia, jossa kaupunki ja yritys edistävät hanketta yhtei-

sesti. Tällöin molempien tarpeet tulevat huomioiduksi prosessin edetessä. Kumppanuus-

kaavoituksessa kunta tuottaa kaavasuunnitelmia oikeaan tarpeeseen ja pystyy hyödyntä-

mään yksityisten yritysten suunnitteluresursseja. Yrityksillä vuorostaan on paremmat vai-

kutusmahdollisuudet suunnitteluratkaisuihin (Hartiala et al. 2012). Täydennysrakentami-

sen tapauksessa asunto-osakeyhtiön, konsulttien ja rakennuttajan voidaan ajatella edusta-

van PPP-mallin yksityisiä toimijoita. 

 

Luvun tuloksena täydennysrakentamishankkeen osapuolet ja näiden välisiä suhteita on 

hahmoteltu kuvassa 1. 
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Kuva 1: Täydennysrakentamishankkeen osapuolet ja suhteet. Kuvatut suhteet eivät ole yksiselitteisiä 

ja vaihtelevat hankkeen toteutustavan mukaan. 

3.1 Asunto-osakeyhtiö 

Asunto-osakeyhtiöiden tehtävänä on omistaa ja hallita asuinkäyttöön tarkoitettuja raken-

nuksia (AsOyL 1. luku 2 §). Asunto-osakeyhtiössä ylintä valtaa käyttävät osakkaat yhtiö-

kokouksessa (AsOyL 6. luku 1 §). Kiinteistönpidosta ja hallinnosta vastaa yhtiökokouksen 

valitsema hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa, mikäli yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouk-

sessa on yhtiölle määrätty isännöitsijä. (AsOyL 7. luku 2 §) 

 

Asunto-osakeyhtiö voi jakaa ylimääräisiä varoja osinkoina osakkeenomistajilleen. Tällai-

sia tuloja voivat olla esimerkiksi tontin myynnistä tai suunnatusta osakeannista saatavat 

vapaaseen omaan pääomaan kirjatut varat. Tällöin osakkaat maksavat osingoista pääoma-

tuloveroa. Lisäksi taloyhtiön tulee maksaa yhteisöveroa tekemästään tuloksesta. Verotuk-

sen vuoksi yhtiön onkin järkevämpää käyttää saadut varat esimerkiksi rakennusten välttä-

mättömiin korjauksiin ja pyrkiä mahdollisimman neutraaliin tulokseen vuosittain. (Lujanen 

2010) 

 

Täydennysrakentamisen kannalta olennaista on ymmärtää asunto-osakeyhtiön päätöksen-

tekomenettely. Merkittävimmät päätökset koskien esimerkiksi taloyhtiön budjettia, vastik-

keita ja isompia korjauksia tekee yhtiökokous (Lujanen 2010). Samoin myös täydennysra-

kentamista koskevat päätökset kuuluvat yhtiökokouksen vastuualueelle. Yhtiökokouksessa 
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yksittäinen osakas voi edustaa vain viidesosaa annettavista äänistä ja päätöksissä tulee nou-

dattaa yhdenvertaisuusperiaatetta (AsOyL 1. luku 10 §). Yhdenvertaisuusperiaatteen toteu-

tumista on arvioitu niin, etteivät yhtiön toimet saisi vaikuttaa osakkaiden omistamien osak-

keiden hintaan. Periaate ei lähtökohtaisesti huomioi ei-rahallisia tekijöitä, kuten tunnear-

voja. (Puustinen & Viitanen 2015)  

 

Taloyhtiön huoneistot tai koko kiinteistö voidaan pantata lainan vakuudeksi. Tällä käytän-

nöllä on paljon vaikutusta taloyhtiön talouteen, sillä tämä helpottaa merkittävästi osakkai-

den ja taloyhtiön lainanottoa. Yhtiölainasta päättämiseen riittää yhtiökokouksen yksinker-

tainen enemmistö. (Lujanen 2010) 

 

Yhtiökokous päättää täydennysrakentamiseen liittyvistä suunnitelmista. Erilaisten selvitys-

ten teettäminen nähdään kuitenkin kuuluvan hallituksen päätösvallan alle. Hallitus voi siis 

tuoda täydennysrakentamista koskevan asian yhtiökokouksen päätettävissä joko aivan pro-

sessin alussa tai esiselvitysvaiheen päätteeksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa osakkailta 

haetaan periaatepäätös siitä, ovatko nämä ylipäätään halukkaita tutkimaan täydennysraken-

tamista vaihtoehtona. Jälkimmäisessä osakkaat päättävät siitä, ovatko he kiinnostuneita 

hankkeesta konsultin tuottamien laskelmien ja toteutettavuusselvitysten pohjalta. Molem-

mat vaihtoehdot ovat hallituksen toimintavallan kannalta mahdollisia. Periaatepäätöksen 

hakeminen yhtiökokoukselta ja asian hoitaminen mahdollisimman avoimella tavalla saat-

tavat edistää osakkaiden luottamusta hallitusta ja sen toimintaa kohtaan. Useissa tutkimuk-

sissa (Hauge et al. 2012; Puustinen & Viitanen 2015; Nykänen et al. 2013) on korostettu 

luottamuksen ja läpinäkyvyyden tärkeyttä täydennysrakentamishankkeissa, jonka johdosta 

tällainen menettely saattaa olla suositeltavaa. Myös Puustinen & Viitanen (2015) päätyivät 

malliin, jossa yhtiökokouksen periaatepäätös haetaan ennen ensimmäisten selvitystöiden 

tilaamista. Tällöinkin hallituksen ja isännöitsijän kannattanee pitää huolta siitä, että päätet-

tävät asiat esitellään selkeästi ja hyvin valmisteltuina yhtiökokoukselle. 

3.2 Asiantuntijat ja konsultit 

Täydennysrakentamishankkeeseen ryhtyvät asukkaat ja omistajat eivät tyypillisesti ole 

kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoita, minkä johdosta hankkeissa voi olla suositeltavaa 

hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijoiden ja konsulttien käytöllä voikin olla 

merkittävä vaikutus hankkeen onnistumiselle. (Puustinen & Viitanen 2015; Troy et al. 

2015; Lehtiö 2015) 

 

Taloyhtiön ulkopuolista asiantuntemusta on toteutuneissa hankkeissa havaittu tarvittavan 

juridiikkaan, hankkeen ohjaamiseen ja hankkeen tuottojen maksimointiin kiinteistön kau-

pan ajoituksella. Lisäksi konsultti voi auttaa kannattavuusarvioinnissa ja tukea päätöksen-

tekoprosessia asunto-osakeyhtiön sisällä. (Puustinen & Viitanen 2015). Puustisen & Viita-

sen (2015) tapaustutkimuksessa hallitustoimijat ja isännöitsijät olivat tyytyväisiä käyttä-

miinsä ulkopuolisiin konsultteihin ja näkivät konsulttien tarjoaman avun tarpeelliseksi. 

Edunvalvonnallisista syistä hankkeessa toimivan konsultin tulisi olla eri taho kuin raken-

nushankkeen toteuttajan. Tällöin konsultin ja taloyhtiön välille ei pääse syntymään eturis-

tiriitaa. (Lehtiö 2015) 

 

Konsultti voi auttaa hankkeen edistämisessä, kaavaneuvotteluissa, kannattavuus- ja toteu-

tettavuusselvityksissä, rakennuttajan hankinnassa ja taloyhtiön edunvalvonnassa. Isännöit-

sijän ammattitaito voi riittää täydennysrakentamishankkeen vetämiseen, mutta taloyhtiön 

tulee arvioida riittävätkö isännöitsijän ammattitaito ja resurssit vaadittavien erityistehtävien 

suorittamiseen. 
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3.3 Rakennuttajat 

Taloyhtiön mahdollisuus toimia asuntorakennuttajana on kiistelty aihe, johon liittyy epä-

selvyyksiä (Puustinen & Viitanen 2015). Esimerkiksi Nykänen et al.  (2013, s. 73) toteavat, 

että asunto-osakeyhtiölain tulkinnan mukaan asuntojen rakennuttaminen myyntiä varten ei 

ole asunto-osakeyhtiölle mahdollista edes kaikkien osakkaiden suostumuksella, sillä tällai-

nen toiminta ei kuulu asunto-osakeyhtiön toimialaan ja tarkoitukseen. Toisaalta lakia on 

tulkittu myös niin, että asuntorakennuttaminen on mahdollista, mutta edellyttää kaikkien 

osakkaiden suostumuksen, sillä toimintaan liittyy elinkeinoriski. (Nykänen et al. 2013) 

Vaikka asunto-osakeyhtiöt voisivat toimia asuntorakennuttajina, ei niillä tyypillisesti ole 

toiminnan edellyttämiä resursseja ja osaamista (Nykänen et al. 2013). 

 

Ryhmärakennuttaminen tarjoaa kiinnostavan vertailukohdan täydennysrakentamishank-

keiden asuntorakennuttajana toimimiseen. Ryhmärakennuttamishankkeissa asunto-osake-

yhtiön osaamista koskeva puute korvataan ulkopuoliselta yritykseltä ostetulla osaamisella. 

Ryhmärakennuttamiseen liittyvät lait ja käytännöt saattavat muuttaa asunto-osakeyhtiöiden 

toimintamalleja. (Nykänen et al. 2013; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013) 

 

Toimintaan liittyen liiketoimintariskien johdosta asunto-osakeyhtiön on ainakin useim-

missa tapauksissa syytä etsiä hankkeeseen rakennuttaja, joka vastaa uusien asuntojen ra-

kentamisesta ja myymisestä. Rakennuttajana voi toimia esimerkiksi rakennusliike tai asun-

tosijoittaja, joka ottaa hankkeessa vastuun toteutusvaiheesta ja asuntojen myynnistä. (Ny-

känen et al. 2013) 

3.4 Kunta 

Täydennysrakentaminen on mahdollista, mikäli tontilla on käyttämätöntä rakennusoi-

keutta, tai rakennusoikeutta on mahdollista saada lisää asemakaavamuutoksella tai poik-

keamispäätöksellä. Merkittävään rakennusoikeuden lisäämiseen pyrkivät täydennysraken-

tamishankkeet edellyttävät nykykäytännön mukaan pääsääntöisesti aina asemakaavamuu-

tosta (Puustinen & Viitanen 2015; Nykänen et al. 2013; Timo 2015).  Nykänen et al. (2013) 

arvioivat, että tulevaisuudessa täydennysrakentamista saatetaan nykyistä enemmän toteut-

taa poikkeamispäätöksillä perustuen vuosien 2011-2013 kevennettyjen rakentamismää-

räysten lakikokeilun positiivisiin kokemuksiin. Vastuu poikkeusluvista ja asemakaavoista 

päättämisestä on Suomessa kunnalla, jonka alueelle muutosta haetaan (MRL 20 § ja 171-

174 §). Täten kunnilla voidaan nähdä olevan hyvin merkittävä rooli täydennysrakentamis-

hankkeissa. 

 

Täydennysrakentaminen vaikuttaa olevan pääsääntöisesti kunnille edullista perustuen inf-

rastruktuurin ja palveluiden kustannussäästöihin, korjausvelan torjumiseen sekä tiivistämi-

seen ja asuntotuotannon lisäämiseen tähtäävien strategisten tavoitteiden saavuttamiseen 

(Puustinen & Viitanen 2015; Vihola & Kurvinen 2016). 

 

Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa täydennysrakentamishankkeiden taloudelliseen kannat-

tavuuteen ja hankkeiden sujuvuuteen ovat merkittävät (Puustinen & Viitanen 2015). Kaa-

voituksella määritetään, paljonko rakennusoikeutta taloyhtiön on mahdollista saada lisää, 

miten paljon parkkipaikkoja tulee uudelleen järjesteltäväksi ja millä tavoin uudet autopai-

kat tullaan toteuttamaan. Lisäksi täydennysrakentamishankkeista mahdollisesti perittävien 

maankäyttömaksujen suuruudesta päättää kunta. Kunnilla on halutessaan mahdollisuudet 

tukea täydennysrakentamisen suunnittelua. (Nykänen et al. 2013) 
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MRL:n mukaisessa kaavoituksessa noudatetaan PeL 6§:n mukaista yhdenvertaisuusperiaa-

tetta. Periaatteen pohjalta maanomistajia ei aseteta kaavassa perusteettomasti toisistaan 

poikkeavaan asemaan. (Hurmeranta et al. 2011) Maankäyttömaksujen osalta MRL:ssä 

(MRL 91 a §) todetaan, että maanomistajien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osal-

listumisen velvollisuuden täyttämisessä tulee maanomistajia kohdeltava yhdenvertaisesti. 

Lisäksi esimerkiksi kaavoittajien toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkisuunnittelulautakunta 

(Helsingin kaupunki 2001). 

 

Jotta kaikki osapuolet pääsisivät lopulta heitä tyydyttävään ja toteuttamiskelpoiseen ratkai-

suun, voidaan kaava toteuttaa kumppanuuskaavoituksella. Nykänen et al. (2007) mukaan 

kumppanuuskaavoituksella voidaan viitata ”kunnan ja yritysten väliseen yhteistyöhön alu-

eilla, jossa maapohja on joko kokonaan tai osittain yksityisessä omistuksessa.” Kumppa-

nuuskaavoituksella pyritään rinnakkaisella ja vuorovaikutteisella työskentelyllä saavutta-

maan yhteisesti määritellyt tavoitteet. Näin kaavoituksen ohjausmahdollisuus säilyy kai-

killa osapuolilla ja voidaan ehkäistä tilannetta, joissa yritykset tuottavat kaupunkikuvalli-

sesti epäsopivia suunnitelmia tai kunta tuottaa kaavan, joka ei vastaa markkinakysyntää ja 

tekee täydennysrakentamishankkeesta taloudellisesti kannattamattoman. (Nykänen et al. 

2007) 

3.5 Rahoittajat 

Rahoittajilla on kolmiosainen rooli täydennysrakentamishankkeissa. Rahoittajat luotottavat 

asunto-osakeyhtiöitä, osakkaita ja täydennysrakentamishankkeissa toimivia rakennuttajia. 

 

Luotonantajat myöntävät taloyhtiöille yhtiölainaa. Tällöin vakuutena käytetään usein kiin-

teistökiinnitystä. Yhtiölainaa käytetään esimerkiksi erilaisten remonttien rahoittamiseen. 

Lainan takaisinmaksu rahoitetaan tyypillisesti osakkaiden maksamilla rahoitusvastikkeilla. 

(Luoma-Halkola et al. 2010) Osakkailla on usein henkilökohtaisia lainoja, joiden vakuu-

tena toimivat asunto-osakkeet. Asunnon ostamisen yhteydessä hankitun asuntolainan li-

säksi osakkaat voivat ottaa henkilökohtaista lainaa ja maksaa tällä osuutensa yhtiölainasta. 

Henkilökohtaisen lainan ehdot voivat olla edullisemmat kuin yhtiölainan ja lisäksi henki-

lökohtaisiin lainoihin liittyy myös verovähennyksiä, joita osakkaat voivat hyödyntää.  Ra-

hoitusvastikkeet eivät ole osakkaille verovähennyskelpoisia, toisin kuin henkilökohtaisen 

lainan korkokulut, jotka osakas voi vähentää ansiotulo- tai pääomatuloverotuksessa. (Nä-

tynki 2016) 

 

Koska useissa tapauksissa taloyhtiö tai sen osakkaat käyttävät joko kiinteistöä tai huoneis-

toihin oikeuttavia osakkeita lainan vakuutena, on pankin kanta täydennysrakentamishank-

keeseen tarkastettava riittävän aikaisessa vaiheessa. Täydennysrakentamishankkeisiin ja 

vakuuskysymyksiin liittyviä toimintamalleja käsittelevää kirjallisuutta ei kuitenkaan löy-

detty riittävästi, jotta niiden pohjalta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä. Tämän johdosta ha-

vaittiin, että asiaa on tarpeen selvittää haastattelemalla pankkialan toimijoita. 
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4. Täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehdot asunto-
osakeyhtiöissä 

Tässä luvussa käydään läpi mahdolliset täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehdot. To-

teutusvaihtoehdoilla tarkoitetaan niitä tapoja, joilla taloyhtiö voi käytännössä hallita täy-

dennysrakentamishankkeen toteutusmallia. Erilaisilla toteutusvaihtoehdoilla on vaikutuk-

sia verotukseen, yhtiörakenteisiin ja rakennuttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin. Osapuol-

ten tuleekin selvittää erilaisten toteutusvaihtoehtojen vaikutukset hankkeeseen ryhtyessään. 

4.1 Uuden rakennuksen rakentaminen tontille 

Kun kyseessä on uuden rakennuksen täydennysrakentamisen, asunto-osakeyhtiöllä on 

kolme vaihtoehtoa täydennysrakentamisen toteuttamiseen. Taloyhtiö voi myydä osan kiin-

teistöstä, järjestää osakeannin tai toimia itse perustajaurakoitsijana. (Nykänen et al. 2013). 

 

Kiinteistön osan myynti edellyttää yhtiökokouksen enemmistöpäätöstä yli 50 % enemmis-

töllä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole päätöksentekomenettelyä tiukentavia määräyksiä (Nykä-

nen et al. 2013). Mikäli kiinteistön osalla on osakkaiden hallinnassa olevia tiloja tai täy-

dennysrakentaminen vaikuttaa olennaisesti osakkaiden huoneistojen arvoon, vaaditaan 

päätökseen kaikkien osakkeenomistajien suostumus. (AsOyL 6. luku 37 §). Olennaisen vai-

kutuksen arvioinnista tai vastaavista oikeustapauksista ei kuitenkaan ole tiedossa oikeus-

käytäntöä (Puustinen & Viitanen 2015). 

 

Kiinteistön osan myynnistä saadut tulot ovat taloyhtiön verotettavaa tuloa. Mikäli myynti-

vuoden vähennyskelpoiset menot eivät ole myyntituloja suurempia, joutuu taloyhtiö mak-

samaan tuloksesta yhteisöveroa (Nykänen et al. 2013). Nykyinen yhteisövero on 20 % (Ve-

ronmaksajain Keskusliitto ry 2016). Yhteisövero laskee hankkeen kannattavuutta taloyh-

tiön näkökulmasta (Nykänen et al. 2013). Myynnin tapauksessa kaupan onnistuneella ajoi-

tuksella on suuri merkitys. Mikäli myyntitulot saadaan käytettyä saman verovuoden aikana 

esimerkiksi korjauksiin tai poistoihin, ei asunto-osakeyhtiön tarvitse maksaa tulosta yhtei-

söveroa (Puustinen & Viitanen 2015). Tämä edellyttää siis myynnin ja taloyhtiön korjaus-

hankkeiden keskinäistä koordinointia. Koska myyntiajankohta riippuu usein asemakaavan 

lainvoimaiseksi tulemisesta, saattaa ajoitukseen liittyä paljon epävarmuutta (Lehtiö 2015). 

Täten korjaushankkeiden ja myynnin yhteensovittaminen voi olla haastavaa. 

 

Suunnatussa osakeannissa asunto-osakeyhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, jotka oi-

keuttavat tontille rakennettavien uusien rakennuksien, huoneistojen tai tilojen hallintaan. 

Osakeannin järjestämisestä päättää yhtiökokous 2/3 enemmistöllä ja se edellyttää myös 

muutoksia yhtiöjärjestykseen (Puustinen & Viitanen 2015). Suunnatun osakeannin kautta 

saatu tulo kirjataan taloyhtiön sidottuun tai vapaaseen pääomaan tai rakennusrahastoon, 

eikä se siten ole veronalaista tuloa (Nykänen et al. 2013). Rahastoinnin tapauksessa saatu 

pääoma tulee käyttää viiden vuoden kuluessa korjaustoimenpiteisiin (Lehtiö 2015). Saatu 

tulo voidaan jyvittää osakkaille esimerkiksi huoneiston pinta-alan tai osakkeiden määrän 

mukaan. Taloyhtiön vanhan ja uuden osan vastikkeiden suuruus tulee ratkaista. Tämä voi 

osoittautua haasteelliseksi, sillä mm. uuden ja vanhan asunnon korjaustarve ja energian ku-

lutus voivat olla hyvin erilaisia. (Nykänen et al. 2013; Timo 2015) Vastikkeista päätettäessä 

on huomioitava yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen (AsOyL 1. luku 10 §) 

 

Perustajaurakoitsijana tai rakennuttajana toimiminen edellyttää kaikkien osakkaiden suos-

tumusta, sillä toimintaan liittyy merkittäviä liiketoimintariskejä. Taloyhtiön mahdollisuus 
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toimia uusien asuntojen rakennuttajana on kiistelty aihe. (Puustinen & Viitanen 2015) Esi-

merkiksi Nykänen et al. (2013, s. 73) toteavat, että asunto-osakeyhtiölakia on tulkittu niin, 

ettei asuntojen rakennuttaminen myyntiä varten ole mahdollista edes kaikkien osakkaiden 

suostumuksella, sillä tällainen toiminta ei kuulu asunto-osakeyhtiön toimialaan ja tarkoi-

tukseen. Asunto-osakeyhtiöllä ei ole asuntorakennuttamisen edellyttämää osaamista ja ris-

kinkantokykyä. Uudessa perustettavassa asunto-osakeyhtiössä edellä mainitut edellytykset 

ovat rakennusliikkeellä tai rakennuttajalla, jolla on kaikki osakkeet hallussaan yhtiön pe-

rustamisen jälkeen. (Nykänen et al. 2013) Ryhmärakennuttamisen tapauksessa asunto-osa-

keyhtiön omistajien rakennuttamisen osaamista koskeva puute korvataan osaamisella, joka 

ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Ryhmärakennuttamiseen liittyvät lait ja käytännöt saat-

tavatkin muuttaa asunto-osakeyhtiön rakennuttajana toimimiseen liittyviä toimintamalleja. 

(Nykänen et al. 2013; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2013) 

 

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi taloyhtiö voi vuokrata omistamansa tontin tai luo-

vuttaa osan vuokratontistaan kunnalle tai yksityiselle taholle (Nykänen et al. 2013). Näiden 

toteutustapojen tarkastelu on rajattu työn ulkopuolelle. 

4.2 Laajentaminen ja muuntaminen 

Täydennysrakentamisen ollessa laajentamista tai muuntamista, sijaitsevat uudet asunnot 

fyysisesti saman rakennuksen yhteydessä kuin vanhat asunnot. Tällöin suositeltava toteu-

tustapa lienee asunto-osakeyhtiön suunnattu osakeanti (Timo 2015). Suunnatusta osakean-

nista on kirjoitettu kohdassa 4.1. 

 

Suunnatun osakeannin kautta saatu pääoma voidaan esimerkiksi rahastoida tulevia korjauk-

sia varten ja se ei ole asunto-osakeyhtiön veronalaista tuloa. Suunnatun osakeannin järjes-

täminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta ja 2/3 määräenemmistöpäätöstä. (Nykänen 

et al. 2013) Laajentamisen ja muuntamisen tapauksessa yhtiön tulee huomioida, ettei uu-

sien asuntojen korjaustarve välttämättä vastaa vanhoja huoneistoja. Tämä on syytä huomi-

oida asuntojen vastikkeista päätettäessä. (Timo 2015) 

4.3 Purkava täydennysrakentaminen 

Purkavan täydennysrakentamisen tapauksesta on esitetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja Vai-

nio et al. (2016) julkaisemassa ”Purkava lisärakentaminen” -raportissa. Nykyisin purkava 

täydennysrakentaminen edellyttää aina osakkaiden yksimielistä päätöstä. Vaihtoehtoja tar-

kastellessa on kiinnitettävä huomioita siihen, ettei purkavan lisärakentamisen hankkeita ole 

toteutettu suurissa määrin ja toteutusvaihtoehdot eivät ole vakiintuneita. Toteutettujen 

hankkeiden määrän kasvaessa käytännöt voivat vakiintua. (Vainio et al. 2016) 

 

Seuraavaksi esitellään purkavan täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehtoja Vainio et al. 

(2016) esittelemän jaottelun mukaan. Purkavan täydennysrakentamisen toteutuksen perus-

vaihtoehdot ovat osakkaiden myynti, suunnattu osakeanti tai kiinteistön myynti. Lisäksi 

erityisen tilaville tonteille soveltuvina erikoistapauksina voidaan pitää toteutusvaihtoeh-

toja, joita Vainio et al. (2016) kutsuvat nimillä ”suunnattu osakeanti ja yhtiön jakautumi-

nen” sekä ”uusien asuntojen ja kiinteistön osan vaihto”. Asunto-osakeyhtiön toimimiselle 

rakennuttajana ei nähdä edellytyksiä. (Vainio et al. 2016) 

 

Osakkeiden myynti 

Osakkeiden myynnin tapauksessa osakkaat myyvät osakkeensa rakennuttajalle. Osakkei-

den kaupat ovat erillisiä, mutta neuvottelut, tiedottaminen ja osakkaiden hinnoittelu teh-
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dään kollektiivisesti. Rakennuttaja vastaa tällöin purkamisesta, uusien rakennusten raken-

tamisesta ja asuntojen omistamisesta tai myynnistä. Hankesuunnittelun ja asemakaavamuu-

toksen hoitaminen voidaan jättää joko asunto-osakeyhtiön tai rakennuttajan tehtäväksi, 

mutta mikäli rakennusoikeuden määrään liittyy paljon epävarmuutta, voi epävarmuus alen-

taa osakkeista saatavaa hintaa. Saatuaan osakkeet haltuunsa rakennuttaja voi käyttää van-

haa asunto-osakeyhtiötä uuden osakekannan hallintaan. (Vainio et al. 2016) 

 

Myyntiin liittyvät asuntokaupan tavanomaiset veroseuraamukset. Osakkeiden ostaja mak-

saa varainsiirtoveron asunto-osakkeista ja myyjä maksaa asunnon luovutusvoittoveron, mi-

käli TVL 48 §:n mukainen luovutusvoiton verovapauteen liittyvä kahden vuoden omistus- 

ja asumisehto ei täyty. Mikäli osakkaat haluavat ostaa uuden huoneiston valmistuvasta ra-

kennuksesta, on kyse normaalista kaupasta ja osakas maksaa ostajana varainsiirtoveron. 

(Vainio et al. 2016) 

 

Vainio et al. (2016) esittämä kollektiivisen kaupan toteutusvaihtoehto muistuttaa kohdassa 

2.2 esitettyä Australian ja Singaporen purkavan täydennysrakentamisen mallia, joka perus-

tuu osakkeiden kollektiiviseen myyntiin määräenemmistöpäätöksellä. (Troy et al. 2016; 

Christudason 2010). Troy et al. (2015) mukaan hankkeeseen valittu rakennuttaja maksaa 

omistajille asunnolle määritetyn markkina-arvon lisäksi kehityspotentiaalista johdetun 

preemion. Huoneistojen arvon määritykseen voidaan käyttää kolmannen osapuolen arvioit-

sijaa, mikäli se nähdään osakkaiden puolesta tarpeelliseksi arvion puolueettomuuden tai 

luotettavuuden takia. Omistajille voidaan myös tarjota mahdollisuus ostaa uudesta raken-

nuksesta huoneisto ennen niiden tulemista julkiseen myyntiin. Kollektiivisen kaupan on-

gelmaksi voidaan nähdä hankkeiden pitkät kestot, jolloin asuntojen arvo saattaa muuttua 

hankkeen aikana nousu- tai laskumarkkinassa. (Troy et al. 2015) 

 

Suunnattu osakeanti 

Suunnatun osakeannin perusidea käsiteltiin kohdassa 4.1. Tällöin asunto-osakeyhtiö lisää 

osakkeidensa määrää vastaamaan rakennusoikeuden lisäystä ja merkitsee uudet osakkeet. 

Rakennuttajan maksama merkintähinta voidaan kirjata rakennusrahastoon, jota käytetään 

uuden rakennuskannan toteuttamiseen. Merkintähinta ei tyypillisesti riitä vanhojen osak-

kaiden hallintaan toteutettavien huoneistojen rakentamiseen, jolloin vanhat osakkaat joutu-

vat sijoittamaan lisää pääomaa asunto-osakeyhtiöön. (Vainio et al. 2016) 

 

Yhtiöjärjestyksen ja osakkaiden hallintaoikeuksien muuttaminen sisältyy prosessiin. Hal-

lintaoikeuksien muuttamisen seurauksena TVL 48 §:n mukainen luovutusvoiton verova-

pauteen liittyvä kahden vuoden omistus- ja asumisehto alkaa alusta. Muita veroseuraamuk-

sia ei hallintaoikeuksien muuttamisesta seuraa. Toteutusvaihtoehto mahdollistaa asunnon 

vaihtamisen pienempään tai suurempaan. Osakkaiden välisten asuntojen vaihdoksista ei ole 

olemassa verotuskäytäntöä, joten toiminnasta saattaa kohdistua osapuoliin esimerkiksi va-

rainsiirtovero. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta, eikä verotuskysymysten yksityiskoh-

tainen tarkastelu kuulu diplomityön rajaukseen. (Vainio et al. 2016) 

 

Kiinteistön myynti 

Kiinteistön myynti on vaihtoehto, jossa asunto-osakeyhtiö myy koko kiinteistön rakennuk-

sineen rakennuttajalle. Kiinteistön myynti rakennuksineen johtaa vanhan asunto-osakeyh-

tiön purkaantumiseen, joka erottaa vaihtoehdon osakkaiden myynnistä. Kaupasta saatava 

tulo voi olla niin merkittävää, että yhtiön tulee maksaa merkittävästi yhteisöveroa kaupassa 

saadusta tulosta. Kiinteistökaupasta maksetaan osakekauppoja korkeampi varainsiirtovero. 
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Verojen jälkeen asunto-osakeyhtiö purkautuu ja sen varallisuus jaetaan osakkaille omistus-

osuuksien suhteessa. Osakkaat maksavat pääoman palautuksesta luovutusvoittoveroa. 

Vaihtoehto on verovaikutuksiltaan kallis, sillä rakennuttaja maksaa kauppahinnasta 4 % 

varainsiirtoveroa, jonka jälkeen asunto-osakeyhtiö maksaa saadusta tulosta poistojen ja ku-

lujen jälkeen yhteisöveroa 20 % ja lopulta osakas saattaa joutua maksamaan luovutusvoit-

toveroa pääoman palautuksesta. (Vainio et al. 2016) 

 

Kiinteistön myynti on muita purkavan täydennysrakentamisen vaihtoehtoja epäedullisempi 

verotuksellisista syistä. Sen käyttö voi olla perusteltua, mikäli vanhaan asunto-osakeyhti-

öön liittyy riskejä, joista halutaan päästä eroon purkamalla yhtiö. Tällaisia riskejä voisivat 

olla esimerkiksi sisäilmaongelmat, joiden johdosta asunto-osakeyhtiö asetettaisiin korvaus-

velvolliseksi. Mikäli vanhat osakkaat purkavat yhtiön, kohdistuvat mahdolliset vastuut 

vanhoihin osakkaisiin, eivätkä rakennuttajaan. (Vainio et al. 2016) 

 

Suunnattu osakeanti ja yhtiön jakautuminen 

Suunnatun osakeannin ja yhtiöiden jakautumisen toteutusvaihtoehto on suunnatun osake-

annin erikoistapaus. Vaihtoehto soveltuu erityisesti tilaville tonteille, jonne uusien raken-

nusten toteuttaminen on mahdollista ennen vanhojen rakennusten purkamista. (Vainio et 

al. 2016) 

 

Tällöin korvaavat asunnot teetetään urakkasopimuksella tai rakennuttaja toteuttaa ne mää-

räalalle asunto-osakeyhtiön antaman hallintaoikeuden kautta. Korvaavien asuntojen val-

mistuttua vanhojen osakkeiden hallintaoikeudet siirretään kohdistuvaksi uusiin huoneistoi-

hin ja hallintaoikeus vanhoihin huoneistoihin päätetään. Lopulta yhtiö jakautuu. Järjeste-

lystä seuraa osakkaille luovutusvoittovero, mikäli TVL 48 §:n verovapauden edellytykset 

eivät täyty, jonka lisäksi järjestely saattaa altistaa osakkaat varainsiirtoverolle. (Vainio et 

al. 2016) 

 

Uusien asuntojen ja kiinteistön osan vaihto 

Toteutusvaihtoehdossa rakennuttaja saa haltuunsa määräalan tontista, johon korvaavat 

asunnot rakennetaan. Rakennuksien valmistuttua asunto-osakeyhtiö ostaa uudet rakennuk-

set käyttäen kauppahintana hallussaan olevaa tonttia tai määräalaa ja siinä sijaitsevia ra-

kennuksia. Osana kauppahintaa toimivan kiinteistöomaisuuden lisäksi saatetaan joutua 

suorittamaan rahallisia maksuosuuksia. Varainsiirtovero tulee vanhojen osakkaiden mak-

settavaksi uusista asunnoista ja rakennuttajan maksettavaksi osana kauppahintaa siirtyvästä 

kiinteistöomaisuudesta. (Vainio et al. 2016) 
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5. Täydennysrakentamishankkeen vaiheet ja eteneminen 
Tässä luvussa käsitellään täydennysrakentamishankkeiden eteneminen ja vaiheet kirjalli-

suuden perusteella. Täydennysrakentamishankkeen voidaan ajatella rinnastuvan jossain 

määrin kiinteistökehittämiseen. Kiinteistökehittäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena 

on kasvattaa yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa investoin-

neilla (RAKLI ry 2012).  Vertailun kirjallisuudessa esiintyneistä erilaisista kiinteistökehit-

tämisen prosesseista on esittänyt Kiiras & Tammilehto (2015). Vertailu on nähtävissä tau-

lukossa 6. 

 
Taulukko 6: Kiinteistökehittämisen prosessi  

Vaihe Miles et al. (2000)  
Cadman & Topping 

(1995)  
Kykyri & Kiiras (2005) 

1. Inception of idea Initiation Kehityskohteiden haku 

2. Refinement of idea Evaluation Nykytila-analyysi 

3. Feasibility Aquisition Uuden liikeidean haku 

4. Contract Desing and costing Markkinointi & myynti 

5. Commitment Permission Rakennuttaminen 

6. Construction Commitment Suunnittelu 

7. Opening Implementation Rakentaminen 

8. PAF Management Let/manage/dispose Käyttöönotto 

 

Eri prosesseista on havaittavissa, että prosessi etenee jokseenkin samojen vaiheiden kautta. 

Hanke alkaa aloitteesta, jonka jälkeen arvioidaan syntyneen idean potentiaalia. Kun hanke 

todetaan toteutuskelpoiseksi, voidaan suunnitella tarkemmin ja hakea potentiaalisia asiak-

kaita, urakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita. Osapuolien sitouduttua hankkeeseen voidaan 

mennä toteutukseen, jota seuraa käytönaikaiset toimenpiteet. (Miles et al. 2000; Cadman 

& Topping 1995; Kykyri & Kiiras 2005) 

 

Troy et al. (2015) esittävät purkavan täydennysrakentamisen viisiportaisena prosessina. 

Esitetyssä prosessissa rakennuttaja ostaa kaikki huoneistot osakkaiden kollektiivisen 

myyntipäätöksen jälkeen ja maksaa osakkaille huoneistojen markkinahinnan ja kehityspo-

tentiaalin voitonjakoa kuvaavan preemion. Vaiheiksi on esitetty aloite, selvitykset, äänes-

tys, valitukset ja siirto (Troy et al. 2015). Suomalaista toimintaympäristöä käsittelevien 

lähteiden mukainen malli eroaa tästä joltain osin. Siinä hankitaan ensin tieto alustavasta 

kannattavuudesta ja toteutettavuudesta, sitten hankitaan rakennuttaja, minkä jälkeen lähde-

tään edistämään kaavamuutosta (Puustinen & Viitanen 2015; Nykänen et al. 2013; Timo 

2015; Lehtiö 2015).  

 

Tässä diplomityössä täydennysrakentamishanke on jaettu kuuteen vaiheeseen, jotka ovat: 

1) aloite 2) toteutettavuusselvitys 3) rakennuttajan valinta ja esisopimus 4) kaavamuutos 5) 

hankepäätös ja 6) toteutusvaihe. Tarkastelun näkökulmana toimii suomalainen toimintaym-

päristö. 

5.1 Aloite 

Täydennysrakentamisen alulle paneva aloite voi olla joko omistaja- tai rakennuttajalähtöi-

nen. Tyypillisesti omistajalähtöisessä aloitteessa kiinteistön kunto edellyttää merkittäviä 

korjauksia, jotka vaativat rahoitusta ja toimenpiteitä. Omistajat tutkivat vaihtoehtoja ja ha-

vaitsevat, että jokin täydennysrakentamisen hanketyypeistä voisi olla mahdollinen ratkaisu. 
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Lisäksi ympäristön kaavoitus ja esillä olevat täydennysrakentamishankkeet saattavat herät-

tää osakkaiden kiinnostuksen. (Troy et al. 2015; Timo 2015; Panschin 2009) 

 

Rakennuttajalähtöisen aloitteen tapauksessa kiinteistökehittäjä lähestyy yksittäisiä osak-

kaita, asunto-osakeyhtiön hallitusta tai isännöitsijää havaittuaan täydennysrakentamispo-

tentiaalin. Rakennuttajalähtöisessä hankkeessa erityistä huomiota tulee kiinnittää viestin-

nän avoimuuteen. (Troy et al. 2015) Prosessin hoitaminen avoimesti ja luottamuksen säi-

lyttäminen osakkaiden ja taloyhtiön hallituksen välillä on tärkeää. (Puustinen & Viitanen 

2015; Hauge et al. 2012). Ennen varsinaisten selvitystöiden käynnistymistä taloyhtiön voi 

olla järkevää hakea yhtiökokoukselta periaatepäätös täydennysrakentamisen selvittämi-

sestä ennen maksullisten selvitysten tilaamista (Puustinen & Viitanen 2015). 

5.2 Toteutettavuusselvitys 

Aloitteen jälkeen seuraa vaihe, jossa selvitetään täydennysrakentamisen taloudellinen kan-

nattavuus ja reunaehdot (Nykänen et al. 2013). Tällöin käydään läpi täydennysrakentamis-

hankkeen tekniset, juridiset ja taloudelliset edellytykset (Timo 2015). Edellä mainittujen 

lisäksi tulee osakkaille tuottaa tietoa täydennysrakentamisesta osakkaille aiheutuvista ve-

roseuraamuksista. Selvityksillä pyritään tuottamaan tietoa omistajien päätöksenteon tueksi. 

Hankkeesta kannattaa viestiä läpinäkyvästi ja ilmaisultaan ymmärrettävästi huomioiden, 

etteivät huoneistojen omistajat tyypillisesti ole kiinteistöalan asiantuntijoita. Tiedottami-

sessa tulee huomioida myös tarve monikieliselle viestinnälle. (Troy et al. 2015) 

 

Vaiheen aikana käydään neuvottelut kaupungin virkamiesten kanssa täydennysrakentami-

sen reunaehtojen selvittämiseksi. Toteutettavuuden kannalta olennaisia kaavatekijöitä ovat 

mm. tieto lisärakennusoikeuden määrästä ja autopaikkoihin liittyvistä määräyksistä. (Timo 

2015) Kannattavuusarviointiin taloyhtiö tarvitsee suunnittelukonsultin, rakennusliikkeen 

tai rakennuttajan apua. Taloyhtiö voi esimerkiksi palkata suunnittelukonsultin selvittämään 

täydennysrakentamisen kannattavuutta ja toteutettavuutta. (Nykänen et al. 2013) Lisäksi 

Australiassa on havaittu, että asuntojen omistajat pitävät luotettavampana tietoa, jonka on 

tuottanut asiantuntija taloyhtiön eikä kiinteistökehittäjän kustannuksella. (Troy et al. 2015) 

 

Selvitysten tavoitteena on saada riittävät lähtötiedot siitä, millaiset mahdollisuudet täyden-

nysrakentamiseen olisi, mitä vaikutuksia sillä olisi osakkaisiin ja mikä olisi hankkeen ta-

loudellinen kannattavuus. Koska monet tekniset ja taloudelliset muuttujat vahvistuvat vasta 

uuden asemakaavan myötä, on tässä kyse lähinnä vaihtoehtojen ja lähtötietojen keräämi-

sestä. Selvityksen päätteeksi taloyhtiön hallitus voi järjestää yhtiökokouksen, jossa tulokset 

esitellään ja osakkaat voivat päättää, haluavatko taloyhtiön jatkavan hanketta. (Nykänen et 

al. 2013; Timo 2015; Lehtiö 2015)  

5.3 Rakennuttajan valinta ja esisopimus 

Mikäli hanke saa osakkaiden tuen, voidaan hankkeelle kilpailuttaa rakennuttaja. Rakennut-

taja tulisi valita ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä ja maankäyttösopimuksen laa-

timista. (Nykänen et al. 2013) Useissa tapauksissa asunto-osakeyhtiöt ovat edenneet kaa-

vamuutoksen kanssa ennen rakennuttajan valintaa, jolloin kaavamuutoksen tultua lainvoi-

maiseksi taloyhtiön tulisi maksaa maankäyttömaksut, vaikkei rakennusoikeudelle ole löy-

detty ostajaa. Tällainen tilanne voi osoittautua useissa tapauksissa ongelmalliseksi. (Lehtiö 

2015) 
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Osakkaiden tulee päättää hallituksen valtuuttamisesta esisopimukseen liittyviin neuvotte-

luihin ryhtymisestä ja esisopimuksesta päättämisestä. Päätös tehdään enemmistö- tai mää-

räenemmistöpäätöksenä riippuen sovittavista asioista. Rakennuttaja valitaan saatujen tar-

jouksien perusteella ja tämän kanssa laaditaan esisopimus. Esisopimuksella sitoutetaan osa-

puolet hankkeeseen ennen kaavamuutoksen tekemistä ja sovitaan, millä ehdoilla hanke to-

teutuu. Esisopimuksessa määritetään myös rakennusoikeuden tai tontin osan arvo. (Nykä-

nen et al. 2013) 

 

Mikäli hanke toteutetaan kiinteistön kaupalla, pitää esisopimus tehdä niin sanottuna kau-

panvahvistusesisopimuksina. Tällöin esisopimus on määrämuotoinen ja sitova. Hyvä käy-

täntö on liittää esisopimukseen sopimusluonnos varsinaisesta sopimuksesta esimerkiksi 

kauppakirjaluonnoksena. (Lehtiö 2015) Kiinteistön kaupan osalta tulee huomioida maa-

kaaren säännökset koskien kauppakirjan muotoa (MK 2. luku 1 §), esisopimusta (MK 2. 

luku 7 §) ja pätemättömiä ehtoja (MK 2. luku 11 §). Jollei esisopimuksen voimassaoloaikaa 

ole sopimukseen määritetty, on se voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä (MK 2. 

luku 7 §). 

 

Lehtiön (2015) mukaan esisopimuksessa määritellään tyypillisesti kaupan kohteen ja osa-

puolten lisäksi: 

- tavoitellun rakennusoikeuden määrä 

- rakennusoikeudesta maksettava hinta (€/kem2) ja mahdolliset hinnan muodostumi-

seen vaikuttavat muuttujat, jotka tarkentuvat myöhemmin hankkeen aikana 

- milloin esisopimuksessa määritetty korvaus maksetaan asunto-osakeyhtiölle  

- maankäyttösopimuksen maksava osapuoli 

- esisopimuksen voimassaoloaika 

- varsinaisen sopimuksen allekirjoituksen ajankohta  

- tarvittavien selvityksien ja suunnitelmien laatimisen vastuut ja kustannusten jako  

- tulevan rakentamisen tavoiteltu laatutaso 

- kiinteistöjen tulevat ja nykyiset rasitteet 

- maaperän puhdistusvastuu 

- menettely, jos kaavamuutos viivästyy tai ei toteudu 

 

Kun asunto-osakeyhtiöllä on tiedossaan ostaja rakennusoikeudelle, voidaan rakennuttajan 

kanssa edetä asemakaavamuutoksen edistämiseen. (Lehtiö 2015; Nykänen et al. 2013) 

5.4 Kaavamuutos 

Täydennysrakentamishankkeen edellyttämä rakennusoikeuden lisäys on mahdollista saa-

vuttaa joko asemakaavamuutoksella tai poikkeamispäätöksellä. Merkittävä rakennusoikeu-

den lisäys edellyttää käytännössä aina asemakaavamuutosta. (Puustinen & Viitanen 2015; 

Nykänen et al. 2013; Timo 2015) Asemakaavamuutoksen aloitteen tekee lähtökohtaisesti 

maanomistaja. Aloite voi maanomistajan lisäksi tulla yrityksiltä, jos hanketta edistetään 

kumppanuuskaavoituksen mallilla (Nykänen et al. 2007). Toisaalta kaavoitus voi myös 

käynnistyä kunnan aloitteesta esimerkiksi MRL 60 §:n asemakaavan ajanmukaisuuden ar-

vioinnin seurauksena. Tyypillisesti kaavan tarkistaminen perustuu kuntien omiin tavoittei-

siin tai tarpeisiin. (Nykänen et al. 2013) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 7. ja 8. luku) määrittää yleiset puitteet asemakaava-

muutoksen laatimiselle. Asemakaavaprosessi jakautuu vaiheisiin siihen kuuluvien tehtä-

vien mukaan. Esimerkiksi tarkastellessa kahta Suomen isointa kuntaa, Helsinkiä ja Es-

poota, havaitaan että asemakaavaprosessit ovat etenevät pääosin hyvin samankaltaisesti.  
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2016) on jakanut asemakaavoituksen viiteen vai-

heeseen, jotka ovat 1) aloitus, 2) kaavaluonnos, 3) kaavaehdotus, 4) hyväksyminen ja 5) 

voimaantulo. Espoossa prosessi on likimain samanlainen, joskin kaavaluonnokselle ei ole 

omaa vaihetta ja sen sijaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nostettu omaksi 

vaiheekseen aloituksen ja kaavaehdotuksen väliin (Espoon kaupunki 2016). Helsingin ja 

Espoon kuvaukset asemakaavaprosessin etenemisestä on esitetty kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2: Asemakaavaprosessi Helsingissä ja Espoossa (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016; Es-

poon kaupunki 2016) 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (2016) mukaan aloitusvaiheessa maanomistaja tai 

kaupunki tekee aloitteen kaavan laatimisesta. Tällöin kaavoittamisesta tehdään sopimus 

maanomistajan ja kunnan välille (Nykänen et al. 2013). Alkuvaiheessa kaupunkisuunnitte-

luvirasto laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa määritellään kaavan 

tavoitteet ja lähtökohdat, eteneminen, osallistuminen ja vaikutusten arviointi. OAS:n jäl-

keen voidaan laatia kaavaluonnos. Kaavaluonnoksen laatimiseen osallistuu kaupunkisuun-

nitteluviraston kaavan valmistelija ja asiantuntijoita kaavan sisällöstä riippuen. Kaavaluon-

noksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen osien käyttötarkoitukset, sekä rakentami-

sen määrä ja sijoittuminen. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016) 

 

Kaavaluonnoksen jälkeen laaditaan luonnokseen perustuva kaavaehdotus, jossa huomioi-

daan luonnoksesta annetut mielipiteet. Ehdotus sisältää kaavakartan ja kaavaselostuksen ja 

se toimii viimeisteltynä ehdotuksena kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä varten. Mi-

käli kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa kaavaehdotusta, asetetaan kaavaehdotus nähtä-

ville. Nähtävilläoloaikana kuntalaiset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuk-

sesta (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016). Maankäyttösopimus voidaan tehdä osa-

puolia sitovasti, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä (MRL 1999 91 

b §). Kaavan valmistelija vastaa kaavasta tulleisiin muistutuksiin ja lausuntoihin ja muuttaa 

kaavaehdotusta tarpeen mukaan.  Mikäli kaavan nähtävilläoloaikana ei jätetä muistutuksia 

eikä kaavasta tulleissa lausunnoissa ole huomautuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhal-

lituksen kautta kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Vähäiset asemakaavanmuutokset 

voi myös hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

2016) 

 

Asemakaavamuutos tulee voimaan valitusajan jälkeen, mikäli hyväksymispäätöksestä ei 

valiteta. Jos kaavasta on valitettu, tulee asemakaavamuutos voimaan, jos valitukset hylä-

tään. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016) Hyväksymisen jälkeinen valitusaika on 

Nykäsen et al. (2013) mukaan 30 vuorokautta. Nykänen et al. (2013) arvioivat, että kaavan 

hyväksymisestä tehtävien valitusten seurauksena kaavamuutos voi viivästyä 1-2 vuotta ja 

mikäli valitukset edellyttävät muutoksia kaavan sisältöön, viivästyy kaavan voimaantulo 

vielä tästä. (Nykänen et al. 2013) 

 

HelsinkiHelsinki Aloitus Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen Voimaantulo

EspooEspoo Aloitus OAS Ehdotus Hyväkstyminen Voimaantulo
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Asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi saa maanomistaja kunnalta maankäyttöso-

pimuksessa sovitun laskun maksettavakseen (Nykänen et al. 2013). Laskun maksajaksi voi-

daan myös sopia kolmas osapuoli, kuten hankkeeseen valittu rakennuttaja (Lehtiö 2015). 

5.5 Hankepäätös 

Viimeistään asemakaavan hyväksymisen jälkeen yhtiökokouksen tulee päättää, miten täy-

dennysrakentaminen toteutetaan (Puustinen & Viitanen 2015). Tonttikauppa tai suunnattu 

osakeanti realisoituu tyypillisesti vasta asemakaavan saatua lainvoiman (Nykänen et al. 

2013). Hankkeen toteutusvaihtoehtoon voidaan myös ottaa kantaa asunto-osakeyhtiön ja 

rakennuttajan välille laadittavassa esisopimuksessa, joka laaditaan rakennuttajan valinnan 

jälkeen. Esisopimus vahvistetaan hankesopimukseksi, kun esisopimuksessa määritetyt eh-

dot täyttyvät. (Nykänen et al. 2013; Lehtiö 2015) 

5.6 Toteutusvaihe 

Osakeannin, kiinteistön myynnin tai osakkeiden kaupan jälkeen rakennuttaja aloittaa uu-

sien huoneistojen tai rakennusten rakennuttamisen. Toteutusvaihe vastaa kiinteistökehitys-

prosessin vaihetta, joita Miles et al. (2000) kutsuu nimellä construction, Cadman & Top-

ping (1995) nimellä implementation ja Kykyri & Kiiras (2005) nimellä rakentaminen. 

Asunto-osakeyhtiöin ja osakkaiden näkökulmasta olennaisimmat sopimukset ja päätökset 

on tehty jo aikaisemmissa vaiheissa, joten asunto-osakeyhtiöiden osallistuminen toteutus-

vaiheeseen voi olla vaihtelevaa (Nykänen et al. 2013).  

5.7 Yhteenveto hankkeen prosessikuvauksesta 

Täydennysrakentamishankkeen hanketyyppi ja toteutusvaihtoehto vaikuttavat täydennys-

rakentamishankkeen kulkuun. Puustisen & Viitasen (2015) hahmottelema taloyhtiön täy-

dennysrakentamisen prosessikuvaus on esitetty kuvassa 3 ja Nykäsen et al. (Nykänen et al. 

2013) prosessikuvaus kuvassa 4. Kuvista havaitaan, että täydennysrakentamishanke edel-

lyttää eri osapuolten tiettyjä päätöksiä ja tiedon hankintaa eri vaiheissa. Erilaiset hankkeet 

etenevät kuitenkin pääpiirteissään samojen vaiheiden läpi. 

  



 

 

42 

T
O

IM
IJ

A
T

 
ASUNTO-

OSAKEYH-

TIÖN OSAK-

KAAT, YH-

TIÖKO-

KOUS 

ASUNTO-

OSAKEYH-

TIÖN HAL-

LITUS 

KUNNAN 

VIRAN-

OMAISET 

YKSITYISET 

SUUNNIT-

TELIJAT 

TOTEUTTA-

JAKUMPPA-

NIT 

KUNNAN 

VAL-

TUUSTO 

P
R

O
S

E
S

S
I 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Kuva 3: Täydennysrakentamishankkeen toimijat ja vaiheet (Puustinen, Viitanen 2015) 

Päätös selvittää täydennysraken-

tamisen liittyviä vaihtoehtoja 

Neuvottelut 
kunnan kaa-

voittajien 

kanssa 

Kunnan val-

tuuston pää-

tös 

Päätös täy-

dennysraken-
tamisen to-

teutustavasta 

(viimeistään 
tässä vai-

heessa) 

 

Lopullinen 

päätös tontin 
osan myymi-

sestä tai 

suunnatun 
osakeannin 

merkintäoi-
keuksien 

myynnistä 

 

Kauppa 

Täydennys-
rakentami-

nen alkaa 

Hallitus aloittaa prosessin, kun-
nan kaavoittajilta pyydetään nä-

kemykset täydennysrakentamisen 

kannattavuudesta ja mahdollisuu-

desta 

Neuvottelut kunnan viranomaisten kanssa, täydennysrakentamishankkeen 

suunnittelu ammattimaisten suunnittelijoiden kanssa, kannattavuusarviointi, 
neuvottelut rakennusoikeudesta, esisopimuksen valmistelu toteuttajakump-

panin kanssa, neuvottelut maankäyttömaksuista kunnan viranomaisten 

kanssa 

Päätös ase-

makaava-
muutoksen 

hakemisesta 
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Täydennysrakentamishankkeen prosessi, AsOy, kunta, rakennusliike 


 P

ro
se

ss
i 

Kunta Asunto-osakeyhtiö 
Rakennuttaja, raken-

nusliike tai suunnittelu-
konsultti 

   

Kuva 4: Täydennysrakentamisen prosessikuvaus, kun tarvitaan kaavamuutos ja maankäyttösopimus 

(Nykänen et al. 2013) 

 

Kaavoittajien näkemys 

ja ohjeet lisärakentami-

selle 

Selvitys lisärakentamis-

mahdollisuuksista, vaih-

toehdoista ja hyödyistä, 

lisärakennusoikeuden 

määrä? 

Lisärakentamisen poten-

tiaali ja vaihtoehto- 

selvitys 

Hankesuunnit-

telupäätös 

Kumppanin valinta. So-

pimus hankkeen kehittä-

misestä. 

Tavoitteita ja vaatimuk-

sia lisärakentamishank-

keelle. 

Maankäyttömaksu. 

Alustavat hankesuunni-

telmat. Kannattavuus. 

Neuvottelut kaavan vireillepanosta ja maankäyttösopimuksesta 

Asemakaava vireille 

OAS nähtävillä 

Hankesuunnittelua. 

Luonnoksia rakennuksesta. 

Pysäköinnin vaihtoehdot. 

Neuvotteluja kunnan 

kanssa rakennusoikeuden 

määrästä ja ratkaisuista. 

Kaavaluonnos nähtävillä 

Kaavaehdotus 30 vrk 

nähtävillä 

Esisopimus 

Esisopimus hankkeesta: 

tontin myynti, vuokraus 

tai suunnattu osakeanti 

Neuvotteluja suunnitel-

mista. 

Tonttikauppa, tontin 

vuokrasopimus tai suun-

nattu osakeanti 

Lainvoimainen asema-

kaava Kiinteistö-

kauppa tai osa-

keanti 

Suunnattu osakeanti: 

– Yhtiöjärjestyksen muu-

tos 

– Osakepääoman lisäys 

Tontin myynti/vuokraus: 

– Myynti-/vuokratulo 

Täydennysrakentamisen 

toteutus. 

Maankäyttö-

sopimus 

 
Kaupunginvaltuusto 

hyväksyy kaavan 

 

Maankäyttö-

maksu 

Rakennuslupa 
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Kirjallisuuden perusteella diplomityöntekijä jakoi täydennysrakentamishankkeet vaihei-

siin, jotka ovat:  

 

1. Aloite 
Taloyhtiö kiinnostuu täydennysrakentamisen mahdollisuudesta. Hallitus kysyy 

osakkaiden kannan täydennysrakentamishankkeen mahdollisuuksien selvittämi-

selle. 

2. Toteutettavuusselvitys 
Taloyhtiö tilaa konsultin selvittämään täydennysrakentamisen kannattavuutta ja to-

teutettavuutta. Kannattavuuden arvioinnin kannalta olennaisimmat lähtötiedot liit-

tyvät mm. rakennusoikeuden lisäyksen määrään, autopaikkojen toteutustapaan ja 

määrään ja maankäyttömaksujen suuruuteen. Vaiheen lopuksi tulokset ja havaitut 

vaihtoehdot esitetään yhtiökokoukselle, joka päättää jatketaanko hankkeen edistä-

mistä. 

3. Rakennuttajan valinta 

Taloyhtiön hallitus yhdessä hankkeeseen valitun konsultin kanssa kilpailuttaa ja va-

litsee hankkeelle rakennuttajan kannattavuus- ja toteutettavuusselvityksen perus-

teella pyydetyillä tarjouksilla. Hallitus neuvottelee rakennuttajan kanssa esisopi-

muksesta, jonka yhtiökokous hyväksyy tai hylkää. Esisopimuksessa määritellään 

vastuiden ja kustannusten jako hankkeen aikana sekä kaavaehdollisesti taloyhtiöille 

tai osakkaille maksettava korvaus rakennusoikeudesta. 

4. Kaavamuutos 

Kaavamuutoksen aikana tarkentuvat hankkeen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, 

kuten lisärakennusoikeuden määrä, autopaikkajärjestelyjen tarve ja muut kaavaeh-

dot, jotka vaikuttavat rakennuttajan tarjoamaan korvaukseen rakennusoikeudesta. 

5. Hankepäätös 

Kaavamuutoksen jälkeen esisopimuksen pohjalta asunto-osakeyhtiö ja rakennuttaja 

laativat ja hyväksyvät lopullisen hankesopimuksen, jossa päätetään esimerkiksi 

suunnatun osakeannin, kiinteistökaupan, osakkeiden myynnin tai muun järjestelyn 

toteuttamisesta. Hankesopimuksen ehdoista sovitaan jo asunto-osakeyhtiön ja ra-

kennuttajan välisessä esisopimuksessa. 

6. Toteutusvaihe 

Osakeannin, kiinteistön myynnin tai osakkeiden kaupan jälkeen rakennuttaja aloit-

taa uusien huoneistojen tai rakennusten rakennuttamisen. 
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6. Tapaustutkimus: Mellunmäen kortteliprojekti 
Tässä luvussa käsitellään purkavan täydennysrakentamisen todellisena esimerkkikohteena 

Mellunmäen kortteliprojektia. Kortteliprojekti on asunto-osakeyhtiöiden Helsingin Ounas-

vaarantie 2 ja Pallaksentie 1 antama hankenimi vuonna 2013 käynnistetylle yhteishank-

keelle, jossa on selvitetty erilaisia täydennysrakentamisvaihtoehtoja (GSP Group Oy 2014). 

Kortteliprojekti toimi myös diplomityötä varten järjestetyn työpajan esimerkkinä purkavan 

täydennysrakentamisen hankkeesta.  

 

Tämä luku toimii diplomityön tapaustutkimusosiona. Tapaustutkimuksella voidaan tuottaa 

yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta ja pyrkiä ymmärtämään jonkin ilmiön toi-

miminen tietyssä tarkastelun kohteena olevassa tapauksessa (Hirsjärvi et al. 2010). Tapaus-

tutkimuksen vahvuutena on mahdollisuus keskittyä yhteen, kiinnostavaan tapaukseen 

(Shuttleworth 2009). Aineistoa voidaan kerätä useilla menetelmillä, kuten havainnoimalla, 

haastatteluilla tai asiakirjojen tutkimisella. Tapaustutkimuksessa on usein tavoitteena il-

miön hahmottaminen ja kuvailu. (Hirsjärvi et al. 2010) 

6.1 Tausta 

Asunto-osakeyhtiöiden tonttien koot ovat yhteensä 23.124 m2 ja niillä sijaitsee yhteensä 7 

rakennusta ja 126 asuntoa. Huoneistoalaa on yhteensä 9.343 m2. (GSP Group Oy 2014) 

Tapaustutkimuksen korttelialuetta havainnollistavat orto- ja viistokuvat on esitetty kuvissa 

5 ja 6. 

 

Hankkeen taustalla ovat lähivuosien merkittävät saneerausinvestointitarpeet ja hallitusten 

jäsenten arviot korjauksien rahoittamiseen liittyvistä haasteista. Yhtiöiden hallitukset al-

koivat selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuutta yhtiöiden hallussa oleville tonteille. 

Vertailuissa tutkittiin kolmea vaihtoehtoa, jotka olivat 1) nykyisiä rakennuksia korotetaan 

kahdella kerroksella, 2) tontille rakennetaan uusia rakennuksia ja rakennuksia korotetaan 

sekä 3) nykyiset rakennukset puretaan ja kortteli rakennetaan huomattavan paljon nykytilaa 

tehokkaammin. Linjasaneerauksien kustannukseksi arvioitiin n. 820 €/m2 perinteisellä me-

netelmällä ja noin 570 €/m2 putkien sukituksella. Kannattavuusarvioinnin perusteella yhtiöt 

päätyivät tutkimaan purkamista vaihtoehtona. (GSP Group Oy 2014) 
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Kuva 5: Ortokuva korttelialueesta. (Google 2016) 

 

 
Kuva 6: Viistokuva korttelialueesta. (Google 2016) 
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6.2 Täydennysrakentamispotentiaali ja taloudellinen kannatta-
vuus 

Rakennuksien päälle tehtävien lisäkerrosten täydennysrakentamispotentiaaliksi arvioitiin 

n. 5000–6000 kem2. Kiinteistösijoittajien ja muiden vastaavien tahojen kanssa käytyjen 

keskusteluiden pohjalta nykyisten rakennusten korottamisen seurauksena syntyvien asun-

tojen myyntiin nähtiin liittyvän riskejä ja epävarmuutta. Purkamatta vanhoja rakennuksia 

uusien rakennusten täydennysrakentamispotentiaaliksi arvioitiin n. 5000 kem2. (GSP 

Group Oy 2014) 

 

Purkamisen kautta saatava rakennusoikeuden määrä voisi vaihdella 45 000–60 000 kem2 

välillä, ja riippuen rakennusoikeuden neliöhinnasta voisi kokonaisarvo vaihdella noin 22–

48 miljoonan euron välillä. Tällöin arvioitiin rakennusoikeuden neliöhinnan liikkuvan 500–

800 €/kem2 välillä. Nykyisillä arvioilla yhtälö voisi toteutua niin, että osakkaat maksavat 

linjasaneerauksen arvon verran eli n. 800 €/m2 välirahaa uudesta asunnosta. Välirahan 

osuus olisi mahdollista rahoittaa yhtiölainalla, osakkaan omalla pääomalla tai osakkaan 

henkilökohtaisella lainalla. (GSP Group Oy 2014) 

 

Osakkaiden nykyisten asuntolainojen osalta nähtiin mahdolliseksi neuvotella kollektiivi-

sesti ehdot lainojen uusimisesta. Kollektiivisella neuvottelulla pyrittäisiin saamaan edulli-

semmat ehdot uusille lainoille, mikäli lainat tulee uusia vakuutena toimivien asuntojen 

vaihdon yhteydessä. Riskiksi nähtiin, että osakkaat saattavat vastustaa hanketta, mikäli 

nämä joutuvat hyväksymään merkittävästi nykytilaa heikommat lainaehdot muutoksen seu-

rauksena. (GSP Group Oy 2014) 

6.3 Toteutustapa 

GSP Group Oy on toiminut taloyhtiön apuna hankekehityskonsulttina vuodesta 2014 läh-

tien. Osana selvitystä on tutkittu eri toteutusvaihtoehtojen kannattavuutta ja konsultti on 

avustanut rakennuttajan hankinnassa ja asemakaavamuutoksen edistämisessä. Hankkeessa 

ollaan selvitetty vaihtoehtoa, jossa rakennuttajana toimisi yhden tahon sijaan esimerkiksi 

useammasta sijoittajasta koostuva konsortio. Ulkopuolisen rakennuttajan hankintaa on pi-

detty hankkeen aikana lähtökohtana, sillä taloyhtiöllä ei ole nähty olevan riittävää osaa-

mista, pääomaa tai rakennuttamisen soveltuvaa juridista asemaa näin laajan hankkeen to-

teuttamiseen. (GSP Group Oy 2014) 

 

Alustavien selvitysten perusteella yhtiöiden hallitukset päättivät jatkaa purkavan täyden-

nysrakentamisvaihtoehdon selvittämistä. Osana selvityksiä tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja 

purkavan täydennysrakentamisen toteutukselle. Vaihtoehtoja tutkittaessa havaittiin, että 

useihin vaihtoehtoihin liittyisi verotuksellisesti epäedullisia seurauksia. Esimerkiksi järjes-

telyiden, joissa yhtiö myy kiinteistön tai siitä muodostettavan osan, todettiin johtavan 

asunto-osakeyhtiön merkittävään positiiviseen tilikauden tulokseen ja siten yhteisöveroon. 

Vaihtoehdot, joissa osakkaat myyvät osakkeensa altistavat osakkaat varainsiirtoverolle ja 

osassa kaupoista myyntivoiton verotukselle. Muiden toteutusvaihtoehtojen ohessa selvitet-

tiin mahdollisuutta toteuttaa hanke suunnatulla osakeannilla, sillä siinä nähtiin projektissa 

toimineen konsultin mielestä mahdollisuus saada verotuksellisesti neutraali ratkaisu. (GSP 

Group Oy 2014) Seuraavaksi on kuvattu selvityksen tuloksena esitetyn suunnatun osake-

annin mahdollinen järjestely ja vaihtoehdot perustuen Pelkosen & Mölsän selvitykseen. 

(2014) 
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Selvitetyssä toteutusvaihtoehdossa taloyhtiö järjestäisi suunnatun maksullisen osakeannin 

valitulle rakennuttajalle. Osakeannin seurauksena rakennuttaja saisi oletettavasti määräys-

vallan asunto-osakeyhtiössä. Määräysvaltaa voitaisiin tarvittaessa rajoittaa osakassopimuk-

sella. Osakeannin jälkeen laadittaisiin urakkasopimukset vanhojen osakkaiden hallintaan 

tulevien rakennusten rakentamisesta. Mikäli osakeannissa saatu pääoma ei riittäisi urakka-

hinnan suorittamiseen, voitaisiin jäljelle jäävä osuus rahoittaa joko osakkaiden tekemillä 

lisäsijoituksilla asunto-osakeyhtiöön tai yhtiölainalla. (Pelkonen & Mölsä 2014) 

 

Vanhojen osakkaiden ja rakennuttajan vastuulle jäävät rakennukset voitaisiin järjestelyssä 

erottaa omiksi yhtiöikseen asunto-osakeyhtiön jakautumisella. Jakautumisen seurauksena 

syntyvien yhtiöiden omistus jakautuu tasaisesti suhteessa osapuolien osakeomistuksiin. Ja-

kautumisen jälkeen asukkaiden käyttöön tuleva asunto-osakeyhtiö voisi lunastaa rakennut-

tajalta ja rakennuttaja vanhoilta osakkailta osakkeita 0 € hinnalla niin, että kumpikin osa-

puoli omistaa tämän jälkeen täysin hallintaansa jäävät asunto-osakeyhtiöt. Tästä järjeste-

lystä voitaisiin sopia osakassopimuksessa ennalta. Järjestely saattaisi olla veroseuraamuk-

siltaan neutraali, mutta vaatii lisäselvityksiä ja verottajan ennakkopäätökset verokohtelun 

varmistamiseksi, sillä selvää käytäntöä vastaavista järjestelyistä ei toistaiseksi ole. (Pelko-

nen & Mölsä 2014) 

 

Toinen tapauksessa selvitetty toteutusvaihtoehto sisältää edellisen tavoin osakkaille tule-

vien rakennusten rakentamisen ennen vanhojen rakennusten purkua. Toteutusvaihtoeh-

dossa asunto-osakeyhtiö myy osan tontistaan ja hankkeen rakennusoikeuden rakennutta-

jalle, joka vastineeksi rakentaa osakkaiden käyttöön tulevat asunnot. Tällöin asunto-osake-

yhtiölle muodostuu veronalaista tuloa. Tapaus voidaan katsoa vaihdoksi, jolloin osapuolten 

tulee maksaa varainsiirtoverot. Varainsiirtovero voidaan osittain välttää, mikäli asunto-osa-

keyhtiö tekee urakkasopimuksen sen käyttöön tulevan rakennuksen rakentamisesta ja urak-

kahinnan maksuna luovutetaan tontin osa rakennusyhtiölle. Tällöin varainsiirtovero mak-

setaan pelkästä tontin osasta, jonka asunto-osakeyhtiö luovuttaa rakennusyhtiölle. (Pelko-

nen & Mölsä 2014) 

 

Projektissa toimineen konsultin näkemys oli, että mikäli osakkaille tarjotaan vastineeksi 

uusia asuntoja, rakennuttajan tulee ottaa tarjouksessaan huomioon asuntokauppalain 

(AsKl) 2 luvun ja 4 luvun säännösten mahdollinen soveltaminen sekä toimittaa AsOy:lle ja 

osakkeenomistajille RS-aineisto (turva-asiakirjoista asuntokaupoissa annetun asetuksen 

835/2005 mukainen aineisto). Aineiston pohjalta osakkeenomistajat voivat tehdä yhtiöko-

kouksessa lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta ja olemassa olevien rakennusten 

purkamisesta. Jotta osakas voi tehdä päätöksen uuden asunnon vaihdosta tai myynnistä, on 

osakkaalle esitettävä riittävä määrä informaatiota tulevan kohteen laatutasosta ja valinta-

mahdollisuuksista. (GSP Group Oy 2014) 

 

Mikäli hanke päätettäisiin toteuttaa asuntojen vaihtona, määritettiin hankkeesta kiinnostu-

neen sijoittajan, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja hankkeen konsultin toimesta tiedot, 

jotka vaaditaan osakkaiden mahdollista hankepäätöstä varten. Alustavasti hankkeeseen si-

toutuakseen osakkaille on toimitettava:  

 Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote  

 Rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote 

 Asemakaavaote ja -määräykset (myös uuden luonnos)  

 Päivätyt ja suunnittelusta vastaavan merkinnällä varustetut alustavat piirrokset yh-

tiöstä ja asunnoista (asemapiirustus, pohjapiirustus 1:100 ja julkisivupiirustukset)  
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 Huoneistotiedot, autopaikoitus  

 Päivätty alustava rakennustapaselostus, ja materiaalilistaus  

 Rakentamisaikataulu (arvio)  

 Hankinta-arvo / myyntihinnat (arvio)  

 Turva-asiakirjat niiltä osin kuin käytettävissä  

 Arvio yhtiövastikkeista ym. maksuista  

 Muut kohdetta koskevat tiedot (GSP Group Oy 2014) 

  

Ennen osakkaiden lopullista päätöksentekoa rakennuttajan tulee myös esittää  

osakkaille   

 yhteisön taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset yhteisölle myönnetty-

jen luottojen pääomista, koroista, laina-ajoista ja lyhennyssuunnitelmista  

 rakentamista tai korjausrakentamista koskeva urakka- tai muu sopimus tai, jos so-

pimusta kokonaisurakasta ei ole tehty, osaurakoista tehdyt sopimukset ja arvio 

myöhemmin tehtävien osaurakkasopimusten urakkahinnoista  

 muut tarkennetut suunnitelmat ja erikoistyöselostukset (GSP Group Oy 2014) 

 

Asunnon vaihdon avulla toteuttavassa hankkeessa olisi mahdollisuus vaihtaa asuntoa pyy-

dettäessä myös pienempään tai suurempaan. Näin asukkaille saadaan heidän elämäntilan-

teeseensa sopivat asunnot. Rakennuttajan ja asunto-osakeyhtiön välille solmittavaan esiso-

pimukseen tulisi myös määrittää, millä periaatteilla muutokset hinnoitellaan. Muu-

toshinnoittelussa on mahdollista huomioida osakkaiden toiveet niin asunnon koossa kuin 

esimerkiksi materiaalien laadussa. (GSP Group Oy 2014) 

 

Hankkeen prosessi on edennyt kannattavuus- ja toteutettavuusselvityksien jälkeen raken-

nuttajien hankintaan ja asemakaavamuutokseen. Projektin aikana on todettu, että asunto-

osakeyhtiön hallitus voisi allekirjoittaa sijoittajakonsortion kanssa sitomattoman aiesopi-

muksen. Sitovan esisopimuksen allekirjoittaminen edellyttäisi nykylainsäädännöllä osak-

kaiden yksimielisen päätöksen, joka vaikuttaa olevan tapaustutkimuksena toimivan projek-

tin tapauksessa haastavaa saavuttaa. 

6.4 Havaitut ongelmat 

Projektin aikana havaittiin useita täydennysrakentamiseen liittyviä ongelmia. Näistä keski-

simmät liittyvät osakkaiden päätöksentekoon, hankesuunnitteluvaiheen edellyttämän suun-

nittelun kustannuksiin, hankkeeseen liittyvään epävarmuuteen ja kaupallisen yhteistyön 

toimintatapojen vakiintumattomuuteen. (GSP Group Oy 2014) 

 

Yhtenä isona haasteena on hankkeisiin liittyvä asunto-osakeyhtiön päätöksenteko. Nykyi-

sellään lainsäädäntö edellyttää purkavan täydennysrakentamisen hankkeilta osakkaiden yk-

simielistä päätöstä. Esimerkkitapauksen yhteydessä hallitustoimijat näkivät kaikkien osak-

kaiden kannatuksen saamisen hankkeelle vaikuttavan haastavalta, ellei mahdottomalta. Ta-

pauksen asunto-osakeyhtiöiden hallitustoimijat epäilivät, että yksimielistä päätöksentekoa 

vaikeuttaa se, että molemmissa yhtiöissä on lukumäärältään paljon osakkaita ja purkaminen 

ei ole yhtiöille ainoa realistinen vaihtoehto, vaikka se olisikin luultavasti taloudellisesti 

kannattavinta. (GSP Group Oy 2014) 

 

Päätöksenteon kannalta yhtenä haasteena on suunnittelu. Jos osakkaille luvataan vasti-

neeksi uudet asunnot, tulee toteuttajan tällöin tuottaa RS-aineisto osakkaille päätöksenteon 

tueksi. Näiden asiakirjojen tuottaminen on kuitenkin kallista, eikä rakennuttaja luultavasti 
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ole halukas sitoutumaan asiakirjojen tuottamiseen, jos hankkeen toteutuminen on epävar-

maa. (GSP Group Oy 2014) 

 

Osakkaiden päätöksenteon kannalta hankkeisiin liittyvä epävarmuus nähtiin ongelmal-

liseksi. Esimerkiksi lopullisella asemakaavalla on vaikutusta rakennusoikeuden määrään ja 

pysäköintiin, joilla todettiin luvussa 2.3 olevan suuri merkitys hankkeen kannattavuudelle. 

Lisäksi epäselvyyttä liittyy varainsiirtoveron ja osakkaiden luovutusvoittoverotuksen vero-

kohteluun, mikäli hanke toteutetaan luvussa 6.3 kuvatulla asuntojen vaihdolla. Asunto-osa-

keyhtiöiden hallituksille oli epäselvää, tulkitaanko asunnon vaihto kohdan 6.3. kaltaisella 

järjestelyllä asunnon luovutukseksi ja alkaako kahden vuoden asumisvaatimus luovutus-

voiton verovapauden saamiseksi tällöin alusta. Purkavan täydennysrakentamisen tapauk-

sessa hallitustoimijat eivät nähneet järkeväksi toteuttaa hanketta mallilla, jossa asunto-osa-

keyhtiö saa rakennuttajalta merkittävää rahallista korvausta, sillä tällöin asunto-osakeyhtiö 

joutuu oletettavasti maksamaan merkittävän osan saamastaan korvauksesta yhteisöverona. 

(GSP Group Oy 2014) 

 

Asunto-osakeyhtiön ja rakennuttajan välisen kaupallisen yhteistyön kannalta ongelmal-

liseksi on nähty osapuolten kokemattomuus täydennysrakentamishankkeissa. Kaupalliseen 

yhteistyöhön liittyvät toimintatavat on suunniteltu alusta lähtien hankkeen ominaisuudet 

huomioiden, mikä on tuottanut osapuolille poikkeuksellisen paljon työtä. Osapuolille ei ole 

ollut täysin selvää, millaisilla sopimuksilla hankkeeseen liittyvää epävarmuutta olisi järke-

vää hallita. Hankkeessa pohdittiin erilaisia sopimusvaihtoehtoja, jotka sisälsivät aiesopi-

muksen, esisopimuksen ja varsinaisen hankesopimuksen. Hankkeen yhteydessä todettiin, 

että vastaavien hankkeiden sopimussisällöt ja -vaiheet luultavasti vakiintuvat toteutuvien 

hankkeiden myötä. (GSP Group Oy 2014) 
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7. Työpajan ja haastatteluiden tulokset 
Tässä luvussa esitellään diplomityön tutkimusmenetelminä toimineiden työpajan ja haas-

tatteluiden tulokset aihepiireittäin. Työpajan ja haastatteluiden osalta tulokset on esitetty 

tämän luvun alaluvuissa aihepiireittäin. 

 

Työpajaan osallistuneista asiantuntijoista muodostettiin 4-5 hengen ryhmiä, jonka jälkeen 

ryhmille annettiin täydennysrakentamisen aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä poh-

dittavaksi. Ryhmät täydensivät annettua vastauspaperia työskentelyn tuloksina heränneillä 

ajatuksilla. Tämän jälkeen ryhmien tuotokset käsiteltiin yhteisesti ja osallistujien kesken 

käytiin avoin keskustelu aiheesta. Keskustelu kirjattiin ylös diplomityöntekijän toimesta. 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina puhelinhaastatteluina. Haastateltaville kerrot-

tiin haastattelun tausta ja aihepiiriin liittyvät ongelmat tai epäselvyydet. Tämän jälkeen kä-

siteltiin haastattelijan suunnittelemat kysymykset, jonka jälkeen keskustelun annettiin 

edetä vapaamuotoisesti. Haastattelun tulokset kirjattiin ylös haastattelun aikana ja käytiin 

lopuksi läpi haastateltavan kanssa mahdollisten väärinymmärrysten pois sulkemiseksi. 

7.1 Täydennysrakentamisen kannattavuus ja tuet 

Työpajassa käydyn keskustelun perusteella täydennysrakentamishankkeita pidetään ylei-

sesti ottaen hyödyllisinä ja niissä nähdään potentiaalia. Työpajan keskustelun pohjalta voi-

daan todeta, ettei täydennysrakentamishankkeiden rahallista tukemista pidetä kuitenkaan 

järkevänä ja hankkeiden tulisikin toteutua markkinaehtoisina. Eräs osallistuja totesi, ettei 

”muuten kannattamattomia hankkeita tule verovaroin tukea, ellei tämä jotenkin edistä mer-

kittävästi esimerkiksi verokertymää.” 

 

Hankkeiden suoran rahallisen tukemisen sijaan kannatusta saivat esimerkiksi kunnan tar-

joamat asiantuntijapalvelut, joita taloyhtiöt voivat hyödyntää täydennysrakentamishank-

keissa. Osallistujien mukaan palvelut voisivat olla muodoltaan joko kunnan teettämiä täy-

dennysrakentamisen alueselvityksiä, kunnan tarjoamaa täydennysrakentamisen neuvontaa 

tai tukea taloyhtiöille täydennysrakentamiseen liittyvien alkuvaiheen selvityksien hoitami-

selle eri asiantuntijoiden toimesta. Täydennysrakentamisen alueselvityksiä on jo nykyisel-

lään tuotettu esimerkiksi Helsingin toimesta jossain määrin. Esimerkiksi Myllypuron alu-

eelle on määritetty ”Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet” (Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto 2015). Useimmiten täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin 

otetaan kantaa ilmeisesti suunnitteluperiaatteiden tasolla. Työpajassa todettiin, että vastaa-

vien selvitysten tyypillisenä ongelmana on ollut täytäntöönpanon unohtuminen. Osallistuja 

totesi, että selvitysten tulokset esitellään asukastilaisuudessa ja ne julkaistaan verkossa. 

Osallistuja totesi, etteivät dokumentit kuitenkaan ole julkaisun jälkeen riittävästi esillä ja 

riskinä on, etteivät alueen asukkaat tule tietoiseksi selvityksen julkaisusta. Työpajan kom-

menttien perusteella voidaankin pohtia, pitäisikö esimerkiksi alueselvitysten olla pikem-

minkin jatkuvasti päivittyvä dokumentti, joka ottaa jatkuvasti kantaa vaikkapa yhden kau-

punginosan täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin. 

 

Työpajassa täydennysrakentamiseen liittyvä neuvonta nähtiin hyväksi tavaksi edistää täy-

dennysrakentamista. Tällöin ehdotettiin, että kunnalla voisi olla virkamies, jonka vastuu-

alueeseen kuuluu nimenomaan täydennysrakentamiseen liittyvä neuvonta ja hankkeiden 

koordinointi. Työpajassa hyvänä esimerkkinä tuotiin esille Tampereella toimiva palvelu-

piste, jonka tarkoitus on täydennysrakentamiskohteissa avata keskusteluyhteys aluearkki-
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tehdin ja taloyhtiön välille sekä opastaa muuten hankkeen edistämisessä. Neuvontaan liit-

tyen työpajassa toivottiin, että kaupungit pystyisivät antamaan hankkeen alkuvaiheessa nä-

kemyksen esimerkiksi mahdollisesta rakennusoikeuden lisäyksen määrästä, maankäyttö-

korvauksen suuruudesta ja autopaikkoihin liittyvistä kaavamääräyksistä. Tämä nähtiin hy-

vin tärkeäksi, sillä taloyhtiön pitäisi pystyä tuottamaan prosessin alkuvaiheessa kustannus-

tehokas selvitys hankkeen teknis-taloudellisista lähtökohdista. Kommenttien perusteella 

voidaan ajatella, että mikäli kaupungilta saatavien kannattavuuteen merkittävästi vaikutta-

vien lähtötietojen saamiseksi taloyhtiön tulee esimerkiksi aloittaa kaavamuutoksen valmis-

telu, kasvaa tällöin riski siitä, ettei taloyhtiö alkujaankaan lähde mukaan hankkeeseen sen 

vaatimien selvitysten suurien kustannusten vuoksi. 

 

Mikäli täydennysrakentamishankkeisiin päätettäisiin kohdistaa rahallista tukea, ehdotettiin 

työpajassa, että tämä rahoitus käytettäisiin alkuvaiheen selvitysten tuottamiseen. Tämä on 

sinänsä perusteltu näkemys, sillä hahmotellussa täydennysrakentamisen prosessissa alku-

vaiheen selvityksien jälkeen saadaan näkemys hankkeen toteutuskelpoisuudesta. Selvitys-

työn jälkeen taloudellisesti kannattavien hankkeiden voidaan olettaa käynnistyvän, mikäli 

osakkaat näkevät hyötyjen ylittävän hankkeen haitat. Tällöin tuella ei käännettäisi muuten 

kannattamattomia hankkeita kannattaviksi, vaan taloyhtiöille annettaisiin taloudellinen 

kannuste täydennysrakentamisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Työpajassa todettiin, 

että tuki voisi tällöin olla muodoltaan esimerkiksi osuus konsultin tekemän kannattavuus-

arvioinnin toteutuneista kustannuksista ennalta määritettyyn rahalliseen maksimiarvoon 

asti. Tarve hankkeita edistäville konsulteille on tullut esille selkeästi niin aiheesta tehdyn 

tutkimuksen (Puustinen & Viitanen 2015; Troy et al. 2015; Lehtiö 2015) kuin työpajassa 

käytyjen keskustelujen pohjalta. Voidaan ajatella, että halutessaan kaupunki tai esimerkiksi 

ARA voisi tukea taloyhtiön mahdollisuuksia hyödyntää näiden konsulttien asiantunte-

musta. 

 

Edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi työpajassa nostettiin esille maankäyttömaksut ja 

esimerkiksi verotuskysymykset. Eräs osallistuja totesi, että muuten kannattava hanke voi 

muuttua kannattamattomaksi maankäyttömaksujen vuoksi. Lisäksi osakkaiden verokohte-

luun purkavan saneerauksen tapauksessa liittyy toistaiseksi jonkin verran epäselvyyksiä. 

Työpajassa todettiinkin, että jos esimerkiksi varainsiirtoveron tai asuntojen myyntivoiton 

verotuksen kautta hankkeet muuttuvatkin kannattamattomiksi, niin tällöin yhteiskunnallis-

ten päättäjien tulee miettiä, pitäisikö näihin veroihin tehdä muutoksia tai poikkeuksia täy-

dennysrakentamisen tapauksessa. Keskustelun perusteella voidaan pohtia tulisiko kuntien 

harkita selkeitä alennuksia täydennysrakentamishankkeiden maankäyttömaksuihin, mikäli 

täydennysrakentamishankkeet nähdään yhteiskunnan kannalta edullisiksi ja taloyhtiöitä ha-

luttaisiin kannustaa täydennysrakentamiseen. Lisärakennusoikeuden aiheuttaman kiinteis-

tön arvonnousun voidaan päätellä tuovan kunnalle hyötyjä myös kiinteistöveron kasvun 

kautta. 

7.2 Täydennysrakentamishankkeiden houkutus- ja riskitekijät 

Osana rakennuttajan valintaa ja täydennysrakentamishankkeiden kannattavuusarviointia 

työpajassa selvitettiin osapuolien näkökulmia täydennysrakentamishankkeiden houkutus- 

ja riskitekijöistä. Tiedon avulla voidaan tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa hankkeiden on-

nistumisen edellytyksiä sekä mahdollisesti kohdattavia ongelmia, joihin pitää pyrkiä vai-

kuttamaan. Luvussa tarkastellaan erikseen sekä houkutus- että riskitekijöitä. 

 

Houkutus- ja riskitekijät jaettiin diplomityöntekijän toimesta tuloksien analysoinnin yhtey-

dessä kahteen luokkaan, jotka ovat taloudelliset tekijät sekä prosessitekijät. Taloudellisilla 
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tekijöillä tarkoitetaan hankkeen suoraan taloudelliseen yhtälöön vaikuttavia tekijöitä. Täl-

laisia ovat esimerkiksi lisärakennusoikeuden määrä ja arvo, autopaikkojen uudelleenjärjes-

telyn aiheuttamat kustannukset sekä muut kustannukset, joita hanke aiheuttaa. Prosessite-

kijät ovat hankkeen kestoon, helppouteen ja selkeyteen liittyviä tekijöitä. Tällaisia tekijöitä 

ovat esimerkiksi hankkeiden pitkät kestot, suhdanteiden muutokset sekä laaja epävarmuus, 

jota tällaisiin hankkeisiin nykyisellään liittyy. Työpajan tuloksien perusteella voidaan aja-

tella, että useita nykyisellään riskeiksi nähtyjä tekijöitä on luultavasti mahdollista vähentää 

määrätietoisella työllä ja työpajan osallistujat uskoivat epävarmuuden vähentyvän myös 

käytäntöjen vakiintuessa toteutuneiden hankkeiden määrän kasvun myötä. Kooste vastauk-

sista on esitetty taulukoissa 7 ja 8. 

7.2.1 Houkutustekijät 

Työpajassa esille tulleita täydennysrakentamisen houkutustekijöitä on esitetty taulukossa 

7. Houkutustekijöissä kiinnostavia yksittäisiä tekijöitä olivat etenkin ison korjausvelan tai 

vaikeiden korjauksien nostaminen houkutustekijäksi asuntosijoittajan näkökulmasta. Näi-

den nähtiin lisäävän hankkeen houkuttelevuutta osakkaiden puolesta ja täten luultavasti 

helpottavan prosessin läpimenoa. Tähän liittyen nähtiinkin, että osa rakennuttajista saattaa 

nimenomaan etsiä tontteja, joissa on sekä runsaasti kehittämispotentiaalia että korjausvel-

kaa. Muita houkutustekijöitä olivat tontin sijainti ja lisärakennusoikeuden määrä.  

 

Toisaalta yleisesti houkuttelevuuden nähtiin lisääntyvän prosessiin liittyvän epävarmuuden 

vähentyessä. Epävarmuutta vähentäviksi tekijöiksi nähtiin työpajassa mallisopimukset, 

edellä mainitut alueselvitykset, osaavat kumppanit, positiiviset esimerkit toteutuneista 

hankkeista ja eri toimijoiden lähtökohtainen suosiollisuus hankkeille. Kaavoitukseen liitty-

vässä keskustelussa ehdotettiin täydennysrakentamishankkeiden kaavoituskaistaa ja ”täyk-

käriä” eli täydennysrakentamisen poikkeuslupaa, jolla täydennysrakentamisen edellyttämät 

asemakaavasta poikkeamiset onnistuisivat asemakaavamuutosta kevyemmällä prosessilla. 

Liian pitkien ja epäselvien kaavaprosessien nähtiin luovan liikaa epävarmuutta täydennys-

rakentamishankkeille. Kunnilla nähtiin olevan mahdollisuus helpottaa hankkeita konkreet-

tisesti vaatimalla nopeita käsittelyaikoja hankkeita hoitaville virkamiehille. Kaavaan liitty-

vän epävarmuuden minimointi vaikuttikin olevan osapuolten mielestä olennaisen tärkeää 

täydennysrakentamishankkeisiin liittyvien riskien minimoimiseksi. 

 

Houkutuksen osalta työpajassa nostettiin esille myös täydennysrakentamiseen liittyvä ylei-

nen ilmapiiri ja asenteet. Kaavoittajien, täydennysrakentamisen kohteena olevan asunto-

osakeyhtiön ja täydennettävän tontin naapureiden suosiollisuus hankkeelle nähtiin ilmei-

senä etuna. Naapureihin liittyen pohdittiin myös sitä, tulisiko esimerkiksi asemakaavan va-

litusoikeutta rajata. Tähän kuitenkin todettiin, ettei valitusoikeuden rajaamista koskevan 

selvityksen pohjalta rajaamista nähdä järkeväksi. Rajaamisen sijaan valitusten käsittelyn 

pitäisi olla nykyistä nopeampaa ja selkeämpää. Osallistujat kannattivat lähtökohtaisesti kä-

sittelyajoille asetettavia vaatimuksia läpimenoajan suhteen. Myös kaavaan liittyvää aika-

taulullista epävarmuutta olisi mahdollista hallita ennalta määritetyllä läpimenoajalla, jota 

osapuolten tulee noudattaa. 
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Taulukko 7: Täydennysrakentamishankkeiden houkutustekijöitä 

Houkuttelevuutta lisäävät 

Taloudelliset tekijät: 

- Taloyhtiön iso korjausvelka 

- Taloyhtiön tulevat vaikeat korjaukset 

- Tontille saatavan lisärakennusoikeuden määrä 

- Tontin sijainti eli haluttavuus joko omistus- tai vuokra-asuntomarkkinoilla 

- Tontin koko eli hankkeen toteutuskelpoisuus ja -helppous 

Prosessitekijät: 

- Mallisopimukset 

- Kaupungin tekemät täydennysrakentamisen alueselvitykset 

- ”Kaavoituskaista” täydennysrakentamishankkeille, jossa ennalta määritelty pro-

sessit ja läpimenoaika kaavalle 

- Täydennysrakentamisen poikkeamislupa, ”täykkäri”, jolloin täydennysrakenta-

misen vaatima kaavapoikkeama ja lisärakennusoikeus voitaisiin käsitellä ase-

makaavamuutosta kevyemmällä käytännöllä 

- Osaavat kumppanit 

- Positiiviset esimerkit toteutuneista hankkeista 

- Suosiollisuus hankkeille: 

o Kaavoittaja  tavoitteiden mukainen asemakaava helpompi saavuttaa, 

jos kaavoittaja on lähtökohtaisesti myönteinen hankkeen suhteen 

o Osakkaat  Osakkaiden tulee haluta hankkeen toteutumista ja edistää 

sitä. Asuntokohtaisten hyötyjen esittely voi auttaa entisestään lisäämään 

osakkaiden suosiota hankkeelle. 

o Täydennysrakennettavan tontin ympäristö, ml. naapurit  Ympäröivien 

toimintojen suosiollisuus hankkeelle vähentää ei-toivottuja valituksia ja 

eri osapuolien välisiä konflikteja 

7.2.2 Riskitekijät 

Työpajassa esille tulleita täydennysrakentamisen riskitekijöitä on esitetty taulukossa 8. 

Merkittävimmät taloudelliset riskit liittyivät hankkeiden pitkiin kestoihin ja tällöin pää-

oman ja henkilöresurssien pitkäaikaiseen sitoutumiseen hankkeeseen. Osallistujat totesivat, 

että pitkät ajanjaksot tuovat mukanaan ongelmana myös mahdolliset suhdannevaihtelut, 

jolloin aluksi kannattava hanke saattaakin muuttua kannattamattomaksi esimerkiksi asun-

tojen kysynnän laskiessa. Täydennysrakentamisen kohteena olevan yhtiön tai hankkeen 

koon nähtiin olevan mahdollinen riski, jos se ei vastaa rakennuttajan tyypillisiä hankkeita. 

Prosessin kannalta merkittäväksi ongelmaksi esitettiin myös osapuoliin kohdistuvaa vaati-

musta ilmaista asiat liian tarkalla tasolla liian aikaisessa vaiheessa hanketta. Hankkeiden 

kannattavuuden ollessa voimakkaasti riippuvainen asemakaavamuutoksen lopullisesta si-

sällöstä, rakennuttajat eivät kykene antamaan osakkaille lopullisia sitoumuksia taloyhtiölle 

tai osakkeille tarjottavasta hinnasta, ennen kuin kaavamuutos on lainvoimainen. Toisaalta 

taloyhtiöltäkään ei voida edellyttää liian tarkkoja tietoja esimerkiksi juuri asemakaavan 

vaikutuksen alla olevista seikoista ennen kaavoituksen valmistumista. Tämän johdosta osa-

puolien tulee hallita epävarmuutta esisopimuksella, josta kerrotaan tarkemmin kohdassa 

7.6. Ylipäätään työpajassa todettiin, että nykyisellään useimmat riskit liittyvät epävarmuu-

teen koskien taloyhtiön osakkaiden päätöksentekoa, aikataulua ja prosessia. Asuntosijoit-

taja ilmoitti isoksi ongelmaksi sen, että tällä hetkellä eri osapuolilla ei ole tiedossa, miten 

tällaisia hankkeita viedään läpi, mitä vaiheita prosessi edellyttää ja mitkä ovat osapuolten 

vastuut näiden vaiheiden aikana. Tätä ongelmaa voidaan osallistujien mukaan mahdolli-
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sesti ehkäistä tuottamalla kaikille osapuolille tarjolla olevia ohjeita ja materiaalia, josta il-

menee selkeästi, miten täydennysrakentamishanke etenee ja missä vaiheissa kukin osapuoli 

hoitaa heille nimetyt tehtävät. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena on tuottaa nykyistä 

selkeämpi näkemys täydennysrakentamishankkeiden prosessista vaiheineen, jotta osapuo-

let ymmärtävät paremmin, miten hanketta tulee ohjata. 

 

 
Taulukko 8: Täydennysrakentamishankkeiden riskitekijöitä 

Riskejä lisäävät 

Taloudelliset tekijät: 

- Hankkeiden pitkät kestot, pääoman sitoutuminen pitkäksi ajaksi 

- Suhdannetilat 

- Yhtiön / hankkeen koko 

Prosessitekijät: 

- Aikatauluepävarmuus 

- Taloyhtiön päätöksenteko 

- Epäselvyys prosessin kulusta, vaiheista ja osapuolten vastuista eri vaiheissa 

- Julkisuus 

- Valitukset (todettiin myös, ettei kaavan valitusoikeuden rajaaminen ole niin-

kään ratkaisu, mutta valitusten käsittelyn pitäisi olla nopeaa) 

- Osakkaiden mielipiteiden vaihtuminen 

- Tarve ilmaista asiat liian tarkasti liian aikaisin 

- Hankkeiden monimutkaisuus, joka johtaa epävarmuuteen 

- Vakiintuneiden käytäntöjen puute 

 

Työpajan jälkeen näkökulmia täydennettiin puhelinhaastatteluilla täydennysrakentamis-

hankkeissa potentiaalisena rakennuttajana toimivan vuokrataloyhtiön kahden edustajan 

haastatteluilla. Haastateltavien pyynnöstä haastateltavien nimiä tai edustamaa yritystä ei 

julkaista. Haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja puhelinhaastatteluita. 

 

Ensimmäinen haastateltu henkilö ilmoitti, että he ovat lähtökohtaisesti kiinnostunut täy-

dennysrakentamishankkeiden kautta syntyvistä uusista vuokratalokohteista ja ovat kiinnos-

tuneita toimimaan hankkeissa rakennuttajana. Haastateltavan kannalta tärkeimpiä houku-

tus- ja riskitekijöitä ovat tontin koko ja parkkipaikkojen uudelleenjärjestelyn tarve. Lähtö-

kohtaisesti toimija haluaa olla aina mukana asemakaavoituksessa, jolloin oikea hetki ra-

kennuttajan valintaan olisi toteuttavuus- ja kannattavuusselvitysten ja asemakaavoitusvai-

heen välissä. Haastateltava ilmoitti, että yrityksensä omissa täydennysrakentamishank-

keissa päätöksentekoon liittyviä haasteita ei asunto-osakeyhtiön tapaan ole, sillä vuokrata-

loyhtiöllä on täysi hallinta täydennysrakentamisen kohteena olevaan kiinteistöyhtiöön. Sen 

sijaan riskiksi haastateltava näki naapureiden mahdolliset valitukset, jotka saattavat tuoda 

hankkeille ennalta ennustamattomia hidasteita. 

 

Toinen haastateltavista näki, että olennaisimpia houkutustekijöitä ovat suunnitteluratkaisun 

sisältö suhteessa kyseiseen alueeseen, suunnitteluvaihe ja vaikutusmahdollisuudet, riittä-

vän iso hankekoko ja joukkoliikenteen (etenkin raideliikenteen) palvelutaso alueella. Haas-

tateltavan mukaan kaavoitettavan ratkaisun pitäisi siis sopia alueeseen kysynnän ja ratkai-

sujen puolesta ja vaikutusmahdollisuudet asemakaavoituksen nähtiin tärkeäksi. Hankekoon 

olisi hyvä olla vähintään 2000 kerrosneliömetriä, mutta tyypillisesti hankekoon kasvaessa 

myös hankkeen kiinnostavuus kasvaa koon tuomien skaalaetujen myötä. Liian isoja hank-

keita ei varsinaisesti ole, sillä toimijalla on mahdollisuus hankkia projektiin kumppaneita. 
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Merkittävimmät riskitekijät syntyvät rakennettavuuteen ja rakentamisen hintaan liittyvistä 

epävarmuustekijöistä. Esimerkiksi perustamisolosuhteisiin liittyviä epävarmuuksia on 

mahdollista vähentää pohjatutkimuksilla, mutta tutkimuksia ei nähdä kuitenkaan miten-

kään pakollisiksi materiaaleiksi pyydettäessä tarjousta rakennuttajalta. Haastateltava huo-

mautti, ettei haastattelussa ilmenneet seikat ole välttämättä täysin yleistettävissä, sillä eri-

laiset ja -kokoiset hankkeet sopivat erilaisille toimijoille. Haastateltavan mukaan jokin toi-

mija saattaa nimenomaan hakea suurta rakennusmassaa raideliikenteen varrelta, kun toinen 

toimija haluaa rakentaa pientaloja alueille, joissa painotetaan henkilöautoa pääasiallisena 

kulkuvälineenä. 

 

Houkutus- ja riskinäkökulmaa täydennettiin vielä kahden pankkialan toimijan haastatte-

luilla. Pankkialalla toimiva haastateltava ilmoitti, etteivät he juurikaan rahoita tutkimuksen 

kaupallisen yhteistyön rakennuttajina toimivia tahoja, jonka johdosta tämä näkökulma sul-

jettiin tässä haastattelussa pois. Toinen haastateltava ilmoitti rahoittavansa myös erilaisia 

riskialttiimpiakin kehityshankkeita, joissa toimijoina voivat olla esimerkiksi rakennusliik-

keet. Kehityshanketta rahoittavan pankin näkökulmasta olennaisimmat tekijät liittyvät ta-

loudelliseen yhtälöön eli ennustettuihin kassavirtoihin ja niiden todennäköisyyksiin. Jos 

hankkeen taloudellinen yhtälö on kunnossa, on rahoituksen järjestäminen oletettavasti on-

gelmatonta. Sen sijaan riskiasemaan vaikuttaa etenkin se, kenen rahalla sekä millä riski- ja 

tuottojaolla hanketta ollaan tekemässä. Hankkeen riskitasoa voidaan siis hillitä sillä, että 

rakennuttaja toteuttaa hankkeen osittain myös omalla pääomallaan eikä puhtaasti pankin 

tarjoamalla vieraalla pääomalla. Tällöin riski hankkeen epäonnistumisesta ei kohdistu vain 

pankkiin, vaan riski hankkeesta kannetaan yhdessä. Haastateltava totesi, että tasaisempi 

riskinjako on luultavasti suositeltavaa myös rakennuttajalle, koska tällöin hankkeen rahoit-

taja suostunee rakennuttajan kannalta edullisempaan tuotonjakoon. 

7.3 Rakennuttajan valinta 

Työpajassa käsiteltiin mallia, jossa rakennuttaja valitaan lähtökohtaisesti alustavien kan-

nattavuus- ja toteutettavuusselvitysten valmistuttua. Tällöin taloyhtiöillä on lähtökohtai-

sesti tiedossa hankkeen kannattavuus ja toteutettavuus. Toisin sanoen, taloyhtiöllä on tie-

dossa, mitä ne voivat tarjota rakennuttajille. Rakennuttajan kilpailutus ja valinta toteutetaan 

tällöin niin, että ennen asemakaavamuutoksen käynnistymistä rakennuttaja on valittu ja 

sekä rakennuttajalla että taloyhtiöllä on selkeät tavoitteet kaavan suhteen. 

 

Vaihtoehtoina edellä mainitulle prosessille on valita rakennuttaja heti hankkeen alussa tai 

vasta asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman tai kaavamuutoksen ollessa käynnissä. 

Työpajassa kiinteistöliiton edustaja totesi, että usein heidän asiakaskunnassaan ei ole ym-

märretty hyödyntää tarjolla olevien konsulttien apua, vaan taloyhtiöt ovat menneet suoraan 

rakennusliikeyhteistyöhön. Osallistujan mukaan tämä ei ole välttämättä johtanut taloudel-

lisesti optimaaliseen lopputulokseen. Asuntosijoittajiin kuuluva edustaja totesi, ettei talo-

yhtiön tulisi koskaan edetä asemakaavavaiheeseen itsenäisesti. Näkemystä perusteltiin 

sillä, että rakennuttajilla on lähes aina tahtona vaikuttaa myös asemakaavoitukseen varmis-

taakseen, että kyseisen rakennuttajan toimintakonseptin mukainen ratkaisu on toteutetta-

vissa. Asemakaavoituksen hoitaminen kumppanuuskaavoituksen kaltaisella menettelyllä 

vaikutti siis olevan osapuolien mielestä järkevä menettely. Työpajan osallistujat näkivät 

tämän myös kunnan eduksi, sillä kumppanuuskaavoituksella voidaan varmistaa toteutta-

miskelpoinen kaava ja siten hankkeen toteutuminen. Näkemys toistui myös täydennysra-

kentamishankkeissa rakennuttajana toimimisesta kiinnostuneen vuokrataloyhtiön edusta-

jien haastatteluissa. 
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Työpajassa pohdittiin myös, onko joissain tapauksissa taloyhtiön järkevää viedä hanketta 

eteenpäin itsenäisesti. Tämän suhteen oltiin melko yksimielisesti siitä, että hankkeen edis-

täminen itsenäisesti on suositeltavaa vain, mikäli kyseessä on erittäin yksinkertainen hanke 

isolla tontilla. Lisäksi nähtiin, että taloyhtiöllä tulisi olla osakkaiden tai hallituksen jäsenten 

henkilökohtaisen osaamisen kautta käytettävissään vahva osaaminen rakennus- ja kiinteis-

töalan kehityshankkeista. Muissa tapauksissa suositeltiin aina hankkeen edistämistä ensin 

konsulttien ja sitten kumppanin kanssa. Osaamisen ja resurssien puute nähtiin tärkeim-

mäksi syyksi sille, miksei taloyhtiön tulisi edistää hankkeita itsenäisesti. Taloyhtiön osaa-

misen ja resurssien puutetta sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisen tarpeelli-

suus ovat nousseet esille myös täydennysrakentamista käsittelevässä kirjallisuudessa 

(Puustinen & Viitanen 2015; Troy et al. 2015; Nykänen et al. 2013).  

 

Taloyhtiön toimimiselle rakennuttajana ei nähdä juurikaan edellytyksenä. Kirjallisuuden 

(Puustinen & Viitanen 2015; Vainio et al. 2016; Nykänen et al. 2013) pohjalta on epäsel-

vää, onko asunto-osakeyhtiöllä juridisen asemansa puolesta ylipäätään mahdollisuutta toi-

mia rakennuttajana ja kantaa asuntojen rakennuttamiseen ja myymiseen liittyvää liiketoi-

mintariskiä. 

 

Rakennuttajien kilpailutus nähtiin asiantuntevalle konsultille sopivaksi tehtäväksi. Kon-

sultti koostaa yhteen tarjouskilpailumateriaalin, joka tarkoittaa käytännössä toteutettavuus-

selvityksessä tuotettuja tietoja, ja määritelmän siitä, mitä toiveita tai vaatimuksia taloyhti-

öllä on rakennuttajaa kohtaan. Tarjouspyyntömateriaalin pohjalta kiinnostuneet rakennut-

tajat antavat näkemyksensä hankkeen toteutuksesta ja taloyhtiölle syntyvästä hyödystä. 

Kirjallisen tarjouksen jälkeen mahdollisten rakennuttajien kanssa käydään neuvottelut, 

joissa tarkennetaan tavoitteita ja ehtoja. Riippuen hankkeen koosta ja kiinnostuneiden 

kumppanien kapasiteetista hankkeeseen voidaan valita tarvittaessa yksi tai useampi raken-

nuttaja. Tavoitteellista olisikin, että useamman kumppanin tapauksessa kumppanit muo-

dostaisivat valinnan jälkeen konsortion ja esimerkiksi yhden kehitysyhtiön, jolloin sopi-

mustekniset seikat ovat selkeämpi toteuttaa verrattuna tilanteeseen, jossa taloyhtiö sopii 

asioista erikseen jokaisen osapuolen kanssa. 

 

Rakennuttajan kilpailutukseen käytettävän tarjouspyynnön sisältöä hahmoteltiin samassa 

vuokrataloyhtiön edustajan haastattelussa, joka mainittiin kohdassa 7.2. Haastateltavan 

mukaan tarjouksen antamista varten heidän olisi hyvä saada taloyhtiöltä vähintään seuraa-

vat tiedot tarjottavasta hankkeesta: 

 Osoite, sijainti, tonttikartta ja muut perustiedot 

 Tarjottavan rakennusoikeuden määrä; arvio tai kaavoittajalta saadut minimi- ja 

maksimiarvot 

 Suunnitellun rakennusmassan alustava massoittelu, joka on hyväksytty kaupungin 

toimesta, jolloin suunnitteluratkaisun luonne on tiedossa 

 Parkkiratkaisun esittäminen: pysäköinnin määrä ja toteutustapa 

 Asuntojen keskikokoon liittyvät määräykset, jos tiedossa 

 Kaavahankkeen mahdollinen aikataulu, jos asiasta neuvoteltu kaupungin kanssa 

Lisäksi haastateltavan mukaan alueen rakennettavuudesta saatavat tiedot ovat hyödyllisiä. 

Tällä ei siis edellytä esimerkiksi pohjatutkimuksen tuottamista, mutta lisätieto rakennetta-

vuudesta auttaa hankkeeseen liittyvien riskien hinnoittelussa. Haastateltava totesikin, että 

mitä vähemmän hankkeeseen jää epäselviä asioita ja siten riskejä, sitä korkeamman tar-

jouksen rakennuttaja kykenee taloyhtiölle antamaan. 

 



 

 

58 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suositeltava menettelytapa on valita rakennuttajat hank-

keeseen, kun taloyhtiöllä on riittävän tarkat tiedot hankkeen toteutettavuudesta ja kannat-

tavuudesta, mutta kuitenkin ennen asemakaavamuutoksen aloittamista. Rakennuttajan va-

linnasta päättää taloyhtiön hallitus, mutta konsultin käyttäminen rakennuttajien kilpailutuk-

seen ja saatujen tarjousten arviointiin on suositeltavaa. 

7.4 Pantinhaltijan asema hankkeessa 

Työpajakeskustelussa nostettiin esille jo ennalta tiedostettu epäselvyys liittyen asuntojen 

pantinhaltijoiden asemaan hankkeissa. Oletettavasti useilla osakkailla on hankkeen käyn-

nistyessä (asunto)lainaa, jonka vakuutena asunto on. Jos täydennysrakentaminen vaikuttaa 

merkittävästi asunnon arvoon tai jos asuntoa ollaan purkamassa, on hankkeella tällöin vai-

kutusta myös taloyhtiötä ja osakkaita lainoittaneisiin rahoittajiin ja pantinhaltijoihin. Li-

säksi pyrittiin selvittämään, mitä osakkaiden tai taloyhtiön lainoille tapahtuu, mikäli hanke 

toteutetaan asunnon vaihtona. Siirretäänkö laina uuteen asuntoon vai neuvotellaanko kai-

kille osakkaille uudet lainaehdot? 

 

Työpajassa käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että asiaa on aiheellista selvittää. Osa-

puolet kiinnittivät huomiota pankin asemaan asunnon pantinhaltijana ja totesivat, että pan-

tinhaltijan suostumus hankkeelle pitää hakea riittävän aikaisessa vaiheessa. Suostumus olisi 

hyvä todentaa myös rakennuttajan ja asunto-osakeyhtiön välille solmittavissa esi- ja han-

kesopimuksissa. Prosessin selkeyden kannalta on olennaista tietää, missä vaiheessa pan-

kilta on mahdollisuus saada riittävän sitova hyväksyntä hankkeelle ja millä tavoin osakkai-

den lainaehtoja kohdellaan, mikäli osakkaat päätyvät neuvottelemaan uuden lainan. 

 

Ratkaisuja esitettyihin ongelmiin pyrittiin hankkimaan kahden pankkialan toimijan haas-

tattelulla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna puhelinhaastatteluilla. Haastatte-

luissa ilmeni, että täydennysrakentamishankkeiden kokonaisuuden hallinnan kannalta on-

gelmalliseksi saattaa osoittautua osakkaiden pankkisuhteiden hajautuneisuus. Tällä tarkoi-

tetaan osakkaiden erilaisia sopimuksia eri pankkien kanssa. Hajautuneiden pankkisuhtei-

den vuoksi pantinhaltijan kanssa käytävien neuvottelujen hoitaminen kollektiivisesti on 

haastateltavan mukaan käytännössä mahdotonta. Asian hoitaminen jää haastateltavan mu-

kaan hankkeissa osakkaiden vastuulle. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että lähtökohtaisesti kaikissa hankkeissa on suositeltavaa käydä kes-

kustelu vakuuden haltijoina toimivien pankkien kanssa riippumatta täydennysrakentamisen 

tyypistä. Useimmissa tapauksissa täydennysrakentaminen nähdään pantinhaltijan kannalta 

edullisena, sillä kasvava korjausvelka ja tähän liittyvät rahoitusongelmat eivät ole pank-

kienkaan etu. Toinen haastateltavista pankkialan edustajista sanoi, että he ovat jopa pyrki-

neet kannustamaan taloyhtiöitä selvittämään täydennysrakentamiseen liittyviä mahdolli-

suuksia. 

 

Toinen haastateltavista totesi, että tyypillisesti taloyhtiölainan vakuusarvo on rakennuk-

sessa eikä tontissa, joskin tähänkin löytyy poikkeuksia. Tällöin haastateltavan mukaan va-

kuusarvon ei pitäisi lähtökohtaisesti muuttua, vaikka osa tontista myytäisiin esimerkiksi 

rakennusliikkeelle. Toisaalta tontin lohkomiseen haetaan aina pankin lupa, mutta tämän ei 

pitäisi olla ongelma, jos asiasta sovitaan pankin kanssa. Sen sijaan haastateltava näki, että 

rakennuksen laajentamisen, esimerkiksi lisäkerrosten tai ullakkorakentamisen, seurauk-

sena rakennuksen vakuusarvo muuttuu ja tällöin tulisi käydä keskustelu aiheesta pankin 

kanssa. 
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Kollektiivisen kaupan tapauksessa haastateltavat näkivät, että kyseessä on normaali tekni-

nen kauppa ja asia hoituu pankille tehtävällä ilmoituksella kaupasta. Pankki valmistelee 

tarvittavat asiakirjat, rakennuttaja ostaa osakkaan osakkeet ja osakas kykenee kauppahin-

nalla oletettavasti maksamaan asuntolainansa pois. Haastateltavat näkivät myös, että saman 

lainan käyttäminen uuden asunnon hankintaan on myös mahdollista, mikäli osakas käyttää 

asunnon myynnin ja ostamisen välissä käteisvakuutta. Tällöin kyseessä on vakuuden siirto, 

jolloin osakkaan lainaehdot eivät todennäköisesti muutu. Tyypillisesti asunnon vakuusar-

voksi kelpaa jokin tietty osuus asunnon arvosta, jolloin asunnon myyntihinnan pitäisi aina 

riittää väliaikaiseksi vakuudeksi. Uuden asunnon ostamisen tapauksessa pankki yleensä 

tarkastaa, miten uusi asunto kelpaa vanhan lainan vakuudeksi. Jos kyseessä on esimerkiksi 

merkittävästi pienempi asunto, ei tämä välttämättä kelpaa vakuudeksi. Taloyhtiölainan 

osalta pankki saattaa edellyttää lainaosuuden maksamista pois kerralla, jos omistajuudessa 

tai vakuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jos kiinteistön omistus siirtyisi esimerkiksi 

rakennusliikkeelle, tultaisiin laina luultavasti eräännyttämään maksettavaksi kerralla. 

 

Mikäli kyseessä on asunnon vaihto, jossa osakas vaihtaa asunnon vanhasta uuteen ilman, 

että vanhaa puretaan välissä, on tällöin haastateltavien mukaan kyseessä vakuuden vaihto. 

Tällöin pankki päättää, onnistuuko vakuuden vaihto. Koska vakuuden arvo lähtökohtaisesti 

muuttuu, altistaa tilanne osakkaan pankin kanssa käytävälle keskustelulle lainaehtojen 

muutoksesta. Tämä ei lähtökohtaisesti tarkoita, että lainaehdot muuttuisivat, mutta joissain 

tapauksissa näin joudutaan toimimaan, jos osakkaalla on erityisen poikkeukselliset laina-

ehdot. Asunnon vaihdon tapauksessa pankilta haetaan siis päätös vakuuden siirtämisestä 

ennen esisopimuksen hyväksymistä. Samassa yhteydessä osakas saa tiedon mahdollisista 

muutoksista lainaehtoihin ja pystyy näin ollen arvioimaan taloudellisten muutosten koko-

naislaajuutta esisopimuksen arvioinnin yhteydessä. Haastattelussa todettiin, että tällaisessa 

tilanteessa olisi ehdottomasti järkevää edellyttää pankilta saatavan kirjallisen vakuuden 

siirtopäätöksen liittämistä esisopimuksen liitteeksi tai esittämistä muulla tavoin. Tällöin 

varmistetaan, että jokainen osakas on varmasti käynyt tarvittavat neuvottelut pankin 

kanssa. 

 

Mahdollisesti merkittävä epäselvyys liittyy kuitenkin pankkisuhteiden hoitamiseen, mikäli 

asunto-osakeyhtiölain muutoksella päädyttäisiin tilanteeseen, jossa enemmistöpäätös riit-

täisi esi- ja hankesopimuksen hyväksymiseen. Miten toimitaan, jos hanketta vastustava osa-

kas ei suostu hoitamaan tarvittavia keskusteluita pankin kanssa? Voiko osakas tällöin estää 

hankkeen toteutumisen yhteisestä päätöksestä huolimatta? Kysymys vaatii tarkempaa jat-

koselvitystä riippuen mahdollisen lakimuutoksen lopullisesta muodosta ja vaikutuksista. 

Lähtökohtaisesti yllä esitetty menettely riittää kuitenkin yksimielisen päätöksen tapauk-

sessa. 

7.5 Asunto-osakeyhtiön osakkaiden päätöksenteko 

Varsinaiseen osakaspäätöksentekoon ei tässä työssä paneuduttu kuin lähinnä prosessin kan-

nalta. Työpajassa esitettiin mallia, jossa osakaspäätöksentekoa tarvitaan virallisesti kah-

dessa vaiheessa prosessin aikana. Ensimmäinen päätös tehdään esiselvitystyön valmistut-

tua, jolloin taloyhtiön hallitus ja projektissa käytetyt konsultit esittelevät selvitystyön tu-

lokset eli käytännössä täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä kannattavuus- ja vai-

kutusarvioinnin tulokset osakkaille. Tällöin osakkaat päättävät, antavatko hallitukselle 

mandaatin rakennuttajan hankintaan ja kilpailutukseen ja siitä mahdollisesti aiheutuviin li-

säkustannuksiin. Rakennuttajan valinnan jälkeen tulee seuraava osakkaiden päätöksente-

koa vaativa vaihe. Rakennuttaja laatii yhteistyössä asunto-osakeyhtiön hallituksen ja mah-
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dollisten konsulttien kanssa sitovan esisopimuksen hankkeen toteutuksesta, jossa huomioi-

daan kaavaehdolliset seikat ja näiden vaikutukset sopimukseen. Osakkaat äänestävät sopi-

muksen toteutuksesta yhtiökokouksessa. Työpajassa myös todettiin, että esisopimukseen 

mahdollisesti määriteltävien purkavien ehtojen suhteen tulee olla varovainen, ettei kumpi-

kaan osapuoli kykene purkamaan sopimusta liian kevyin perustein ja siten tuottamaan toi-

selle osapuolelle vahinkoa. Esisopimuksessa osakkaat hyväksyvät ne ehdot, joilla hanke 

toteutuu, ja ne periaatteet, joilla rakennusoikeus hinnoitellaan. Päätöksenteon kannalta työ-

pajassa nähtiin perustelluksi asettaa sopimussakko esisopimuksen rikkomisesta puolin ja 

toisin. 

 

Työpajassa todettiin, että täydennysrakentamisen kannattavuuden ja toteutettavuuden sel-

vittäminen ei välttämättä edellytä yhtiökokouksen päätöstä ja kuuluu hallituksen normaa-

liin toimivaltaan. Työpajassa myös todettiin, että tästä huolimatta luottamuksen säilyttämi-

nen hankkeessa on tärkeää ja taloyhtiön hallituksen tulisi pyrkiä toimimaan avoimesti. 

Avoimuuden ja luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä on korostunut myös kirjallisuudessa 

(Troy et al. 2015; Hauge et al. 2012; Puustinen & Viitanen 2015). Eräs työpajan osallistuja 

totesikin, että avoimuuden ja luottamuksen säilyttämisen vuoksi taloyhtiön hallituksen kan-

nattaisi hankkia yhtiökokouksen päätös taloyhtiön varojen käyttämisestä täydennysraken-

tamisen kannattavuuden ja toteutettavuuden selvittämiseen. 

7.6 Sopimussisällöt ja -vaiheet 

Diplomityön tapaustutkimusosiossa käsiteltiin Mellunmäen Kortteliprojektia, jonka yhtey-

dessä havaittiin, että kyseisessä täydennysrakentamishankkeessa merkittäväksi haasteeksi 

nähtiin hankkeeseen liittyvä epävarmuus ja sen hallinta osapuolten välisin sopimuksin. Ra-

kennuttajalla ja asunto-osakeyhtiön hallitustoimijoilla ei ollut täysin selkeää käsitystä siitä, 

millaisilla sopimussisällöillä ja -vaiheilla hanketta olisi tehokkainta edistää. (GSP Group 

Oy 2014) Kirjallisuustutkimuksen avulla havaittiin, etteivät täydennysrakentamishankkei-

den toimintamallit ole vakiintuneita ja hankkeisiin liittyy tämän johdosta epävarmuutta 

(Vainio et al. 2016; Puustinen & Viitanen 2015). Havaintojen johdosta työpajaan oli suun-

niteltu yhdeksi tehtäväksi täydennysrakentamishankkeiden sopimussisältöjen ja -vaiheiden 

suunnittelua. Täydennysrakentamishankkeiden sopimuksista pidettiin diplomityöntekijän 

toimesta ensin lyhyt alustus, jonka jälkeen käytiin hyvin lyhyt alustava keskustelu. Tämän 

jälkeen osallistujat jatkoivat työskentelyä pienryhmissä. Tehtävänä oli selvittää epävar-

muuden hallintaa mahdollistavia sopimuksia yleisellä tasolla, jonka jälkeen ryhmät pohti-

vat asioita, joihin tulisi ottaa kantaa. 

 

Diplomityön rajauksen perusteella päädyttiin muista kuin purkavan täydennysrakentami-

sen hanketyypeistä tutkimaan toteutusvaihtoehtoina kiinteistön myyntiä ja suunnattua osa-

keantia. Lisäksi purkavan täydennysrakentamisen osalta työpajassa käsiteltiin kahta toteu-

tusvaihtoehtoa, jotka nimettiin kollektiiviseksi kaupaksi ja asuntojen vaihdoksi. Työpajan 

keskustelu keskittyi vahvasti purkavan täydennysrakentamisen vaihtoehtoihin, sillä työpa-

jan osallistujat ja diplomityöntekijä näkivät, että purkavan täydennysrakentamisen hank-

keisiin liittyy toistaiseksi muita hanketyyppejä enemmän epäselvyyksiä. Kooste työpajan 

sopimussisältöön liittyvistä vastauksista on esitetty liitteessä 2. Seuraavaksi esitellään kes-

kustelussa ja vastauksissa esille nousseet yleiset havainnot liittyen eri sopimusvaiheisiin ja 

sopimuksien sisältöihin, jonka jälkeen esitellään toteutusvaihtoehtoon liittyvät erityiset ha-

vainnot. 

 

Työpajassa osallistujille esitettiin kolme erilaista tapausta, joihin pohdittiin esisopimuksen 

sisältövaatimusta. Tapaukset olivat määräalan kauppa, osakkeiden kollektiivinen kauppa ja 
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asunnon vaihto. Käydyssä keskustelussa todettiin, että määräalan kaupan rinnalla tulisi kä-

sitellä myös suunnatun osakeannin vaihtoehdon esisopimusta. 

7.6.1 Sopimusvaiheet 

Työpajassa käytiin keskusteluja siitä, mitä eri sopimuksia täydennysrakentamishankkeet 

voivat edellyttää. Osallistujat totesivat, että osapuolten välisten sopimuksien sisällöt riip-

puvat hankkeen ominaisuuksista, eikä siten täysin tyhjentävää määrittelyä voida antaa. 

Aiemman keskustelun pohjalta osallistujat olivat sitä mieltä, että useimmiten kannattavaa 

on valita hankkeelle rakennuttaja ennen asemakaavamuutosta, koska asemakaavaamuutok-

sen sisältö vaikuttaa merkittävästi hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen ja toteutuk-

seen. Tämän johdosta työpajassa todettiin, että on luultavasti kannattavinta hallita hanketta 

rakennuttajan ja taloyhtiön välille laadittavalla esisopimuksella, jonka pohjalta asemakaa-

vamuutoksen jälkeen voidaan toteuttaa varsinainen kauppa tai hankesopimus. Keskuste-

lussa yksi osallistujista korostikin, että on tärkeää laatia nimenomaan osapuolia sitova esi-

sopimus sitomattoman aiesopimuksen sijaan epävarmuuden hallitsemiseksi. Työpajassa to-

dettiin, että aiesopimusta voidaan käyttää osapuolien tahdon ilmaisemiseen ja tavoitteiden 

määrittelyyn hankkeen alkuvaiheessa, mutta sillä ei ole esisopimuksen tavoin sitovaa vai-

kutusta, eikä siten edistä samalla tavalla kaavamuutokseen liittyvän epävarmuuden hallin-

taa. 

 

Sopimuksiin liittyvissä keskusteluissa todettiin olennaiseksi, että sopimusmallit ovat sel-

keitä ja taloyhtiön sekä rakennuttajan välille neuvotellaan kaikkia osakkaita koskettava yh-

teinen sopimus. Rakennuttajan erillisiä sopimusneuvotteluita jokaisen osakkaan kanssa ha-

luttiin välttää. Näin pyritään varmistamaan, ettei yksittäinen osakas pyri äänestyksen 

vaa’ankieliasemassa saamaan muita osakkaita korkeampaa hyötyä. Työpajassa tiivistettiin 

käsiteltävän toteutusvaihtoehdon sisältö lyhyesti, jonka jälkeen ryhmätyöskentelyn keinoin 

kukin ryhmä käsitteli kahta kolmesta vaihtoehdosta ja laati hahmotelman keskeisestä sopi-

mussisällöstä. Lisäksi ryhmät saattoivat täydentää ”huomioitava lisäksi” -kohtaan yleisiä 

huomioita. Seuraavaksi esitetään työpajassa käydyn keskustelun pääasialliset havainnot ja 

lopuksi esitetään tiivistelmä toteutusvaihtoehdoista ja näihin liittyvästä keskeisestä sopi-

mussisällöstä. 

 

Yleiseksi ongelmaksi nähtiin rakennuttajan ja osakkaiden väliseen esisopimukseen määri-

teltävät sopimuksen purkavat ehdot. Asunto-osakeyhtiö vastaa lähtökohtaisesti maanomis-

tajana kaikista kaavamuutoksen kuluista tilanteessa, jossa rakennuttaja vetäytyisi hank-

keesta. Purkavan täydennysrakentamisen hankkeissa saatettaisiin vetäytymisen seurauk-

sena joutua tilanteeseen, jossa vanhan rakennuksen saneeraamiseen ei myönnetä rakennus-

lupaa kaavamuutoksen vuoksi. Lisäksi rakennuttaja panostaa hankkeeseen rahaa ja resurs-

seja, eikä rakennuttaja ole luultavasti halukas sitoutumaan hankkeeseen, mikäli esisopimus 

ei tuo sille vaadittua varmuutta hankkeen toteutumisesta. Mikäli esisopimukseen määritel-

lään purkavia ehtoja, tulisi näiden olla hyvin selkeästi ennalta määritettyjä ja toisaalta eh-

tojen vastainen sopimuksen purkaminen on sanktioitava. Kiinteistön kaupan esisopimuk-

sen rikkomisen sanktioinnin osalta Maakaari määrittää, että sopimuksen tehneellä osapuo-

lella on oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos 

kiinteistö luovutetaan esisopimuksesta poiketen jollekin muulle, on esisopimuksessa tar-

koitetulla ostajalla oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä. (MK 2. luku 7 §) 

7.6.2 Yleiset sopimusehdot 

Työpajassa havaittiin useita tekijöitä, joista nähtiin tarpeelliseksi sopia esisopimuksessa 

hanketyypistä riippumatta. Olennaiseksi nähtiin asunto-osakeyhtiön tai osakkaiden saama 
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taloudellinen hyöty ja tähän vaikuttavat tekijät. Osallistujat näkivät, että esisopimukseen 

tulisi määrittää rakennuttajan rakennusoikeudesta maksama hinta kiinteistön kaupassa, 

preemion suuruus osakkeiden kollektiivisessa kaupassa ja välirahan suuruus asuntojen 

vaihdon tapauksessa. Koska asemakaavamuutos aiheuttaa hankkeisiin epävarmuutta, voi-

daan hinta määrittää ehdollisena niin, että siihen vaikuttavat tekijät ja näiden vaikutus mää-

ritellään jo esisopimuksessa. 

 

Kaikkien työpajassa käsiteltyjen toteutusvaihtoehtojen osalta osallistujat näkivät tärkeäksi 

määritellä sopimukseen vähimmäisehdot, joilla hanke toteutuu. Työpajassa annettujen vas-

tauksien perusteella esisopimuksessa voidaan määritellä esimerkiksi rakennusoikeuden li-

säyksen minimiarvo, jonka tulee täyttyä, jotta hanke etenee. Rakennusoikeuden määrän li-

säksi hankkeen toteutuminen voidaan tehdä ehdolliseksi esimerkiksi muille kaavan asetta-

mille määrityksille, kuten autopaikkojen toteutustavalle tai -määrälle. Hankkeen toteutu-

minen voidaan myös sitoa hankkeen taloudelliseen lopputulokseen, eli esimerkiksi kiin-

teistön kaupassa maksettavan kauppahinnan minimihintaan, osakkeiden myynnissä mak-

settavaan preemion minimimäärään ja asuntojen vaihdossa maksettavan välirahan maksi-

mimäärään. 

 

Osallistujat näkivät tarpeelliseksi kirjata esisopimukseen hankkeen tavoitellun toteutusai-

kataulun ja sopimuksen voimassaoloajan. Kiinteistön kaupan esisopimuksen tapauksessa 

esisopimus on voimassa 5 vuotta, ellei sopimuksen ole määritelty muuta voimassaoloaikaa 

(MK 2. luku 7 §). Mikäli esisopimuksen ehdot liittyen taloudelliseen lopputulokseen tai 

esimerkiksi hankkeen toteutumiseen tavoiteaikataulussa eivät täyty, voidaan nämä määrit-

tää sopimukset purkaviksi ehdoiksi. Kaikkien hanketyyppien tapauksessa työpajan osallis-

tujat näkivät, ettei sopimuksen purkamista tule tehdä mahdolliseksi liian kevyin perustein, 

sillä tästä voi koitua sopimuskumppanille merkittävää haittaa. Samoin osapuolille voidaan 

määrittää velvollisuuksia esimerkiksi asemakaavamuutoksen edistämisen ja myötävaikut-

tamisen osalta. Tämän perusteella osapuolten vetäytyminen sopimuksesta tai velvoitteiden 

täyttämättä jättäminen nähtiin toiminnaksi, joka tulisi sopimuksessa määrittää sanktioita-

vaksi. 

 

Myös rahoittajan (pankin) näkemys hankkeesta olisi hyvä todentaa sopimuksessa. Näke-

mys vahvistui myös pankkialan toimijoiden haastatteluissa, joissa todettiin järkeväksi edel-

lyttää aina täydennysrakentamishankkeissa keskustelua pankin kanssa ja rahoittajan hyväk-

syntää hankkeelle. 

7.6.3 Kiinteistön myynti tai suunnattu osakeanti 

Kiinteistön myynnin tapauksessa keskusteltiin lähinnä uuden erillisen rakennuksen toteut-

tamisesta asunto-osakeyhtiön myymälle kiinteistölle. Keskustelun alussa osallistujat tote-

sivat, että keskustelussa kannattaisi myös huomioida suunnatun osakeannin vaihtoehto. Tä-

män johdosta keskustelu laajennettiin koskemaan myös suunnatun osakeannin toteutus-

vaihtoehtoa uuden erillisen rakennuksen hanketyypin tapauksessa. 

 

Työpajan osallistujat näkivät, että usein kiinteistön kaupan tai suunnatun osakeannin ta-

pauksessa täydennysrakentamisella on vaikutusta myös vanhoihin osakkaisiin. Suunnatun 

osakeannin tapauksessa uudet huoneistot toteutetaan osaksi vanhaa yhtiötä ja kiinteistön 

kaupassa rakentaminen sijoittuu monessa tapauksessa olemassa olevan rakennuksen lähei-

syyteen. Tämän johdosta esisopimuksessa tulee määritellä toteutuksen reunaehdot, eli mitä 

ja miten toteutetaan, sekä vastuunjako kaavoituksen aikana. Eräs osallistuja totesi, että 

asunto-osakeyhtiölle tulee määrittää myötävaikutusvelvollisuus hankkeelle. Kiinteistön 
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myynti nähtiin osapuolien toimesta nykylainsäädäntöön sopivammaksi ja helpoiten toteu-

tettavaksi toimintamalliksi. Toisaalta suunnattua osakeantiakin pidettiin verotuksellisesti 

edullisena ja toteutuskelpoisena vaihtoehtona. 

 

Keskustelua aiheutti tulevan toteutusratkaisun edellyttämät rasitteet, ylläpitovastuut ja 

muut vaikutukset osakkaisiin. Osallistujat totesivat, että molemmissa tapauksissa on hyvä 

käsitellä yhtiön kunnossapitovastuun erot uusissa ja vanhoissa asunnoissa ja mahdolliset 

muut ristiriidat ja konfliktit uusien ja vanhojen asuntojen välillä. Tähän todettiin vielä, että 

ylläpitovastuista sopimisen merkitys korostuu suunnatun osakeannin vaihtoehdossa. Osal-

listujien mukaan rasitteita saatetaan joutua sopimaan esimerkiksi piha-alueiden käyttöön ja 

ylläpitoon liittyen. Näiden määrittely esisopimukseen voi osoittautua hankalaksi, jos osa-

puolilla ei ole käsitystä lopullisen asemakaavan sisällöstä. Jos täydennysrakentaminen ai-

heuttaa muutoksia esimerkiksi autopaikoitukseen, niin sopimuksessa on hyvä määritellä, 

miten muutoksista aiheutuvat kustannukset jaetaan. Lisäksi ennen esisopimuksen tekemistä 

tulee osakkaille selvittää, millaisia haittoja heille koituu rakentamisvaiheessa tai sen jäl-

keen. 

 

Osallistujien mukaan tyypillisesti kiinteistön kaupan esisopimukseen liitetään kauppakir-

jaluonnos. Osallistujat näkivät, että tällainen käytäntö on suositeltavaa myös täydennysra-

kentamishankkeissa, joissa hanke toteutetaan kiinteistön kaupalla. Eräs osallistuja myös 

pohti, että tulisiko esisopimukseen jo määritellä täydennysrakentamisen jälkeinen yhtiöra-

kenne. Esisopimuksesta tulisi myös ilmetä lopullisen kaupan ajankohta ja esisopimuksen 

voimassaoloaika. Esisopimuksessa voidaan esimerkiksi määrittää kaupan tapahtuvan en-

nalta sovitun ajan kuluttua siitä, kun asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi. Prosessin 

sujuvuuden kannalta tällaiset ajanjaksot kannattanee pitää kohtuullisen lyhyinä (ks. esim. 

Troy et al. 2015). 

7.6.4 Kollektiivinen osakkeiden myynti 

Kollektiivinen kauppa on toinen kahdesta esitetystä purkavan täydennysrakentamisen to-

teutusmalleista. Vaihtoehdossa osakkaat tekevät esisopimuksen rakennuttajan kanssa 

asunto-osakeyhtiön koko osakekannan kollektiivisesta myynnistä, jolloin osakkaille mak-

setaan huoneistojen markkina-arvo ja kehityspotentiaalin voitonjakoa kuvaava preemio. 

Asuntojen markkina-arvon määritykseen voidaan käyttää ulkopuolista, puolueetonta ar-

vioitsijaa ja rakennuttaja määrittää preemion hankkeen tuottonäkymän perusteella. Asunto-

osakkeet myydään hankesopimuksen vahvistuessa kaavamuutoksen jälkeen. Mikäli hank-

keella on merkittävää kehittämispotentiaalia, osakkailla saattaa olla mahdollisuus saada 

huomattavasti asunnon markkina-arvoa korkeampi hinta osakkeistaan. Kollektiivisen kau-

pan vaihtoehtoa on tutkittu Australialaisessa viitekehyksessä mm. Troy et al. (2015) toi-

mesta. Osakkeiden kollektiivisella myynnillä on toteutettu purkavan täydennysrakentami-

sen hankkeita mm. Vantaalla ja Kuopiossa (Vainio et al. 2016). 

 

Työpajatyöskentelyn työryhmien näkemykset esitetyistä kollektiivisen kaupan ja asuntojen 

vaihdon vaihtoehdoista erosivat jonkin verran toisistaan. Eräs työryhmä näki, että kollek-

tiivisesta osakkaiden myynnistä todettiin, että markkina-arvon ja preemion määrittämisen 

periaatteet saattavat tuottaa haasteita, mutta malli saattaa silti olla asuntojen vaihtoa yksin-

kertaisempi. Toisen ryhmän edustajat olivat huolissaan siitä, että osakkeista maksettavan 

kauppahinnan määrittäminen saattaa asettaa osakkaat riitelemään keskenään, jos joku osak-

kaista kokee, että hänen asuntonsa on arvokkaampi kuin toisen tai arvo on määritetty väärin 

periaattein. Työryhmä koki, että kaikkia osakkaita miellyttävien hinnoitteluperiaatteiden 
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laatiminen voi osoittautua haastavaksi ja samankaltaisen asunnon tarjoamisen periaate saat-

taa olla tässä suhteessa helpompi. Eräs osallistujista totesi asuntojen vaihdon toteutustapaan 

liittyen, että mitä monimutkaisemmat ovat asuntojen jakoperiaatteet, sitä helpommin toi-

minnan voidaan nähdä olevan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. 

 

Työpajassa todettiin sekä kollektiivisen kaupan että asuntojen vaihdon tapauksessa, että 

rakennuttajan ja taloyhtiön välille tulee tehdä vain yksi esisopimus. Tällä menettelyllä ha-

lutaan välttää yksittäisten sopimusten ja neuvotteluiden pitäminen eri osakkaiden kanssa, 

jolloin hanke muuttuu vähemmän läpinäkyväksi ja sopimusneuvottelut haastavammaksi. 

Ongelmalliseksi yksittäisten osakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista voi koitua myös op-

portunismi, jossa yksittäiset osakkaat jäävät viivyttelemään päätöstä paremman tuoton toi-

vossa. Kollektiivisen sopimisen muodossa saadaan joko aikaiseksi yksi kaikkia tyydyttävä 

sopimus tai ei sopimusta lainkaan. Asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi raken-

nuttaja laatii kauppakirjat jokaisen osakkaan kanssa osakkeiden ostamisesta esisopimuk-

sessa sovituilla ehdoilla. Työpajassa todettiin myös, että kauppakirjaluonnos kannattaisi 

laittaa esisopimuksen liitteeksi kollektiivisen kaupan tapauksessa. 

 

Rakennuttajalla on myös mahdollisuus tarjota uusia asuntoja suoraan vanhoille osakkaille 

ennen kuin ne tulevat julkiseen myyntiin. Tällaisen ehdon nähtiin helpottavan osakkaiden 

päätöksentekoa, koska osakkailla on mahdollisuus jatkaa sosiaalisesti ja fyysisesti samassa 

asuinympäristössä. Kollektiivisen kaupan eduksi nähtiin osallistujien toimesta sen yksin-

kertaisuus. Kun osakkaille maksetaan suoraan rahaa heidän asunnoistaan, he voivat tällöin 

vapaasti muuttaa omaan elämäntilanteeseensa sopivaan asuntoon. 

 

Työpajassa käyty keskustelu ei ottanut kantaa esimerkiksi siihen, pitäisikö asunnoista mak-

settava hinta tai väliraha purkavissa tapauksissa sitoa jonkinlaiseen asuntojen hintojen ke-

hitystä kuvaavaan indeksiin, jos hanke on pitkäkestoinen. Tällaiseen voi silti olla järkevää 

joissain tapauksissa ottaa kantaa. Lisäksi asuntojen vaihdon tapauksessa esisopimuksessa 

voi olla järkevää ottaa kantaa siihen, milloin uudet asunnot luovutetaan vanhojen osakkai-

den käyttöön ja johtaako aikataulusta viivästyminen sanktioihin tai esisopimuksen purka-

miseen. Asuntojen purkamiseen johtavissa hankkeissa tulisi työpajan osallistujan mukaan 

myös sopia, miten hoidetaan ylläpito purkamiseen asti, sillä hankkeiden kestot voivat olla 

pitkiä. 

7.6.5 Asuntojen vaihto 

Asuntojen vaihdossa on kyse järjestelystä, jossa rakennuttaja toteuttaa vanhoille osakkaille 

uudet asunnot, jotka osakkaat ostavat käyttäen vanhaa asuntoaan osana kauppahintaa. 

Asuntojen vaihdon toteutusvaihtoehtoa on selvitetty esimerkiksi Mellunmäen Korttelipro-

jektissa, mutta vastaavia Suomessa toteutuneita hankkeita ole toistaiseksi tiedossa. (GSP 

Group Oy 2014) Asuntojen vaihdon etuna on, etteivät asukkaat halua välttämättä muuttaa 

pois alueelta, vaikka samaan aikaan asuntojen tekninen ja sijainnillinen vanhentuminen 

määrittävät vahvat edellytykset purkavalle täydennysrakentamiselle (Vainio et al. 2016). 

 

Malli soveltuu tapauksiin, joissa täydennysrakennettava tontti on riittävän iso, jotta osak-

kaille voidaan rakentaa uudet asunnot vanhojen tilalle ja asukkaat muuttavat näihin ennen 

vanhojen asuntojen purkamista. Useimmissa tapauksissa osakas joutuu myös maksamaan 

välirahaa, sillä vanhojen ja uusien asuntojen arvojen välinen erotus on niin suuri, ettei sitä 

pystytä kattamaan täysin lisärakennusoikeuden arvolla. Esimerkiksi Mellunmäen kortteli-

projektissa on lähtökohtana pidetty sitä, etteivät osakkaat joudu maksamaan rakennuttajalle 

linjasaneerauksen kustannusta enempää välirahaa. 
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Asunnon vaihdossa nähtiin ongelmaksi osakkaan luopuminen prosessista tai maksukyvyt-

tömyys. Tällaisten tilanteiden varalta nähtiin järkeväksi määrittää rakennuttajalle vastuu ja 

periaatteet tilanteessa, jossa rakennuttaja joutuu ostamaan osakkaat ulos johonkin ennalta 

määritettyyn hintaan. Ongelmalliseksi voi myös osoittautua tilanne, jossa osakasta ei saada 

tavoitettua. Asunnon vaihdon tapauksessa nähtiin, että osakkaille tulee tarjota esisopimus-

vaiheessa tieto tulevasta yhtiörakenteesta. Lisäksi sopimukseen on hyvä kirjata osapuolten 

velvollisuudet tuottaa prosessi ennalta määritellyssä aikataulussa, jotta hanke ei pitkity lii-

kaa. Uusien asuntojen toteutuksessa kiinnitettiin huomiota myös yli-investoinnin riskiin. 

Asuntojen toteutuksessa laatu tulisi suhteuttaa alueen yleiseen hinta- ja laatutasoon. 
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Täydennysrakentaminen on tutkimusaiheena ajankohtainen. Kaupungistuminen aiheuttaa 

painetta lisätä urbaania asuntotuotantoa. Helsingin tavoitteena on toteuttaa 30 % tulevasta 

asuinrakentamisesta täydennysrakentamisena. Täydennysrakentamista pidetään kuntata-

loudellisesti edullisempana kuin hajarakentamista. Kuntien lisäksi täydennysrakentamisen 

kohteena olevat taloyhtiöt ja yritykset voivat hyötyä taloudellisesti täydennysrakentami-

sena, kun taloyhtiöt saavat lisärakennusoikeudesta pääomaa ja asuntotuotantoa harjoittavat 

yritykset rakentamiskelpoisia tontteja. Taloyhtiöille yksi merkittävimmistä täydennysra-

kentamiseen johtavista syistä saattaa olla suureksi kasvanut korjausvelka, jonka vuoksi ta-

loyhtiöt pyrkivät löytämään uudenlaisia keinoja korjaustöiden rahoittamiseen. Korjausve-

lan näkökulmasta yksi kiinnostava vaihtoehto on purkava täydennysrakentaminen, jossa 

yhdistyy voimakas asuntomäärän lisääminen ja korjausvelasta eroon pääseminen. 

 

Tässä diplomityössä selvitettiin täydennysrakentamisen kaupalliseen yhteistyöhön liittyviä 

ongelmia. Tutkimuksessa käsiteltiin täydennysrakentamisen hanketyyppejä, kannatta-

vuutta, toimijoita, toteutusvaihtoehtoja ja hankkeiden vaiheita kirjallisuuskatsauksen 

avulla. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta avoimeksi jääneitä teemoja käsiteltiin tapaustutki-

muksella, asiantuntijatyöpajalla ja haastatteluilla. 

 

Diplomityössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia toteutusvaihtoehtoja täydennysrakentamiselle on ja mitkä ovat näiden 

merkittävimmät kannattavuustekijät? 

2. Mitkä ovat kaupallisen yhteistyön kannalta olennaisimmat haasteet ja miten yhteis-

työtä voitaisiin kehittää? 

a. Mitä toimijoita täydennysrakentamishankkeisiin liittyy ja mitkä ovat näiden 

keskeiset roolit hankkeissa? 

b. Millainen on täydennysrakentamishankkeiden prosessi ja mitä epäselvyyk-

siä siihen liittyy? 

c. Mitkä ovat rakennuttajien näkökulmasta hankkeen houkuttelevuutta lisää-

vät ja heikentävät tekijät? 

d. Millä keinoilla rakennuttajan ja asunto-osakeyhtiön väliseen yhteistyöhön 

liittyvää epävarmuutta voidaan hallita? 

Diplomityössä esiteltiin neljä täydennysrakentamisen päätyyppiä, jotka olivat lisärakenta-

minen tontille, nykyisen rakennuksen korottaminen lisäkerroksilla, asuinkerrosalan laajen-

taminen rakennuksen sisällä käyttötarkoituksen muutoksella (esim. ullakko- tai kellarilaa-

jennus) ja purkava täydennysrakentaminen. Hanketyypistä riippumatta täydennysrakenta-

misen edellytyksenä on, että asuntoihin kohdistuu riittävää kysyntää. Kaikissa hanketyy-

peissä täydennysrakentamishankkeiden kannattavuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Ta-

pauskohtaisesta arvioinnista huolimatta diplomityössä pystyttiin havaitsemaan merkittä-

vimpiä kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti rakennusoikeuden määrä ja arvo, 

sekä pysäköinnin uudelleenjärjestelyn kustannus korostuivat kirjallisuudessa kannattavuu-

teen vaikuttavina tekijöinä kaikissa hanketyypeissä. Uusien rakennusten rakentaminen, li-

säkerrokset tai purkava täydennysrakentaminen voivat tuoda osakkaille merkittävää talou-

dellista hyötyä. Lisäkerrosten toteuttamisen kannattavuudessa huomiota tulee kiinnittää py-

säköintijärjestelyjen ja hissin toteuttamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Ullakko- tai kella-

rilaajennuksella voi olla hyvä suhteellinen kannattavuus, mutta johtuen rakennusoikeuden 

pienestä määrästä jää kokonaishyöty lopulta pieneksi. Purkavan rakentamisen tapauksessa 
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olennaista on selvittää rakennuksen nykyinen korjausvelka sekä saavutettavissa oleva ra-

kennusoikeuden määrä. Tyypillisesti purkava täydennysrakentaminen edellyttää vähintään 

kolminkertaista rakennusoikeuden määrää alkutilanteeseen nähden, jotta purkamisesta tu-

lee taloudellisesti kannattavaa. 

 

Täydennysrakentaminen on mahdollista toteuttaa hanketyypistä riippuen usealla tavalla. 

Mikäli kyse on rakennuksen laajentamisesta ja uudet huoneistot tulevat osaksi vanhaa yh-

tiötä, on hanke syytä toteuttaa suunnatulla osakeannilla. Uuden rakennuksen tapauksessa 

täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa kiinteistön kaupalla tai suunnatulla osakeannilla. 

Purkavan täydennysrakentamisen tapaukseen liittyvät toteutusvaihtoehdot ovat epäselvim-

piä, sillä hankkeita on toistaiseksi toteutettu vähäisesti. Purkavassa täydennysrakentami-

sessa toteuttamisen kannalta olennaista on, toteutetaanko vanhoille osakkaille uudet huo-

neistot korvaukseksi rakennusoikeudesta vai ostetaanko näiden osakkeet rakennuttajan hal-

lintaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on teknisesti selkeämpi ja ensimmäiseen vaihtoehtoon 

liittyy toistaiseksi useita mahdollisia toteutusvaihtoehtoja. 

 

Taloudellisen kannattavuuden kannalta olennainen ero eri toteutusmallien välillä liittyy to-

teutusvaihtoehtojen verotukseen. Kiinteistön kaupasta saadut tulot ovat taloyhtiön verotet-

tavaa tuloa. Taloyhtiö joutuu maksamaan tulosta yhteisöveroa, mikäli samalle tilikaudelle 

ei saada ajoitettua riittävästi poistoja tai kuluja. Tällöin olennaista onkin ajoittaa kiinteistön 

kaupan kanssa samalle tilikaudelle esimerkiksi perusparannuksen kuluja niin, ettei verotet-

tavaa tuloa jää merkittävästi jäljelle. Suunnatun osakeannin vaihtoehto on lähtökohtaisesti 

verotuksellisesti neutraali, mutta edellyttää kiinteistön kauppaan verrattuna monimutkai-

sempia sopimuksia. Lisäksi suunnatun osakeannin tapauksessa tulee ratkaista ylläpitovas-

tuisiin liittyviä kysymyksiä, kun samassa asunto-osakeyhtiössä sijaitsee iältään ja kunnol-

taan erilaisia huoneistoja. Purkavan täydennysrakentamisen tapauksessa toteutusvaihtoeh-

don valintaan vaikuttaa osakkaiden toiveet ja esimerkiksi tontin koko. Mikäli tontille on 

mahdollista toteuttaa uudet huoneistot ennen vanhojen purkamista, on asunnon vaihtami-

nen merkittävästi helpompaa kuin tilanteessa, jossa edellytettäisiin välimuuttoa. Purkavan 

täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehto kannattaa valita tapauskohtaisesti osakkaiden ja 

rakennuttajan intressit huomioiden. 

 

Työssä havaittiin, että usein täydennysrakentamiseen liittyy useita erilaisia toimijoita, joilla 

on toisistaan eriäviä intressejä. Eräs täydennysrakentamishankkeisiin liittyvä haaste on eri-

laisten toimijoiden intressien yhteensovittaminen ja työkokonaisuuden hallinta. Tämä edel-

lyttää osapuolien välistä yhteistyötä. Diplomityössä esiteltiin täydennysrakentamishank-

keiden kaupallisen yhteistyön näkökulmasta keskeisimmät toimijat. Asunto-osakeyhtiöt 

ovat tyypillisesti maanomistajia ja täydennysrakentamisen kohteena hankkeen keskiössä. 

Rakennuttaja vastaa rakentamisesta ja asuntojen myynnistä sekä osallistuu kaavakehityk-

seen yhteistyössä asunto-osakeyhtiön kanssa. Kunta hallinnoi asemakaavoitusta ja voi sitä 

kautta vaikuttaa hankkeen kannattavuuteen ja prosessin sujuvuuteen merkittävästi. Kump-

panuuskaavoituksella voidaan pitää huolta siitä, että asemakaavoituksella saavutetaan sekä 

kunnan että maanomistajan tavoitteet. Pankkien rooli on toimia sekä osakkaiden henkilö-

kohtaisten asuntolainojen, että taloyhtiölainojen rahoittajana. Täydennysrakentamissuun-

nitelmille kannattaa lähtökohtaisesti hankkia pantin haltijan hyväksyntä ennen esisopimuk-

sen laatimista rakennuttajan kanssa. Ilman osapuolien välistä toimivaa yhteistyötä on täy-

dennysrakentamishankkeiden edistäminen haastavaa. 
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Tuloksien perusteella päädyttiin jakamaan täydennysrakentamisprosessi kuuteen vaihee-

seen, jotka ovat: 1. Aloite, 2. Toteutettavuusselvitys, 3. Rakennuttajan valinta, 4. Kaava-

muutos, 5. Hankepäätös ja 6. Toteutusvaihe. Aloitevaiheessa taloyhtiön kiinnostuu täyden-

nysrakentamisen selvittämisestä ja tällöin on hyvä selvittää myös osakkaiden alustava 

kanta täydennysrakentamiseen. Toisessa vaiheessa taloyhtiön on suositeltavaa palkata kon-

sultti selvittämään täydennysrakentamisen reunaehtoja, taloudellista kannattavuutta ja to-

teutusvaihtoehtoja. Kolmannessa vaiheessa käytetään toisessa vaiheessa syntyneitä aineis-

toja rakennuttajien kilpailutukseen. Rakennuttajan valinnan jälkeen laaditaan esisopimus, 

jossa otetaan kantaa kehitysvaiheen toimintaan sekä taloyhtiölle tai osakkaille maksetta-

vaan kauppahintaan tai muuhun etuun ja sen muodostumisen periaatteisiin. Esisopimuksen 

laadinnan jälkeen aloitetaan kaavamuutoksen edistäminen yhteistyössä taloyhtiön, raken-

nuttajan ja kunnan kanssa. Kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi tehdään lopullinen han-

kepäätös, joka voi olla muodoltaan esimerkiksi kauppakirja tai sopimus riippuen toteutus-

vaihtoehdosta. Toteutusvaihe kattaa rakentamisen aikaisen toiminnan, jolla voi olla toteu-

tusvaihtoehdosta riippuen vaikutusta osakkaisiin. 

 

Täydennysrakentamishankkeita pidettiin lähtökohtaisesti kaupallisessa mielessä kiinnosta-

vina mahdollisuuksina. Hankkeiden kaupallista houkuttelevuus koostuu lähtökohtaisesti 

rakennusoikeuden määrästä, tontin sijainnista ja suunnitteluratkaisun sisällöstä. Täyden-

nysrakentaminen mahdollistaa asuntojen toteuttamisen alueille, joille olisi muuten haasta-

vaa toteuttaa uudiskohteita rakentamattomien tonttien vähäisen tarjonnan vuoksi. Lisäksi 

houkuttelevuutta voi lisätä asunto-osakeyhtiön osakkaiden ja esimerkiksi kunnan kaavoi-

tuksen myötämielinen suhtautuminen hankkeelle. Purkavan täydennysrakentamisen ta-

pauksessa potentiaalia nähtiin lisäävän myös taloyhtiöiden suuri korjausvelka. 

 

Täydennysrakentamishankkeiden kaupallisen yhteistyön kannalta merkittäväksi haittateki-

jäksi nähtiin hankkeiden pitkät kestot sekä niihin liittyvä yleinen epävarmuus. Täydennys-

rakentamisen kaupalliset prosessit ovat vakiintumattomia ja useiden toimijoiden intressien 

yhteensovittaminen sekä projektin hallitseminen voi olla haastavaa. Hankkeiden pitkät kes-

tot altistavat hankkeen suhdannevaihtelulle ja nykyisellään purkavan täydennysrakentami-

sen päätöksenteko osakkaiden puolesta on hyvin haastavaa. Prosessia voidaan pyrkiä kir-

kastamaan ratkomalla havaittuja epäselvyyksiä ja toisaalta toimintaan liittyvät prosessit 

luultavasti vakiintuvat hankkeiden yleistymisen myötä. 

 

Asunto-osakeyhtiön ja rakennuttajan väliseen yhteistyöhön liittyvää epävarmuutta voidaan 

hallita osapuolten välille solmittavalla esisopimuksella. Yhteistyöhön liittyvää epävar-

muutta aiheutuu asemakaavamuutoksesta, sillä kaavamuutoksen lopputuloksesta ei ole var-

muutta ennen kaavan lainvoimaiseksi tulemista. Hankkeen taloudellinen lopputulos riippuu 

vahvasti uuden asemakaavan lisärakennusoikeudesta, autopaikoista ja muista määräyk-

sistä. Esisopimuksessa voidaan määrittää rakennusoikeudesta maksettava hinta ja siihen 

vaikuttavat kaavasta riippuvaiset tekijät, hankkeen toteutusaikataulu, osapuolten velvolli-

suudet ja kustannusten jako asemakaavavaiheen osalta. 

 

Tapaustutkimuksena toiminut Mellunmäen kortteliprojekti toi diplomityöhön kiinnostavan 

käytännön rajapinnan. Kirjallisuustutkimuksen ja työpajan havainnot olivat pääosin lin-

jassa tapaustutkimuksen havaintojen kanssa. Projektissa on toiminut asunto-osakeyhtiön 

lisäksi hankekehityskonsulttina toiminut GSP Group Oy, asemakaavamuutoksesta vastan-

nut Helsingin kaupunki ja hankkeen rakennuttajaksi oli neuvoteltu useammasta asuntosi-

joittajayhtiöstä koostuva sijoittajakonsortio. Esimerkkitapauksen hanketyyppinä oli pur-

kava täydennysrakentaminen ja hankkeen toteutustavaksi selvitettiin asuntojen vaihtoa, 
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sillä tontille mahtuisi toteuttamaan uudet asunnot ennen vanhojen purkamista. Asunto-osa-

keyhtiöt olivat määrittäneet hankkeen tavoitteeksi ”uudet asunnot putkiremontin hinnalla”, 

eli osakkaiden uusista asunnoista maksavan välirahan maksimiarvoksi tavoitellaan putki-

remontin neliöhintaa. Hankkeeseen löydettiin useita kiinnostuneita rakennuttajia, joka vies-

tisi siitä, että hanke on kaupallisesti kiinnostava ja taloudellisesti kannattava. Isoimmat on-

gelmat liittyivät kuitenkin hankkeen pitkään kestoon, täydennysrakentamishankkeiden 

kaupallisen yhteistyön vakiintumattomuuteen ja kaavoituksen aiheuttamaan epävarmuu-

teen hankkeen lopputuloksesta. Lisäksi asunto-osakeyhtiölain edellyttämä päätöksenteon 

yksimielisyysvaatimus asettaa haasteita, sillä kaikkien osakkaiden tavoittaminen saattaa 

muodostua haasteeksi. Lisäksi nähtiin, että isossa asunto-osakeyhtiössä kaikkien osakkai-

den kannatuksen saaminen hankkeelle saattaa osoittautua käytännössä hyvin haastavaksi. 

 

Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arvioiminen 

Diplomityön itsearvioinnissa tulee kiinnittää huomiota validiteetin ja reliabiliteetin arvi-

ointiin. Tutkimuksen validiteetti ilmaisee, miten hyvin käytetyt tutkimusmenetelmät mit-

taavat tutkittavaa ilmiötä. Oikein valittu tutkimusryhmä ja kysymykset johtavat hyvään va-

liditeettiin. Jos käytetty tutkimusmenetelmä ja aineisto oikeuttaa saadut tulokset, on validi-

teetti hyvä. Reliabiliteetti tarkoittaa sitä, miten toistettavasti ja luotettavasti tutkimuksen 

tutkimusmenetelmä mittaa tutkittavaa ilmiötä. Reliabiliteetin yhteydessä voidaan ilmaista 

menetelmän stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiilissa menetelmässä esimerkiksi vastaajien 

mielialalla tai olosuhteilla on vähäinen vaikutus tuloksiin. Konsistenssin menetelmän eri 

osa-alueet mittaavat samaa asiaa. (Hiltunen, 2009) 

 

Työpajan ja haastatteluiden pohjalta saatiin kiinnostavia havaintoja liittyen diplomityön 

tutkimuskysymyksiin. Havaintojen kohdalla pitää kuitenkin ymmärtää, että ne edustavat 

työpajaan osallistuneita henkilöitä ja haastateltavia tahoja, minkä johdosta joitakin näkö-

kulmia on saattanut jäädä huomiotta. Työpaja, tapaustutkimus ja haastattelut soveltuivat 

tutkimusmenetelmiksi, sillä diplomityön tavoitteena oli selvittää asiantuntijoiden näke-

myksiä täydennysrakentamisen kaupallisen yhteistyön ongelmista ja mahdollisista ratkai-

suista. 

 

Kirjallisuustutkimuksen osalta haastavaksi osoittautui löytää suomalaista asunto-osakeyh-

tiönäkökulmaa käsittelevää kirjallisuutta, joka olisi julkaistu tieteellisessä julkaisussa ja si-

ten vertaisarvioitu. Sen sijaan aiheesta löydettiin erilaisia raportteja ja opinnäytetöitä. Näi-

den kohdalla tutkimuksen luotettavuutta heikentää vertaisarvioinnin puute ja mahdollisesti 

raporttien julkaisijoiden tausta-ajatukset. Opinnäytetöissä ongelmallista on vertaisarvioin-

nin puute, sekä tiedon puute liittyen opinnäytetyön arvosanaan ja siten laatuun. 

 

Työpajan ja haastattelut eivät ole menetelminä erityisen stabiileja. Osallistujien ja haasta-

teltavien näkemykset aiheesta saattavat muuttua ajan kuluessa, jos aiheesta syntyy uutta 

tietoa tai osallistujat ovat vahvemmin tekemisissä täydennysrakentamishankkeiden kanssa. 

Haastattelututkimuksen osalta tulosten luotettavuutta ja kattavuutta voitaisiin parantaa kas-

vattamalla haastateltavien määrää. Työpajan toistaminen eri asiantuntijoilla voi tuoda eri-

laisia tuloksia tai vahvistaa jo havaittuja näkemyksiä. 

 

Diplomityö käsitteli rajauksensa puolesta asunto-osakeyhtiöiden omalla tontilla toteutetta-

vaa täydennysrakentamista ja siihen liittyvää kaupallista yhteistyötä. Diplomityön tuloksia 

voidaan jossain määrin yleistää maantieteellisesti koko Suomeen, mutta esimerkiksi kan-
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nattavuusarvioinnissa tulee aina toteuttaa tapauskohtainen arviointi. Esimerkiksi rakennus-

oikeuden hinta vaihtelee alueittain ja on hyvin määräävä tekijä hankkeiden kannattavuuden 

kannalta. 

 

Kaupalliseen täydennysrakentamiseen liittyy vielä epäselvyyksiä koskien esimerkiksi 

asunto-osakeyhtiön osakkaiden päätöksentekoa. Lisäksi purkavan täydennysrakentamisen 

toteutusmallien yksityiskohtaisempi tarkastelu ja vertailu voisi ratkoa nykyisiä epäselvyyk-

siä liittyen purkavan täydennysrakentamisen toteutusvaihtoehtoihin, joissa hanke toteute-

taan asuntojen vaihtona osakkeiden kaupan sijaan.  
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Liitteet 

Liite 1: Haastatteluiden kysymykset 

 

Rahoittajille: 

- Olemme tutkineet asunto-osakeyhtiölähtöistä täydennysrakentamista työpajalla ja 

kirjallisuustutkimuksen avulla. Mikä on teidän näkemyksenne tällaisiin hankkei-

siin taloyhtiöiden ja osakkaiden luotonantajina ja tällaisiin hankkeisiin ryhtyvien 

rakennuttajien rahoittajina? 

- Miten näette pankkina asunnon vakuuskäsittelyn kun kyseessä on tapaus jossa: 

o Osakas myy huoneistonsa 

o Toteuttajakumppani tarjoaa uuden huoneiston vaihtona vanhan tilalle väli-

rahaa vastaan 

- Miten lähtökohtaisesti kohdellaan osakkaiden olemassa olevia lainoja? Muuttu-

vatko lainaehdot korkojen tai lainan erääntymisen osalta ja voidaanko muutoksille 

antaa jotain ”nyrkkisääntöjä”? 

- Millaisissa asioissa täydennysrakentamishanketta selvitettävän tontin olisi hyvä 

keskustella pantin haltijan kanssa? 

- Mitkä ovat teille täydennysrakentamishankkeiden rahoittajina tärkeimmät houku-

tus- ja riskitekijät joilla hanketta arvioitte? Mitkä ovat rahoittajien näkökulmasta 

rakennuttajien isoimmat riskit hankkeissa? 

- Millaisissa tilanteissa saatetaan kohdata ongelmia? Onko tilanteita, joissa luoton-

antaja kieltäytyy hyväksymästä vakuuden siirtoa tai vastaavia ongelmia? 

 

Rakennuttajille: 

- Miten näette asunto-osakeyhtiölähtöisten täydennysrakentamishankkeiden suhtau-

tuvan omaan liiketoimintaanne? Näettekö tällaisissa hankkeissa liiketoimintapoten-

tiaalia tai ovatko ne muuten teille kiinnostavia? 

- Mitkä ovat teille tärkeimpiä houkutus- ja riskitekijöitä täydennysrakentamishank-

keissa? 

- Ajatellaan täydennysrakentamishanketta, jossa rakennuttaja valitaan hankkeeseen 

valitaan alustavien toteutettavuus- ja kannattavuusselvitysten valmistuttua ja ennen 

kaavamuutosvaiheen käynnistymistä. Millä materiaaleilla te pystytte antamaan jon-

kinlaisen ”tarjouksen” yhteistyöstä? 

- Yhteistyötarjouksen antamiseen liittyen: mitkä tuntemattomat tekijät lisäävät mer-

kittävästi riskiänne ja siten hankkeeseen liittyvää epävarmuutta? Eli mitä kaikkea 

asunto-osakeyhtiön olisi hyvä minimissään selvittää, jotta rakennuttajat kykenevät 

antamaan järkevän tarjouksen yhteistyöstä. 
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Liite 2: Kooste työpajan vastauksista liittyen täydennysrakenta-
misen sopimussisältöihin 

 

Kiinteistön myynti 

Määräalan tai rakennusoikeuden luovutus – mistä on kyse? 

 Asunto-osakeyhtiö hankkii lisää rakennusoikeutta kaavamuutoksella tai poik-

keamispäätöksen esimerkiksi tontin osan täydennysrakentamista, ullakkorakenta-

mista, tai lisäkerrosten rakentamista varten. 

 Rakennuttaja hankkii rakennusoikeuden asunto-osakeyhtiöltä merkitsemällä osak-

keita tai ostamalla asunto-osakeyhtiön myymän kiinteistön 

 Myynnistä saatua tuloa voidaan hyödyntää esim. yhtiön tulevien saneerauksien ra-

hoittamiseen. 

 

Keskeinen sopimussisältö: 

 Rakennusoikeudesta maksettava hinta ja mahdollisesti siihen vaikuttavat tekijät  

(kaavamääräykset jne.) 

 Toteutettavan ratkaisun kuvaus. Mitä toteutetaan ja miten? 

 Vaikutukset osakkaisiin 

o Muutokset ja haitat koskien esimerkiksi autopaikoitusta, rakentamisen ai-

kaista vaivaa ja häiriöitä. 

o Toteutuksesta aiheutuvien kustannusten jako. Esimerkiksi autopaikkojen 

uudelleenjärjestelyn kustannus. 

 Hankkeen toteutusaikataulu sisältäen tiedot siitä, milloin kauppa toteutuu ja miten 

osakkaita tiedotetaan tärkeimmistä vaiheista. Milloin kauppa tehdään suhteessa esi-

sopimukseen nähden ja milloin kauppahinta maksetaan tai osakeanti järjestetään 

 Vähimmäisehdot, joilla hanke toteutuu: 

o Rakennusoikeuden lisäys, minimiarvo 

o Muut kaavan asettamat määritykset ja näiden minimiarvot 

o Osittain samoja ehtoja kuin edellisissä kohdissa 

 Sanktiointi tapauksessa jossa jokin osapuolista ei täytä velvollisuuksiaan 

 Vastuunjako kaavoituksen aikana, asunto-osakeyhtiön myötävaikutusvelvollisuus 

 Rasite- ja hallinnanjakosopimukset 

 Sopimuksen voimassaolo 

 Toimenpiteet, jos osakas muuttaa pois esi- ja hankesopimuksen välissä 

 Sopimuksen voimassaoloaika 

 Tulevat ylläpitovastuut, jos uudet huoneistot samassa yhtiössä. Esimerkiksi lisäker-

rosten rakentamisen tapauksen ylläpitovastuut. 

 Tuleva yhtiörakenne 

 

Kollektiivinen osakkeiden myynti 

Kollektiivinen myynti – mistä on kyse? 

 Osakkaat päättävät kollektiivisesti myydä koko yhtiön osakekannan rakennutta-

jalle. Tämän jälkeen asunnot puretaan. 

 Osakkaille maksetaan asunnon markkina-arvo ja kehityspotentiaalia kuvaava pree-

mio. 

 Rakennuttaja voi luvata tarjota osakkaille asuntoja toteutettavasta kohteesta ennen 

asuntojen tulemista julkiseen myyntii. Tällöin osakkaat maksavat asunnoista kui-

tenkin normaalin markkinahinnan. 

 Osakkaat voivat käyttää asunnon markkina-arvon määritykseen 3. osapuolen ar-

vioitsijaa 
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Keskeinen sopimussisältö: 

 Asuntojen markkina-arvot ja sen määrityksen perusteet 

 Rakennuttajan asunnosta maksama preemio, siihen vaikuttavat muuttujat ja pree-

mion määritystapa näiden muuttujien avulla. Preemioon oletettavasti vaikuttaa ra-

kennusoikeuden määrä ja lisäksi voi olla muita kaavaehtoja, kuten esimerkiksi au-

topaikkanormi ja autopaikkojen toteutustapa. 

 Vähimmäisehdot, joilla hanke toteutetaan, esim.  

o Rakennusoikeuden lisäys, minimiarvo 

o Muut kaavan asettamat määritykset ja näiden minimiarvot liittyen esimer-

kiksi pysäköintiin, asuntojen keskikokovaatimukseen, parvekkeisiin, asun-

totyyppeihin yms. 

o Maankäyttömaksujen suuruus 

o Preemion vähimmäisarvo 

 Hankkeen toteutusaikataulu sisältäen tiedot siitä, milloin kauppa toteutuu, mihin 

mennessä asukkaiden pitää luovuttaa asunnot ja miten osakkaita tiedotetaan tär-

keimmistä vaiheista 

 Sanktiointi tapauksessa jossa jokin osapuolista ei täytä sovittuja velvollisuuksiaan 

 Toimenpiteet, jos osakas muuttaa pois esi- ja hankesopimuksen välissä 

 Sopimuksen voimassaoloaika 

 Vanhojen asuntojen ylläpitovastuu asuntojen purkamiseen asti 

 Esi- ja hankesopimuksen välisen ajanjakson kustannusten jako. 

o Kaavamuutos 

o Maankäyttömaksut 

 

Huomioitava lisäksi: 

 Osakkaan taloudellisen “kantokyvyn” huomioiminen 

 

Asuntojen vaihto 

Korvauksena uusi asunto – mistä on kyse? 

 Osakkaille tuotetaan uudet asunnot samalle tontille ja vanhat puretaan lisärakenta-

misen tieltä. 

 Rakennuttajalle järjestetään suunnattu osakeanti, jolla tämä saa lisärakennusoikeu-

den haltuunsa 

 Osakkaat maksavat välirahaa, joka kuvastaa uuden ja vanhan asunnon arvon välistä 

erotusta, huomioiden hankkeen kehityspotentiaalin. 

 Uusien asuntojen valmistuttua osakkaat “vaihtavat” tämän vanhaan asuntoonsa yh-

tiöjärjestysmuutoksella. Tämän jälkeen tontilla olevat asunto-osakeyhtiöt voivat 

esimerkiksi jakautua ja lunastaa ristiin toistensa osakkeet, jos se nähdään edul-

liseksi. 

 

Keskeinen sopimussisältö: 

 Hankkeen toteutusaikataulu, 

 Uusien asuntojen laatutekijät, kuten: 

o Asuntojen sijainti rakennuksessa 

o Asuntojen laatu- ja varustelutaso 

o Asunnon laatuun liittyvien muutosten hinnoittelu- ja sopimisperiaatteet 

o Asunnosta maksettava väliraha ja siihen vaikuttavat tekijät, sisältäen muu-

toshinnoittelun ehdot ja määräytymisperusteet. Periaatteita sovelletaan esi-
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merkiksi silloin kun osakas haluaa alkuperäistä asuntoa isomman tai pie-

nemmän asunnon tai heillä on erityisiä toiveita liittyen asunnon laadullisiin 

tekijöihin. Periaatteiden muodostamiseksi osakkailta kerätään toiveet asun-

noista jo ennakkoon. 

 Vähimmäisehdot, joilla hanke toteutuu: 

o Rakennusoikeuden lisäys, minimiarvo 

o Muut kaavan asettamat määritykset ja näiden minimiarvot liittyen esimer-

kiksi pysäköintiin, asuntojen keskikokovaatimukseen, parvekkeisiin, asun-

totyyppeihin yms. 

o Maankäyttömaksujen suuruus 

o Välirahan maksimiarvo tilanteessa, jossa osakkaalle tarjotaan vastaava 

huoneisto vanhan tilalle 

 Hankkeen toteutusaikataulu sisältäen tiedot siitä, milloin osakkaat saavat uudet 

asunnot käyttöönsä, mihin mennessä asukkaiden pitää luovuttaa vanhat asunnot ja 

miten osakkaita tiedotetaan tärkeimmistä vaiheista 

 Sanktiointi tapauksessa jossa jokin osapuolista ei täytä velvollisuuksiaan 

 Toimenpiteet, jos osakas muuttaa pois esi- ja hankesopimuksen välissä 

 Esi- ja hankesopimuksen välisen ajanjakson kustannusten jako. 

o Kaavamuutos 

o Maankäyttömaksut 

o Asuntosuunnittelun kustannukset 

o Kustannusten jako, jos hanke ei toteudu 

 Sopimuksen voimassaoloaika 

 Vanhojen asuntojen ylläpitovastuu asuntojen purkamiseen asti 

 Tuleva yhtiörakenne 

 

Huomioitava lisäksi: 

 Miten huomioidaan, jos kaikki osakkaat eivät maksu- tai rahoituskykyisiä? Rahoi-

tetaanko väliraha taloyhtiö- vai osakaslainalla? 

 Asuntojen uusjako yhdenvertaisesti? Mites estetään riitaisuudet? 

 Alueen laatutaso & hintataso – ei pidä yli-investoida 

 Vakuudet – hallinta projektin ajan? Vakuutus siitä, että oma rahoittajapankki mu-

kana? 

 


