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Tiivistelmä 
Täydennysrakentaminen edustaa merkittävää osaa kaupunkien asuntorakentamistavoit-
teiden saavuttamisessa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Suuri osa olemassa olevan 
kaupunkirakenteen täydennysrakentamispotentiaalista sijaitsee kuitenkin peruskorjaus-
iässä olevien kerrostaloalueiden väljillä pysäköintialueilla, joiden omistus- ja käyttöoi-
keudet ovat usean tahon hallussa. Täydennysrakentamisesta asunto-osakeyhtiöiden ton-
teille on laadittu viime vuosina lukuisia tieteellisiä julkaisuja. Aiemmissa tutkimuksissa 
ei ole kuitenkaan tutkittu sitä, miten asunto-osakeyhtiöiden yhteisessä hallinnassa ole-
vien pysäköintialueiden täydennysrakentaminen olisi toteutettavissa.  
 
Tässä diplomityössä tutkittiinkin sekä suunniteltuja että toteutettuja täydennysrakenta-
mishankkeita asunto-osakeyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille. Työtä taustoitettiin kir-
jallisuuskatsauksella, jossa selvitettiin täydennysrakentamisen perusteita ja kannatta-
vuustekijöitä, erilaisia asukaspysäköintiratkaisuja sekä omistusoikeus- ja yhteisalueteo-
riaa. Omistusoikeus- ja yhteisalueteoriaa hyödynnettiin erityisesti yhteisalueen käyttäjien 
päätöksenteon tarkastelussa. 
 
Työn empiirinen osuus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin kahdeksaa eri ta-
pausta tarkastelemalla näiden omistus- ja käyttöoikeusjärjestelyjä sekä havaittavissa ole-
via haasteita täydennysrakentamisen toteutumisen kannalta. Tapaukset kerättiin pääasi-
assa asiantuntijahaastatteluin. Tapaukset luokiteltiin omistus- ja käyttöoikeuksien perus-
teella luokkiin, joiden erot perustuvat maanomistukseen sekä siihen, kenellä on oikeus 
pysäköidä alueella.  
 
Ostromin omistusoikeus- ja yhteisalueteorian mukaisen institutionaalisen muutoksen 
mallia sovellettaessa huomattiin, että useat tapaukset ovat lähtökohdiltaan vaikeasti täy-
dennysrakentamiseen toteutettavissa. Haasteellisin tilanne yhteisille pysäköintialueille 
täydennysrakentamisessa on silloin, kun maanomistajana toimii paikallisten asunto-osa-
keyhtiöiden omistama alueellinen huoltoyhtiö. Merkittävimmät haasteet liittyvät korvaa-
viin autopaikkoihin, yhteiseen päätöksentekoon sekä hyödyn jakautumiseen. 
 
Diplomityön tulokset viittaavat rasitealueen uudelleenjärjestelyn, yhteisen rasitealueen 
hallinnon järjestämisen ja lainsäädännön yhtenäistämisen tarpeeseen. Näiden toteutta-
misen tarkempi suunnittelu ja määrittely jätetään jatkotutkimustarpeeksi. 
 
Avainsanat aluerakentaminen, asukaspysäköinti, asunto-osakeyhtiö, kiinteistökehitys, 
lisärakentaminen, omistusoikeus, täydennysrakentaminen, yhteinen alue, yhteisresurssi 
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Abstract 
Infill development has been a very topical subject in urban development worldwide for 
many years. In Finland, for example city of Helsinki aims for 40 % of the new residential 
development as infill development. However, a large portion of the areas potential for 
infill development are located on spacious parking lots in the large apartment house sub-
urbs. The property rights of these parking areas are divided among several parties and 
can be quite tangled. Infill development on collectively owned residential properties has 
been addressed in many scientific papers in recent years. However, the feasibility of infill 
development specifically on common parking areas has been disregarded in these studies. 
 
This thesis was conducted to address the issue of infill development on common parking 
areas. The common area here means common parking area for multiple housing compa-
nies. The background was created with a literature review. The review consisted of the 
basics and profitability of infill development, finding out different residential parking ar-
rangements and reciting the theory of property rights and managing common-pool re-
sources. Property rights and common-pool resources were studied mainly based on the 
work of Elinor Ostrom. 
 
The empirical part of the thesis was performed as a multiple case study with eight cases 
of planned or executed infill development on common parking areas. The cases were 
sought by interviewing experts and city officials. The property rights and difficulties rela-
tive to infill development were analysed in each case separately. After this, the cases were 
grouped according to the property rights at the initial stage of development. 
 
Ostrom’s framework for analysing the institutional change of the common-pool resource 
was applied to the study cases. One conclusion from this was that in many of the cases the 
planned infill development seems to be difficult to implement. An especially difficult case 
type is a case where the parking area is owned by a local real estate maintenance company 
that is owned collectively by the local housing companies. 
 
The results indicate that the feasibility of infill development could be improved for exam-
ple by rearranging the property ownership, creating governance platforms for easement 
holders and unifying legislation. These are left for further research. 
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Käsiteluettelo 
 
Aluerakentaminen Suuren aluekokonaisuuden yhtenäinen rakentaminen, jossa 

maa-alueet ovat rakennusliikkeen omistuksessa eli kunta ei 
ole maan alkuperäinen omistaja (Vuorela 1979, s. 95). 

 
Asunto-osakeyhtiö Osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on 

omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen 
osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlaske-
tusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä mää-
rätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneis-
toiksi (AsOYL 2 §). 

 
Emäkiinteistö Alkuperäinen lohkottava kiinteistö tai yhteinen alue (KML 

21 §). 
 
Kaavoitusmonopoli Kunnan oikeus ja velvollisuus vastata maankäytön suunnit-

telusta alueellaan (Kiinteistöliitto 2018) 
 
Kantakiinteistö Kiinteistö, joka muodostuu emäkiinteistön lohkomisen jäl-

keen jäljelle jääneistä tiluksista (KML 21 §). 
 
Kiinteistö Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka käsittää muun mu-

assa siihen kuuluvan alueen sekä sille kuuluvat rasiteoikeu-
det (KML 2 §). 

 
Kiinteistökehitys Toiminta, jolla pyritään lisäämään kiinteistön tai muun tietyn 

alueen arvoa (Sanastokeskus TSK ry 2012). 
 
Kiinteistörasite Kiinteistönmuodostamislain mukaan perustettava rasite 

(KML 154 §). 
 
Kiinteistöyhtymä Pääasiassa verotuksessa käytetty termi kiinteistöstä, jolla on 

useita omistajia (Verohallinto 2018). 
 
Maankäyttösopimus Kunnan ja maanomistajan sopimus alueen asemakaavoitta-

misesta ja asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista 
ja velvoitteista (Kuntaliitto 2018). Sopimuksella ei voida si-
tovasti sopia kaavan sisällöstä (MRL 91 b§). 

 
Maapolitiikka Kunnan strategisen suunnittelun väline, jonka keinoin kaavo-

jen mukaisia maankäyttöratkaisuja toteutetaan. Maapolitii-
kan keinoista ja niiden käyttämisestä linjataan usein kunnan 
maapoliittisessa ohjelmassa. (Kuntaliitto 2018.) 

 
Pysäköintinormi Asemakaavassa määritetty autopaikkojen määrä asuntoa tai 

k-m2:ä kohden. 
 



 

 
 

Rakennusoikeus Se kaikki, mitä rakennuspaikalle saa rakentaa asemakaavan, 
maankäyttö- ja rakennuslain tai kunnan rakennusjärjestyksen 
perusteella (Veijalainen 2016). 

 
Rakennusrasite Toisen kiinteistön rakennukseen tai rakennelmaan perustet-

tava rasite tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä 
varten. Perustetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. 
(MRL 158 §.) 

 
Rakenteellinen pysäköinti Pysäköintiratkaisu, jossa autopaikat eivät ole maantasossa. 
 
Rasite Maan käyttöä koskeva määräys, joka saatetaan voimaan pal-

velevan kiinteistön alueella tavallisimmin toisen kiinteistön 
eli oikeutetun kiinteistön käytön edistämiseksi (Wirilander 
1994). 

 
Taloyhtiö Ks. asunto-osakeyhtiö.  
 
Tontti Sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistö (KML 2 

§). 
 
Täydennysrakentaminen Rakentaminen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään, 

tyhjälle tontille tai jo rakennetun rakennuksen yhteyteen. 
 
Yhteinen pysäköintialue Pysäköintialue, jolla on useamman kuin yhden taloyhtiön 

hallitsemia autopaikkoja. 
 
Yhteisresurssi Jollain tavalla hyödynnettävä alue tai systeemi, jonka koon 

vuoksi on kallista mutta ei mahdotonta rajoittaa alueen tai 
systeemin mahdollisten hyödyntäjien määrää ja käyttöä (Ost-
rom 1990, s. 30). 



 

 
 

Säädös- ja lyhenneluettelo 
 
Säädökset 
 
AsOYL  Asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009/1599) 
KML  Kiinteistönmuodostamislaki (12.4.1995/554) 
LunL  Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 

(29.7.1977/603) 
MRA  Maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.1999/895) 
MRL  Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132) 
MVL  Maanvuokralaki (29.4.1966/258) 
OYL  Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) 
YksTL  Laki yksityisistä teistä (15.6.1962/358) 
 
Lyhenteet 
 
AM-ohjelma  Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Hel-

singin kaupunki 
HE  Hallituksen esitys 
HSL  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
k-m2  Kerrosneliömetri 
MAL  Valtion, Helsingin seudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne 

-kuntayhtymän sopimus Helsingin seudun maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen kehittämisestä 

NIMBY  Not in my backyard. Ilmiö, jolla tarkoitetaan jonkin hankkeen 
vastustamista erityisesti sen vuoksi, että se sijaitsee omassa lä-
hiympäristössä. 

  



 

1 
 

1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 
Suomen suurten kaupunkien 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut kerrostalolähiöt ovat tulleet 
tai ovat tulossa peruskorjausikään. Se tietää merkittäviä kustannuksia asunto-osakeyhtiöille. 
Täydennysrakentamista eli rakentamista olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään on pi-
detty hyvänä keinona rahoittaa merkittävä osa taloyhtiön peruskorjauskustannuksista sekä 
edistää kuntataloutta.  
 
Täydennysrakentamista on tutkittu viime vuosina lukuisilla tieteellisillä tutkimuksilla ja 
opinnäytetöillä (mm. Puustinen et al. 2017; Pesonen 2017; Lindholm 2017; Puustinen & 
Viitanen 2015; Arvola & Pennanen 2014; Nykänen et al. 2013). Asukaslähtöisen täydennys-
rakentamisen mahdollisuuksia ja niitä reunaehtoja, joilla täydennysrakentamista voidaan 
asukaslähtöisesti edistää, selvitettiin Suomen Akatemian rahoittaman Asumisen Tulevaisuus 
-ohjelman REPSU-tutkimushankkeessa vuosina 2011–2015. Hanke toteutettiin Aalto-yli-
opiston ja VTT:n yhteistyössä. (Viitanen 2015.) 
 
Suuri täydennysrakentamisen potentiaali sijaitsee laajojen kerrostaloalueiden väljillä pysä-
köintialueilla. Pysäköintialueita on kuitenkin aikanaan toteutettu vaihtelevilla omistus- ja 
käyttöoikeusjärjestelyillä. Yhden asunto-osakeyhtiön omistamalle ja käytössä olevalle pysä-
köintialueelle rakentaminen vastaa sellaista tavanomaista täydennysrakentamishanketta, jota 
on tutkittu useilla tutkimuksilla. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan otettu kantaa 
sellaisille pysäköintialueille täydennysrakentamiseen, joissa omistus- ja käyttöoikeuksia on 
useammilla tahoilla, erityisesti useammilla taloyhtiöillä. Muuten järkevä ja kannattava 
hanke voikin pysähtyä odottamattomiin omistusoikeuksista johtuviin haasteisiin. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tässä diplomityössä pyritään täydentämään tutkimusaukkoa yhteisille pysäköintialueille 
täydennysrakentamisesta. Taustalla on pyrkimys siihen, että yhteiskunnallisestikin tärkeistä 
täydennysrakentamishankkeista saataisiin kannattavia erityisesti myös taloyhtiöiden näkö-
kulmasta. Tämä diplomityö voidaankin nähdä luontevana jatkona REPSU-tutkimushank-
keelle sekä muille täydennysrakentamistutkimuksille, joissa käsitellään erityisesti rakenta-
mista asunto-osakeyhtiöiden tonteille. Uutta tutkimustietoa saadaan omistusoikeuksien ja 
yhteisaluejärjestelyjen tutkimisella pysäköintialueiden yhteydessä. 
 
Päätavoitteena työssä on lisätä tietoisuutta täydennysrakentamisen esteistä taloyhtiöiden yh-
dessä hallinnoimille pysäköintialueille, jotta esteet voidaan ottaa täydennysrakentamishank-
keen eri vaiheissa paremmin huomioon. Osatavoitteena on löytää havaittujen ongelmien ja 
tutkimuksen teoriataustan pohjalta suuntaviivoja siihen, miten havaittuja esteitä voisi pur-
kaa, jotta täydennysrakentamisen käynnistyminen olisi todennäköisempää. Tavoitteeseen 
liittyy myös niiden sijaintien ja omistusjärjestelyjen tunnistaminen, joissa täydennysraken-
tamishanke olisi todennäköisimmin toteutettavissa. 
 
Tavoitteen taustalla on täydennysrakentamismahdollisuuksien lisääminen osana erityisesti 
asuntorakennuttajan liiketoimintaa. Tavoite on oleellinen myös yhteiskunnallisessa konteks-
tissa eli sekä valtion että kuntien asuntotuotannon kasvattamisessa ja pitämisessä kysyntää 
vastaavana.  
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1.3 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelma voidaan tiivistää kolmeen olennaisimpaan tutkimuskysymykseen seuraa-
valla tavalla: 
 
1. Millaisia taloyhtiöiden yhteisiä pysäköintialuejärjestelyjä on täydennysrakentamisalu-

eilla toteutettu?  
2. Mitä ongelmia taloyhtiöiden yhteisistä pysäköintialuejärjestelyistä voi täydennysraken-

tamisen toteuttamiselle seurata? 
3. Miten taloyhtiöiden yhteisistä pysäköintialuejärjestelyistä aiheutuvia ongelmia voisi rat-

kaista, jotta täydennysrakentaminen olisi mahdollista? 
 
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyritään luomaan yleiskuva tutkittavasta aiheesta sel-
vittämällä pysäköintialuejärjestelyjen faktoja. Tämä kysymys on peruskysymys, jolla lisä-
tään ymmärrystä aihepiiristä mutta myös mahdollistetaan tämän tutkimuksen myöhemmät 
vaiheet. Tämä vaihe ratkaistaan tutkimustapausanalyysillä, jolla tutkitaan useita todellisia 
pysäköintialuejärjestelyitä, joissa täydennysrakentamista on joko toteutettu tai suunniteltu. 
 
Toisen kysymyksen myötä tapauksissa ja tapausanalyysissä painotetaan ennen kaikkea tut-
kimustapauksista havaittavia ongelmia, jotka toimivat esteenä täydennysrakentamisen toteu-
tumiselle. Jotta täydennysrakentamista voidaan edistää, on tunnettava nykytilanteen ongel-
mat ja haasteet. Näitä selvitetään analysoimalla tutkimustapauksia ja niiden tyypillisimpiä 
ongelmia. 
 
Tutkimusongelman kolmas kysymys liittyy läheisesti tutkimuksen taustaan, eli täydennys-
rakentamisen edistämiseen. Tähän ongelmaan haetaan tällä tutkimuksella vastausta pääasi-
assa omistusoikeuksista ja yhteisen alueen osakkaiden päätöksenteosta. Ongelmien analyy-
sissä tapauksia lähestytään omistusoikeuksien kautta tutkien sitä, miten eri tekijät vaikutta-
vat yhteisaluetta käyttävien päätöksentekoon siitä, nähdäänkö täydennysrakentaminen kiin-
nostavana ja kannattavana. Ongelmissa ja analyysissa viitataan myös yleisiin taloyhtiön täy-
dennysrakentamisen ongelmiin. Tutkimuksen ydin on kuitenkin taloyhtiöiden yhteistoimin-
nassa. Tutkimuksen sisältöön ei kuulu tarkkojen suositusten laatiminen, vaan tavoitteena on 
osoittaa, minkä kehittämiseen on tutkimustulosten mukaan syytä myöhemmissä selvityk-
sissä panostaa. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Koska tutkimusongelma määriteltiin koskemaan yhteisistä pysäköintialuejärjestelyistä ai-
heutuvia ongelmia, tutkimustapausten analyysissa painotetaan nimenomaan omistus- ja 
käyttöoikeusjärjestelyistä aiheutuvia haasteita. Vaikka tutkimuksen taustoituksessa selvite-
tään yleisiä täydennysrakentamisen kannattavuuteen ja mielekkyyteen vaikuttavia seikkoja, 
ei tutkimuksessa tehdä tarkkoja laskelmia esimerkiksi taloudellisesta kannattavuudesta. 
Työssä ei myöskään anneta ehdotuksia yksittäisiin tapauksiin, vaan sekä haittoja että hyötyjä 
ja niiden ratkaisemista tarkastellaan yleisellä tasolla.  
 
Yhteisillä pysäköintialueilla tarkoitetaan taloyhtiöiden asukaspysäköintiin tarkoitettuja py-
säköintialueita. Tässä työssä pysäköintialueina pidetään sekä maantasossa olevia pysäköin-
tialueita että rakennuksessa pidettäviä autopaikkakokonaisuuksia. Kuitenkin esimerkiksi 
yleiset kunnalliset pysäköintialueet jätetään tarkastelusta pois, sillä alueen päätöksenteossa 
tarkastellaan erityisesti asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa. Alueellisesti tutkimusta-
paukset rajataan niin, että tapauksia etsitään vain pääkaupunkiseudulta. Tähän vaikuttavat 
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työn resurssit sekä asuntorakentamistavoitteiden kohdentuminen erityisesti pääkaupunki-
seudulle. 

1.5 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli aikaisemman tiedon kuvaus on suoritettu kirjallisuus-
katsauksena. Kirjallisuuskatsauksen esittäminen niin täydennysrakentamisesta, pysäköinti-
ratkaisuista kuin omistusoikeusjärjestelyistäkin on välttämätöntä sekä tutkimusongelman 
asettamisessa että analyysin ja ratkaisuehdotusten perusteluissa. Kirjallisuuslähteinä on käy-
tetty pääasiassa tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä sekä kuntien päätöksentekoa. Teo-
riapohjaa edustaa erityisesti Ostromin (1990) omistusoikeus- ja yhteisalueteoria. 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus on suoritettu tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksella ei 
voida pyrkiä suoraan yleistettävään tietoon, mutta sillä pyritään lisäämään ymmärrystä kä-
siteltävästä ilmiöstä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Usean tapauksen tapaustut-
kimus soveltuu hyvin tämän työn tavoitteeseen, sillä työssä tutkitaan asiaa, josta aiempaa 
tutkimustietoa ei löydy. Tavoitteena tapausten valinnassa oli selvittää useita erilaisia yhteisiä 
pysäköintialuejärjestelyjä. Näin ollen yksittäisiin tapauksiin ei voitu syventyä siten, kuin ta-
vallisessa yhden tapauksen tutkimuksessa voidaan syventyä. Koska tapauksia on useita, on 
niitä kuitenkin mahdollista analysoida ylemmälläkin tasolla. 
 
Tutkimustapausten etsiminen ja niiden tutkiminen, selittäminen ja kuvaaminen toteutettiin 
pääasiassa asiantuntijahaastatteluilla. Haastateltavia etsittiin kaupungeilta, yksityiseltä sek-
torilta sekä erilaisista kiinteistöalan järjestöistä. Osa haastateltavista löytyi suoralla haulla, 
osa toisen henkilön ehdotuksesta. Haastatteluja tehtiin sekä tutkimustapausten etsimisvai-
heessa että tutkimustapauksista löydettyjen ongelmien ja ristiriitojen analysointivaiheessa. 
Haastattelut toteutettiin hyvin väljästi strukturoituina tapaamisina, puhelinhaastatteluina 
sekä sähköpostikirjeenvaihtoina. Yleinen haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Lista tut-
kimusta varten haastatelluista, tutkimuksessa viitatuista henkilöistä on lähdeluettelon lo-
pussa. Keskusteluja käytiin myös muiden henkilöiden kanssa, kaikki eivät kuitenkaan pää-
tyneet lähteeksi tutkimukseen. 
 
Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimus on toteutettu sekä aineisto- että teorialähtöisen 
tutkimuksen elementeillä. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa analyysi perustuu aineistoon, 
kun taas teorialähtöisessä tutkimuksessa aineiston analyysi perustetaan ja sovitetaan ole-
massa olevaan malliin tai teoriaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Aineistoläh-
töiseksi tutkimuksen tekee tutkimusongelman ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys, 
joissa selvitetään ja analysoidaan, millaisia yhteisiä pysäköintialuejärjestelyjä on toteutettu 
ja mitä ongelmia järjestelyistä on seurannut ja voi seurata. Tässä edetään yksittäisistä ta-
pauksista yleisempiin aineistoon perustuviin luokituksiin ja päätelmiin. Teorialähtöinen 
osuus puolestaan liittyy erityisesti Ostromin (1990) omistusoikeus- ja yhteisalueteoriaan, 
jossa Ostromin kehittämää institutionaalisen muutoksen mallia sovelletaan havaittuihin tut-
kimustapauksiin ja niissä ilmenneisiin ongelmiin. Institutionaalisen muutoksen todennäköi-
syyttä tutkitaan näin ollen olemassa olevan teorian mukaisella mallilla. 
 
Aineistolähtöisyyttä edustaa myös osana tutkimusta suoritettu oikeusdogmaattinen eli lain-
opillinen analyysi, jolla tarkoitetaan voimassa olevien oikeussääntöjen sisällön tutkimista 
sekä oikeuden tosiasiallista toteutumista tulkitsemalla, punnitsemalla ja systematisoimalla 
voimassa olevaa oikeutta. Lainopillisen analyysin pohjalta voitaisiin kehitellä de lege fe-
renda -suosituksia eli käytännön haasteista kumpuavia lainsäädännön muutosehdotuksia, 
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käyttäen hyväksi muun muassa yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa. (Koleh-
mainen 2015, s. 2–3.) Tarkat suositukset jätetään kuitenkin jatkotutkimustarpeeksi.  

1.6 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimusraportin rakenne on esitetty kuvassa 1. Raportti etenee johdannon jälkeen aikai-
semman tiedon kuvaukseen ja tutkimustapausten esittelyyn. Tutkimustapausten analyysi 
tehdään edellisten lukujen pohjalta. Analyysiluvun sisältö etenee järjestyksessä luokituk-
sesta ongelmiin ja todennäköisyyden arviointiin. Havaittujen ongelmien lainsäädäntöä tar-
kastellaan erikseen lainopillisella analyysilla. Työn johtopäätökset johdetaan lopuksi tutki-
mustapausten analyysin eri osioista sekä lainopillisesta analyysista. 

Kuva 1: Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksen raportointi aloitetaan johdannon jälkeen luvun 2 aikaisemman tiedon kuvauk-
sella. Tässä käsitellään erikseen tutkimusongelman kannalta merkitykselliset kolme taustaa: 
täydennysrakentaminen Suomessa, asukaspysäköinnin järjestäminen sekä omistusoikeudet 
ja yhteisalueen hallinta. Täydennysrakentamisen osalta erityisen oleellista on luoda selvi-
tystä täydennysrakentamisen kannattavuudesta, toteutumisesta ja vaikutuksista. Nämä toi-
mivat pohjana seuraaviin lukuihin, joissa painotetaan sellaisia täydennysrakentamisen haas-
teita, joita ei kattavasti vielä ole tutkittu. Pysäköintiratkaisujen tutkimisessa painopiste on 
puolestaan kuntien pysäköintipolitiikassa ja voimassa olevissa pysäköintinormeissa. Omis-
tusoikeuksien ja yhteisalueiden osalta tarkemman selvityksen alla on lähinnä Ostromin 
(1990) omistusoikeus- ja yhteisalueteoria, mutta osiossa viitataan myös muuhun omistusoi-
keusteoriaa käsittelevään kirjallisuuteen. 
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Aikaisemman tiedon kuvauksen jälkeen, luvussa 3 esitellään tätä työtä varten selvitetyt tut-
kimustapaukset, jotka ovat täydennysrakentamishankkeita, joita on joko toteutettu tai suun-
niteltu taloyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille. Tapauksista esitellään niiden sijainti ja pe-
rustiedot, olemassa olevat ja suunnitellut pysäköintijärjestelyt sekä niissä ilmenneet ongel-
mat ja mahdollisuudet täydennysrakentamisen kannalta.  
 
Neljäs luku sisältää tutkimustapausten analyysin. Tutkimustapauksia analysoidaan huomi-
oiden niissä ilmenevät yhtäläisyydet sekä toisessa luvussa esitelty tutkimuksen taustoitus ja 
teoriapohja. Tapaukset luokitellaan ensin omistus- ja käyttöoikeuksiin perustuviin tapaus-
luokkiin, joilla pyritään yleistämään erilaisia tapauksia täydennysrakentamisesta taloyhtiöi-
den yhteisille pysäköintialueille. Luokitusta käytetään hyväksi, kun ryhmitellään tutkimus-
tapauksista havaittuja ongelmia täydennysrakentamisen kannalta. Kolmantena analyysivai-
heena tutkimustapaukset ongelmineen yhdistetään Ostromin (1990) institutionaalisen muu-
toksen todennäköisyyttä kuvaavaan viitekehykseen.  
 
Luvussa 5 jatketaan tämän työn analyysivaihetta, mutta tutkimustapausten sijaan analysoi-
daan asiaan läheisesti liittyvää lainsäädäntöä. Tässä lainopillisessa analyysissa tarkastellaan 
niitä säädöksiä ja säännöksiä, joissa tutkimusaineiston perusteella ilmeni erityistä tulkinnan-
varaisuutta. Luvussa tutkitaan voimassa olevan lainsäädännön lisäksi lain yksityiskohtaisia 
perusteluja, oikeuskäytäntöä sekä erityisiä laissa olevia puutteita tai epäselvyyksiä, joihin 
luvun 4 tutkimustapausten analyysi viittaa. 
 
Viimeiseksi, luvussa 6 esitetään työn johtopäätökset ottamalla tutkimusongelman kolmas 
tutkimuskysymys erityisesti ratkaistavaksi edellä esitettyjen analyysilukujen pohjalta. Tut-
kimustapauksista ja niiden analysoinnista johdetaan myös suosituksia jatkotutkimustar-
peiksi. Luvussa 6 käsitellään lisäksi tutkimuksen validiteettia ja yleistettävyyttä tutkimuksen 
arviointi -osiossa.  
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2 Aikaisemman tiedon kuvaus 
Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen kolme taustaa eli täydennysrakentaminen, asu-
kaspysäköinnin järjestäminen sekä omistusoikeudet ja yhteisalueen hallinta. Nämä luvut 
2.1–2.3 ovat toisistaan itsenäisiä lukuja, jotka luovat pohjan myöhemmälle analyysivai-
heelle.  
 
Luvun ensimmäisessä osiossa, joka käsittelee täydennysrakentamista Suomessa, tarkastel-
laan erikseen täydennysrakentamisen tavoitteita ja yhteiskunnallista merkitystä, kannatta-
vuustekijöitä sekä asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa. Seuraavassa pysäköintiä käsittele-
vässä osiossa selvitetään asukaspysäköinnin organisointia, autopaikkojen toteutusvaihtoeh-
toja ja niiden kustannuksia sekä kuntien pysäköintinormeja ja pysäköinnin tarvetta tulevai-
suudessa. Kirjallisuuskatsaus päätetään omistusoikeuksien ja yhteisalueen hallinnan osioon, 
jossa tutkitaan mitä erilaiset omistusoikeusjärjestelmät tarkoittavat, millaisen alueen hyö-
dyntämisen ne mahdollistavat ja miten niihin liittyvä päätöksenteko toimii. 

2.1 Täydennysrakentaminen Suomessa 

2.1.1 Tavoitteet ja yhteiskunnallinen merkitys 
Helsingin seudun väestönkasvu kiihtyi vuonna 2016 18 729 henkeen, ollen suurin sitten 
1960-luvun. Helsingin väestö on kasvanut vuosina 2011–2016 keskimäärin 7960 hengellä. 
Koko Helsingin seudun väestön ennustetaan peruskasvuvaihtoehdon mukaan kasvavan vuo-
desta 2017 n. 30 % vuoteen 2050 mennessä, nopean vaihtoehdon mukaan jopa 35 %. Samat 
lukemat Helsingin kaupungin osalta ovat 22 % tai 35 %. (Vuori & Laakso 2017.) 
 
Väestönkasvun mahdollistamiseksi Helsingin seudun kunnat ovat yhdessä valtion sekä Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa sopineet Helsingin seudun maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä (MAL-sopimus). Tavoitteena sopimuksella on 
luoda edellytyksiä asuntotuotannon ja tonttivarannon kasvattamiselle, kysyntää vastaavasti. 
(MAL-sopimus 2016.) 
 
MAL-sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite koko sopimuskaudella on 60 000 uutta 
asuntoa. Näistä Helsinkiin on tavoitteena rakentaa 24 000, Espooseen 12 000 ja Vantaalle 
9 600 asuntoa. (MAL-sopimus 2016.) Edelliseen, vuosien 2012–2015 MAL-sopimukseen 
verrattuna asuntotuotantotavoite on 20 % korkeampi niin Helsingissä kuin koko seudullakin. 
Etenkin Helsingin osalta tavoite on kunnianhimoinen, sillä edellisen kauden tavoitteesta jää-
tiin 11 %. Asuntojen asemakaavoitustavoite sen sijaan ylitettiin 5 %:n osuudella. Toisaalta 
kaavoitustavoite on uudessa sopimuksessa koko seudulla 27 % ja Helsingissä 33 % edellistä 
sopimusta korkeampi. (Vuori & Laakso 2017.) 
 
Helsingin kaupunki pyrkii vastaamaan asumisen ja maankäytön kehittämisen haasteisiin 
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) esitetyin mene-
telmin. AM-ohjelman mukaan Helsingissä on tarkoitus rakentaa vuosittain vähintään 6 000 
uutta asuntoa ja vuoteen 2019 mennessä 7000 asuntoa. Suurin osa uusista asunnoista tulee 
rakentumaan suurin uuden rakentamisen alueisiin Länsisatamassa, Kalasatamassa, Pasilassa, 
Kruunuvuorenrannassa, Kuninkaantammessa ja Honkasuolla sekä hieman myöhemmässä 
tulevaisuudessa Malmin lentokentän, Koivusaaren sekä Östersundomin alueilla. Nämä alu-
eet kattaisivat asuntotuotannosta noin 60 %. (Helsingin kaupunki 2016a.) 
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Loput 40 % asuntorakentamisesta Helsingissä toteutetaan täydennysrakentamisena. Nykä-
nen et al. (2013) määrittelevät täydennysrakentamisen olevan rakentamista olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen sisään tai välittömille reuna-alueille. Erillisenä käsitteenä on määri-
telty lisärakentaminen eli uuden rakennuksen rakentamista jo rakennetulle kiinteistölle tai 
rakennetusta kiinteistöstä erotetulle uudelle tontille. (Nykänen et al. 2013.) RAKLI ry:n 
Kiinteistöliiketoiminnan sanastossa täydennysrakentaminen määritellään lisärakentaminen-
käsitteen alla. Tässä RAKLI ry:n sanastossa lisärakentaminen on ”uudisrakentamista aiem-
min rakennetun kohteen välittömään yhteyteen”. Sen sijaan täydennysrakentaminen on ”uu-
disrakentamista muutoin jo rakennetulla alueella sijaitsevalle tyhjälle tontille”. (RAKLI ry 
2012.)  
 
Asunto-osakeyhtiölähtöinen täydennysrakentaminen määriteltiin REPSU-hankkeessa 
asunto-osakeyhtiöiden omistamille tonteille toteutettavana lisärakentamisena joko erillisinä 
rakennuksina tai olemassa olevan rakennuksen jatkeena. Määritelmä ei sisällä niin sanottua 
purkavaa lisärakentamista. (Viitanen 2015.) Samaa määritelmää toteutetaan myös tässä dip-
lomityössä, ellei muusta erikseen mainita. Työssä käsiteltävät pysäköintialueet voivat joko 
sijoittua taloyhtiön tontille asuinkerrostalon välittömään yhteyteen tai ne voivat olla laajoja 
erillisiä pysäköintikenttiä, kauempana rakennuksista.  
 
Täydennysrakentamisella on osuutensa myös valtakunnallisten alueiden käytön ja kehittä-
misen tavoitteissa. Etenkin kasvukeskuskaupungit ovat ryhtyneet edistämään valtakunnalli-
sia täydennysrakentamistavoitteita. (Nykänen et al. 2013.) Helsingin kaupungin AM-ohjel-
massa on nostettu esiin täydennysrakentamisen koordinaation vahvistaminen, prosessien ja 
kannusteiden kehittäminen sekä täydennysrakentamisen esteiden poistaminen.  
 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen laajeneminen ja hajautuminen näyttää taloustaantu-
man seurauksena kääntyneen etenkin keskustoissa osin tiivistymisen suuntaan. Vaihtelu on 
kuitenkin suurta kaupunkiseutujen välillä johtuen valtakunnallisen rakennemuutoksen kau-
punkiseutuja eriyttävästä vaikutuksesta. (Ristimäki et al. 2017.) 
 
Helsingin uudistuotannosta täydennysrakentamisena on rakennettu vuosina 2012–2015 kes-
kimäärin 48 %, mutta vuosina 2016–2025 sen ennustetaan putoavan 33–44 %:iin. Alhaiselle 
ennusteelle syynä on muun muassa se, että suurten projektialueiden suunnittelu- ja rakenta-
misaikataulu on pidemmälle suunniteltavissa, kun taas yksityisen maan täydennysrakenta-
misprojekteista ei välttämättä ole tietoa useita vuosia etukäteen. Ennusteen mukaan yksityi-
sen maan asuntotuotanto vähenisi vuodesta 2020 alkaen puoleen nykyisestä. (Helsingin kau-
punki 2016a.) 
 
Suuri osa täydennysrakentamispotentiaalista sijoittuu 1960- ja 1970-lukujen väljästi raken-
nettuihin kerrostalolähiöihin. Lähiöiden synty juontaa juurensa 1960-luvun kaupunkisuun-
nittelun murrokseen, jolloin teollinen asuntorakentaminen teki läpimurron Suomessa. Lä-
hiörakentamisessa korostettiin toiminnallisuutta sekä tehokkuutta, ja kaupungistumista alkoi 
hallita ajatus tehokkaista kompaktikaupungeista. Käytännössä alueista rakentui kuitenkin 
suuria asuntoalueita eli lähiöitä. Aluerakentamisen mahdollisti myös muun muassa 1950-
luvulla Suomeen rantautunut elementtirakentaminen, joka merkitsi rakentajille merkittäviä 
kustannussäästöjä. (Hankonen 1994, s. 19, 27 ja 201.) 
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Näiden 1960–1970-lukujen lähiökerrostalojen peruskorjaaminen alkaa olla viimeistään tällä 
hetkellä ajankohtaista, sillä asuinkerrostalot on peruskorjattava 40–50 vuoden välein (Luk-
karinen et al. 2011). Täydennysrakentaminen peruskorjausten rahoittamisvälineenä voi par-
haimmillaan tukea sekä paikallisia että valtakunnallisia asumisen tiivistämisen ja asuinalu-
eiden kehittämisen tavoitteita maailmanlaajuisestikin monilla kaupunkialueilla (Puustinen 
& Lysnar 2014). 
 
Täydennysrakentaminen nähdäänkin julkisella sektorilla usein mahdollisuutena ehkäistä 
kaupunkirakenteen hajautumista ja siihen liittyviä ongelmia, samalla elvyttämällä ja kasvat-
tamalla olemassa olevia yhteisöjä (McConnell & Wiley 2010). Yhdyskuntarakennetta täy-
dentämällä vältetään myös suuret investoinnit infrastruktuuriin ja palveluverkostoihin, kun 
voidaan hyödyntää nykyistä kaupunkirakennetta. Myös pienemmät liikkumiskustannukset 
tuovat merkittäviä säästöjä. (Koski 2008.) Rakentaminen on näin ollen edullisinta olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen sisään. Edullinen ei kuitenkaan tarkoita helppoa. Tontit ovat 
yleensä yksityisessä omistuksessa tai pitkillä vuokrasopimuksilla ja hankkeiden aikataulun 
ennakointi on hankalaa, minkä vuoksi Nykäsen et al. (2013) mukaan rakentaminen yhdys-
kuntarakenteen sisällä onkin kaikkein haastavinta. 

2.1.2 Kannattavuustekijät 

2.1.2.1 Osapuolet täydennysrakentamisessa 
Täydennysrakentamishankkeessa on useita osapuolia, joilla kaikilla on todennäköisesti eri-
laiset intressit hankkeen suhteen. Mahdollisia osapuolia ovat ainakin kiinteistön omistaja, 
asunto-osakeyhtiön asukkaat, naapurit, rasiteoikeuden tai muun hallintaoikeuden haltijat, 
kaavoitusviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset, suunnittelijat, rakennuttaja ja raken-
nusurakoitsijat (Lukkarinen et al. 2011). Lisäksi rakentamisen mahdollistamisessa oleellinen 
rooli on hankkeen rahoittajilla. Pesonen (2017) laskee asunto-osakeyhtiölähtöisen täyden-
nysrakentamishankkeen pääosapuoliksi asunto-osakeyhtiön, asiantuntijat ja konsultit sekä 
rakennuttajan ja kunnan. 
 
Asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen kannattavuus ja hankkeen käynnistymi-
nen riippuvat näin ollen useista tekijöistä. Kannattavuutta tarkastellaan työn tässä osiossa 
asunto-osakeyhtiön, rakennuttajan ja kunnan näkökulmasta. Täydennysrakentamishankkeet 
eivät käynnisty, elleivät ne ole taloudellisesti kannattavia taloyhtiöille ja rakennuttajille (Ny-
känen et al. 2013). Hankkeen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin rakennus-
oikeuden määrä, rakennusoikeuden arvo, kysyntä asuntomarkkinoilla, maankäyttömaksun 
suuruus, autopaikkojen uudelleenrakentamiskustannukset, verotustekijät, väestönsuojavel-
voitteet ja tontin omistusmuoto (Nykänen et al. 2013; Pesonen 2017; Puustinen et al. 2017; 
Timo 2015). 
 
Täydennysrakennussuunnitelmat yleensä kaatuvat kannattavuuteen ja rakennuskustannuk-
siin, kun saatavat tuotot koetaan riittämättömiksi vaivaan nähden (Junnonen & Karhu 2012). 
Tämän luvun lopussa tarkastellaan tarkemmin niitä keinoja, jotka voisivat edistää taloyhtiö-
lähtöistä täydennysrakentamista, eli käytännössä tehdä hankkeista haluttavan ja kannattavan 
sekä taloyhtiölle että rakennuttajalle heikentämättä kunnan etuja. 

2.1.2.2 Kannattavuus taloyhtiölle 
Täydennysrakentamisen motiiveista taloyhtiön kannalta suurin ja ehdottomin on taloudelli-
nen hyöty, joka on myös merkittävin kannuste täydennysrakennushankkeeseen ryhtymiselle 
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(Junnonen & Karhu 2012; Nykänen et al. 2013). Nykäsen et al. (2013) mukaan kokonaisuu-
den taloudellinen kannattavuus myös taloyhtiön kannalta on edellytys täydennysrakentami-
selle. Kannattavuusedellytys hankkeeseen osallistuville muille yksityiselle osapuolille, ku-
ten rakennusliikkeille, suunnittelijoille ja konsulteille on itsestäänselvyys.  
 
Täydennysrakentamishankkeilla monet taloyhtiöt voivat rahoittaa osan peruskorjaushank-
keistaan. Vahanen-yhtiöiden tekemän laskelman mukaan taloyhtiöiden täydennysrakenta-
mispotentiaali pääkaupunkiseudun vuosina 1960–1980-luvuilla perustetuissa asunto-osake-
yhtiöissä olisi noin 17,6 miljardia euroa, kun korjaustarve yhteensä olisi noin 20,1 miljardia 
euroa (Kauppalehti 2018). Puustisen et al. (2017) tekemässä kyselytutkimuksessa puolestaan 
selvitettiin taloudellisen hyödyn vaikutusta asunto-osakeyhtiön osakkaiden kiinnostukseen 
mahdollista täydennysrakentamista kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin, että taloudellisten 
hyötyjen tulisi olla merkittäviä, jotta asukkaat olisivat valmiita ryhtymään täydennysraken-
tamishankkeeseen: suurten korjausten kustannuksista tulisi kattaa kaksi kolmasosaa seuraa-
van kymmenen vuoden ajan tai vaihtoehtoisesti tulevan putkiremontin kustannuksia tulisi 
saada vähennettyä kolme neljäsosaa. (Puustinen et al. 2017.) 
 
Täten ei ole yllättävää, että taloyhtiölähtöisiä täydennysrakentamishankkeita, joissa perus-
korjausten rahoittaminen ei ole ollut merkittävänä pontimena hankkeen käynnistymiselle, ei 
ole löydettävissä. Puustisen & Viitasen (2015) tutkimuksen kaikissa viidessä tapauksessa 
tuleva putkiremontti oli suurin syy hankkeelle, Lukkarisen et al. (2011) tutkimuksen molem-
missa tapauksissa rakentamisesta kiinnostuttiin peruskorjauksen tai putkiremontin vuoksi 
kuten myös Pennasen (2013) tapaustutkimuksessa, jossa tapaukset jopa yritettiin valita sen 
mukaan, että ne olisivat mahdollisimman erilaisia. Pennasen (2013) löydösten mukaan aino-
astaan taloudellinen hyöty ei kuitenkaan ole avainasemassa onnistuneen projektin mahdol-
listamisessa asukkaiden kannalta, sillä kahden tapauksen vertailussa suuremman tuoton ta-
paus osoittautui lopulta huomattavasti hankalammaksi. Näyttääkin siis siltä, että hanke vaatii 
käynnistyäkseen odotetun taloudellisen hyödyn, mutta hankkeen sujuvaan läpimenoon ei ta-
loudellinen hyöty ole ainut edellytys. 
 
Asunto-osakeyhtiön kannalta täydennysrakentamisen kannattavuuteen eniten vaikuttavia te-
kijöitä ovat lisärakennuspotentiaali ja rakennusoikeuden arvo, kaupungin perimän maan-
käyttömaksun suuruus, pysäköintinormi ja vanhojen autopaikkojen korvaaminen uusilla 
sekä tilinpäätössuunnittelu ja verotus (Nykänen et al. 2013). Täydennysrakentamishankkeen 
suunnittelussa on useita vaiheita, joissa hanke voi kaatua, minkä vuoksi taloyhtiön kannalta 
täydennysrakentamishankkeet ovat aina riskialttiita. Valmisteluvaihe on pitkä, ja tulot ovat 
saatavilla vasta sitten, kun hankkeen syntyminen on varmaa. (Lukkarinen et al. 2011.) Ai-
kataulun venyminen vaikuttaa myös kannattavuuteen etenkin silloin, jos maanmyyntitulot 
pyritään saamaan verotuksellisista syistä samalle vuodelle peruskorjauskustannusten kanssa. 
Hankkeissa piileviä epävarmuuksia korostaa myös Nykäsen et al. (2013) huomautus siitä, 
että hyvinkin kannattamattomilta aluksi näyttävät hankkeet voidaan kääntää kannattaviksi, 
jos tietyt edellytykset saadaan täytettyä. Projekti tulee kuitenkin aiheuttamaan ainoastaan 
kustannuksia, jos se ei käännykään positiiviseksi eikä rakentaminen pääse ikinä toteutu-
maan. Näin ollen voisi olettaa, että mahdollisesti saatavilla olevan tuoton tulee olla kyllin 
suuri, jotta riski hankkeen toteutumisen epävarmuudesta ollaan valmiita ottamaan. 
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2.1.2.3 Kannattavuus rakennuttajalle 
Rakennuttaja voi tulla hankkeeseen mukaan periaatteessa useissa vaihtoehtoisissa vaiheissa. 
Rakennuttaja voi lähestyä asunto-osakeyhtiötä ehdotuksellaan käynnistäen näin täydennys-
rakentamisprosessin. Aloite voi lähteä myös taloyhtiön kiinnostuksesta, minkä jälkeen talo-
yhtiö etsii ja kilpailuttaa rakennuttajan kaavamuutosprosessia varten tai ennen sitä toteutet-
tavuusselvitysvaiheessa. Taloyhtiön kiinnostuksen heräämisessä isännöitsijällä voi olla suuri 
rooli, kuten myöhemmin osassa tämän tutkimuksen tutkimustapauksista todetaan. Kolmas 
vaihtoehto on, että taloyhtiö tekee itse kaavamuutosaloitteen ja rakennuttaja valitaan vasta 
asemakaavamuutoksen aikana tai sen jälkeen. Pesonen (2017) on jakanut täydennysrakenta-
mishankkeet tyypillisimpään vaiheistukseen seuraavalla tavalla: 1. Aloite, 2. Toteutetta-
vuusselvitys, 3. Rakennuttajan valinta, 4. Kaavamuutos, 5. Hankepäätös, 6. Toteutusvaihe. 
Tässä rakennuttaja valitaan siis siinä vaiheessa, kun hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi. 
Rakennuttajan kanssa suositellaan esisopimuksen tekemistä, jossa sovitaan vastuista, kus-
tannuksista ja voitonjaosta. (Pesonen 2017.) 
 
Rakennuttajan osalta hankkeen kannattavuuteen vaikuttavat suurilta osin samat tekijät kuin 
asunto-osakeyhtiönkin osalta. Molemmat osapuolet vaativat riittävän suuren tuoton, taloyh-
tiö yleensä korjausten rahoittamiseksi ja rakennuttaja liiketoiminnan edistämiseksi. Molem-
mat tosin lähestyvät tilannetta hieman eri tavalla. Taloyhtiö saa rahansa esisopimuksessa ja 
myöhemmin kauppakirjassa määritetyin ehdoin, käytännössä rakennusoikeuden myynnillä 
kaavan vahvistuttua. Rakennuttaja joutuu kantamaan riskin asuntojen myyntihinnan ja 
myyntitahdin epävarmuudesta. Laskelmat kannattavuudesta on tehty tietyillä oletuksilla, 
mutta siitä, kuinka nopeasti asunnot tietyllä hinnalla tulevat myydyksi, ei ole varmuutta. 
Markkinariskin kantaminen kuuluu toisaalta erottamattomasti rakennuttajan liiketoimintaan. 
 
Markkinaepävarmuuden lisäksi rakennuttaja joutuu punnitsemaan aikataulullista epävar-
muutta. Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko voi ajautua vaikeuksiin monissa kohtaa (Puusti-
nen & Viitanen 2015), minkä lisäksi asukkaiden asenteet täydennysrakentamista kohtaan 
ovat yleensä lähtökohtaisesti negatiiviset (Pennanen et al. 2017; Arvola & Pennanen 2014). 
Nämä tekijät saattavat viivästyttää hankkeen toteutumista useilla vuosilla, ellei hanketta hy-
lätä kokonaan. Epävarmuus heikentää rakennuttajan mielenkiintoa, sillä mitä aikaisemmin 
rakennuttaja sitoo itsensä hankkeeseen, sen epävarmempaa on aikataulun määrittäminen.  
 
Suurista hankkeista saatavat skaalaedut voivat toimia motivaattorina niin rakennuttajalle 
kuin asunto-osakeyhtiöllekin. Kuronen et al. (2011) selvittivät täydennysrakentamispotenti-
aalia Helsingin Siltamäessä ja havaitsivat, että yksityiset toimijat pitävät aluetta kiinnosta-
vana vain, jos kehittäminen voidaan suunnitella ja toteuttaa huomioimalla koko alue koko-
naisuutena sen sijaan, että hankkeita kehitettäisiin yksi tontti kerrallaan. (Kuronen et al. 
2011.) Toisaalta prosessi vaikeutuu neuvotteluosapuolten määrän kasvaessa, kuten jäljem-
pänä todetaan. Siltamäkeä käsitellään myös yhtenä tämän tutkimuksen tutkimustapauksena. 
 
Suurimpana täydennysrakentamisen kannattavuutta heikentävänä tekijänä voidaan nähdä 
pysäköinnin uudelleenjärjestämisen kustannukset. Rakennuttajan intresseissä olisi pysä-
köintinormien poisto siten, että autopaikkoja rakennettaisiin kysynnän mukaan, mikä vähen-
täisi hankkeen taloudellista epävarmuutta ja kustannuksia sekä voisi johtaa asuntojen mata-
lampiin myyntihintoihin (Virtamo 2014; Ahonen 2017; Rakennuslehti 2017). Pysäköinti-
normin pitäminen samalla tasolla kuin ennen täydennysrakentamista tarkoittaa usein taloyh-
tiöille saatavissa olevien tulojen kulumista uusiin pysäköintitiloihin, mikä merkitsee, ettei 
hanketta useinkaan synny (Ahonen 2017; Nykänen et al. 2013). 



 

11 
 

2.1.2.4 Kannattavuus kunnalle 
Kuntatalouden kannalta täydennysrakentaminen on erittäin tervetullutta. Olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta päästään hyödyntämään entistä tehokkaammin ja uudet investointitar-
peet ovat pieniä. (Nykänen et a. 2013.) On luultavaa, että uusista asukkaista ja palveluista 
saadut verotulot tulevat selkeästi kattamaan täydennysrakentamisesta kunnalle koituvat kus-
tannukset.  
 
Kun asemakaavamuutosta haetaan yksityiselle maalle, kyseisen maan arvo lähtökohtaisesti 
nousee kaavamuutoksen myötä. Kunta ja maanomistaja tekevät tavallisesti tällaisessa tilan-
teessa maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuk-
sen, jossa sovitaan muun muassa maankäyttömaksusta eli arvonnousun osuudesta, jonka 
maanomistaja luovuttaa kunnalle. Maankäyttömaksua perustellaan lähinnä infrarakentami-
sen kustannuksilla, joita kunnalle täydennysrakentamisesta koituu. (Nykänen et a. 2013.) 
Maankäyttösopimuksen sisällöstä tai maankäyttömaksun perusteista ei maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa tarkemmin säädetä.  
 
Osviittaa maankäyttömaksulle voidaan kuitenkin hakea maankäyttö- ja rakennuslain 91 c 
§:n kehittämiskorvauksesta. Mikäli kunta ei nimittäin pääse maanomistajan kanssa sopuun 
yhdyskuntarakentamisen kustannuksista, kunta voi periä arvonnoususta tietyn osuuden 
kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista. 
Kehittämiskorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 60 % arvonnoususta (MRL 91 f §). 
Näin ollen 60 %:n voidaan ajatella olevan periaatteellisena ylärajana myös maankäyttömak-
sun osalta maankäyttösopimusneuvotteluissa. Toisaalta kunta voi vaatia suurempaakin 
osuutta ja pidättäytyä kaavoittamisesta kaavoitusmonopolinsa turvin, mikäli maanomistaja 
ei maankäyttösopimukseen suostu. Kehittämiskorvaus voi näin tulla kyseeseen ainoastaan 
silloin, kun kaava päätetään laatia joka tapauksessa. 
 
Eri kunnilla on hyvin vaihtelevia käytäntöjä maankäyttösopimuksien ja täydennysrakenta-
misen edistämisen suhteen. Espoon kaupungin periaatteiden mukaan maankäyttömaksun 
osuus kaavan aiheuttamasta arvonnoususta on yleensä 40 %, kustannusten niin vaatiessa 
korkeintaan 60 %. Korvausta peritään ainoastaan 250 000 euron arvonnousun ylittävältä 
osalta. Täydennysrakentamiselle ei ole asetettu eri rajoja tai maksuosuuksia, mutta arvon-
noususta voidaan vähentää uuden rakennuksen tapauksessa menetetyn piha-alueen arvo sekä 
autopaikkojen laadunparannuksen aiheuttamat kustannukset. (Espoon kaupunki 2015.) 
 
Helsingin kaupunki perii maankäyttömaksua täydennysrakentamiskohteissa 35 % 1 000 000 
euroa ylittävältä arvonnousun osalta, kun yleensä maankäyttömaksu on 50 % siltä arvonnou-
sun osuudelta, joka ylittää 700 000 euroa. Vuokratonteilla Helsingin kaupunki tarjoaa täy-
dennysrakentamiskorvausta täydennysrakentamiseen suostuville vuokralaisille siten, että ta-
loyhtiö saa vähintään yhden kolmasosan tai enintään kaksi kolmasosaa vuokra-alueen ra-
kennusoikeuden arvonnoususta. Korvauksen voi ottaa vastaan joko rahana tai vuokranalen-
nuksena. (Helsingin kaupunki 2017a.) 
 
Tampereen kaupungin periaatteiden mukaan korvausta peritään tavallisesti asemakaava-
muutoksissa 40 % yli 50 000 euron arvonnoususta ja asemakaavoittamattomilla alueilla 60 
% yli 50 000 euron arvonnoususta. Asuinkortteleiden täydennysrakentamisessa maankäyt-
tömaksua peritään kuitenkin vain 100 000 euroa ylittävästä arvonnoususta, josta voidaan jät-
tää huomioimatta enintään 85 % silloin, kun kaupungin yhdyskuntarakentamisen tarve on 
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vähäinen. Vähennystä tehdään arvioiden tapauskohtaisesti, määritettyjen kriteerien toteutu-
mista arvioiden. Vuokratonteilla Tampereen kaupunki voi vastaavasti alentaa nykyisten 
vuokralaisten maanvuokrasopimusta määräaikaisesti maksimissaan 85 % seuraavan kym-
menen vuoden ajan. Vuokralaisella on oikeus myös uuden tontin vuokraoikeuden myyntitu-
loihin. (Tampereen kaupunki 2017.) 
 
Täydennysrakentamisesta yhdyskuntarakenteen sisään aiheutuvat infrarakentamisen kustan-
nukset ovat selkeästi pienemmät verrattuna uusiin rakentamattomiin alueisiin (Puustinen & 
Viitanen 2015; Nykänen et al. 2013). Tämän lisäksi valtio osoittaa kaupungeille MAL-sopi-
muksen mukaisiin kohdealueisiin kunnallistekniikka-avustusta vähintään 8 miljoonaa euroa 
vuodessa, painottaen täydennysrakentamista (MAL-sopimus 2016). Edellä esitetyin periaat-
tein kaupungit ovat valmiita myös tulemaan jonkin verran vastaan perittäessä korvausta täy-
dennysrakentamisen arvonnoususta.  

2.1.2.5 Kannattavuuden edistäminen 
Täydennysrakentamisessa on useita haasteita, jotka Lukkarinen et al. (2011) jaottelevat tek-
nisiin, sosiaalisiin, lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Teknisiä haasteita ovat 
esimerkiksi huono maaperä tai rakennetekniset haasteet, sosiaalisina haasteina voidaan puo-
lestaan nähdä NIMBY-ilmiö tai asunto-osakeyhtiön päätöksenteko. Lainsäädännölliset haas-
teet liittyvät pääasiassa kaavoitusmääräyksiin ja kehittämistä hankaloittaviin säännöksiin, 
kun taas taloudellisia haasteita ovat hankekustannusten vaikutus hankkeen kannattavuuteen. 
(Lukkarinen et al. 2011.) Tutkimuksen tässä osiossa on tarkasteltu ennen kaikkea taloudel-
lisia kannattavuustekijöitä. 
 
Kaupungeilla on erilaisia käytäntöjä maankäyttömaksun alentamiseen täydennysrakenta-
mishankkeissa. Useiden tutkimusten mukaan olisi kuitenkin perusteita luopua maankäyttö-
maksusta jopa kokonaan (Nykänen et al. 2013; Puustinen et al. 2017; Puustinen & Viitanen 
2015). Nykänen et al. (2013) esittävät, että ”maankäyttötuen”, eli rahallisen täydennysra-
kentamiskannusteen maksamisenkaan ei pitäisi olla poissuljettua, jos kaupunkikeskustojen 
kehittämistä tahdotaan vauhdittaa.  
 
Vaikka rahallinen hyöty ei olekaan ainoa merkitsevä tekijä hankkeen toteutumisessa (Pen-
nanen 2013; Puustinen et al. 2017) ja osa asukkaista ei ole valmiita suostumaan täydennys-
rakentamiseen mistään hinnasta (Puustinen et al. 2017), täydennysrakentamista ei saada 
käynnistymään ilman selkeää kannattavuutta, kuten edellä on todettu. Maankäyttömaksu on 
merkittävä yksittäinen tekijä hankkeen kannattavuudessa taloyhtiön ja rakennuttajan kan-
nalta. 
 
Puustisen & Viitasen (2015) tutkimuksen viidestä täydennysrakentamistapauksesta kol-
messa maankäyttömaksu oli keskustelunaiheena. Rakennuslupahakemuksessa yleisesti suo-
sittiin rakennusoikeuden määrää, jolla voitiin pysyä sen rajan alapuolella, jonka yli mene-
vältä osuudelta peritään osuus arvonnoususta. Tämä viittaisi siihen, että maankäyttömaksu 
voi joissain tapauksissa myös ohjata rakennuslupia alle maksurajan, mikä johtaa pienempiin 
asuintaloihin kuin mikä kenties olisi tavoiteltavaa. (Puustinen & Viitanen 2015.) 
 
Nykänen et al. (2013) huomauttavat, että kannattavuus ei ole itsestään selvää taloyhtiön kan-
nalta, minkä vuoksi kaikkia mahdollisia tukitoimia tarvitaan. Tärkeimmät tukitoimet, joilla 
täydennysrakentamista saataisiin taloudellisesti kannattavammaksi, ovat maankäyttömak-
sun poistaminen sekä autopaikkanormien kohtuullistaminen (Nykänen et al. 2013; Puustinen 
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et al. 2017). Muut ensisijaisesti täydennysrakentamisen kannattavuuteen liittyvät tekijät ovat 
rakennusoikeuden arvo ja sen määrä (Nykänen et al. 2013). Rakennusoikeuden arvoon ei 
kaupunki voi suoraan vaikuttaa, ja rakennusoikeuden määrän osalta vastaan tulevat esimer-
kiksi kaupunkikuvalliset ja maisemalliset tekijät sekä viihtyisyyteen vaikuttavat asiat. 
 
Kun täydennysrakentamisen taloudelliset yhtälöt ovat taloyhtiöille usein huomattavasti 
haasteellisempia kuin kaupungeille (Nykänen et al. 2013), voisi ajatella, että kaupungit pa-
nostaisivat selvästi enemmän täydennysrakentamisen taloudellisiin kannusteihin. Puustinen 
et al. (2017) tuovat asian esiin myös poliittisena kysymyksenä siinä mielessä, että kenelle 
sallitaan maan arvonnoususta syntyvät hyödyt. Kun kunta pitää oikeutenaan säilyttää suuri 
osa arvonnoususta itsellään ja samaan aikaan yksityisten maanomistajien intressit vaativat 
tuottoa arvonnoususta, syntyy väistämättä ristiriitoja, jotka pidättävät täydennysrakentamis-
hankkeita syntymästä. (Puustinen et al. 2017.)  
 
Kunta saa lain mukaan pitää kaavoituksen tuoman arvonnousun itsellään, mikä on helpoim-
min huomattavissa maankäyttö- ja rakennuslain lunastussäännöksistä (MRL luku 13), joissa 
korvausmenettely suoritetaan lunastuslain mukaisesti (MRL 103 §). Kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (29.7.1977/603, jäljempänä lunastuslaki) 31 
§:n 2 momentin mukaan asemakaavan laatimis- tai muuttamispäätöksen jälkeistä arvonnou-
sua ei oteta lunastuskorvausta määritettäessä huomioon. Näin ollen kunta saa pitää arvon-
nousun kokonaan itsellään. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa säännöksen tarkoitukseksi 
on kirjattu ”ansiottoman arvonnousun pidättäminen yhteiskunnalle”. Esimerkkeinä annetaan 
tapaukset, joissa arvonnousu on voimakkainta eli pääasiassa uuden tai olemassa olevan asun-
toalueen muodostamisessa tai kehittämisessä. (HE 179/1975 II vp.) 
 
Yleiseen tarpeeseen lunastamisesta ei toki suoraan voida johtaa periaatteita maankäyttömak-
sun asettamiseksi. Jos kuitenkin verrataan maankäyttösopimuksia ja perinteistä maapolitiik-
kaa, jossa kunta hankkii maan itselleen ennen kaavoitusta, on kunnan kannalta mielekästä 
vertailla näiden taloudellisia yhtälöitä. Esimerkiksi ostamalla tai lunastamalla maan ennen 
kaavoitusta ja myymällä kaavavalmiin maan kehittäjille kunta saa varmasti pitää kaiken ar-
vonnousun itsellään, kun maankäyttösopimuksilla kunta saa vain osan, usein 40–60 %. Yk-
sittäisissä täydennysrakentamishankkeissa maankäyttösopimus on toimivin ratkaisu, kun 
taas rakentamattomilla raakamaa-alueilla maanhankintaan perustuva perinteinen maapoli-
tiikka on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. (Keskinen 2010.)  
 
Maankäyttösopimuksia tehdään siksi, että kuntarakennetta voidaan kehittää myös muiden 
toimesta. Muuten kaikki kehittäminen jäisi kunnan harteille. Maankäyttömaksun määrä 
näyttää riippuvan ainakin osittain siitä, kuinka suuren osan kunta kokee voivansa periä ar-
vonnoususta siten, että kaupunkia saadaan kuitenkin muiden toimesta kehitettyä. Lunastus-
laista on nimittäin helposti johdettavissa analogiaa kaavoituksen aiheuttaman arvonnousun 
kuulumisesta kunnalle kaikissa muissakin tilanteissa. Täydennysrakentamisessa on kuiten-
kin selvästi nähtävissä, että hankkeiden taloudellisuus on niin suurella vaakalaudalla nykyi-
sillä maankäyttömaksukäytännöillä, että hankkeita jää käynnistymättä. Kunnalle jää käytän-
nön vaihtoehdoiksi lunastaa, odottaa ja jättää alue sellaiseksi tai selvästi pienentää maan-
käyttömaksua. Näistä viimeisin vaihtoehto on todennäköisesti sosiaalisesti kestävin, kau-
punkikehitykselle kannattavin ja kuntataloudelle pitkällä tähtäimellä kannattavin, kannus-
taen myös muita vastaavissa tilanteissa olevia taloyhtiöitä selvittämään täydennysrakenta-
misen mahdollisuutta. 
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2.1.3 Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko 
Edellisessä alaluvussa käsiteltiin asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen kan-
nattavuutta, jonka määrittämisen todettiin olevan epävarmaa ja ongelmallista. Seuraavaksi 
tarkastellaan, miten asunto-osakeyhtiö käytännössä käsittelee täydennysrakentamishanketta, 
mitä vaiheita prosessiin liittyy ja mitkä tekijät vaikuttavat osakkaiden päätöksentekoon. 
Tässä käsitellään täydennysrakentamista vain yhden taloyhtiön kannalta, taloyhtiön omista-
malla tontilla. Prosessi on ymmärrettävä ensin yhden taloyhtiön kannalta, ennen kuin voi-
daan käsitellä täydennysrakentamista taloyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille. 
 
Suomessa asuinkerrostaloasuntojen omistus on yleensä järjestetty asunto-osakeyhtiön 
kautta. Kaikista Suomen asunnoista asunto-osakeyhtiöihin kuuluu noin 40 % (Lujanen 
2010). Asunto-osakeyhtiön toiminnasta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa 
(22.12.2009/1599). Asunto-osakeyhtiön tarkoitus on omistaa ja hallita rakennusta tai raken-
nuksia asumistarkoitukseen. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. (Falkenbach & Nuuja 
2007.) Asunto-osakeyhtiössä yli puolet huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta on oltava 
osakashallinnassa olevia asuntoja (AsOYL 2 §). Omistaminen asunto-osakeyhtiön kautta 
tarkoittaa sitä, että omistaakseen asunnon henkilön on ostettava osuus asunto-osakeyhtiöstä, 
joka oikeuttaa tietyn huoneiston hallintaan. Kiinteistön omistus säilyy asunto-osakeyhtiöllä, 
jolloin kiinteistönomistus osakkaan kannalta on epäsuora. Järjestelmä eroaa monista muista 
Euroopan maista, joissa omistusosuus oikeuttaa suoraan omistusoikeuteen myös kiinteis-
töstä. (Falkenbach & Nuuja 2007.) 
 
Asunto-osakeyhtiö voisi teoriassa ansaita voittoa ja jakaa osinkoa osakkailleen. Voitto olisi 
kuitenkin verotettavaa tuloa, minkä vuoksi tämä ei ole useinkaan kannattavaa yhtiöille eikä 
omistaja-asukkaille. Tilinpäätös tehdään täten niin, ettei tuloksessa näy voittoa, eli mahdol-
liset tuotot esimerkiksi vähennetään vastikkeista tai ne rahastoidaan. Näin voittoa tavoittele-
mattomina asunto-osakeyhtiöt pyrkivät mahdollisimman kustannustehokkaaseen kunnossa-
pitoon ja korjaamiseen. (Lujanen 2010.) 
 
Asunto-osakeyhtiön päätöksenteon ennen kaikkea pitkissä täydennysrakentamishankkeissa 
tekee hankalaksi se, että omistajat ja siten hallituksen jäsenet eivät useimmiten ole kiinteistö- 
tai rakennusalan asiantuntijoita. Etenkin hallituksen rooli suurissa korjaushankkeissa tai ra-
kennusoikeuden myynnissä on tärkeä. (Puustinen & Viitanen 2015.) 
 
Asunto-osakeyhtiöllä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, kun uutta rakennusta suunnitellaan 
tontille: tontinosan myynti (myös vuokraus) tai suunnattu osakeanti (Nykänen et al. 2013). 
Myös asunto-osakeyhtiön perustajaurakoitsijana toimiminen saattaa olla teoriassa mahdol-
lista, mutta ei sen hankaluuden vuoksi suositeltavaa (Nykänen et al. 2013; Puustinen & Vii-
tanen 2015). 
 
Tontinosan myynti vaatii yhtiökokouksen enemmistöpäätöksen, jos luovutettavalla osalla ei 
sijaitse osakashallinnassa olevia tiloja eikä luovutus vaikuta olennaisesti huoneistojen käyt-
tämiseen tai kustannuksiin. Jos ehdot eivät täyty, suostumus vaaditaan kaikilta osakkeen-
omistajilta. (AsOYL 6 luku 37 §). 
 
Kuva 2 esittää täydennysrakentamisprosessin päätöksenteon vaiheita asunto-osakeyhtiön 
näkökulmasta, sekä eri vaiheisiin liittyviä osapuolia, mukaillen Puustista & Viitasta (2015). 
Kuvassa violetit alustat ja katkoviivat kuvaavat hankkeen kronologista etenemistä ja eri pää-
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töksentekovaiheita. Eri vaiheisiin vaikuttavat toimijat on merkitty yksilöllisin värein päätök-
sentekovaiheiden ympärille. Näistä toimijoista menee linkki niihin hankkeen vaiheisiin, joi-
den päätöksenteossa kyseinen toimija on mukana. Kuvassa oletetaan, että kaikki päätökset 
ovat positiivisia. Muuten prosessi keskeytyy, viivästyy tai alkaa alusta. Huomattavaa on, 
kuinka monta virallista päätöstä yhtiökokous tekee prosessin eri vaiheissa. Lisäksi suuri osa 
valmisteluista tapahtuu virallisten kokousten ulkopuolella projektinjohdon, eli yleensä halli-
tuksen ja/tai isännöitsijän toimesta. (Puustinen & Viitanen 2015.) 

Kuva 2: Asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisprosessin eteneminen asunto-osakeyhtiön näkökul-
masta (mukaillen Puustinen & Viitanen 2005) 
 
Puustinen & Viitanen (2015) havaitsivat tapaustutkimuksessaan, että asunto-osakeyhtiön 
päätöksentekoprosessi täydennysrakentamishankkeessa ei ole vakiintunut vaan hyvin vaih-
televa. Päätöksentekoprosessin haasteet voidaan jakaa kolmeen tasoon: lainsäädäntö ja 
maankäytön suunnittelu, yhteistoiminta ja hallinto sekä ulkopuoliset ammattilaiset. Tutki-
muksen tulosten mukaan kunnan ja kunnan kaavoittajien rooli taloyhtiön sisäisen päätök-
sentekoprosessin tukemisessa on elintärkeä. On tärkeää, että kunta kaavoitusmonopolin hal-
tijana antaa selkeät ehdot ja rajat täydennysrakentamiselle ja tukee prosessia, kun se on ta-
loyhtiössä käynnistynyt. Näyttää myös siltä, että luottamuspulan välttämiseksi prosessin on 
oltava alusta alkaen mahdollisimman läpinäkyvä ja kaikkia asukkaita osallistava. Huomat-
tavaa on myös, että hankkeet vaativat syntyäkseen suuren panoksen taloyhtiön hallitukselta 
ja/tai isännöitsijältä, mutta myös ulkopuolinen asiantuntija-apu on välttämätöntä, sillä talo-
yhtiöiden hallitukset koostuvat pääosin maallikoista. (Puustinen & Viitanen 2015.) 

2.2 Asukaspysäköinnin järjestäminen 
Täydennysrakentamisen kirjallisuuskatsauksen jälkeen aikaisemman tiedon kuvausta jatke-
taan asukaspysäköintiratkaisujen selvittämisellä. Kuten tutkimuksen johdannossa kuvattiin, 
sijaitsee merkittävä osa suurten kaupunkien täydennysrakentamispotentiaalista väljästi ra-
kennetuilla pysäköintialueilla. Tässä osiossa kuvataankin, miten pysäköinti näillä alueilla 
voidaan järjestää sekä mitkä asiat vaikuttavat pysäköintiratkaisujen syntymiseen ja pysä-
köintipolitiikkaan. 
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2.2.1 Asukaspysäköinnin organisointi 
Kiinteistön käytölle tarpeelliset autopaikat sijaitsevat pääsääntöisesti omalla kiinteistöllä 
(Ekroos & Majamaa 2015, s. 944). Maankäyttö- ja rakennuslain 156 §:n mukaan kunta voi 
asemakaavassa kuitenkin osoittaa ja luovuttaa autopaikat muualta, kohtuulliselta etäisyy-
deltä. Ekroosin & Majamaan (2015) mukaan näin tapahtuu joko silloin, kun kunta rakentaa 
itse pysäköintilaitoksen ja luovuttaa sieltä autopaikat niille kiinteistöille, joille on osoitettu 
autopaikat kyseiseltä kiinteistöltä, tai vaihtoehtoisesti silloin, kun kaavassa määrätään erilli-
nen paikoitusalue ja ne kiinteistöt, joille on osoitettu autopaikat kyseiseltä kiinteistöltä. En-
simmäinen tapa ei ole ollut olemassa ennen nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia. Toinen 
tapa on perinteisempi, ja siinä kiinteistön autopaikat perustetaan rasiteoikeudella toisen kiin-
teistön alueelle. (Ekroos & Majamaa 2015, s. 944–945.) 
 
Virtamo (2014) jakaa taloyhtiöiden erilaiset pysäköintiratkaisut tonttikohtaisiin ja keskitet-
tyihin pysäköintiratkaisuihin. Tonttikohtainen ratkaisu on tyypillisin, siinä autopaikat on jär-
jestetty joko asuinrakennusten kanssa samalle tontille tai rasiteoikeuden perusteella jollekin 
muulle tontille. Autopaikat voidaan näissä tapauksissa toteuttaa maantasoon, pysäköintilai-
tokseen tai maan alle. (Virtamo 2014, s. 17.) 
 
Keskitetyt pysäköintiratkaisut voidaan toteuttaa joko huoltoyhtiövetoisena tai pysäköintiyh-
tiövetoisena. Huoltoyhtiömallissa vahva alueellinen huoltoyhtiö hallitsee omistus- tai vuok-
raoikeudella pysäköintitontteja, rakentaa autopaikat ja hallitsee pysäköintiä. Huoltoyhtiön 
omistus jakautuu alueen taloyhtiöiden ja ulkopuolisen toimijan kesken. Asunto-osakeyhtiöt 
maksavat liittymismaksut, joilla kustannetaan autopaikkojen rakentaminen. Huoltoyhtiö 
hoitaa lähtökohtaisesti myös pysäköintialueiden huollon ja ylläpidon ja käyttösopimukset 
tehdään joko asunto-osakeyhtiöiden kanssa tai suoraan asukkaiden kanssa (Wallin & Tois-
kallio 2009; Virtamo 2014, s. 17–21).  
 
Pysäköintiyhtiövetoinen malli eroaa huoltoyhtiömallista siten, että pysäköintiyhtiön ainoana 
tehtävänä on pysäköinnin järjestäminen, kun taas alueellisella huoltoyhtiöllä on muitakin 
tehtäviä eikä pysäköintiä voida pitää huoltoyhtiön ydintoimintana (Virtamo 2014, s. 19). 
Pysäköintiyhtiöissäkin sopimuksia voidaan tehdä joko asunto-osakeyhtiöiden kanssa tai suo-
raan asukkaiden eli autopaikkojen käyttäjien kanssa. Pysäköintiyhtiön tapauksessakin omis-
tajina ovat usein alueen asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat yleensä velvoitettuja liittymään py-
säköintiyhtiön osakkaiksi määrätyllä osakemäärällä. Osakkeet eivät sellaisenaan kuitenkaan 
oikeuta autopaikkojen käyttöön, vaan autopaikoista tehdään vielä erilliset sopimukset. Py-
säköintiyhtiömalli on tehokas erityisesti sekoittuneen maankäytön alueella, jolloin samoja 
autopaikkoja voivat käyttää eri toiminnot. Nimettyjen autopaikkojen sijaan tällöin voidaan 
vuokrata pysäköintioikeuksia, joilla voi pysäköidä mille tahansa vapaalle autopaikalle. (Vir-
tamo 2014, s. 19–21; Wallin & Toiskallio 2009.) 
 
Keskitetyt mallit mahdollistavat eri toimintojen vuorottaispysäköinnin ja keskitetty malli 
onkin Wallinin & Toiskallion (2009) mukaan paras ratkaisu uusille alueille niin kunnossa-
pidon kuin hallinnankin kannalta. Vuorottaispysäköinnillä tarkoitetaan eri toimintojen mah-
dollisuutta hyödyntää autopaikkoja eri kellonaikoihin, eli esimerkiksi päiväsaikaan autopai-
kat ovat paikallisten yritysten työntekijöiden käytössä, kun taas illalla suurinta osaa paikoista 
käyttävät alueen asukkaat. Tonttikohtainen pysäköinti sen sijaan mahdollistaa alueen myö-
hemmän täydennysrakentamisen paremmin, kuten tämän tutkielman myöhempien lukujen 
perusteella huomataan. 
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2.2.2 Pysäköinnin toteuttamisvaihtoehdot 
Asunto-osakeyhtiön autopaikat voivat olla joko kyseisen asunto-osakeyhtiön tai osakkaan 
hallinnassa. Taloyhtiö päättää hallinnassaan olevien autopaikkojen käytöstä ja luovutuk-
sesta, kun osakashallinnassa olevien autopaikkojen luovutuksesta päättää autopaikkaosak-
keen omistaja. Yhtiö voi vuokrata hallinnassaan olevia autopaikkoja asukkaille pysäköinnin 
toteutustavasta riippuen joko liikehuoneiston vuokraamisesta annetun lain (482/1995) tai 
maanvuokralain (258/1966) mukaan. Osakashallinnassa olevat autopaikat ovat omia osak-
keitaan, jotka yleisimmin sidotaan yhtiöjärjestyksessä tietyn huoneiston hallintaan mutta 
voivat olla myös erikseen luovutettavia. (Furuhjelm & Pujals 2016, s. 11–12.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 156 §:n mukaan lähtökohtana on se, että kiinteistölle asema-
kaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat järjestetään eli rakennetaan kiinteistön ra-
kentamisen yhteydessä. Tonttikohtaisessa pysäköinnissä autopaikkojen järjestäminen tapah-
tuukin suoraviivaisesti. Sen sijaan alueilla, joilla toimii useita rakennuttajia, keskitetyn py-
säköintiratkaisun toteuttamisen vaiheistus vaatii erityistä yhteistyötä. 
 
RAKLI ry:n (2015) tekemässä kaavamääräysten kustannusvaikutusselvityksessä erilaiset 
pysäköinnin toteuttamisvaihtoehdot ovat maantasopaikoitus, erillinen pysäköintitalo, erilai-
set pihakannet, pysäköinti rakennuksen kellarissa sekä pysäköinti kallioluolassa. Kuvassa 3 
on esitetty arviot kustannusten vaihteluvälistä yhtä rakennettavaa autopaikkaa kohden, jossa 
siniset pisteet kuvaavat tyypillistä minimikustannusta, oranssit pisteet tyypillistä maksimi-
kustannusta ja harmaat pisteet kyselyihin perustuvia erikoistapausten maksimikustannuksia. 
Toteutusratkaisut etenevät vasemmalta oikealle kevyemmästä raskaampaan pysäköintirat-
kaisuun (RAKLI ry 2015.) 

 
Kuva 3: Arvio eri pysäköintitoteutusten kustannusten vaihteluvälistä, sisältää arvonlisäveron 24 % (RAKLI 
ry 2015) 
 
Kuvasta 3 huomataan, että esimerkiksi tyypilliset minimi- ja maksimikustannukset vaihtele-
vat noin 3 000 euron ja 80 000 euron välillä, kalleimman vaihtoehdon ollessa kustannuksil-
taan lähes 27-kertainen halvimpaan vaihtoehtoon nähden. Tyypillisessä asunto-osakeyhtiön 
täydennysrakentamisessa vanhat autopaikat joudutaan korvaamaan joko pysäköintitalolla tai 
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kellaripysäköinnillä, eli kustannukset saattavat nousta huomattavan suuriksi. Tällöin suuri 
merkitys on kiinteistölle tarpeellisten autopaikkojen määrä, jonka minimi määritetään ase-
makaavassa. Seuraavassa osiossa jatketaankin asukaspysäköinnin selvittämistä muun mu-
assa pysäköintipolitiikan tutkimisella. 

2.2.3 Kuntien pysäköintipolitiikka 
Maankäyttö- ja rakennuslain yksityiskohtaisissa perusteluissa 156 §:n kohdalla on todettu, 
että lainsäädännöllä ei ole tarkoitus määrittää sitovia, autopaikoituksen vähimmäismäärää 
ilmaisevia pysäköintinormeja, vaan kunnan tulee päättää asemakaavoituksessa pysäköinnin 
periaatteista huomioiden eri alueiden tarpeet (HE 101/1998). Myöskään autopaikkojen to-
teutustapaan ei lainsäädännössä oteta kantaa. Kunnilla onkin selvästi eroavia käytäntöjä py-
säköintinormien määrittämisessä, samoin kuin esimerkiksi maankäyttömaksujen alentami-
sessa täydennysrakentamishankkeissa. 
 
Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2014 hyväksytyn pysäköintipolitiikan tavoitteena 
on muun muassa poistaa pysäköinnistä täydennysrakentamiselle aiheutuvia esteitä. Täyden-
nysrakentamisen edistäminen kehittämällä uudenlaisia pysäköintiratkaisuja onkin pysäköin-
tipolitiikassa Helsingin pysäköinnin ensimmäinen tunnistettu kehittämistarve. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto 2014.) 
 
Helsingin kaupunki on edellisen kerran päättänyt asuintonttien pysäköintipaikkojen lasken-
taohjeiden päivityksestä vuonna 2015. Nykyiset laskentaohjeet perustuvat aluejakoihin sekä 
etäisyyteen lähimmästä metro- tai juna-asemasta. Asuinkerrostalojen tapauksessa esimer-
kiksi eteläisessä kantakaupungissa autopaikkoja tulee rakentaa vähintään yksi paikka 150 k-
m2:ä kohti, kun esikaupunkialueilla yli 900 metrin päässä metro- tai juna-asemasta ja yli 600 
metrin päässä runkolinjan pysäkistä autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi paikka 100 
k-m2:ä kohti. Täydennysrakentamisen kaavamuutoksissa autopaikkatarve lasketaan kaava-
alueella kaavan kokonaiskerrosalasta, eli huomioiden vanha kerrosala, vanha rakentamaton 
kerrosala sekä uusi kerrosala. (Helsingin kaupunki 2015.)  
 
Espoon kaupunki on viimeksi päivittänyt asuntojen vaatimien autopaikkojen laskentaohjetta 
kaupunginhallituksen vuoden 2017 alussa hyväksymissä pysäköinnin periaatteissa. Periaat-
teiden mukaan laskentaohjeen tavoitteena on Espoon keskusten tiiviin kaupunkirakenteen ja 
viihtyisän ympäristön mahdollistaminen. Kuten Helsingissä, laskentaohje perustuu alue-
luokitukseen sekä etäisyyteen juna- tai metroasemasta tai ydinkeskustasta. Ensimmäisen 
alueluokan keskuksissa, alle 300 metrin päässä asemasta tai ytimestä tulee rakentaa vähin-
tään yksi autopaikka 130 k-m2:ä kohti, kun taas keskusten ulkopuolella yli kilometrin etäi-
syydellä asemasta tai ytimestä autopaikkanormi on vähintään yksi autopaikka 70–85 k-m2:ä 
kohti. Myös Espoossa täydennysrakentamisalueiden autopaikkatarve lasketaan kaavaan 
merkitystä kokonaiskerrosalasta. (Espoon kaupunki 2017.) 
 
Pysäköintinormistoa on uusittu myös muissa kaupungeissa. Tampereella laadittiin pysäköin-
tipolitiikka ensimmäisen kerran vuonna 2016, Oulun kaupunki puolestaan on vuoden 2018 
alussa hyväksynyt uudet entistä väljemmät ja joustavammat pysäköintinormit. Vantaan kau-
pungilla on vuodesta 2014 lähtien ollut voimassa kokeilu, jossa on madallettu autopaikkojen 
vähimmäismäärää keskusta-alueilla alle kilometrin etäisyydellä asemasta yhteen autopaik-
kaan 130 k-m2:ä kohti. Vantaa uusii kokeilun perusteella autopaikkojen laskentaohjettaan, 
joka tulee voimaan nykyisen kokeilun päätyttyä vuoden 2018 lopussa (Vantaan Sanomat 
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2017). Pysäköintinormeista luopumista kokonaan on myös ehdotettu kohtuuhintaisen asu-
misen edistämiseksi (Rakennuslehti 2017). 
 
Lähiörakentamisen aikakaudella autopaikkatarpeen kasvamiseen varauduttiin asemakaava-
määräyksellä, jonka mukaan ainoastaan tietty osuus, tyypillisesti esimerkiksi 60 % kiinteis-
tön autopaikkavelvoitteesta tuli toteuttaa rakentamisen yhteydessä ja loput määräyksestä au-
toistumisen myötä. Käytäntö on johtanut siihen, että moniin lähiöihin on jäänyt niin sanottua 
pysäköintipaikkavelkaa, eli kaikkia asemakaavan mukaisia autopaikkoja ei ole koskaan to-
teutettu (HSL 2010). Toteuttamattomuus voi johtua siitä, että autopaikoille ei ole tullutkaan 
kysyntää, tai siitä, että suurin osa asukkaista ei halua asunto-osakeyhtiön rakentavan ja ra-
hoittavan uusien autopaikkojen rakentamista, joka jouduttaisiin mahdollisesti toteuttamaan 
kalliina rakenteellisena pysäköintinä. Näin ollen yhtiökokouspäätökselle lisäautopaikkojen 
rakentamisesta ei saada riittävää kannatusta. (Virtamo 2014, s. 43.) 
 
Jos kaavamuutoksessa uusi pysäköintinormi kattaa koko kaava-alueen, saattaa alueilla, joi-
hin on jäänyt pysäköintipaikkavelkaa, uusi normi velvoittaa rakentamaan nykyistä tilannetta 
enemmän autopaikkoja olemassa oleville asuinkerrostaloille. Tällöin täydennysrakentami-
seen lähtevälle taloyhtiölle tai rakennusliikkeelle tulee uuden kerrostalon autopaikkojen ja 
mahdollisten uudelleenrakennettavien autopaikkojen lisäksi rakennettavaksi myös vanhojen 
asuntojen rakentamatta jääneet autopaikat. (Virtamo 2014, s. 43.) Toisaalta kaavamuutok-
sella voidaan myös poistaa ikään kuin roikkumaan jääneet autopaikkavelvoitteet silloin, jos 
uusi lievempi pysäköintinormi vastaa todellisen rakentamisen määrää tai jopa alittaa sen 
(Kanerva 2018; Kokkinen 2018). Mikäli kaavamuutoksella ei muuteta olemassa olevien 
asuinkerrostalojen pysäköintinormeja, ainakin Espoon kaupungilla on tietyissä täydennys-
rakentamishankkeissa ollut lähtökohtana, että liikennesuunnittelussa varaudutaan myös van-
hoihin toteutumattomiin autopaikkoihin (Karvinen 2018). 

2.2.4 Asukaspysäköinnin tarve tulevaisuudessa 
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvissä keskusteluissa korostuvat tällä hetkellä muun muassa 
vuorottaispysäköinti, yhteiskäyttöpalvelut, liikkumisen palvelutarjonta, liikenteen päästöjen 
vähentäminen, itseohjautuvat autot ja tiestön korjausvelka. Pääkaupunkiseudulla harkitaan 
ruuhkamaksujen käyttöönottoa, lisätään kaupunkipolkupyörien käyttöä, laajennetaan metroa 
ja väljennetään pysäköintinormeja. Helsinki suunnittelee uudessa yleiskaavaehdotuksessaan 
useiden kaupungin sisääntuloväylien bulevardisointia ja näin ollen kaistojen vähentämistä 
ja nopeusrajoitusten alentamista (Helsingin kaupunki 2016b). Yleisesti näyttää siltä, että 
suuntana on yksityisautoilun vähentyminen. 
 
HSL:n (2017) pysäköintiratkaisujen tulevaisuusselvityksessä havaittiin tulevaisuuden auto-
paikkatarpeeseen vähentävästi vaikuttavia tekijöitä huomattavasti enemmän kuin sitä kas-
vattavia. Vuoteen 2030 mennessä asuntopysäköinnin autopaikkatarve voisi kaikki skenaa-
riot maksimoiden vähentyä jopa 70 %, kun vastakkaisten skenaarioiden maksimi on auto-
paikkatarpeen lisääntyminen 5 %:lla. Todennäköisimmin kokonaismuutos on näiden välissä, 
joten on erittäin todennäköistä, että autopaikkatarve tulee huomattavasti vähenemään. (HSL 
2017.)  
 
Nykyisessä maankäytön suunnittelussa varaudutaankin siihen, että nyt rakennettavia auto-
paikkoja ja pysäköintilaitoksia ei tulevaisuudessa välttämättä tarvitakaan, jolloin alue voi-
daan kaavoittaa esimerkiksi asuinrakentamiselle (mm. Rakennuslehti 2018; Espoon kau-
punki 2017). Sama koskee myös olemassa olevia suuria maantasopysäköintialueita, jotka 
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arvioidun kehityksen perusteella jäisivät vajaakäyttöisiksi. Tilanne on lähtökohtaisesti päin-
vastainen verrattuna lähiö-/aluerakentamisen aikakauden suunnitelmiin, jolloin yksityisau-
toilun oletettiin vain kasvavan, eikä esimerkiksi pysäköinnin omistuksessa ja hallinnassa 
otettu huomioon mahdollista käyttötarkoituksen muutosta, kuten luvuissa 4 ja 5 tullaan to-
teamaan. 

2.3 Omistusoikeudet ja yhteisalueen hallinta 
Kohdassa 3.1 tarkasteltiin asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen lähtökohtia, 
minkä jälkeen kohdassa 3.2 aikaisemman tiedon kuvausta jatkettiin selvittämällä asukas-
pysäköinnin järjestämisen mahdollisuuksia ja erilaisia autopaikkaratkaisuja. Koska tässä tut-
kimuksessa selvitetään täydennysrakentamista erityisesti yhteisille pysäköintialueille, on 
tarpeellista taustoittaa myös sitä, millä eri tavoin tiettyä aluetta voidaan omistusoikeudelli-
sesti hallita.  

2.3.1 Omistusoikeusjärjestelmät ja hyödykkeet 
Maanomistusoikeus ei pidä sisällään jakamatonta ja ehdotonta oikeutta hallita maata omis-
tajan haluamalla tavalla. Määtän (1999) määritelmän mukaan ”Maanomistusoikeus on pe-
rustaltaan luonnonoikeudellinen, pääosin positiivisen oikeuden kautta sisällöllisesti ja rajoil-
taan muodostuva, ajan, omistajan ja omistettavan kohteen mukaan vaihteleva, oikeutuksista 
ja velvollisuuksista muodostuva maanomistajan oikeusaseman yhteisnimitys” (Määttä 1999, 
s. 510).  
 
Kiinteistön omistusoikeuden sisältöön voidaan nähdä kuuluvan tiettyjä omistusoikeutta 
määrittäviä oikeuksia. Näitä ovat oikeus käyttää kiinteistöä, oikeus kiinteistön hyödyntämi-
seen, oikeus määrätä kiinteistöstä ja samalla rajoittaa muiden oikeutta käyttää sitä, oikeus 
kiinteistön arvoon sekä oikeus kiinteistön luovutukseen (Vitikainen 2014, s. 9; Ekbäck 
2009). Omistusoikeus on oikeudellinen instituutio, jonka sisältö määräytyy kulloinkin voi-
massa olevan lain mukaan (Ekbäck 2009). Omistusoikeuteen kuuluu kuitenkin myös esimer-
kiksi sosiaalisen sidonnaisuuden periaate, joka tarkoittaa muun muassa maankäyttöön ja ra-
kentamiseen liittyviä omistusoikeuden rajoituksia (Vitikainen 2014, s. 9). 
 
Omistusoikeusjärjestelmiksi (englanniksi property rights regimes) kutsutaan erilaisia kiin-
teistöihin liittyvien oikeuksien järjestelyjä. Omistusoikeusjärjestelmät jaetaan tyypillisesti 
kolmeen tyyppiin: yksityiset, yhteiset tai avoimen käytön alueet. Avoimessa käytössä maa-
aluetta voidaan käyttää ilman varsinaista rekisteröityä omistus- tai käyttöoikeutta, eli alue 
on vapaasti kaikkien käytettävissä. Yksityisessä omistuksessa kaikki oikeudet ovat yhdellä 
taholla. Yhteisillä alueilla tässä tarkoitetaan rajoitettua yhteistä aluetta, jonka hyödyntämi-
seen ovat oikeutettuja ainoastaan tietyt oikeutetut henkilöt, jotka yhdessä päättävät alueen 
käytöstä ja siihen liittyvistä säännöistä. (Ekbäck 2009.) Yhteisellä alueella ei tässä diplomi-
työssä kuitenkaan tarkoiteta nimenomaisesti ja pelkästään kiinteistönmuodostamislain 
(12.4.1995/554) mukaista yhteistä aluetta, joka rekisteröidään kiinteistörekisteriin muuna 
rekisteriyksikkönä ja joka kuuluu tietyin osuuksin yhteisesti usealle kiinteistölle (KML 2.1 
§; Vitikainen 2014, s. 19).  
 
Kiinteistöjen omistusoikeusjärjestelmistä on käsitteellisesti erotettava erityyppiset hyödyk-
keet.  Erilaisten hyödykkeiden hyödyntämistä voidaan tarkastella Hessin & Ostromin (2003) 
esittämällä tavalla kahden hyödykkeen käyttöön liittyvän ominaisuuden kautta. Ensimmäi-
nen ominaisuus on resurssien kuluttamisen mahdollisuus siten, että kuluttaminen vähentää 
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muiden käyttäjien mahdollisuutta kuluttaa resursseja ja hyödyntää resurssista saatavia hyö-
dykkeitä. Toinen ominaisuus on se, kuinka helppoa tai vaikeaa on muiden mahdollisten käyt-
täjien poissulkeminen hyödykkeen käyttämisestä. Kun näiden ominaisuuksien toteutuminen 
jaetaan kahteen päinvastaiseen toteumaan, saadaan yhteensä neljä erilaista hyödyketyyppiä, 
jotka on esitetty esimerkkeineen kuvassa 4. 

Kuva 4: Erilaiset hyödyketyypit omistusoikeuksien kannalta (mukaillen Hess & Ostrom 2003, kuva 1) 
 
Tämän tutkimuksen kannalta kuvan 3 yhteisresurssit ovat kiinnostavimpia. Joskus yhteisre-
surssit liitetään virheellisesti aina kuulumaan yhteisen alueen omistusoikeusjärjestelmään. 
Yhteisresurssin määritelmä ei ole kuitenkaan riippuvainen omistajasta, vaan yhteisresursseja 
voivat omistaa valtakunnalliset, seudulliset tai paikalliset hallinnot, erilaiset yhteisöt, yksit-
täiset henkilöt tai yhtiöt tai niitä voi myös käyttää avoimen käytön periaatteella kuka tahansa, 
joka siihen pystyy. (Hess & Ostrom 2003.) 
 
Pysäköintialueet voidaan sijoittaa kuuluvaksi yhteisresurssien luokkaan. Näin sen vuoksi, 
että autopaikan käyttäminen vähentää suoraan vapaana olevien autopaikkojen määrää, 
minkä lisäksi pysäköinnin rajaaminen vain tietylle joukolle aiheuttaa huomattavia kustan-
nuksia, joiden aiheuttajaksi voidaan laskea ainakin lainsäädäntö, kaavoitus ja pysäköinnin-
valvonta. Riippuen alueeseen oikeutettujen määrästä, pysäköintialueet voivat kuitenkin kuu-
lua jokaiseen kolmesta omistusoikeusjärjestelmätyypistä. Tämän diplomityön tutkimuson-
gelma liittyy nimenomaisesti yhteisiin pysäköintialueisiin, minkä vuoksi tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan pysäköintialueita taloyhtiöiden yhteisresurssina, omistusoikeudellisesti 
edellä esitettynä yhteisenä alueena. 

2.3.2 Yhteisomistus ja yhteisresurssin hallinta 
Ostrom (1990) on tutkinut yhteisresurssin hallintaa ja päätöksentekoa tapauksissa, joissa 
käyttäjät ovat riippuvaisia yhteisresurssista saatavista taloudellisista hyödyistä. Yhteisomis-
tuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen kannattavuus muihin omistusmuotoihin ver-
rattuna ei kuitenkaan edellytä riippuvuutta alueen taloudellisista hyödyistä, vaan hyödyt voi-
vat olla myös ”ylimääräisiä” (Peltola 1997, s. 30). Tutkimalla ennen kaikkea yhteisresurssin 
yhteiskäyttäjien päätöksentekoa, saadaan oleellista taustatietoa siihen, kun taloyhtiöiden yh-
teisesti hallitsemalla pysäköintialueelle suunnitellaan täydennysrakentamishanketta, josta 
saattaa olla saatavissa merkittävää taloudellista hyötyä.  
 
Perinteisten yhteisalueiden käyttöä käsittelevien mallien mukaan yhteisalueen resurssit ku-
lutetaan ennen pitkää loppuun sillä, että yhteisen hyödyn edistämisen ei nähdä olevan vaivan 
arvoista silloin, kun hyöty ei ole suoraan verrannollinen tehtyihin panostuksiin ja hyötyä on 
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saavutettavissa myös ilman omia panostuksia (Ostrom 1990, s. 6). Taloudellisesta näkökul-
masta yksityinen omistusoikeus nähdäänkin tavallisesti tehokkaimpana järjestelmänä, joh-
tuen yksityisomistuksen kannusteista sekä mahdollisuudesta minimoida ulkoiset vaikutukset 
(Ekbäck 2009). 
 
Ostrom (1990) kuitenkin osoittaa tutkimuksessaan, että on lukuisia tapauksia, joissa talou-
dellisesti merkittävää yhteisresurssia on käytetty yhteisesti menestyksekkäällä ja kestävällä 
tavalla satoja vuosia. Peltolan (1997, s. 40) mukaan kiinteistönmuodostamislain mukainen 
yhteinen alue on paras vaihtoehto alueen käytön järjestämiselle silloin, kun sillä on erityistä 
taloudellista arvoa ja merkitystä siihen oikeutetuille osakkaille. Tämä voidaan kytkeä myös 
tämän diplomityön yhteisalueen ominaisuuksiin. 
 
Riippumatta miten oikeudet on jaettu, omistusoikeuksien tulee olla selkeästi määritettyjä, 
vahvistettuja ja yksiselitteisiä ollakseen tehokkaasti päteviä. Uusklassisen taloustieteen – 
joka perustuu yksilön rationaalisen taloudellista hyötyä korostavaan päätöksentekoon – mu-
kaan vahvat omistusoikeudet ovat välttämättömiä tuotannon ja vaihdannan ja siten vaurau-
den kasvun mahdollistamiseksi (Libecap 2002). Leppäahon (1981, s. 1) mukaan yhteisen 
alueen myynti tai vuokraus tai alueeseen liittyvät riidat ovat yleisiä syitä siihen, että kyseisen 
alueen hallinnon järjestäminen on tarpeellista. Oikeuksien selkeys on myös Ostromin (1990, 
s. 90) mukaan ensimmäinen vaatimus sille, että yhteisresurssin yhteiskäyttö voi olla kestävää 
ja tehokasta. 
 
Hallinnon ja käytön järjestäminen yhteisillä alueilla on parhaiten toteutettavissa yhteisen 
alueen osakkaiden välisellä sopimuksella, mikä ei aina kuitenkaan onnistu. Alueen hallinto 
ja käyttö on oikeutettujen turvaksi ja hyödyksi mahdollista järjestää kuitenkin myös muilla 
keinoilla. (Peltola 1997, s. 32.) Suomessa yhteisresurssin hallinto voidaan kiinteistönmuo-
dostamislain mukaisen yhteisen alueen osalta järjestää yhteisaluelain (758/1989) mukaisena 
järjestäytyneenä osakaskuntana tai yhteismetsän osalta yhteismetsälain (109/2003) mukai-
sena osakaskuntana. Yksityisteiden osalta tieoikeuden haltijat voivat perustaa yksityisistä 
teistä annetun lain (358/1962) mukaisen tiekunnan päättämään muun muassa tien kunnossa-
pidosta.  

2.3.3 Institutionaalinen muutos ja päätöksenteko 
Erilaisten yhteisöjen kehitystä on selvitetty eri aikoina useissa taloustieteellisissä tutkimuk-
sissa, ja usein yhteisenä nimittäjänä on institutionaalinen muutos alkuperäisestä avoimesta 
tai yhteisestä käytöstä kohti yksityistä omistusoikeusjärjestelmää (Ekbäck 2009). Peltola 
(1997) on puolestaan tutkinut yhteisomistuksen kehitystä Suomessa ja havainnut, että vaikka 
maanomistus onkin pääsääntöisesti edennyt yhteisestä yksityiseen omistukseen, on edelleen 
käyttötapauksia, joissa yhteinen alue on taloudellisesti kannattavin omistusoikeusratkaisu, 
esimerkkinä yhteismetsien hallinta. 
 
Sysäyksen omistus- ja käyttöoikeuksien muutokselle voi antaa muun muassa teknologisen 
muutoksen, väestönkasvun, uusien tarjonnan lähteiden tai muun markkinan muutoksen 
luoma paine. Tällaisissa tapauksissa oikeusjärjestelyjä pitäisi uusia vastaamaan suurempaa 
omaisuusarvoa tai mahdollistamaan uusia keinoja taloudelliselle hyödylle. (Libecap 2002.) 
 
Ostrom (1990, s. 192–195) esittää institutionaalisen muutoksen viitekehyksen, joka kuvaa 
yksilön päätöksentekoa tilanteessa, jossa vaihtoehtona on kannattaa joko muutosta tai ny-
kyisessä tilanteessä pidättäytymistä. Yksilö valitsee lähtökohtaisesti sellaisen tilanteen, jossa 
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odotetut hyödyt ylittävät odotetut kustannukset. Päämuuttujia yksilön valinnassa ovat tiedot 
uuden tilanteen hyödyistä, kustannuksista, yhteisistä normeista ja mahdollisuuksista. Jotta 
yksilön valintaa voitaisiin luotettavasti ennustaa, kolmen ehdon tulee täyttyä: 1. Jokaisen 
päämuuttujan arvo on mitattavissa; 2. Yksilöt osaavat täydellisesti ja täsmällisesti muuttaa 
tiedot nettohyödyistä ja -kustannuksista odotetuiksi hyödyksi ja kustannuksiksi; 3. Yksilöt 
käyttäytyvät suoraviivaiseen tapaan strategisen sijaan. Jos yksilö päätyy siihen, että muutos-
tilanteen jälkeinen nettohyöty on nykyistä tilaa suurempi, on hän muutoksen kannalla. Lo-
pullinen muutos vaatii vielä yhteisten sääntöjen mukaisen määrän kannattajia taakseen. (Ost-
rom 1990, s. 192–195.) 
 
Lopullinen todennäköisyys sille, että yhteisresurssia käyttävä ja hallinoiva ryhmä tekee pää-
töksen institutionaalisesta muutoksesta, riippuu Ostromin (1990) mukaan kuudesta tekijästä. 
Tässä oletuksena on, että ulkoisella hallinnolla ei ole juurikaan vaikutusvaltaa päättää yh-
teisresurssin sisäisistä asioista. Nämä kuusi tekijää merkittävyyden perusteella järjestettynä 
ovat: 1. Suurin osa käyttäjistä on sitä mieltä, että heidän tilanteensa heikkenee ilman muu-
tosta; 2. Suurimpaan osaan käyttäjistä ehdotettu muutos vaikuttaa samalla tavalla; 3. Suurin 
osa käyttäjistä arvostaa yhteisresurssin jatkuvuutta ja haluaa olla mukana pitkäjänteisesti; 4. 
Neuvottelukustannukset käyttäjille ovat varsin pienet; 5. Useimmat käyttäjät jakavat yhteiset 
normit vastavuoroisuudesta ja luottamuksesta, jotka luovat sosiaalista pääomaa; 6. Yhteis-
resurssia yhteisesti hallinnoiva ryhmä on verrattain pieni ja vakaa. (Ostrom 1990, s. 211.) 
 
Yhteisresurssin haltijoiden yhteistä päätöstä institutionaalisesta muutoksesta voidaan tarkas-
tella myös toisella tavalla. Libecapin (2002) mukaan omistusoikeusjärjestelyt ovat pohjim-
miltaan sellaisia sopimusperusteisina lopputulemina, jotka riippuvat paljolti järjestelyn neu-
vottelukustannuksista. Lähtökohtaisesti, mitä suuremmat ovat oletetut hyödyt nykyisen ti-
lanteen muuttamisesta, sitä todennäköisempi muutos on. Muutospäätöksen tekemisen han-
kaluus kuitenkin kasvaa, eli neuvottelukustannukset ovat sitä suuremmat, mitä heterogeeni-
sempi ja suurempi asianosaisten joukko on. Tällöin eri osapuolten asemat eroavat huomat-
tavasti toisistaan esimerkiksi kustannusten ja hyötyjen jakautumisen suhteen sekä siinä, ke-
nellä on pääsy asiaan liittyvään informaatioon. Näin ollen useat selvästi tehottomat omistus-
oikeusjärjestelmät säilyvät ennallaan, kun muutosta ei saada aikaan kaikkia tyydyttävällä 
tavalla. (Libecap 2002.) 
 
Muutokset omistusoikeuksissa vaikuttavat yhteisöjen vallan ja varallisuuden jakautumiseen. 
Muutoksessa on usein sekä voittajia että häviäjiä, minkä lisäksi siihen sisältyy taloudelliseen 
arviointiin liittyviä epävarmuuksia. Ehdotetun institutionaalisen muutoksen vastaanotto riip-
puu siitä, miten eri asianosaiset näkevät asemansa uudessa tilanteessa verrattuna olemassa 
olevaan. Siinä epätavallisessa tapauksessa, että kaikki osapuolet hyötyvät muutoksesta, ja se 
on selvästi ennustettavissa, muutos voi tapahtua nopeastikin. Tavallisessa tapauksessa odo-
tetut seuraukset eivät ole kuitenkaan itsestään selviä, minkä lisäksi kaikki osapuolet eivät 
hyödy ilman kompensaatioita tai ehdotuksen muutoksia. Korvauksiin liittyvät erimielisyydet 
esimerkiksi korvauksen määrästä ja muodosta sekä saajasta ja maksajasta saattavat saada 
suuren roolin ja hidastaa muutosta. (Libecap 2002.) 
 
Pysäköintialuetta voidaan siis käsitellä yhteisresurssina, jossa autopaikat ovat hyödykkeiden 
roolissa. Jos pysäköintialuetta yhdessä hallinnoivien taloyhtiöiden asukkaat näkevät uuden 
tilanteen, jossa pysäköintialue muutetaan rakennuspaikaksi, olemassa olevaa tilannetta pa-
rempana, yhteiseen päätökseen institutionaalisesta muutoksesta voidaan päästä. Edellä esi-
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tettyjä Ostromin ja Libecapin havaintoja päätöksenteosta ja muutoksen toteutumisesta voi-
daan pitää kehikkona muutoksen analysoinnille ja ennustamiselle. Tähän institutionaalisen 
muutoksen todennäköisyyden arviointiin palataan luvun 4 tutkimustapausanalyysissa. 
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3 Tutkimustapaukset 
Edellä luvussa 2 esitettiin tämän diplomityön tutkimusongelman tausta kirjallisuustutkimuk-
sella. Ensin selvitettiin täydennysrakentamisen tavoitteita niin yhteiskunnallisesti kuin yk-
sittäisten osapuolienkin näkökulmasta sekä tarkasteltiin ennen kaikkea asunto-osakeyhtiö-
lähtöisen täydennysrakentamishankkeen päätöksentekoprosessia. Toiseksi tiivistettiin asu-
kaspysäköinnin nykytilanne pysäköinnin organisoinnin ja pysäköintipolitiikan osalta, poh-
tien myös tulevaisuuden pysäköintitarvetta. Kolmanneksi selvitettiin omistusoikeuksia, yh-
teisalueen hallintaa sekä yhteistä päätöksentekoa siinä tilanteessa, kun yhteinen alue on muu-
toksen kohteena. 
 
Tässä luvussa esitellään tätä tutkimusta varten etsityt ja selvitetyt tutkimustapaukset. Tutki-
mustapausten esittelyn jälkeen luvussa 4 tutkitaan, miten nämä kolme taustatekijää eli täy-
dennysrakentaminen, pysäköintialue ja yhteisresurssin yhteishallinto ilmenevät todellisissa 
tapauksissa. Analyysissa hyödynnetään esimerkiksi kohdan 2.3 institutionaalisen muutoksen 
viitekehystä. Analyysin tuloksissa ja johtopäätöksissä otetaan kantaa siihen, miten tapauk-
sista ilmeneviä ongelmia olisi kenties mahdollista ratkaista. Ennen analyysivaihetta tässä 
luvussa kuitenkin esitellään tapausten faktat. 
 
Tavoitteena tutkimustapausten valinnassa oli löytää mahdollisimman monta erityyppistä ta-
pausta yhteisten pysäköintialueiden täydennysrakentamisesta. Tutkimustapauksiksi valittiin 
lopulta kahdeksan tutkimusongelman kannalta kiinnostavaa tapausta. Tapausten valintakri-
teereinä olivat täydennysrakentamista estävien ongelmien merkittävyys sekä omistus- ja 
käyttöoikeusjärjestelyjen yksilöllisyys. Muutama tutkimusprosessissa vastaan tullut tapaus 
jätettiin tarkastelematta resurssien rajallisuuden sekä niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 
Suurin osa tietoon tulleista yhteisten pysäköintialueiden täydennysrakentamistapauksista 
päätyi kuitenkin osaksi tutkimusta. On siten syytä tiedostaa, että tapauksia ei ole valittu eri-
tyisen suuresta joukosta. Jo löydettyjen tapausten vähäinen määrä kuvaa sitä, että täyden-
nysrakentaminen taloyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille ei ole toistaiseksi ollut suosittua 
tai siihen liittyy hankkeet estäviä haasteita. On myös huomattava, että vain osan tämän tut-
kimuksen tapauksista ovat tutkimuksen tässä vaiheessa edenneet rakentamiseen asti. Tutki-
mustapausten etsimis- ja tiedonhakuprosessia kuvattiin tämän työn johdannon kohdassa 1.5 
 
Kaikista tapauksista esitellään kohteiden sijainti, omistus- ja käyttöoikeudet, olemassa ole-
vat ja suunnitellut pysäköintijärjestelyt sekä havaitut ongelmat. Luvussa 4 analysoidaan ta-
pauksia havaittujen ominaisuuksien perusteella ja tehdään niistä yleistäviä päätelmiä. Ta-
pauksista neljä sijaitsee Helsingissä ja neljä Espoossa, kuvassa 5 on esitetty kartalla kaikkien 
tutkimustapausten karkeat sijainnit. Yksi valituista kahdeksasta tutkimustapauksesta, 
Asunto Oy Helsingin Vuorikummun Heta, ei kuitenkaan varsinaisesti koske tämän työn 
problematiikkaa, sillä siinä pysäköintitontit olivat yksittäisten asunto-osakeyhtiöiden hallin-
nassa. Tapaus esitellään kuitenkin lyhyesti täydennysrakentamisen perustapauksena.  
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3.1 Asunto Oy Helsingin Vuorikummun Heta 

3.1.1 Sijainti ja esittely 
Asunto Oy Helsingin Vuorikummun Heta on Bonava Suomi Oy:n vuonna 2018 valmistuva 
täydennysrakentamishanke Helsingin Konalassa, osoitteessa Vähäntuvantie 7a. Hankkeessa 
rakennetaan kaksi kuusikerroksista asuinkerrostaloa kahden olemassa olevan asunto-osake-
yhtiön entisille tonteille. Kahdesta emäkiinteistöstä on muodostettu yksi uusi kiinteistö. 
Asuinkerrostalot tulevat entisten pysäköintialueiden paikalle. Kuvassa 6 on esitetty kohteen 
ajantasa-asemakaava. Uudet asuinkerrostalot ovat kaksi pistetaloa asemakaavan mukaisella 
tontilla 31. Kyseinen tontti on muodostettu omaksi kiinteistökseen, aiemmin se kuului 
kahteen emäkiinteistöön, joiden kantakiinteistöt ovat tonttien 29 ja 30 mukaiset kiinteistöt. 
(Helsingin kaupunki 2018a.) 
 
Olemassa olevat asunto-osakeyhtiöt, Asunto Oy Vähäntuvantie 7 ja Asunto Oy Vähäntuvan-
tie 9, hakivat yhdessä asemakaavamuutosta kahden asuinkerrostalon rakentamiseksi (Hel-
singin kaupunki 2016c). Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi yhtiöt möivät kiinteistöistään 
määräalat Bonava Suomi Oy:lle kaavan mukaisen tontin 31 lohkomiseen (Bonava Suomi Oy 
2018).  

3.1.2 Pysäköintijärjestelyt 
Alkuperäisessä tilanteessa molempien asunto-osakeyhtiöiden autopaikat sijaitsivat omalla 
tontilla siten, että pysäköintialueelle ei kohdistunut rasitteita muilta kiinteistöiltä. Autopaikat 

Kuva 5: Tutkimustapausten sijainti (Taustakartta: www.paikkatietoikkuna.fi) 
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olivat maantasossa, taloyhtiöiden hallinnassa ilman osakeomistusta. (Bonava Suomi Oy 
2018.) Autopaikkojen asemakaavan mukainen vähimmäismäärä oli yksi autopaikka asuntoa 
kohden (Helsingin kaupunki 2016c). 

 
Uudisrakennukset voitiin sijoittaa pysäköintialueelle siten, että molempien olemassa olevien 
taloyhtiöiden autopaikat voitiin siirtää muualle kummankin kantakiinteistön alueella. Uudis-
rakennuksen tarvitsemat autopaikat saatiin myös sijoitettua uuden tontin alueelle ilman ra-
site- tai yhteisjärjestelysopimuksia (Bonava Suomi Oy 2018). Asemakaavamuutoksessa py-
säköintinormia lievennettiin yhteen autopaikkaan 110 k-m2:ä kohden tai 0,65 autopaikkaan 
asuntoa kohden (Helsingin kaupunki 2016c). Näin ollen pysäköinnin mahduttaminen omalle 
tontille oli mahdollista ilman, että hankkeessa tarvitsi turvautua myöskään rakenteelliseen 
pysäköintiin. 

3.1.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Hanke toteutettiin kahden asunto-osakeyhtiön yhteistyössä. Periaatteessa hankkeet olisivat 
voineet olla myös erillisiä, sillä molemmat uudisrakennukset voitiin rakentaa taloyhtiön 
omien autopaikkojen alueelle siten, että korvaavat autopaikat voitiin sijoittaa toisaalle saman 

Kuva 6: Ajantasa-asemakaava, Vähäntuvantie 7a (Helsingin kaupunki 2018a) 



 

28 
 

taloyhtiön jäljelle jääneen tontin alueella. Sillä, että hanke voitiin toteuttaa yhtäaikaisesti 
kahden asunto-osakeyhtiön tontille, saavutettiin todennäköisesti kustannussäästöjä raken-
nuttajalle, mikä puolestaan yleisesti mahdollistaa korkeamman rakennusoikeuden myynti-
hinnan ja siten suuremmat tulot myös taloyhtiöille. 
 
Koska sekä alkuperäisessä että lopullisessa tilanteessa jokaisen taloyhtiön autopaikat sijait-
sevat kokonaisuudessaan omalla tontilla, ei tapauksessa ollut sellaisia yhteisten pysäköinti-
alueiden ongelmia, joita tällä tutkimuksella pyritään selvittämään. Koska hankkeessa oli 
kaksi asunto-osakeyhtiötä, haasteita aiheutti toki osapuolien lukumäärästä johtuva tarvitta-
vien neuvottelujen määrä sekä päätösten aikaansaaminen, joka voi olla vaikeaa yhdenkin 
asunto-osakeyhtiön tapauksessa, kuten luvussa 2.1 todettiin. Seuraavissa tapauksissa tarkas-
tellaan kuitenkin tarkemmin nimenomaan yhteisiä pysäköintialueita. 

3.2 Matinkylän Huolto Oy, Espoo 

3.2.1 Sijainti ja esittely 
Ensimmäinen varsinainen tutkimusproblematiikkaan liittyvä tapaus sijaitsee Espoon Matin-
kylässä. Matinkylän Huolto Oy omistaa alueella yhteensä 21 autopaikoitusaluetta, joita 
asunto- ja kiinteistöyhtiöt rasitesopimuksilla hallitsevat (Matinkylän Huolto Oy:n asiakasilta 
2018). Asian luonteesta johtuen tässä työssä käsitellään periaatteellisesti kaikkia täydennys-
rakentamiseen soveltuvia Matinkylän Huolto Oy:n omistuksessa olevia pysäköintialueita, 
ellei toisin mainita. Yksittäisenä alueena tarkastellaan korttelia 23008 (kiinteistö 49-23-8-1), 
jolla sijaitsee rasiteautopaikkoja kahdelta viereiseltä korttelilta. Kohde lähialueineen on esi-
tetty kuvassa 7. Helsingin Sanomat (2017) on lehtiartikkelissaan kirjoittanut ristiriidoista 
kyseisen pysäköintialueen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Konkreettisia hankkeita 
ei ole tällä hetkellä kuitenkaan vireillä vielä yhdenkään pysäköintialueen osalta (Peltokorpi 
2018b).  

Kuva 7: Ajantasa-asemakaava, Matinkuja 1 (Espoon kaupunki 2018b) 
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Matinkylän Huolto Oy on alueen taloyhtiöiden yhdessä omistama, voittoa tavoittelematon 
alueellinen huolto- ja isännöintiyhtiö (Matinkylän Huolto Oy 2018). Huoltoyhtiön perusti 
Rakennuskunta Haka vuonna 1968 samalla, kun Matinkylän alueen rakentaminen aloitettiin. 
Haka hoiti myös huoltoyhtiön tehtäviä 1980-luvulle saakka, jolloin huoltoyhtiön osakkeet 
luovutettiin Hakan tekemien perustamissopimusten mukaan alueen taloyhtiöille. Alkuperäi-
nen tarkoitus oli omakustannusperusteinen huoltotoiminta. (Hatakka 2009.)  
 
Matinkylä rakennettiin aluerakentamisperiaatteella kunnallistekniikkaa myöden kokonaan 
yhden rakentajan, tässä tapauksessa Rakennuskunta Hakan toimesta. Aluerakentamisella tar-
koitetaan suuren aluekokonaisuuden rakentamista, jossa maa-alueet ovat rakennusliikkeen 
omistuksessa eli kunta ei ole maan alkuperäinen omistaja. Suuri osa Espoon kasvusta 1950-
luvulta alkaen on perustunut aluerakentamiseen. Toisin kuin monet muute suuret kaupungit, 
Espoon kaupunki ei ole koskaan saanut lahjoitusmaita, joten se on nopean kasvun vaiheessa 
kaavoittanut lähinnä yksityistä maata. (Vuorela 1979, s. 95, 136, 162.) 

3.2.2 Pysäköintijärjestelyt 
Kaikki Rakennuskunta Hakan rakennuttamat taloyhtiöt ovat edelleen osaomistajina Matin-
kylän Huolto Oy:ssä. Ainoastaan yksi kiinteistöosakeyhtiö on huoltoyhtiöstä irrottautunut, 
jolloin kyseiset osakkeet on mitätöity. (Matinkylän Huolto Oy:n asiakasilta 2018). Yksittäi-
sellä taloyhtiöllä on siten epäsuora osaomistus kaikista pysäköintialueista Matinkylän 
Huolto Oy:n kautta.  
 
Pysäköintialueet ovat maantasopysäköintialueita, vaikka voimassa oleva asemakaava sallisi 
myös kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen. Matinkylän alueella on voitu poiketa järjestys-
oikeuden luvalla kaavan mukaisesta autopaikkavelvoitteesta siten, että ainoastaan 60 % au-
topaikoista on toteutettava rakentamisen yhteydessä ja loput autoistumisen tarpeen vaatiessa. 
Voimassa olevan asemakaavan mukainen autopaikkavelvoite on yksi autopaikka 80 k-m2:ä 
kohti mutta vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. (Espoon kaupunki 2018b.) 
 
Autopaikkaosakkeita ei Matinkylän Huolto Oy:n autopaikkakiinteistöillä ole, ja kukin rasit-
teenhaltijataloyhtiö vuokraa autopaikkojaan omilla periaatteillaan. Matinkylän Huolto Oy 
kiinteistönomistajana laskuttaa autopaikan haltijoilta kiinteistön omistamiseen ja muun mu-
assa valaistukseen liittyvät kulut, mutta taloyhtiöt järjestävät itse muun kunnossapidon. (Pel-
tokorpi 2018b.) 

3.2.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Matinkylän alueella on merkittävästi potentiaalia täydennysrakentamiselle, suurimmilta osin 
johtuen laajoista pysäköintikentistä. Pysäköintialueet ovat yhden tahon omistuksessa, mikä 
periaatteessa mahdollistaisi laajemmankin alueen suunnitelmallisen kehittämisen.  
  
Haasteena täydennysrakentamiselle on kuitenkin Matinkylän Huolto Oy:n hajautunut omis-
tusrakenne sekä täydennysrakentamisen hyötyjen ja haittojen jakautuminen. Koska taloyh-
tiöt eivät suoraan omista pysäköintialueitaan, eivät ne pääse myöskään suoraan rahallisesti 
niiden täydennysrakentamisesta hyötymään. Lisäksi korvattavien autopaikkojen määrä on 
niin suuri, että hankkeiden kannattavuus taloyhtiön ja rakennuttajan kannalta on helposti 
vaakalaudalla.  
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Mikäli täydennysrakentamisesta saatava rahallinen hyöty jaettaisiin suoraan kyseistä pysä-
köintialuetta rasiteoikeuden nojalla hallitseville taloyhtiöille, se asettaisi Matinkylän Huolto 
Oy:n osakkeenomistajat eriarvoiseen asemaan ja olisi mahdollisesti osakeyhtiölain yhden-
vertaisuusperiaatetta vastaan (OyL 7 §). Matinkylän Huolto Oy:n asiakasillassa 12.3.2018 
esitetyissä puheenvuoroissa tämä huomioitiin erityisesti niiden osakasyhtiöiden suunnalta, 
jotka eivät tilaa palveluita Matinkylän Huolto Oy:ltä. Ainakin osa osakasyhtiöistä tässä vai-
heessa vaatiikin hyödyn jakamista kaikille osakkaille osingon muodossa. Tämän lisäksi Ma-
tinkylän Huolto Oy pitää oikeudenmukaisena sitä, että laatutason parannuksen autopaik-
koihinsa saavat taloyhtiöt osallistuisivat uusien autopaikkojen rakentamiskustannuksiin 
(Peltokorpi 2018a). Osa osakkaiden edustajista kuitenkin kyseenalaistaa sen, että rasiteoi-
keuden haltija joutuisi maksamaan autopaikoista mutta voitto menisi kiinteistön omistavalle 
Matinkylän Huolto Oy:lle (Helsingin Sanomat 2017; Matinkylän Huolto Oy:n asiakasilta 
2018, osakkaiden edustajien puheenvuorot). 
 
Matinkylän Huolto Oy:n omistamien pysäköintialueiden täydennysrakentamista on myös 
haastavaa käsitellä kokonaisuutena, sillä eri pysäköintialueet ja niiden käyttöön oikeutetut 
taloyhtiöt ovat hyvin erilaisia. Osalla pysäköintialueista on täydennysrakentamispotentiaa-
lia, osa taas on yksinkertaisesti liian pieniä täydennysrakentamiseen (Espoon kaupunki 
2018b). Lisäksi taloyhtiöiden asema yhtä aikaa osakkeenomistajina ja rasiteoikeuden halti-
joina aiheuttaa selvästi ongelmia oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyssä. Luvussa 4 
tapausten käsittelyä jatketaan ongelmien analyysilla, josta pyritään johtamaan suuntaa sille, 
miten esimerkiksi Matinkylän Huolto Oy:n pysäköintialueille täydennysrakentamisen haas-
teita olisi mahdollista ratkaista.  

3.3 Siltamäen Huolto Oy, Helsinki 

3.3.1 Sijainti ja esittely 
Toinen tässä diplomityössä käsiteltävä alueellinen huoltoyhtiö, Siltamäen Huolto Oy, toimii 
Helsingin Siltamäessä. Siltamäen Huolto Oy omistaa kahdeksan asemakaavan mukaista au-
topaikkatonttia, jotka on korostettu keltaisella värillä kuvaan 8. Siltamäen alueen täydennys-
rakentamisesta on aiemmin tehty luonnoksia (Fogdell et al. 2009; Lehti 2010) ja hyöty- ja 
kustannuslaskelmia (Kuronen et al. 2011). Lisäksi asukkaita on pyritty aktivoimaan täyden-
nysrakentamiseen havainnollistavalla Siltamäki-pelillä (Helsingin kaupunki 2017b). Konk-
reettisia täydennysrakentamishankkeita ei ole kuitenkaan ollut vireillä, eikä alueen alkupe-
räisiin asemaavoihin ole haettu muutosta miltään osin (Helsingin kaupunki 2018a). 
 
Siltamäen Huolto Oy on perustettu vuonna 1969 Siltamäen aluerakentamisen yhteydessä. 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy rakensi vuosina 1968–1974 Siltamäkeen 44 asuinker-
rostaloa, joista muodostettiin 7 asunto-osakeyhtiötä. Syntyhistoria on siten samankaltainen 
Matinkylän Huolto Oy:n sekä useiden muiden alueellisten huoltoyhtiöiden kanssa. Silta-
mäen Huolto Oy on omakustannusperiaatteella toimiva, voittoa tavoittelematon yritys. 
Huoltoyhtiön omistavat alueen asunto-osakeyhtiöt, autotalliyhtiöt sekä ostoskeskusyhtiö. 
Huoltoyhtiö tarjoaa sekä isännöinti- että kiinteistönhoitopalveluja muillekin kuin omistaja-
taloyhtiöilleen. (Nordman 2010.) 

3.3.2 Pysäköintijärjestelyt 
Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu ne tontit, joiden autopaikkoja tulee sijoittaa 
kullekin autopaikkakorttelille. Yksi autopaikkatontti, korttelissa 40005, on osoitettu liike-
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keskuskiinteistön autopaikoille. Muut autopaikat on osoitettu asuinkerrostalotonteille. (Hel-
singin kaupunki 2018a.) Autopaikkojen vuokraus hoidetaan isännöitsijätoimiston kautta 
(Siltamäen Huolto Oy 2011). Autopaikan voi vuokrata jonotussysteemillä miltä tahansa Sil-
tamäen Huolto Oy:n omistamalta pysäköintialueelta (Helsingin kaupungin edustaja 2018).  
 
Siltamäen asemakaavoitus jaettiin alueen suunnitteluvaiheessa kahteen osaan. Itäisen puo-
liskon kaava hyväksyttiin vuonna 1968 ja jälkimmäinen vuonna 1971. Koko alueella auto-
paikkojen vähimmäisvelvoite on yksi autopaikka asuntoa kohti. Ensimmäisen kaavan vah-
vistamisen jälkeen rakentamisaikana laaditun kyselyn perusteella jälkimmäiseen asemakaa-
vaan tehtiin määräys, jonka mukaan maistraatin luvalla autopaikkavelvoitteesta vain 60 % 
tuli rakentaa heti, ja loput sitä mukaan kuin maistraatti vaatii. Kaksikerroksinen pysäköinti-
talo jäi näin ollen toteuttamatta eteläisimmälle pysäköintitontille, vaikka kaava sen olisi sal-
linut ja sallii edelleen. (Fogdell et al. 2009.)  

Kuva 8: Siltamäen Huolto Oy:n omistamat autopaikkatontit, ajantasa-asemakaava (Helsingin kaupunki 2018a) 
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Maantasoautopaikkojen lisäksi Siltamäen Huolto Oy omistaa 64 autotalliosaketta, joita se 
vuokraa asukkaille (Siltamäen Huolto Oy 2011). Loput autotalliosakkeet ovat alueen asuk-
kaiden tai muiden yksityisten tahojen omistuksessa, vapaasti eteenpäin myytävissä ja vuok-
rattavissa. Autotalliyhtiöt Siltavaja Oy, Siltamäen Autosuojat Oy sekä Siltakylän Autotallit 
Oy ovat vuokranneet autotallien alla olevan maan Siltamäen Huolto Oy:ltä pitkäaikaisilla 
vuokrasopimuksilla. Nämä 50 vuoden maanvuokrasopimukset umpeutuvat vuoden 2023 lo-
pussa (Alma Talent Tietopalvelut 2018a). 
 
Samaan tapaan kuin Matinkylän Huolto Oy:n tapauksessa, asunto-osakeyhtiöt omistavat siis 
epäsuorasti omistusosuuksiensa suhteessa kaikkia pysäköintialueita. Asemakaavan mukai-
sesti perustetut rasitesopimukset oikeuttavat autopaikkoihin ainoastaan tietyillä pysäköinti-
alueilla. Siltamäen Huolto Oy toimii maanomistajana ja isännöitsijänä kuitenkin niin, että 
autopaikan voi saada jonottamalla miltä tahansa pysäköintialueelta. 

3.3.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Kuten Matinkylässä, myös Siltamäessä väljillä pysäköintialueilla on suuri rakentamispoten-
tiaali. Siltamäen Huolto Oy alueen suurimpana maanomistajana on merkittävässä roolissa 
tulevissa mahdollisissa täydennysrakentamishankkeissa. Yhtiön omistusrakenne on kuiten-
kin alusta alkaen ollut pirstaloitunut. Lisähaastetta ja lisäosapuolia pysäköintialueille raken-
tamiseen tuovat myös autotalliyhtiöt ja niiden osakkeenomistajien suuri määrä. 
 
Täydennysrakentamisessa tulee aina vastaan uuden rakentamisen sovittaminen olemassa 
olevaan ympäristöön. Siltamäki on Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi 
aluekokonaisuudeksi (Helsingin kaupunki 2018a). Näin ollen uuden rakentamisen ympäris-
töön sovittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikä voi myös vaikuttaa hankkeen 
kannattavuuteen. 
 
Siltamäessä muita alueita enemmän haasteita aiheuttaa myös asuntojen alhainen hintataso. 
Vertailtaessa kerrostaloasuntojen keskihintoja postinumeroalueittain vuonna 2017 Helsin-
gissä, huomataan, että Siltamäkeä alhaisempi keskihinta oli vain Jakomäki-Alppikylä (1987 
e/k-m2) ja Kontula-Vesala (2177 e/k-m2) -postinumeroalueilla. Siltamäen keskihinta oli 
2321 e/k-m2, kun koko Helsingissä kerrostaloasuntojen keskihinta oli 4528 e/k-m2. (Tilas-
tokeskus 2018.) Täydennysrakentamisen kannattavuus ei ole siten ollenkaan varmaa. Kuro-
sen et al. (2011) tutkimuksen mukaan yksityinen sektori pitää Siltamäen kehittämistä kiin-
nostavana vain, jos aluetta käsitellään kokonaisuutena yksittäisten taloyhtiöiden sijaan. Näin 
hankkeet voisi saada kannattavaksi. Maanmyynnistä saadun tulon jakautuminen on kuiten-
kin samaan tapaan ongelmallista Siltamäessä kuin Matinkylässäkin, eli tässä tapauksessa 
rakennuttajalle kannattava hanke ei välttämättä tarkoita taloudellista hyötyä niille taloyhti-
öille, joiden naapuriin täydennysrakentamista toteutettaisiin. 

3.4 Niittykummun hiekkakentät, Espoo 

3.4.1 Sijainti ja esittely 
Seuraava tutkimuksessa käsiteltävä tapaus sijaitsee Espoon Niittykummussa. Kyseisen py-
säköintialueen problematiikkaa on käsitelty aiemminkin (ks. Niemi 2017). Tämä pysäköin-
tialue jakautuu kahteen asunto-osakeyhtiöiden yhteisesti omistamaan autopaikkatonttiin 
(kaavassa AP). Korttelille 15038 (kiinteistö 49-15-38-1) on kaavassa osoitettu autopaikkoja 
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yhteensä kolmesta korttelista (neljä asunto-osakeyhtiötä) ja korttelille 15049 (kiinteistö 49-
15-49-1) yhteensä kahdesta korttelista (kaksi asunto-osakeyhtiötä). Kyseiset taloyhtiöt omis-
tavat pysäköintialueet määräosin, autopaikkojen lukumäärien suhteessa. Espoon kaupunki 
on luovuttanut pysäköintialueet asunto-osakeyhtiöille korvauksetta vuonna 1999. Omistus-
oikeuden siirto on tehty ylläpidon sujuvoittamiseksi. (Kulmala 2018.) Kyseiset korttelit 
15038 ja 15049 on esitetty asemakaava-kartalla kuvassa 9. 
 

 
Kuva 9: Ajantasa-asemakaava (Espoon kaupunki 2018b) 
 
Alueen kaavamuutos aloitettiin samaan aikaan Niittykummun metrokeskuksen kaavahank-
keen kanssa vuonna 2011. Hiekkakenttien alue erotettiin kuitenkin muusta kaava-alueesta 
maankäyttösopimusneuvottelujen ongelmallisuuden vuoksi. Niittykummun metrokeskuksen 
kaava tuli lainvoimaiseksi 18.12.2013, mutta pysäköintialueen kaavoitus on edelleen kesken 
(Espoon kaupunki 2018a). Espoon kaupungin tavoitteena on kaavoittaa kaavamuutosalu-
eelle 5 asuinkerrostaloa, joiden yhteenlaskettu kerrosneliömäärä olisi noin 16 000 k-m2. 
Alue on keskeisellä paikalla, ja sen kehittäminen onkin Niittykummun keskustan kannalta 
tärkeää. (Kulmala 2018.) 

3.4.2 Pysäköintijärjestelyt 
Ratkaisua autopaikkojen järjestelyyn on haettu usealla tavalla. Ensimmäinen vaihe oli uuden 
pysäköintilaitoksen rakentaminen kaupungin omistamalle alueelle. Tästä luovuttiin kustan-
nussyiden vuoksi. Seuraavassa vaiheessa ratkaisua haettiin yhdistelmäratkaisusta, jossa osa 
paikoista olisi sijoitettu Merituulentien varren uudisrakennusten pysäköintitiloihin ja osa 
pintapaikoituksen kaupungin LPA-alueelle. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan saanut asunto-osa-
keyhtiöissä kannatusta. Olisi myös ollut mahdollista jättää nykyiset autopaikat olemassa ole-
vaan tilanteeseen ja lähteä muuttamaan kaavaa toisella tavalla. Tämä vaihtoehto oli kuiten-
kin kaikkien osapuolten mielestä huono, eikä se tullut tarkempaan tarkasteluun. (Kulmala 
2018.) 
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Viimeisimmässä ehdotuksessa, jonka asunto-osakeyhtiöt ovat näillä näkymin myös hyväk-
symässä, ongelma ratkaistaan maanvaihdolla siten, että yhtiöille tarjotaan korvaavat paikat 
toisaalta. Olemassa olevat autopaikkatontit luovutettaisiin kaupungille ja kaupunki toteut-
taisi yhtiöille uuden LPA-alueen valmiiksi, pääosin maantasopysäköintinä. Asukkaat saisi-
vat näin ollen uudet, nykyvaatimukset täyttävät paikat, kun taas kaupunki saa nykyiset py-
säköintialuekiinteistöt täydennysrakentamiskäyttöön. (Kulmala 2018.) 
 
Uudessa ratkaisuehdotuksessa taloyhtiöt eivät saa kaavoituksesta rahallista korvausta, vaan 
saavat paremmat eli hyväkuntoiset ja lähempänä asuntojaan olevat autopaikat. Neuvotte-
luissa hankaluuksia on aiheuttanut se, että asukkaat ovat odottaneet saavansa omistamastaan 
maasta maanmyyntituloja sen lisäksi, että heille rakennetaan korvaavat paikat. Kaupungin 
ja suunnittelussa mukana olleen yrityksen mukaan maanmyyntitulot kuitenkin kuluisivat 
käytännössä kokonaan uusiin korvaaviin autopaikkoihin, mikäli asukkaat ne itse joutuisivat 
rakentamaan. (Niemi 2017; Kulmala 2018.) 
 
Suuremman pysäköintialueen eli korttelin 15038 autopaikat tullaan osittain sijoittamaan 
muualle, mutta alueelle tulee jäämään myös maanpintapysäköintiä, joka perusparannetaan 
kaupungin toimesta. Tässä syynä on etenkin rakentamiselle huono maaperä, joka nostaisi 
rakentamiskustannukset liian suuriksi. Suunnitellun uuden asuinrakentamisen määrästä ei 
ole kuitenkaan jouduttu tinkimään. (Kulmala 2018.) 
 
”Kompromisseja tuossa on joutunut tekemään sen verran, että ei se lopputulos tule olemaan 
niin hyvä kuin se voisi olla – – kieltämättä tuosta länsipäästä vähän puolivillainen ratkaisu 
tulee.” (Kulmala 2018.) 

3.4.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Neuvottelujen kannalta ongelmallista on ollut neuvotteluosapuolien suuri määrä sekä uudel-
leensijoitettavien parkkipaikkojen määrä. Ongelman ydin onkin projektipäällikkö Jarmo 
Kulmalan mukaan ollut siinä, että asunto-osakeyhtiöillä on suuret odotukset omasta aluees-
taan ja sen arvostuksesta siihen nähden, miten kaupunki tilanteen näkee. Yhtiöillä on kui-
tenkin halu kehittämiseen ja ymmärrys siitä, että nykyinen sijainti ei ole etäisyyksien puo-
lesta heille mikään optimipaikka. (Kulmala 2018.) 
 
Pakkokeinoja tilanteen ratkaisemiseksi on myös pohdittu, mutta tähän ei ole haluttu lähteä. 
Yhden asukasedustajan mukaan pysäköintialueiden lunastaminen olisi kuitenkin noussut 
esiin jo ensimmäisissä neuvotteluissa (Niemi 2017). Katualue olisi todennäköisesti lunas-
tettu, jos katualueen muodostumisesta ei olisi yhden taloyhtiön kanssa päästy yhteisymmär-
rykseen (Kulmala 2018).  
 
Kulmalan mukaan oleellisinta neuvottelujen etenemisessä on ollut se, että kaikkien asunto-
osakeyhtiöiden kanssa on neuvoteltu erikseen ja taloyhtiöiden omia intressejä on huomioitu 
tasapuolisesti. Etenkin kiinteistön 49-15-38-1 omistajataloyhtiöiden kanssa neuvottelut ovat 
onnistuneet hyvin ja kaikille on lopulta löydetty yksilöllisesti tyydyttävä ratkaisu. (Kulmala 
2018.) 
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3.5 Isännöintiväylä Oy, Espoo 

3.5.1 Sijainti ja esittely 
Seuraava tapaus sijaitsee myös Espoossa, Espoonlahden kaupunginosassa, tulevan Kiven-
lahden metroaseman kupeessa, samoin kuin Niittykummun hiekkakenttien tapaus Niitty-
kummun metroaseman vieressä. Isännöintiyhtiö Isännöintiväylä Oy omistaa Espoonlahden 
alueella runsaasti autopaikkakiinteistöjä. Kahdella vierekkäisellä Isännöintiväylä Oy:n 
omistamalla autopaikkatontilla ja niiden ympäristössä on vireillä Kivenlahden metrokeskuk-
sen asemakaavahanke kaupungin aloitteesta. Heinäkuussa 2017 nähtäville asetetun kaava-
ehdotuksen mukaan näille yhteensä noin 11 200 m2:n pysäköintialueille on tarkoitus kaa-
voittaa keskustatoimintojen korttelialue sekä osa asuinkerrostalojen korttelialuetta, yhteensä 
noin 40 000 k-m2:n verran. (Espoon kaupunki 2018b.) Kaavahanke edellyttää sopimuksen 
tekemistä maanomistajan kanssa, mutta se, miten pysäköinti, omistus ja arvonnousun jakau-
tuminen tullaan Isännöintiväylä Oy:n omistamilla pysäköintikiinteistöillä ratkaisemaan, on 
alkuvuodesta 2018 vielä työn alla (Kokkinen 2018).   
 
Käsittelyssä oleva alue kattaa kaksi voimassa olevan asemakaavan mukaista korttelia (34015 
ja 34016) ja kiinteistöä (49-34-15-1 ja 49-34-16-1). Toinen kortteli on AP-kaavamerkinnällä 
(autonsäilytyspaikkojen korttelialue) ja toinen kortteli LPA-kaavamerkinnällä (autopaikko-
jen korttelialue). (Espoon kaupunki 2018b.) Voimassa oleva asemakaava kohteista eli kort-
teleista 34015 ja 34016 on esitetty kuvassa 10. 
 

 
Kuva 10: Ajantasa-asemakaava, Kivenlahti (Espoon kaupunki 2018b) 
 
Molemmat kiinteistöt ovat paikallisen isännöintiyhtiön, Isännöintiväylä Oy:n omistuksessa. 
Isännöintiväylä Oy:n omistavat paikalliset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. (Kokkinen 
2018.) Isännöintiväylä Oy on syntynyt Kivenlahden Huolto Oy:stä, joka möi huolto- ja sii-
voustoiminnat Kehäyhtiöt Oy:lle vuonna 1996 (Helsingin Sanomat, 1996). Autopaikkatontit 
jätettiin kuitenkin isännöintiin keskittyvälle yhtiölle, uudelta nimeltään Isännöintiväylä 
Oy:lle (Alma Talent Tietopalvelut 2018b). 
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Kivenlahden Huolto Oy:n syntyhistorian voidaan olettaa olevan samankaltainen muiden alu-
eellisten huoltoyhtiöiden kanssa, sillä Espoonlahtikin toteutettiin aluerakentamisperiaat-
teella 1970-luvun alusta lähtien. Kunnalla ei tähän aikaan ollut juurikaan kokemusta suurten 
alueiden kunnallistekniikan rakentamisesta, minkä vuoksi aluerakentamissopimuksiin pää-
dyttiin. Rakentajina Espoonlahdessa 1970-luvulla toimivat Keskus-Sato Oy, Asuntosäätiö 
sekä Polar-rakennusosakeyhtiö. (Vuorinen 2016)  

3.5.2 Pysäköintijärjestelyt 
Autopaikkoja on voimassa olevassa kaavassa osoitettu yhteensä kuudelle eri korttelille. 
Näillä kiinteistöillä on olemassa olevat rasitteet pysäköintialuekiinteistöihin. Kaikki taloyh-
tiöt, joilla on rasiteoikeus pysäköintialueelle, ovat myös maanomistajana toimivan isännöin-
tiyhtiön osakkaita. (Kokkinen 2018.) On syytä muistaa, että rasitteenhaltijataloyhtiöillä ei 
ole kuitenkaan minkään säännöksen edellyttämää velvollisuutta hankkia isännöintiä pysä-
köintialueet omistavalta isännöintiyhtiöltä, vaikka olisivatkin edelleen kyseisen yhtiön osak-
kaina. 
 
Kuten useissa muissakin aluerakentamishankkeissa, myös tällä alueella asemakaavan mu-
kaisista autopaikoista on rakentamisen yhteydessä edellytetty toteutettavaksi vain 60 %. Lo-
put autopaikat ovat jääneet rakentamatta. (Kokkinen 2018.) 

3.5.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Kaupungin lähtökohtana kehittämiselle on se, että nykyisten autopaikkojen haltijoiden kan-
nalta toiminnallisuus säilyy, eli olemassa olevien autopaikkojen tilalle tarjotaan uudet auto-
paikat toisaalta. Kaupungin pyrkimys on saada uudet autopaikat mahdollisuuksien mukaan 
nykyisiä autopaikkoja lähemmäs asuntoja. Suunnitelmat ja neuvottelut ovat kuitenkin vielä 
alkuvaiheessa, joten pohdintaan tullee useita vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. (Kokkinen 
2018.) 
 
Neuvotteluasetelma on kaupungin näkökulmasta lähtökohdaltaan yksinkertainen, sillä ainoa 
suora neuvotteluosapuoli on maanomistajana toimiva isännöintipalveluja tarjoava yhtiö, 
Isännöintiväylä Oy (Kokkinen 2018). Rasiteoikeudet autopaikoille ovat kuitenkin edelleen 
asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöillä, joten asunto-osakeyhtiöt ovat myöskin väistämättä neu-
votteluissa mukana sekä isännöintiyhtiön omistajina että rasiteoikeuden haltijoina. 
 
Haastetta kaavoituksellisesti tuo autopaikkojen suuri määrä, joka tällaisessa tiivistämishank-
keessa tarkoittaa todennäköisesti niiden korvaamista kalliimmalla rakenteellisen pysäköin-
nin ratkaisuna. Neuvottelut saattavat hankaloitua myös siinä tapauksessa, mikäli taloyhtiöt 
haluavat saada myös voimassa olevan pysäköintinormin mukaiset rakentamatta jääneet au-
topaikat toteutetuksi. Kaupungin näkemys kuitenkin on se, että vain nykyiset autopaikat kor-
vataan uusilla. Koska rakenteilla olevan metron myötä pysäköintinormia tullaan lieventä-
mään joka tapauksessa, asia saattaa ratketa sillä, että tuleva pysäköintinormi tulee vastamaan 
olemassa olevien autopaikkojen määrää. Vaihtoehtona on myös sijoittaa toteutumattomat 
rasitteet muualle, mutta rasitteen mukaisten paikkojen rakentaminen ja kuntoonpano tapah-
tuisi rasiteoikeuden haltijoiden kustannuksella. (Kokkinen 2018.) 
 
Espoon kaupungin suunnitelmien mukaan Kivenlahteen on metron pääteasemaa varten ra-
kennettava noin tuhat liityntäpysäköintipaikkaa. Alueella on harkittu pysäköinnin toteutta-
mista vuorottaispysäköintiperiaatteella, mutta toistaiseksi sen ongelmat on nähty hyötyjä 
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suuremmiksi. Osa liityntäpysäköintipaikoista kuitenkin saattaa tulla vuorottaispysäköinti-
käyttöön. (Kokkinen 2018.) 

3.6 Matinkylän Liikekiinteistö Oy, Espoo 

3.6.1 Sijainti ja esittely 
Matinkylän vanha ostoskeskus sijaitsee Espoon Matinkylässä, osoitteessa Matinkatu 22, 
kiinteistöllä 49-23-17-1. Kiinteistön omistaa Matinkylän Liikekiinteistö Oy. Pohjola Raken-
nus Oy Uusimaa on kiinteistön omistajan valtuutuksella hakenut asemakaavan muutosta. 
Kaksikerroksinen ostoskeskus on rakennettu vuonna 1977 ja kaavahanke kiinteistön uudis-
tamiseksi on ollut vireillä vuodesta 2008 lähtien. Uusin kaavaehdotus oli nähtävillä loka-
kuussa 2017, ja näyttää siltä, että kaavamuutos saadaan vuonna 2018 lainvoimaiseksi, jos 
kaavasta ei valiteta (Marttinen 2018; Espoon kaupunki 2018c.)  Voimassa oleva asemakaava 
alueelta on esitetty Kuva 11 11, jossa kyseinen ostoskeskus on ympyröity. 
 

 
Kuva 11: Ajantasa-asemakaava, Matinkylän vanha ostoskeskus (Espoon kaupunki 2018b). 
 
Ostoskeskuksen tilalle ollaan kaavoittamassa kolmen kerrostalon asuinkerrostalokorttelia, 
jonka yhteenlaskettu rakennusoikeus olisi 13 820 k-m2 (Espoon kaupunki 2018c). Kaavoitus 
on viivästynyt pääasiassa autopaikkajärjestelyistä johtuvien erimielisyyksien vuoksi, minkä 
vuoksi maankäyttösopimusta ei ole saatu aikaan (Länsiväylä 2014). 

3.6.2 Pysäköintijärjestelyt 
Ostoskeskuskiinteistöllä on asemakaavan mukaisia rasiteautopaikkoja neljältä naapurikort-
telilta yhteensä noin 140 kappaletta (Länsiväylä 2014). Uudesta suunnitellusta, kaksikerrok-
sisesta pysäköintilaitoksesta naapuritaloyhtiöiden rasitepaikat vievät noin puolet, kun loput 
ovat uusien asuinkerrostalojen autopaikkoja (Marttinen 2018).  
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Uudessa kaavaehdotuksessa pysäköintinormia on aiemmasta väljennetty huomattavasti. 
Voimassa olevassa kaavassa autopaikkoja on täytynyt toteuttaa yksi autopaikka 80 k-m2:ä 
kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Uudessa kaavassa velvoite olisi 
yksi autopaikka 130 k-m2:ä kohti ja vähintään 0,5 autopaikkaa asuntoa kohti. Toisaalta voi-
massa olevassa kaavassa on annettu mahdollisuus järjestysoikeuden salliessa toteuttaa ra-
kentamisen yhteydessä vain 60 % autopaikoista ja loput välittömästi sitä mukaa kuin autois-
tumisen tarve vaatii, jos järjestysoikeus näin määrää. (Espoon kaupunki 2018b.) 

3.6.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Koko liikekeskus ja myös pysäköintilaitos on sellaisenaan elinkaarensa päässä, mikä tarkoit-
taisi joka tapauksessa rakennusten laajaa peruskorjausta (Espoon kaupunki 2018c; Marttinen 
2018). Hankkeen kehittäjä kokee, että rasiteoikeuden haltijoiden tulisi osallistua uudelleen-
rakentamiskustannuksiin, koska vanhan pysäköintilaitoksen peruskorjaus olisi välttämätön 
parin vuoden sisällä, ja rasiteoikeuden haltijan tavallisestikin osallistuttava rasitealueen kun-
nossapitoon. Vanhoissa rasitesopimuksissa ei ole tällaisten peruskorjaus- tai uudelleenra-
kennuskustannusten jakautumisesta kuitenkaan sovittu. Rasiteoikeuden haltijat eivät puoles-
taan halua olla hankkeessa maksumiehinä, sillä taloudellista hyötyä he eivät hankkeesta 
saisi. Neuvotteluissa ollaan kuitenkin saamassa molempien osapuolien hyväksymä ratkaisu, 
mikä on ollut edellytys kaavahankkeen etenemiselle. (Marttinen 2018.)  

3.7 Asunto Oy Lassinkaari, Helsinki 

3.7.1 Sijainti ja esittely 
Yksi esimerkki onnistuneesta usean taloyhtiön omistamalle pysäköintialueelle toteutetusta 
täydennysrakentamishankkeesta on Asunto Oy Lassinkaari Helsingin Lassilassa. Vuonna 
2016 valmistunut viisikerroksinen asuinkerrostalo rakennettiin kolmen taloyhtiön yhteisesti 
suoraan omistamalle, hiekkapohjaiselle pysäköintitontille (Itkonen 2018). 
 
Kohteen osoite on Laurinniityntie 2 ja kiinteistötunnus 91-29-195-5. Uuteen rakennukseen 
rakennettiin yhteensä 48 asuntoa, kaavan sallima rakennusoikeus on 3500 k-m2. Rakennuk-
sen alle rakennettiin kaksikerroksinen maanalainen pysäköintihalli, jonne sijoitettiin uuden 
taloyhtiön autopaikat sekä niiden olemassa olevien taloyhtiöiden vanhat autopaikat, joiden 
pysäköintitontille uusi rakennus rakennettiin. (Helsingin kaupunki 2018a.) Kuvassa 12 on 
esitetty hanketta varten laadittu, vuonna 2008 voimaantullut asemakaava. Uusi, vanhan py-
säköintialueen tilalle rakennettu rakennus sijaitsee korttelin 29195 itäreunan kaarevalla ra-
kennuspaikalla. 
 
Heräte hankkeeseen tuli peruskorjauskustannusten kattamisesta sekä olemassa olevan pysä-
köintialueen kunnostustarpeesta. Kaikilla kolmella taloyhtiöllä oli sama isännöitsijätoimisto, 
joka alkoi hoitaa projektia alusta alkaen. Hankkeeseen tilattiin alustavat suunnitelmat yksi-
tyiseltä arkkitehtitoimistolta, tehtiin isännöitsijän toimesta karkeat laskelmat hankkeen kan-
nattavuudesta ja kysyttiin kaupungin kantaa täydennysrakentamiseen. Näiden jälkeen kaa-
vamuutoksen hakeminen hyväksytettiin kaikissa kolmessa taloyhtiössä, ja kaupunki toteutti 
kaavamuutoksen noin vuosi kaavamuutoksen hakemisen jälkeen. (Itkonen 2018; Helsingin 
kaupunki 2018b.) 
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Kuva 12: Ajantasa-asemakaava, kortteli 29195 (Helsingin kaupunki 2018a) 
 

3.7.2 Pysäköintijärjestelyt 
Alkuperäinen pysäköintialue oli asemakaavassa merkitty autopaikkojen korttelialueeksi, 
jolle sai sijoittaa autopaikkoja kyseisen korttelin kiinteistöiltä. Autopaikat oli jaettu keski-
näisellä, rakennusluvan mukaisella rasitesopimuksella. Autopaikkakiinteistö oli rasiteoikeu-
den haltijoiden yhteisessä omistuksessa. (Itkonen 2018.) 
 
Täydennysrakentamisen edellytyksenä oli, että hankkeen yhteydessä olemassa olevat auto-
paikat korvataan hallipaikoilla. Olemassa olevat kolme asunto-osakeyhtiötä toimivat yh-
dessä uuden asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina, tontti sijoitettiin uuteen yhtiöön apport-
tina. Vanhojen taloyhtiöiden korvattavat autopaikat vietiin uuden taloyhtiön yhtiöjärjestyk-
seen siten, että taloyhtiöt säilyttivät omat autopaikat itsellään. Muu osakepääoma myytiin 
eteenpäin. Tämän lisäksi uuden yhtiön kanssa tehtiin rasitesopimukset rakennusrasitteista. 
Yhtiöjärjestykseen merkittiin myös, että uuden taloyhtiön hallituksen yhtenä jäsenenä toimii 
kolmen vanhan taloyhtiön yhdessä nimittämä edustaja. Tällä pyrittiin varmistamaan, että 
tieto kulkee taloyhtiöiden välillä ja että rasitepaikkojen haltijoiden tarpeet tulevat huomioi-
duksi. (Itkonen 2018.) 

3.7.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Asunto Oy Lassinkaaren hanke vietiin isännöitsijävetoisesti alusta loppuun. Taloyhtiöiden 
hallitusten ja yhtiökokousten vastuulle jäi näin päätöksenteko oman taloyhtiönsä osalta. 
Hankkeen koordinointia helpotti se, että sama isännöitsijätoimisto hoiti kaikkien taloyhtiöi-
den isännöintiä. Näin osapuolien määräkin pysyi mahdollisimman pienenä. (Itkonen 2018.) 
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Kyseinen hanke on hyvä esimerkki siitä, että kaavoitus ei ole välttämättä aina suurin tekijä 
hankkeen viivästymisessä. Tässä tapauksessa kaavoitus kesti vain vuoden, mutta rakentami-
nen viivästyi silti. Syynä viivästymiselle oli pääasiassa rakennuttajien vähäinen kysyntä. En-
simmäiseksi toteuttajaksi valittu yritys vetäytyi kyseisen kaltaisesta liiketoiminnasta neljä 
kuukautta kiinteistön ostamisen jälkeen, minkä jälkeen uutta ostajaa etsittiin useita vuosia. 
Lopulta lopullinen toteuttaja löytyi ja hanke valmistui vuonna 2016, kymmenen vuotta sen 
jälkeen, kun täydennysrakentamishanke oli isännöitsijän toimesta käynnistetty. (Helsingin 
kaupunki 2018b; Itkonen 2018.) 
 
Usean taloyhtiön kanssa toimiminen ja neuvotteleminen aiheutti jonkin verran haasteita. 
Hankkeesta oli saatava kaikille mieluisa ja kannattava, minkä lisäksi monimutkaiset sopi-
musjärjestelyt veivät aikaa. Suurin haaste oli vakuuttaa pysäköintialuetta lähimmän taloyh-
tiön asukkaat siitä, että tulevat hyödyt ylittävät mahdolliset haitat. Täydennysrakentamis-
hanke vaikutti yhteen taloyhtiöön huomattavasti enemmän kuin kahteen muuhun maiseman 
muuttumisen ja varjostamisen myötä. Toisaalta kaikki suhtautuivat myönteisesti siihen, että 
maantasopaikat muutetaan hallipaikoiksi ja osa tulevista korjauskustannuksista saadaan ka-
tettua. (Itkonen 2018.) 

3.8 Asunto Oy Lauttasaaren Opaali, Helsinki 

3.8.1 Sijainti ja esittely 
Toinen esimerkkitapaus onnistuneesta asunto-osakeyhtiölähtöisestä täydennysrakentamis-
hankkeesta yhteiselle pysäköintitontille sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa, osoitteessa Itä-
lahdenkatu 10a (kiinteistötunnus 91-31-120-13). Kiinteistön ja sen kaksi vuonna 2005 ra-
kennettua asuinkerrostaloa omistaa nykyisin Asunto Oy Lauttasaaren Opaali. Taloyhtiössä 
on yhteensä 34 asuntoa. (Helsingin kaupunki 2018a.) Kohteen asemakaava on esitetty ku-
vassa 13, jossa vanhat taloyhtiöt sijaitsevat tonteilla 11 ja 12 ja uusi taloyhtiö tontilla 13. 
 
Ennen täydennysrakentamista kyseinen kiinteistö ja sillä aiemmin sijaitseva, vanhasta teh-
dasrakennuksesta pysäköintilaitokseksi muutettu rakennus oli kahden naapuriasunto-osake-
yhtiön yhteisessä omistuksessa (Asunto Oy Nahkahousuntie 6 ja Asunto Oy Itälahdenkatu 
10). Taloyhtiöt omistivat kiinteistön yhdessä omistamansa Itälahdenkadun Huolto Oy -ni-
misen yhtiön kautta. Kolmikerroksinen pysäköintirakennus oli huonokuntoinen ja peruskor-
jauksen tarpeessa; kolmesta kerroksesta ainoastaan maantasokerros oli käyttökelpoisessa 
kunnossa. Toisen omistajataloyhtiön isännöitsijän aloitteesta aloitettiin täydennysrakenta-
misprosessi, joka johti kahden uuden, viisi- ja seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon raken-
tamiseen. Asemakaavamuutosta haettiin vuonna 2002 ja uudet rakennukset olivat muutto-
valmiita vuonna 2005. (Itkonen 2018.) 
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Kuva 13: Ajantasa-asemakaava, Asunto Oy Lauttasaaren Opaali (Helsingin kaupunki 2018a) 

3.8.2 Pysäköintijärjestelyt 
Alkuperäisessä tilanteessa olemassa olevilla taloyhtiöillä oli keskinäinen rakennusrasiteso-
pimus pysäköintirakennuksen autopaikoista. Lisäksi toisella taloyhtiöllä oli väestönsuojara-
site pysäköintirakennukseen. Taloyhtiöt vuokrasivat omia rasitepaikkojaan omilla ehdoil-
laan oman taloyhtiönsä asukkaille ja ulkopuolisille. (Itkonen 2018.) 
 
Vanhat ja uudet autopaikat sijoitettiin rakentamisen yhteydessä tässäkin tapauksessa uusien 
rakennusten alle kahteen kerrokseen. Kuten edellä esitellyssä Lassilan täydennysrakentamis-
hankkeessa, tässäkin toimittiin niin, että vanhojen taloyhtiöiden korvaavista uusista autopai-
koista tehtiin uuden taloyhtiön kanssa rasitesopimukset, minkä lisäksi muille taloyhtiöille 
kuuluvat autopaikat merkittiin uuden taloyhtiön yhtiöjärjestykseen. Kummastakin taloyhti-
östä on myös edustaja uuden taloyhtiön hallituksessa, samoin kuin Asunto Oy Lassinkaa-
ressa. (Itkonen 2018.) 

3.8.3 Ongelmat ja mahdollisuudet 
Autopaikkojen laatutason parantumisen lisäksi molemmat taloyhtiöt saivat rakennusoikeu-
den myynnistä rahaa tuleviin korjauksiin. Molemmissa taloyhtiöissä oli muun muassa tarve 
julkisivuremontille. Maanmyyntituloilla rakennettiin uudet ja leveämmät lasitetut parvek-
keet. Taloyhtiöt saivat näin uusituista parvekkeista konkreettista asuntojen arvoa nostattavaa 
hyötyä uusien autopaikkojen lisäksi. (Itkonen 2018.) 
 
Hankkeen etenemistä edesauttoi se, että molemmilla taloyhtiöillä oli yhteisymmärrys siitä, 
että vanhalle, pysäköintiin muunnetulle rakennukselle on jotain tehtävä. Asuinrakentami-
sessa nähtiin mahdollisuus tulojen saamiseen korjaushankkeisiin. Taloyhtiöt olivat olleet 
toistensa kanssa yhteydessä jo aiemmin pysäköintikiinteistön hallinnoinnin osalta, joten yh-
teistyölle oli jo olemassa oleva toimiva alusta. (Itkonen 2018).  
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4 Tutkimustapausten analyysi 
Edellisessä luvussa esiteltiin tätä työtä varten selvitetyt tutkimustapaukset. Kyseisen selvi-
tysvaiheen tavoitteena oli kartoittaa sellaisia täydennysrakentamishankkeita, joissa on suun-
niteltu tai jo rakennettu lisää asuntoja taloyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille. Tarkoitus 
oli myös selvittää, millaisissa tilanteissa yhteiset pysäköintialueet aiheuttavat ongelmia täy-
dennysrakentamiselle. 
 
Tässä analyysiluvussa tapauksien käsittelyä jatketaan siten, että painotetaan tapauksissa tois-
tuvia ja merkittävimpiä ominaisuuksia ja täydennysrakentamisen toteutumisen haasteita. 
Käsittely jaetaan omistus- ja käyttöoikeusperusteiseen tapausluokitteluun, ongelmien selvi-
tykseen sekä kohdassa 2.3.3 esitetyn institutionaalisen muutoksen todennäköisyyden arvi-
ointiin. Kohdat 4.1–4.3 ovat myös siinä järjestyksessä, että edelliset kohdat luovat pohjaa 
seuraavalle. 

4.1 Luokitus omistus- ja käyttöoikeuksien perusteella 

4.1.1 Tapausluokitus 
Tutkitut tapaukset voidaan jakaa niissä ilmenevien yhteisten piirteiden perusteella moniin 
erilaisiin luokkiin. Koska tässä työssä pyritään ratkaisemaan täydennysrakentamiseen liitty-
viä esteitä erityisesti omistusoikeuksien näkökulmasta, kiinnostavinta onkin luokkiin jaka-
minen erityisesti pysäköintialueiden omistus- ja rasiteoikeuksien perusteella siten, että luo-
kituksessa käsitellään yksittäistä kiinteistöä, jota käytetään asunto-osakeyhtiön tai -yhtiöiden 
pysäköintiin. On siis huomioitava, että seuraava esitystapa on vain yksi tapa jakaa edellisessä 
luvussa käsitellyt tapaukset luokkiin samankaltaisten tapausten kanssa. Erilaisiin luokituk-
siin olisi päädytty esimerkiksi painotettaessa täydennysrakentamishankkeen tutkimista kus-
tannusten jakautumisen, taloudellisen kannattavuuden, hankkeiden käynnistymisvaiheen tai 
päätöksentekoprosessien näkökulmasta. 
 
Edellä esitetyin perustein tutkitusta aineistosta on erotettavissa yhteensä 6 tapaustyyppiä, 
jotka ovat: 1. Yhden omistajan omistama kiinteistö, johon ei kohdistu autopaikkarasitteita 
muilta kiinteistöiltä; 2. Yhden omistajan omistama kiinteistö, johon kohdistuu yhden tai 
usean kiinteistön autopaikkarasitteita;  3. Kahden tai useamman asunto-osakeyhtiön yhdessä 
omistama kiinteistö, johon ei kohdistu muiden kiinteistöjen autopaikkarasitteita; 4. Kahden 
tai useamman asunto-osakeyhtiön yhdessä omistama kiinteistö, johon kohdistuu yhden tai 
useamman muun kiinteistön autopaikkarasitteita; 5. Kahden tai useamman asunto-osakeyh-
tiön yhdessä omistama kiinteistö, johon kohdistuu autopaikkarasitteita osalta omistajatalo-
yhtiöiden kiinteistöistä, mutta ei muilta kiinteistöiltä; 6. Kahden tai useamman asunto-osa-
keyhtiön yhdessä omistama kiinteistö, johon kohdistuu autopaikkarasitteita osalta omistaja-
taloyhtiöiden kiinteistöistä sekä yhdeltä tai useammalta muulta kiinteistöltä 
 
Asunto-osakeyhtiön kannalta yhteisiä pysäköintialueita voidaan tarkastella joko rasitetun 
kiinteistön omistajan tai oikeutetun kiinteistön omistajan näkökulmasta. Rasiteoikeuden hal-
tijan kannalta päätöksentekoprosessi ja vaikutusmahdollisuudet ovat käytännössä samat kai-
kissa tilanteissa. Kiinteistön omistajan tai omistajien kannalta sen sijaan on suuri merkitys 
sillä, onko tapauksessa muita omistajia ja kenellä on rasiteoikeuksia kyseiselle pysäköinti-
alueelle. Näin ollen edellä esitellyt tapaustyypit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, joiden 
alaluokat riippuvat siitä, onko kyseisellä kiinteistöllä rasiteoikeuksia taloyhtiöiltä, joilla ei 
ole omistusoikeutta kiinteistöön. Tämä jaotus on esitetty kuvassa 14, jossa tutkimuksessa 
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esitetyt tapaukset on jaoteltu näihin kolmeen pääluokkaan ja värikoodattu sen mukaan, kuu-
luuko niihin myös ulkopuolisia rasiteoikeuksia. Tapauksista ainoastaan Matinkylän ostos-
keskus on sellainen, jossa autopaikkoja tiedetään olevan muilla kuin omistajatahoilla. Täl-
lainen tilanne voi olla myös esimerkiksi alueellisten huoltoyhtiöiden alueilla silloin, jos 
asunto-osakeyhtiöitä on luopunut huoltoyhtiön omistuksesta. 

4.1.2 Yhden omistajan omistama kiinteistö 
Ensimmäinen tyyppiluokan tapauksissa kiinteistön omistaja voi ainoana omistajana lähtö-
kohtaisesti määrätä kiinteistön kehittämisestä ja on ainoa maanmyynnistä saatuihin tuloihin 
oikeutettu yksityinen taho. On toki muistettava, että omistusoikeus ei kuitenkaan pidä sisäl-
lään rajatonta oikeutta omaisuuden määräämiseen, kuten osassa 2.3 selvitettiin. Kunnalla on 
kaavoitusmonopoli eikä asemakaavan vastaisesti saa rakentaa. Kunnalla on myös oikeus pe-
riä maksu yksityiselle maalle kaavoittamisesta. Näissä omistusoikeusluokituksissa tarkastel-
laan kuitenkin vain yksityisten osapuolien välisiä suhteita. 
 
Tässä jaotuksessa tapausta, jossa on yhden taloyhtiön omistama kiinteistö ilman ulkopuolisia 
rasiteoikeuksia, edustaa Asunto Oy Helsingin Vuorikummun Heta. Tämä on toisin sanoen 
asunto-osakeyhtiölähtöisen täydennysrakentamisen perustapaus, eikä varsinaisesti liity tä-
män diplomityön yhteisten pysäköintialueiden problematiikkaan. Tapaus voidaan kuitenkin 
tässä esitellyllä omistus- ja rasiteoikeuksiin perustuvalla luokituksella liittää samaan kon-
tekstiin muiden tapausten kanssa. Perustilanne asunto-osakeyhtiölähtöisessä täydennysra-
kentamisessa on siis se, että tontti on joko asunto-osakeyhtiön omistuksessa tai vuokraoi-
keuden nojalla hallinnassa ilman, että muilla taloyhtiöillä on autopaikkoja samalla tontilla. 
 

Kuva 14: Täydennysrakentaminen taloyhtiöiden pysäköintialueille, tapausluokittelu 
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Tapausta, jossa kiinteistö on yhden tahon omistuksessa ja johon muilla taloyhtiöillä on rasi-
teoikeuksia, edustaa Matinkylän vanhan ostoskeskuksen kehittäminen. Tässä kyseisessä ta-
pauksessa on kuitenkin huomattava, että omistajana ei ole alun perin ollut asunto-osakeyhtiö 
vaan liikekiinteistö ja sen osakkaat. Koska työssä käsitellään kuitenkin täydennysrakenta-
mista ennen kaikkea asunto-osakeyhtiölähtöisenä, voidaan kyseinen tapaus sijoittaa tähän 
luokkaan, sillä asiassa ongelmalliseksi muodostuneet asiat liittyvät suuresti rasiteoikeuden 
haltija -taloyhtiön tarpeisiin ja päätöksentekoon. Mikäli kiinteistö olisi toisen asunto-osake-
yhtiön omistuksessa olisi taloyhtiö käytännössä samassa asemassa kuin kaikki osakkeet lii-
kekeskuksesta omistava rakennusliike. Asunto-osakeyhtiön ja rakennusliikkeen päätöksen-
teossa kiinteistön omistajana on toki merkittäviä eroja. Tähän tutkimukseen ei sisältynyt kui-
tenkaan yhtään tällaista tapausta, jossa asunto-osakeyhtiön yksin omistamalla tontilla on 
muiden rasiteoikeuksia. Matinkylän vanhan ostoskeskuksen tapausta voidaan kuitenkin pi-
tää hyvänä esimerkkinä täydennysrakentamisen käynnistymishaasteiden, rasitealueen kus-
tannusten jakautumisen ja kiinteistön kehittämisen kannalta, vaikka luokitus olisikin yhte-
näisempi sillä, että tapauksiksi sallittaisiin ainoastaan asunto-osakeyhtiöiden omistamat py-
säköintialueet. 

4.1.3 Kahden tai useamman asunto-osakeyhtiön yhdessä omistama 
kiinteistö 

Toisessa tutkimustapausten jaotuksen pääluokassa omistajia on enemmän kuin yksi. Näissä 
tapauksissa merkitystä on erityisesti sillä, että omistajat ovat nimenomaan taloyhtiöitä. 
Kaikki tutkimuksen tähän pääluokkaan osuvat tapaukset olivat sellaisia, joissa omistajista 
ulkopuolisia rasiteoikeuden haltijoita ei ollut. Asunto Oy Lassinkaaren ja Asunto Oy Laut-
tasaaren Opaalin täydennysrakentamisprosessit olivat hyvin samankaltaisia toistensa kanssa, 
johtuen varmasti suurelta osin samasta isännöitsijätoimistosta.  
 
Niittykummun hiekkakenttien tapaus sen sijaan eroaa näistä kahdesta suuresti. Niittykum-
mussa tahto täydennysrakentamiseen on lähtenyt kaupungilta, kahdessa muussa tapauksessa 
asunto-osakeyhtiöltä. Niittykummussa taloyhtiöiden saama hyöty ovat uudet maantasoauto-
paikat, kahdessa muussa tapauksessa uusien pysäköintihallipaikkojen lisäksi rahaa jäi myös 
peruskorjauskustannuksiin. Niittykummussa hanke on osa suurta kokonaisuutta, kun taas 
Lassilan ja Lauttasaaren täydennysrakentamishankkeet olivat pieniä erillisiä hankkeita. Suu-
rista eroavaisuuksista huolimatta tässä omistus- ja rasiteoikeus -luokituksessa tapaukset kuu-
luvat selvästi samaan ryhmään, ja kaikkia tapauksia koskevat samat säännökset omistusoi-
keuksien osalta. 
 
Tämän toisen pääluokan yhteisomistus voidaan järjestää suorana kiinteistön yhteisomistuk-
sena. Verotuksessa käytetään tällaisessa tapauksessa kiinteistöyhtymä-termiä. Toinen tapa 
on yhteisomistus yhtiön kautta. Tällöin taloyhtiöt omistavat yhdessä esimerkiksi osakeyh-
tiön, jonka osakkeet on jaettu autopaikkojen määrän suhteessa. Osakeyhtiössä ei ole tällöin 
muita omistajia. Kiinteistön hallinto hoidetaan osakeyhtiölain säännösten mukaan. Tämän 
tutkimuksen näkökulmasta nämä omistusmuodot eivät eroa toisistaan vaan niihin pätevät 
samat lainalaisuudet. Tutkimustapauksista Asunto Oy Lauttasaaren Opaalin perustaneet yh-
tiöt omistivat pysäköintirakennuskiinteistönsä osakeyhtiön kautta, kun taas Lassilan ja Niit-
tykummun tapauksissa omistus oli rekisteröity suoraan asunto-osakeyhtiöille. 
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4.1.4 Kahden tai useamman asunto-osakeyhtiön yhdessä omistama 
kiinteistö, johon kohdistuu autopaikkarasitteita osalta omistajata-
loyhtiöiden kiinteistöistä 

Kolmas tämän diplomityön tutkimustapausten pääluokka sisältää pysäköintialuekiinteistöt, 
jotka ovat osa useiden kiinteistöjen samojen osapuolien yhteisomistusta siten, että kaikilla 
omistajataloyhtiöillä ei ole autopaikkoja kaikilla tähän samaan yhteisomistukseen kuuluvilla 
pysäköintialuekiinteistöillä. Toisin sanoen luokka sisältää asunto-osakeyhtiöiden yhteis-
omisteisten alueellisten huolto-, isännöinti- ja pysäköintiyhtiöiden omistamat pysäköintialu-
eet silloin, kun pysäköintialueita on enemmän kuin yksi. Yhden kiinteistön laajuinen talo-
yhtiöiden omistama pysäköintiyhtiö ei siten kuulu tähän luokkaan, vaan se kuuluisi edellä 
kohdassa 4.1.3 käsiteltyyn luokkaan. 
 
Tämän luokan tapaukset ovat osapuolien määrästä johtuen erityisen monimutkaisia. Määrit-
telyyn on otettu mukaan se, että yksittäinen kiinteistö sisältää autopaikkoja vain osalta talo-
yhtiöistä. Tämä sisältää kaikissa tapauksissa todetun kustannusten ja hyödyn jakamisen on-
gelman silloin, kun suunnitellaan täydennysrakentamista yksittäisille pysäköintialueille. 
Maanmyyntitulot jakautuisivat tällöin osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen 
kaikille osapuolille tasapuolisesti, vaikka mahdollisesti vain yhden taloyhtiön rasiteoikeuden 
nojalla hallitsemalle pysäköintialueelle rakennettaisiin lisää. Näin hyödyistä pääsisivät naut-
timaan kaikki, kun taas asunto-osakeyhtiöiden kokemat lukuisat haitat (ks. esim. Arvola & 
Pennanen 2014) kohdistuisivat ainoastaan yhdelle taholle. 
 
Usean osapuolen hankkeessa päätöksentekoprosessit ovat huomattavasti vaikeammat ja 
hankkeet näin ollen todennäköisesti vaikeasti toteutettavissa ja pitkäkestoisia. Lisäjuonteen 
kolmannen pääluokan tapauksiin tuovat mahdolliset muut yhtiöjärjestelyt asunto-osakeyhti-
öiden ja niiden yhdessä omistaman yhtiön välillä. Esimerkkinä tästä ovat kolme autotalli-
osakeyhtiötä Siltamäessä. Autotalliyhtiön osakkeita voi joko ostaa tai vuokrata esimerkiksi 
Siltamäen Huolto Oy:n kautta. Näin ollen omistus on pääasiassa alueen asunto-osakeyhtiöi-
den asukkailla sekä Siltamäen Huolto Oy:llä. Autotalliyhtiöt ovat vuokranneet maan Silta-
mäen Huolto Oy:ltä 50 vuoden maanvuokrasopimuksella, joka päättyy vuonna 2023.  
 
Mikäli alueella on voimassa oleva maanvuokrasopimus, tarvitaan alueen kehittämiseen läh-
tökohtaisesti myös vuokralaisen suostumus. Käytännössä tämä tarkoittaisi autotalliosakeyh-
tiöiden purkamista, joka vaatii yhtiössä määräenemmistöpäätöstä (OYL 20:3 §). Toisaalta, 
mikäli toimintaa voidaan jatkaa, osakkeet voidaan muuttaa oikeuttamaan eri autopaikkaan 
uudessa täydennysrakentamisen jälkeisessä järjestelyssä. Tämä kuitenkin edellyttää toden-
näköisesti yhtiöjärjestyksen muutosta, joka on myös määräenemmistön vaativa päätös (OYL 
5:30 §). Vuokralaisen eli autotalliyhtiöiden osakkaiden oikeus täydennysrakentamisen hyö-
tyihin on sopimuksenvarainen asia vuokranantajan ja vuokralaisen välillä, ja voi olettaa, että 
ilman kompensaatiota hankkeeseen ei suostuta. 
 
Määräaikainen maanvuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista vuokrakauden päätyttyä. 
Mikäli vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, voi vuokranantaja irtisanoa sopimuk-
sen ilman perustetta kolmen kuukauden irtisanomisajalla. (MVL 22 ja 24 §.) Kiinteistön 
kehittäminen täydennysrakentamisella ei ole maanvuokralain (29.4.1966/258) mukainen 
vuokrasopimuksen purkamisperuste, jolla vuokranantaja voisi irtisanoa määräaikaisen 
maanvuokrasopimuksen (MVL 21 §). Toisaalta MVL 16 §:n mukaan, jos vuokra-alueen 
käyttömahdollisuus esimerkiksi kaavoituksen johdosta olennaisesti lisääntyy, on vuokran-
antajalla oikeus saada vuokramaksu tarkistetuksi ylöspäin tai irtisanoa vuokrasopimus. Näin 
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ollen, mikäli autotallien paikalle kaavoitetaan uusia rakennuksia, alueen arvo nousee ja käyt-
tötarkoitus muuttuu huomattavasti, jolloin irtisanomiseen saattaa olla peruste. Toisaalta, ase-
makaavalla ei saa aiheuttaa vuokraoikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta haittaa tai rajoi-
tusta, mikä voidaan kaavan tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä välttää (MRL 54 §). 
Muuten määräaikaisessa vuokrasopimuksessa maanomistajan ainoaksi keinoksi täydennys-
rakentamisen mahdollistamiseksi jäänee vuokralaisosakeyhtiön määräenemmistön eli vä-
hintään kahden kolmasosan suostumuksen saaminen.  

4.2 Muut mahdolliset pysäköintialueen täydennysrakentamisen 
tapaustyypit 

Edellä esitetty taloyhtiöiden pysäköintialueelle täydennysrakentamisen luokittelu pitää si-
sällään ainoastaan tässä tutkimuksessa käsitellyt esimerkkitapaukset toteutuneista tai suun-
nitelluista täydennysrakentamishankkeista. Nämä tapaukset ovat sellaisia, jotka tulivat ilmi 
tutkimusta varten toteutetuilla kyselyillä ja selvityksillä. On kuitenkin selvää, että tämä luo-
kittelu ei ole tyhjentävä esitys kaikista mahdollisista tapauksista, joissa törmätään asunto-
osakeyhtiöiden yhteisille pysäköintialueille rakentamiseen. Näin ollen on syytä käydä teo-
reettisesti läpi myös muita mahdollisia, jopa todennäköisiä pysäköintialueiden omistus- ja 
käyttöoikeusjärjestelyjä, joihin liittyy mahdollisuus täydennysrakentamiseen. 
 
Tämän työn kohdassa 2.1 käytiin läpi yleisesti asunto-osakeyhtiölähtöistä täydennysraken-
tamista, jossa yhtenä esimerkkinä mainittiin kaupungin vuokratontille rakentaminen. Tämän 
tutkimuksen tapauksista ei kuitenkaan yksikään ollut sellainen, jossa joko asuntoja tai auto-
paikkoja olisi sijainnut kaupungin vuokratontilla. Molemmat ovat kuitenkin täysin mahdol-
lisia skenaarioita täydennysrakentamisessa. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen kaupungit 
tukevat vuokratonteille täydennysrakentamista kohdassa 2.1 esitetyin tavoin. 
 
Kaupungin maanomistus on täydennysrakentamistapauksessa tavallisimmillaan esillä siten, 
että täydennysrakentamiseen suunniteltu pysäköintialue on kaupungin omistama, mutta ta-
loyhtiön vuokraama. Tällöin sovelletaan tavallisia kaupungin vuokratontin täydennysraken-
tamisen kannusteita, esimerkkinä Helsingin kaupungin täydennysrakentamiskorvaus, joka 
voi olla suuruudeltaan yhdestä kolmasosasta kahteen kolmasosaan uuden rakennusoikeuden 
tuomasta arvonnoususta (Helsingin kaupunki 2017a). Jos vuokrataloyhtiöitä on useampi, 
täydennysrakentamiskorvaus jaetaan heidän kesken. Sama tilanne on myös silloin, jos esi-
merkiksi asunto-osakeyhtiöiden omistama alueellinen huoltoyhtiö vuokraa kaupungilta py-
säköintialuetta, johon osalla taloyhtiöistä on asemakaavan mukaiset autopaikkarasitteet. Täl-
löin tulevat eteen samat ongelmat kuin huoltoyhtiön omallakin tontilla. 
 
Kun on kysymys yksityisessä omistuksessa olevasta pysäköintialueesta, johon kohdistuu au-
topaikkarasitteita muilta kiinteistöiltä, ei täydennysrakentamisen toteutettavuuteen ole 
suurta eroa sillä, onko oikeutetun kiinteistön haltija kiinteistön omistaja vai vuokramies. 
Vuokratun, rasitteen käyttöön oikeutetun kiinteistön kohdalla on toisaalta yksi neuvottelu-
osapuoli enemmän, kun rasiteoikeuksien muuttamisesta, siirrosta ja kustannuksista on neu-
voteltava sekä kiinteistön omistajan että vuokralaisen kanssa.  
 
Aiemmin käsitellyissä tapauksissa ei myöskään ole ollut asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyk-
seen kirjattuja osakemuotoisia autopaikkoja, joita asukkaat voisivat ostaa tai joka olisi si-
dottu tiettyyn huoneistoon. Mikäli asunto-osakeyhtiön omistamalla tai vuokraamalla tontilla 
on osakkeenomistajien hallinnassa olevia tiloja, vaatii niiden luovutus kaikkien niiden osak-
keenomistajien suostumuksen, joiden osakkeet tuottavat hallintaoikeuden kyseiseen tilaan 
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(AsOYL 6:35 §; Kuhanen et al. 2010, s. 457). Näin ollen tällaiset pysäköintijärjestelyt ovat 
erittäin vaikeasti täydennysrakentamiseen toteutettavissa. 
 
Eräs erityistapaus, jota ei yhteisomistuksessa olevan pysäköintikiinteistön osalta ole tässä 
täydennysrakentamisen yhteydessä käsitelty, on keskitetty yhden tontin pysäköintiratkaisu. 
Tässä tontin omistaa pysäköintiyhtiö, josta osakkeita omistavat ne taloyhtiöt, joiden pysä-
köintipaikat on asemakaavassa määrätty sijoitettavaksi kyseiselle tontille. Tätä myös Suo-
men suuret kaupungit suosivat tällä hetkellä kaavoituksessa, perustellen kustannustehok-
kuutta ja muutosjoustavuutta (Rakennuslehti 2018). Kyseinen ratkaisu ei sen uutuuden 
vuoksi ole vielä aiheuttanut ilmeisiä ongelmia täydennysrakentamisen kannalta. Mahdolli-
sesti tulevat ongelmat liittyisivät todennäköisesti pysäköintiyhtiön päätöksentekoon ja suu-
reen osakasmäärään. 
 
Tässä diplomityössä tapausten tutkimisessa ja ratkaisukeinojen löytämisessä painotetaan 
kuitenkin todellisia, havaittuja täydennysrakentamistapauksia tai -suunnitelmia, ja niissä il-
meneviä haasteita. Näin ollen ei pyritä täysin tyhjentävään esitykseen kaikista mahdollisista 
pysäköintiratkaisuista ja mitä ongelmia voi tulla vastaan, kun suunnitellaan niiden tilalle uu-
disrakentamista. Johtopäätösluvun kohdassa 6.1 arvioidaan tarkemmin muun muassa tutki-
muksen yleistettävyyttä. Seuraavassa kohdassa käsitelläänkin lähinnä tämän tutkimuksen ta-
pauksista löydettyjä ongelmia täydennysrakentamisen kannalta. 

4.3 Ongelmat täydennysrakentamisen kannalta 
Seuraavaksi otetaan tapauksista havaitut täydennysrakentamisen käynnistymisen kannalta 
oleelliset ongelmat tarkempaan käsittelyyn. Tutkimuksen rajauksen mukaan ongelmissa pai-
notetaan omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä haasteita, ei niinkään esimerkiksi asukkaiden 
asenteita tai mielipiteitä täydennysrakentamista kohtaan, sillä niitä on kattavasti selvitetty jo 
aiemmissa täydennysrakentamista koskevissa tutkimuksissa. Näitäkään ei voida kuitenkaan 
sulkea kokonaan pois, sillä kaiken päätöksenteon taustalla on aina yksittäisten asunto-osa-
keyhtiöiden päätöksenteko, johon asenteet ja mielipiteet oleellisesti liittyvät. 
 
Käsitellyistä tapauksista havaitaan kolme yleisintä ongelmia ja ristiriitoja aiheuttavaa tee-
maa, jotka ovat: 1. Korvaavien autopaikkojen rakentamiskustannukset; 2. Arvonnousu ja 
taloudellinen hyöty; 3. Yhteinen päätöksenteko. Kohdissa 4.3.1–4.3.3 tarkastellaan näitä 
erikseen. 

4.3.1 Korvaavien autopaikkojen rakentamiskustannukset 
Monessa tapauksessa (ainakin Niittykummun hiekkakentät, Matinkylän Liikekiinteistö Oy 
ja Matinkylän Huolto Oy) on tullut vastaan ristiriitoja koskien velvollisuuksia osallistua kor-
vaavien autopaikkojen rakentamiskustannuksiin. Kaikki nämä tapaukset ovat omistusoi-
keuksiltaan erilaisia, mutta neuvottelun aihe on sama eli hanketta eteenpäin vievä kehittäjä 
haluaa autopaikkojen laatutason parantumisesta hyötyvän osapuolen osallistuvan myös kus-
tannuksiin.  
 
Niittykummussa taloyhtiöt ovat maanomistajina, mutta kaupunki kokee oikeudekseen pidät-
tää arvonnousun itsellään ja tarjota uudet autopaikat maanvaihdolla muualta. Tässä siis ta-
loyhtiöille tulisi ”kustannuksia” siitä, että he eivät pääsisi arvonnoususta hyötymään, vaik-
kakaan eivät joutuisi hankkeesta myöskään maksamaan. 
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Matinkylän vanhan ostoskeskuksen tapauksessa sen sijaan kiinteistön omistajana kiinteistöä 
kehittävä rakennusliike näkee, että taloyhtiöiden tulisi rasiteoikeuden haltijoina joka tapauk-
sessa osallistua rasitealueen peruskorjauskustannuksiin. Tällaisten kustannusten ja vastuiden 
jakamisesta ei ole kuitenkaan sovittu vanhoissa rasitesopimuksissa. Myös Wallin & Tois-
kallio (2009) huomauttavat, että yhteisten pysäköintialueiden huoltoon, kunnossapitoon ja 
erityisesti saneeraustoimiin ei ole olemassa yhteisiä sopimusmalleja ja kustannus- ja toteu-
tusvastuut jäävät usein epäselviksi (Wallin & Toiskallio 2009). Tapauksessa korvataan 
vanha pysäköintilaitos uudella, että saadaan täydennysrakentaminen sovitettua paremmin 
tontille. Lopputulos ostoskeskuksen autopaikkojen rasiteoikeuden haltijoiden kannalta voi 
tulla samankaltaiseksi kuin Niittykummussa kiinteistön omistajien (myös rasiteoikeuden 
haltijoiden) kannalta, vaikka lähtötilanne omistusoikeuksien osalta oli hyvin erilainen. 
 
Matinkylän Huolto Oy:n autopaikkatonteille täydennysrakentamista tuskin saadaan kannat-
tavaksi, elleivät kyseisten rasitepaikkojen haltijat suostu osallistumaan uusien autopaikkojen 
rakennuskustannuksiin. Matinkylän Huolto Oy:n omistamilla autopaikkatonttien haltijat 
ovat kaikki myös huoltoyhtiön omistajia. (Peltokorpi 2018a.) Periaatteessa yhtiöillä olisi 
mahdollisuus luopua huoltoyhtiöomistuksestaan, jääden tällöin ainoastaan rasiteoikeuden 
haltijoiksi. Molemmissa tapauksissa taloyhtiöillä olisi samat rasiteoikeuden tuottamat oikeu-
det ja velvollisuudet, mutta Matinkylän Huolto Oy:n omistajayhtiöillä on parempi oikeutus 
uudesta rakennusoikeudesta saataviin hyötyihin. Osa omistajataloyhtiöiden asukkaista suh-
tautuu kuitenkin kriittisesti suunnitelmiin, joissa kustannukset koituisivat heille mutta hyö-
dyt valuisivat pääosin muualle. Samankaltaisia haasteita on odotettavissa mahdollisille vas-
taaville suunnitelmille esimerkiksi Siltamäessä.  
 
Rasiteoikeuden haltija näyttääkin olevan avainasemassa tietyntyyppisten yhteisen pysäköin-
tialueen täydennysrakentamishankkeiden toteutumisessa. Vaikka pelkän autopaikkarasit-
teen nojalla taloyhtiö ei voi olettaa saavansa rahallista hyötyä uuden rakennusoikeuden tuo-
masta arvonnoususta, saattaa taloyhtiö rasiteoikeuden haltijana kuitenkin saada täydennys-
rakentamisen seurauksena uudet, laadukkaammat autopaikat. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
käsitykset rasiteoikeuden haltijan velvollisuudesta osallistua kustannuksiin eivät ole eri osa-
puolilla samat. Asiaan liittyviä säännöksiä tarkastellaan tarkemmin luvussa 5. 

4.3.2 Arvonnousun ja taloudellisen hyödyn jakaminen 
Edellä kohdassa 2.1 käsiteltäessä asunto-osakeyhtiölähtöistä täydennysrakentamista todet-
tiin, että suurin yksittäinen motivaattori sille, että taloyhtiö kiinnostuu täydennysrakentami-
sesta, on rahallinen hyöty ennen kaikkea peruskorjauskustannusten kattamiseen. Hanke vaa-
tii varsin suuren taloudellisen kannattavuuden, että taloyhtiö suostuisi omalle tontille täy-
dennysrakentamiseen (ks. Puustinen et al. 2017). Näissä yhteisten pysäköintialueiden ta-
pauksissa osapuolien määrä on tavanomaista hanketta suurempi, mikä tuo haasteita sille, että 
hyödyn jakautuminen saadaan tyydyttämään kaikkia osapuolia. 
 
Hyödyn jakautuminen vaikuttaa suoraviivaiselta silloin, kun on kysymys kohdassa 4.1 esi-
tetyn luokituksen mukaisista ensimmäisestä ja toisesta pääluokasta, ja kun täydennysraken-
tamishanke on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Tällöin rakennusoikeuden 
myynnistä saatu tulo jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa. Samoin tilanne 
on selkeä silloin, kun on kysymys kaupungin vuokratontille rakentamisesta. Tällöin vuokra-
oikeuden haltijalla on oikeus täydennysrakentamiskorvaukseen, jos tällainen menettely kau-
pungin maapolitiikkaan kuuluu. 
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Oikeutusta arvonnousuun ja taloudelliseen hyötyyn voidaan tarkastella joko jakamisena 
omistajien kesken tai hankkeen eri osapuolten kesken. Oleellista hankkeen mielekkyydessä 
on myös se, jakautuuko riski samassa suhteessa kuin hyöty. Jos riskit ovat suuret, myös tuot-
tovaatimus on sen mukainen. Omistajien kesken hyödyn jakautuminen tulee väistämättä 
haasteeksi luvun 4.1 luokituksen mukaisessa kolmannessa pääluokassa. Eri osapuolten kes-
ken ristiriitoja näyttää ilmenevän kuntalähtöisissä kaavoitushankkeista, joista esimerkkeinä 
ovat tässä tutkimuksessa Niittykummun ja Kivenlahden tapaukset Espoossa. 

4.3.2.1 Alueellinen huoltoyhtiö 
Alueellisten huoltoyhtiöiden eli 4.1 luvun kolmannen pääluokan tapauksissa ongelmaksi 
muodostuu siis se, että vaikka yksittäinen pysäköintialue olisi ainoastaan yhden taloyhtiön 
hallinnassa rasiteoikeuden nojalla, sillä saattaa olla tämän taloyhtiön lisäksi lukuisia muita 
taloyhtiöitä omistajina. Osakeyhtiö taas ei voi kohdella osakkaitaan eriarvoisesti, joten 
maanmyynnistä saatuja tuloja ei voi luovuttaa vain yhdelle taloyhtiölle. Tilanne olisi huo-
mattavasti yksinkertaisempi ja taloyhtiön kannalta haluttavampi, mikäli pysäköintialue olisi 
taloyhtiön suorassa omistuksessa tai esimerkiksi kaupungin vuokra-alueena. 
 
Yhtiön osaomistajina ja rasiteoikeuden haltijoina täydennysrakentamishankealueella olevat 
taloyhtiöt voisivat saada siten rahallista hyötyä käytännössä kahdella tavalla. Silloin, kun 
kehitetään suurta kokonaisuutta, eli esimerkiksi suurinta osaa huoltoyhtiön hallitsemista py-
säköintialueista, tulot voisivat nousta yhteensä niin suuriksi, että niistä olisi hyötyä jokaiselle 
taloyhtiölle. Kukaan ei myöskään saisi epäoikeutettua etua siitä, että heidän pysäköintialu-
eensa sopii täydennysrakentamiselle paremmin kuin toisen taloyhtiön pysäköintialue. 
Kaikki osakkaat pääsisivät hyötymään koko alueen kehittämisestä. Osapuolten lukumäärän 
vuoksi tällaisen suuren hankkeen toteuttaminen on vaikeaa, kun prosessissa on lukuisia haas-
teita yhdenkin taloyhtiön hankkeessa. 
 
Toisessa tapauksessa huoltoyhtiöiden osakkaat voivat päättää siitä, että toimitaan osakeyh-
tiölain 1 luvun 7 §:n yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan, eli hyväksytään se, että ne osakas-
yhtiöt, jotka hallitsevat rasiteautopaikkoja rakennettavalla autopaikkatontilla, olisivat etusi-
jalla taloudellisen hyödyn jakamisessa. Tällaiseen päätökseen tarvitaan kaikkien niiden 
osakkeenomistajien suostumus, joiden kustannuksella etua annetaan (OYL 5:29 §). Päätök-
sen on oltava siten käytännössä yksimielinen. Yksittäisessä asunto-osakeyhtiössä asia on sen 
epätavallisuuden ja laajakantoisuuden vuoksi todennäköisesti yhtiökokouksessa päätettävä 
asia (AsOYL 7:2.2 § 1 kohta), mutta ei vaadi yksimielistä tai määräenemmistöpäätöstä, sillä 
kyseessä ei ole esimerkiksi asunto-osakeyhtiön sisäisen yhdenvertaisuusperiaatteen louk-
kaaminen (AsOYL 1:10 §), AsOYL 6:27 §:n mukainen määräenemmistöllä tehtävä päätös 
tai muukaan muuta kuin enemmistöpäätöstä vaativa asunto-osakeyhtiölain mukainen päätös. 
Huoltoyhtiössä yksimielisyyden saavuttaminen voi olla kuitenkin vaikeaa, minkä vuoksi 
täydennysrakentamisen edistämiseksi muitakin keinoja tulisi olla käytettävissä. 

4.3.2.2 Kuntalähtöinen kaavoitushanke 
Kuntalähtöisissä kaavoitushankkeissa, ainakin tämän tutkimuksen tapauksissa, näyttää kau-
pungilla olevan lähtökohtana se, että maanomistajien varallisuusasema ei kaavoituksen 
myötä käytännössä muutu. Kaupungilla nimittäin on oikeus kaavoituksen tuoman arvonnou-
sun pidättämiseen itsellään, kuten kohdassa 2.1 todettiin. Kaupungilla ei myöskään esimer-
kiksi ole mitään velvoitetta kaavoittaa yksityistä maata tai edistää täydennysrakentamista 
kevennetyillä maankäyttömaksuilla. Ei voida siten myöskään väittää, että kaupunki kohtelisi 
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maanomistajaa kohtuuttomalla tavalla kaavoitushankkeissa, joissa maanomistaja ei pääsisi 
rahallisesti hyötymään arvonnoususta. 
 
Kunnilla on hyvin suuret vapaudet kaavoitusmonopolinsa toteuttamisessa. Täydennysraken-
tamisessa on pidettävä kuitenkin mielessä kohdassa 2.1 esitetyt kannattavuustekijät, joiden 
mukaan täydennysrakentaminen ja yksityiselle maalle kaavoittaminen ylipäätään on lähtö-
kohtaisesti kaupungille hyvin tavoiteltavaa. Tämän vuoksi useat kaupungit pyrkivät edes-
auttamaan yksityistä rakentamista erilaisilla myönnytyksillä, esimerkiksi maankäyttömak-
sujen alentamisella.  
 
Kaupungilla olisi mahdollisuus käyttää järeämpiäkin keinoja. Jokaisen suuren kaupungin – 
ainakin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – maapoliittisissa linjauk-
sissa pidätetäänkin mahdollisuus käyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lunastustoi-
mia maanhankinnassa kaupungin suunnitelmallista kehittämistä varten. Lunastusta pidetään 
kuitenkin kaupungin viimeisenä keinona alueiden kehittämiseen (Tuomi & Hiironen 2015), 
eikä esimerkiksi Espoon kaupunki ole harkinnut pysäköintialueiden lunastamista, vaan en-
nemmin odottaa ratkeamista neuvotteluilla (Kokkinen 2018; Kulmala 2018). Toisaalta kau-
pungilla on myös keinoja lainvoimaisen kaavan toteuttamiseen, esimerkiksi maankäyttö- ja 
rakennuslain 97 §:n mukainen rakentamiskehotukseen perustuva lunastus tai 100 §:n mukai-
nen kaavan toteuttamista helpottava lunastus. Kaupunki ei tarvitse yksityiselle maalle kaa-
voittamiseen maanomistajan lupaa, ja mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kaupunki voi 
periä maanomistajalta kehittämiskorvauksen (MRL 91 c §). 
 
Kaupunki pyrkii kaavoituksessaan kohtelemaan maanomistajia tasapuolisesti niin, että ku-
kaan ei pääse perusteettomasti hyötymään toisia enemmän (Kulmala 2018). Näissä kunta-
lähtöisissä kaavoitushankkeissa maanomistaja näyttää kuitenkin olevan eriarvoisessa ase-
massa verrattuna taloyhtiölähtöisiin hankkeisiin, sillä lähtökohta peruskorjausten rahoitta-
misen sijaan on maanomistajan alkuperäisen aseman säilyttäminen. Osasyy voi olla ainakin 
siinä, että sekä Niittykummun että Kivenlahden keskusta-alueet ovat kaupungille tärkeitä 
suuria aluehankkeita, joita kaupunki tahtoo kehittää kokonaisuutena ja joissa kaupungin 
laaja maanomistus mahdollistaisi suunnitelmallisen toteutuksen ja sen vaiheistuksen. Li-
säksi, mikäli on niin, että uuden rakennusoikeuden myynnistä jäävä raha kuluisi kokonaan 
vanhojen maantasoautopaikkojen rakenteellisiksi muuttamiseen, kaupungin esittämä maan-
vaihto on toteuttamisen kannalta mahdollisesti selkein vaihtoehto. Espoon kaupungin las-
kelmien mukaan esimerkiksi Niittykummussa on tällainen tilanne (Kulmala 2018).  

4.3.3 Yhteinen päätöksenteko 
Kolmas yhteisten pysäköintialueiden täydennysrakentamiseen liittyvä ongelmateema on yh-
teinen päätöksenteko osapuolien määrän kasvaessa. Ongelma tuli diplomityön tekijälle 
konkreettisesti esille Matinkylän Huolto Oy:n 12.4.2018 järjestämässä asiakasillassa, jonne 
oli kutsuttu kaikki Matinkylän Huolto Oy:n osakasyhtiöiden hallitusten jäsenet kuulemaan 
pysäköintialueille täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Paikalla oli kymmeniä halli-
tusten jäseniä lukuisista taloyhtiöistä. Tilaisuudessa kuultiin mielipiteitä mahdollisen täy-
dennysrakentamisen puolesta ja sitä vastaan. 
 
Alueellisen huoltoyhtiön tapauksessa oleellisimpia neuvotteluosapuolia ovat ainakin kau-
punki, maanomistaja, rasiteoikeuden haltija sekä mahdollisesti rakennusliike. Avainase-
massa yhteistyöhankkeen toteutumiselle on osapuolten keskinäinen luottamus ja avoimuus, 
ja mikäli luottamus hankkeen alussa horjuu, sitä on hyvin vaikea myöhemmin saada takaisin. 
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(mm. Pennanen et al. 2017; Niemi 2017; Itkonen 2018.) Matinkylän Huolto Oy:n tapauk-
sessa on havaittavissa selvää epäluottamusta joidenkin osakasyhtiöiden osalta huoltoyhtiön 
suuntaan, ennen kaikkea huoltoyhtiön tarkoitusperiä kohtaan. Huoltoyhtiön johto sen sijaan 
yrittää suunnata kritiikkiä Espoon kaupunkia ja sen vaatimia maankäyttömaksukäytäntöjä 
kohtaan. Kaupunki puolestaan esittelee täydennysrakentamisen edistämiskäytäntöjään, kan-
nustaa taloyhtiöitä lähtemään täydennysrakentamiseen peruskorjauskustannusten kattami-
sen perässä ja pyrkii jättämään hankkeen etenemisen taloyhtiöiden vastuulle. Todellinen yh-
teistoiminta siis ainakin vielä tällä hetkellä puuttuu. Matinkylän Huolto Oy:n toimitusjohta-
jankin mukaan yhteistyö ja kaikille mielekkään ratkaisun löytäminen on kuitenkin välttämä-
töntä hankkeen toteutumiselle: 
 
”Tämä on niin yhteistyöhanke kuin olla ja voi. – – Yksin ei voida tehdä mitään, – – täyden-
nysrakentamista ei tule, jos rasitteenhaltijat katsovat, että heille ei löydy siitä mitään 
mieltä.” (Peltokorpi 2018a) 
 
Yhteinen päätöksenteko on ollut haasteena myös muissa tutkimuksen tapauksissa. Hyvin 
usein yhteisillä pysäköintialueilla jonkin taloyhtiön asunnot sijaitsevat lähempänä täyden-
nysrakennettavaa pysäköintialuetta kuin muiden taloyhtiöiden asunnot. Tällöin tälle yhdelle 
taloyhtiöille koituu hankkeesta enemmän haittoja. Esimerkiksi Lassilan ja Lauttasaaren täy-
dennysrakentamishankkeissa erityistä työtä ja markkinointia oli käytettävä siihen, että lä-
himpänäkin sijaitseva taloyhtiö saatiin vakuuttumaan siitä, että rakentamisen hyödyt ylittä-
vät sen haitat (Itkonen 2018).  
 
Suunnitelmien hyväksyttäminen jokaisessa taloyhtiöissä erikseen myös helposti viivästyttää 
hankkeita. Esimerkiksi Niittykummun hiekkakenttien tapauksessa pysäköintialueita on 
kaksi, ja näillä molemmilla on omat kiinteistöyhtymät omistajina. Kaupungin tulee ottaa 
huomioon koko alue kokonaisuutena, mutta myös molemmat kiinteistöt omina yksikköinään 
sekä vielä kaikki taloyhtiöt eriävine asemineen ja tarpeineen. Näillä lähtökohdilla neuvotte-
lujen ei voida olettaa olevan nopeita. 

4.4 Institutionaalisen muutoksen todennäköisyys 
Ostromin (1990) mukaan institutionaalisen muutoksen syntyminen yhteisresurssin hallin-
nossa riippuu kuudesta tekijästä, jotka esiteltiin luvun 2 kirjallisuuskatsauksen kohdassa 
2.3.3. Libecap (2002) puolestaan nostaa artikkelissaan esiin erityisesti neuvottelukustannuk-
set muutoksen esteenä. Tässä osiossa käydäänkin kohta kohdalta läpi, mitä tämän tutkimuk-
sen tutkimustapauksista voidaan päätellä Ostromin viitekehystä mukaillen, korostaen myös 
Libecapin painottamia neuvottelukustannuksia. Eri tekijät käydään läpi Ostromin esittä-
mässä järjestyksessä merkittävimmästä vähiten merkittävimpään. 
 
Osa tämän tutkimuksen tutkimustapauksista ei täsmällisesti sovi alueiden hallinnon osalta 
yhteen Ostromin viitekehyksen kanssa. Alueellisessa huoltoyhtiössä yhden yksittäisen yh-
teisresurssin, eli pysäköintialueen, käyttäjänä on usein vain yksi taloyhtiö, mutta jotta hank-
keelle saataisiin hyväksyntä, tulee ottaa huomioon myös huoltoyhtiön mielipide maanomis-
tajana sekä muiden omistajien edut. On näin ollen parempi käsitellä kaikkia pysäköintialu-
eita yhtenä kaikkien käyttäjien hallitsemana yhteisresurssina, jotta Ostromin ennustusmalli 
soveltuisi näihinkin tapauksiin. 

4.4.1 Institutionaalisen muutoksen tekijät tutkimustapauksissa 
 



 

52 
 

1. Suurin osa käyttäjistä on sitä mieltä, että heidän tilanteensa heikkenee ilman muutosta 
 
Ensimmäinen kohta on Ostromin mielestä tärkein, jotta institutionaalinen muutos syntyisi. 
Tämän tekijän analysointi on haastavaa, sillä tilanteen heikkeneminen voidaan nähdä mo-
nella tavalla. Taloyhtiöiden tilanne voi periaatteessa heikentyä sillä, että olemassa olevat 
asuintalot rapistuvat ja korjausvelka kasvaa, mikäli täydennysrakentamishankkeeseen ei läh-
detä. Toisaalta tosiasiallinen tilanne itse pysäköintialueen suhteen säilyisi samana, joten se 
ei heikkenisi. 
 
Tämän ensimmäisen kohdan mukainen tilanne on ollut selkeämmin esillä tutkimustapauk-
sista ainakin Niittykummussa, Lauttasaaressa, Lassilassa ja Matinkylän vanhan ostoskes-
kuksen kiinteistöllä. Näissä lähtötilanne on ollut se, että olemassa oleva pysäköintialue on 
huonossa kunnossa ja tulee todennäköisesti aiheuttamaan tulevaisuudessa entistä enemmän 
kustannuksia. Siltamäessä sen sijaan on pelko alueen rapistumisesta ja palveluiden karkaa-
misesta, mikäli täydennysrakentamista ei saada käynnistettyä. Matinkylän Huolto Oy:n ja 
Isännöintiväylä Oy:n autopaikkakiinteistöjen tapauksessa tämä ensimmäinen kohta tullee 
kyseeseen ainoastaan peruskorjaustarpeen kasvamisella, mikäli rahoitusta ei täydennysra-
kentamisella saada. 
 
2. Suurimpaan osaan käyttäjistä ehdotettu muutos vaikuttaa samalla tavalla 
  
Toiseksi tärkein tekijä on se, että yleisesti osapuolet hyötyvät yhtä paljon ja haittaa kohdistuu 
kaikille saman verran. Tätä voidaan tarkastella kustannusten osoittamisen sekä taloudellisen 
hyödyn jakautumisen kannalta. Selvästi lähes kaikkiin muutos vaikuttaa samalla tavalla Niit-
tykummussa ja Matinkylän vanhan ostoskeskuksen tapauksessa. Näissä kaikki pysäköinti-
alueen haltijat ja rasiteoikeuden haltijat ovat hyödyn ja kustannusten suhteen samassa ase-
massa. Täydennysrakentamisen haitoista eniten joutuvat kärsimään lähimpänä sijaitsevat ta-
loyhtiöt, esimerkiksi Lassilassa ja Lauttasaaressa. Muuten hyödyt ja kustannukset jakautui-
vat näissä kuitenkin samalla tavalla. 
 
Matinkylän Huolto Oy:n, Siltamäen Huolto Oy:n ja Isännöintiväylä Oy:n tapauksissa tämä 
toinen kohta ei lähtökohtaisesti toteudu. Ne taloyhtiöt, joiden pysäköintialueelle täydennys-
rakentamista suunnitellaan, joutuvat kärsimään esimerkiksi maisemahaitoista, ja ainakin 
Matinkylässä joutuisivat osallistumaan uusien autopaikkojen rakentamiskustannuksiin. Täy-
dennysrakentamisesta saatava taloudellinen hyöty tulisi sen sijaan kaikkien maanomista-
jayhtiön osakkaiden hyödyksi. Lisäksi niiden rasitteenhaltijoiden, jotka eivät ole maanomis-
tajayhtiön osakkaita, tilanne on huomattavasti erilainen, sillä he eivät todennäköisesti hyö-
tyisi lainkaan taloudellisesti. 
 
3. Suurin osa käyttäjistä arvostaa yhteisresurssin jatkuvuutta ja haluaa toimia alueella 
pitkäjänteisesti 
 
Tämä kohta tarkoittaa sitä, että käyttäjät eivät etsi vain lyhytaikaista hyötyä, vaan ovat ta-
valla tai toisella sitoutuneita alueeseen ja sen tulevaisuuteen. Periaatteessa tämä toteutuu 
kaikissa tapauksissa, sillä yhteisresurssin käyttäjinä toimivat alueen taloyhtiöt, jotka ovat 
lähtökohtaisesti pysyviä ja kehittävät omaa asumistaan pitkällä tähtäimellä.  
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Keskimääräinen asumisaika Helsingin asunnoissa oli vuonna 2005 kahdeksan vuotta (Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirasto 2005). Vaikka taloyhtiöiden asukkaat voivat vaihtua ti-
heästikin, tulee yhtiöiden hallitusten toimia yhtiön parhaaksi. Toisaalta täydennysrakenta-
mispäätökset tehdään yhtiökokouksissa, joissa päätöksentekoon tarvitaan osakkaiden enem-
mistö. Asuminen on kuitenkin lähtökohtaisesti varsin pysyväluonteista, minkä lisäksi on 
huomattava, että vuokralaisella ei ole äänioikeutta yhtiökokouksissa. Näin ollen kaikkein 
lyhytaikaisimpien asukkaiden mielipidettä ei huomioida. Täytyy myös huomioida, että jois-
sain taloyhtiöissä sijoittajaosakkaiden määrä voi olla suuri. Vaikka asuntosijoittaminen on 
yleensä pitkän aikavälin sijoittamista, eivät sijoittajat välttämättä ole kiinnostuneita itse alu-
eesta, vaan ainoastaan tasaisesta tuotosta ja arvonnoususta. Toisaalta tasainen tuotto ja ar-
vonnousu riippuvat asuntomarkkinasta, johon taas vaikuttavat monet tekijät. Sijoittajaosak-
kaiden päätöksenteko riippuu siitä, näkevätkö he täydennysrakentamisen tuottomielessä uh-
kana vai mahdollisuutena. 
 
4. Neuvottelukustannukset käyttäjille ovat varsin pienet 
 
Neljäs institutionaalista muutosta ennakoiva tekijä on se, että neuvottelukustannukset eivät 
nouse suuriksi. Nämä kustannukset liittyvät informaatioon, muutokseen ja täytäntöönpa-
noon, jotka tässä tiivistetään neuvottelukustannuksiksi. Neuvottelukustannukset liittyvät en-
nen kaikkea kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun saavuttamiseen. 
 
Libecapin (2002) mukaan neuvottelukustannukset ovat sitä suuremmat, mitä suurempi ja 
heterogeenisempi on neuvotteluosapuolien joukko. Neuvottelukustannusten suuruuteen liit-
tyvät myös tulevien hyötyjen ja haittojen ennustamisen epävarmuus sekä erilaiset hankkee-
seen liittyvät korvaukset. Korvausneuvottelut voivat aiheuttaa ylimääräisiä ja vaikeasti en-
nustettavia neuvottelukustannuksia. 
 
Tutkimustapauksista alueellisissa huoltoyhtiöissä neuvottelukustannukset nousevat varsin 
helposti huomattavan suuriksi johtuen osapuolien suuresta määrästä ja heterogeenisyydestä. 
Korvaavien autopaikkojen rakentamiskustannuksiin liittyvät epäselvyydet ovat viivästyttä-
neet hanketta Matinkylän vanhan ostoskeskuksen kiinteistöllä, kun taas hyödyn jakautumi-
seen liittyvät erimielisyydet ovat olleet esteenä Niittykummun hiekkakenttien nopealle kaa-
voitukselle. Toisaalta näissä Matinkylän ja Niittykummun tapauksissa taloyhtiöt eivät ole 
olleet aloitteellisessa ja toimeenpanevassa roolissa, joten heille asiasta ei neuvottelukustan-
nuksia loppujen lopuksi juuri koidu. Lassilassa ja Lauttasaaressa yhteisresurssin käyttäjien 
määrä oli muihin tapauksiin nähden pienehkö ja varsin homogeeninen, joten niissä tämä 
neljäs kohta toteutui hyvin. 
 
5. Useimmat käyttäjät jakavat yhteiset normit vastavuoroisuudesta ja luottamuksesta, 
jotka luovat sosiaalista pääomaa 
 
Tässä viidennessä kohdassa tarkoitetaan yhteisresurssin osakkaiden keskinäisiä normeja. 
Esimerkiksi luottamusta ulkopuolisia toimijoita kuten rakennuttajia tai viranomaisia kohtaan 
tällä ei varsinaisesti tarkoiteta.  
 
Tässä tutkimuksessa eri tapauksia ei tutkittu siten, että voitaisiin tehdä päätelmiä taloyhtiöi-
den välisestä kommunikaatiosta, luottamuksesta ja yhteisöllisyydestä. Voidaan kuitenkin 
pohtia, että tämä kohta toteutuu todennäköisemmin niissä tapauksissa, joissa yhteisresurssin 
käyttäjillä on olemassa oleva keskustelufoorumi tai jatkuva yhteistyö keskenään. 
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6. Yhteisresurssia yhteisesti hallinnoiva ryhmä on verrattain pieni ja vakaa 
 
Ostrom pitää tätä kuudetta kohtaa vähiten merkittävänä tekijänä. Suurenkin ryhmän päätök-
senteko voi olla hyvin organisoituna jouhevaa. Osapuolien määrä vaikuttaa kuitenkin edellä 
todetulla tavalla muun muassa neuvottelukustannuksiin. 
 
Ei ole selvästi määritettävissä, millainen joukko on tässä tapauksessa pieni ja millainen suuri. 
Havaitaan kuitenkin, että tutkimustapauksista pienimmät ryhmät ovat Matinkylän vanhassa 
ostoskeskuksessa, Niittykummussa, Lassilassa ja Lauttasaaressa. Kaikkien tutkimustapaus-
ten yhteisresurssin käyttäjät muodostavat kuitenkin vakaan joukon, sillä jos osapuolia tar-
kastellaan taloyhtiötasolla, pysyvät ne käytännössä muuttumattomina. Vaikka asukkaat 
vaihtuvatkin, yhteisresurssin eli pysäköintialueen käyttö on vakaata. 

4.4.2 Yhteenveto institutionaalisen muutoksen todennäköisyydestä 
Edellä käsiteltiin osatekijöitä Ostromin yhteisresurssin institutionaalisen muutoksen toden-
näköisyydessä. Jokaisen kohdan alla mainittiin ne tämän tutkimuksen tapaukset, joissa ky-
seinen osatekijä toteutuu. Kooste näiden tekijöiden toteutumisesta tapauskohtaisesti on esi-
tetty taulukossa 1. Mikäli tekijä toteutuu, on tapauksen kohdalla oleva kenttä vihreä. Mikäli 
ei toteudu, kenttä merkitään puolestaan punaiseksi ja mikäli asia on epävarma tai osittain 
toteutuva, värinä on keltainen. Tapausten järjestyksellä ei ole analyysin kannalta merkitystä, 
mutta selkeyden vuoksi alueellisten huolto- ja isännöintiyhtiöiden tapaukset on sijoitettu tau-
lukossa vierekkäin. Tekijät ovat lyhennetyssä muodossa mutta samassa järjestyksessä missä 
ne kohdassa 4.4.1 esiteltiin. 
 
Taulukko 1: Institutionaalisen muutoksen todennäköisyys tutkimustapauksissa 
 

          Tapaukset 
 
Tekijät 

Matinky-
län Huolto 

Siltamäen 
Huolto 

Isännöin-
tiväylä 

Niitty-
kumpu 

Lassila Lautta-
saari 

Matinky-
län ostari 

Tilanteen heik-
keneminen 

       

Samanlainen 
vaikutus 

       

Jatkuvuus / pit-
käjänteisyys 

       

Neuvottelukus-
tannukset 

       

Yhteiset normit        

Koko ja vakaus        

 
Taulukkoyhteenvedosta nähdään, että ne tutkimustapaukset, jotka tämän analyysin kohdan 
4.1 luokituksessa sijoitettiin omistusoikeudellisesti kolmanteen pääluokkaan, näyttävät Ost-
romin kriteerien perusteella lähtökohdiltaan varsin vaikeasti täydennysrakentamiseen toteu-
tettavilta. Neljä jälkimmäistä tapausta sen sijaan näyttävät todennäköisemmin toteutuvilta, 
ja näistä kaksi onkin jo toteutunut ja kaksi toteutumassa. On kuitenkin edelleen huomioitava, 
että Ostromin oletus tässä on, että yhteisresurssin käyttäjät päättävät itse muutoksesta ilman 
ulkoisia vaikuttajia. Ulkoiset vaikuttajat voivat vaikuttaa toteutumiseen joko negatiivisesti 
tai positiivisesti. Lisäksi hankalat lähtökohdat eivät välttämättä tarkoita sitä, etteikö hank-
keita saataisi jollain keinoin toteutettaviksi. 
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Todelliset tapaukset ilmenevät harvoin mallin lähtökohtana olevissa eristetyissä ympäris-
töissä (Ostrom 1990, s. 211–212). Ulkoiset vaikuttajat saattavat edesauttaa asiaa niin, että 
päätös ja hanke saadaankin syntymään. Näin tulee todennäköisesti ennen pitkää käymään 
etenkin niissä hankkeissa, joita kaupunki erityisesti haluaa edistää, kuten esimerkiksi Isän-
nöintiväylä Oy:n pysäköintialueilla Espoossa. Pelkästään yhteisresurssin käyttäjien toimesta 
yhteisymmärrykseen täydennysrakentamisen kannattavuudesta ei helposti päästä. Toisaalta 
ulkoinen vaikutus saattaa myös jarruttaa sellaista hanketta, jolla voisi muuten olla hyvät läh-
tökohdat kaikkia hyödyttävään ja nopeaan ratkaisuun. Lisäksi esimerkiksi Matinkylän Lii-
kekiinteistö Oy on sellainen tapaus, jossa pelkästään yhteisresurssin haltijat, eli kyseisessä 
tapauksessa rasiteoikeuden haltijat eivät voisi omalla päätöksellään ryhtyä täydennysraken-
tamishankkeeseen ja hyötymään siitä. Rasitetun kiinteistön omistaja on tässä tapauksessa 
ollut aloitteellinen, mutta rasiteoikeuden haltijoiden etuja on asiassa myös pitänyt huomi-
oida.  
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5 Lainopillinen analyysi 
Edellisessä luvussa analysoitiin tämän tutkimuksen tutkimustapauksia ja tehtiin jaottelu 
omistus- ja käyttöoikeuksiin perustuviin luokkiin. Tapauksissa havaituista ongelmista löy-
dettiin kolme tärkeintä teemaa, jotka voivat toimia esteenä tai vähintäänkin hidasteena talo-
yhtiöiden yhteisten pysäköintialueiden täydennysrakentamishankkeissa.  
 
Tässä luvussa otetaan havaittuihin ongelmiin liittyvä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö tarkem-
paan tarkasteluun. Täydennysrakentamisneuvotteluissa eri osapuolilla on edellisissä lu-
vuissa esitetyn mukaisesti hyvin eriäviä näkemyksiä liittyen korvaavien autopaikkojen ra-
kentamiskustannuksiin osallistumiseen, oikeudesta arvonnousuun ja taloudelliseen hyötyyn 
sekä muihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämä viittaa yhtäältä asenteisiin mutta toisaalta 
myös lainsäädännön epäselvyyksiin. 
 
Edellä esitettyjen tapausten täydennysrakentamisprosesseissa tulee sovellettavaksi useita eri 
säädöksiä. Esimerkkejä mahdollisista oleellisista säädöksistä ovat asunto-osakeyhtiölaki 
(22.12.2009/1599), osakeyhtiölaki (21.7.2006/624), maankäyttö- ja rakennuslaki 
(5.2.1999/132), kiinteistönmuodostamislaki (12.4.1995/554), maanvuokralaki 
(29.4.1966/258) ja maakaari (12.4.1995/540). Tässä lainopillisessa analyysissa käsitellään 
kuitenkin ainoastaan rasitelainsäädäntöä, sillä siihen sisältyy tutkimustapausten ongelmien 
kannalta kiinnostavimpia ja kenties myös tulkinnanvaraisimpia säännöksiä.  

5.1 Rasitelainsäädäntö 

5.1.1 Rasitteen määritelmä ja perustaminen 
Korvaavien autopaikkojen rakentamiskustannusten jakamisen problematiikka liittyy ennen 
kaikkea rasitelainsäädäntöön eli sekä rasitetun että oikeutetun kiinteistön omistajan oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin. Kiinnostavaa on muun muassa se, millainen määräysvalta rasiteoi-
keuden haltijalla on rasitealueella ja millä perusteilla rasitetun kiinteistön omistaja voi mää-
rätä rasitteen muuttamisesta. Pääsääntönä on, että rasitteiden perustamisen, muuttamisen tai 
poistamisen tulee perustua sopimukseen, mutta poikkeustilanteissa myös pakkorasite voi 
tulla kyseeseen (Majamaa & Markkula 2016, s. 149). Koska tässä työssä tarkastellaan lä-
hinnä ristiriitatilanteita, on pakkorasitteiden tutkiminen erityisen oleellista. Autopaikkarasit-
teista on säännöksiä kiinteistönmuodostamislaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa, muista 
rasitteista myös muissa säädöksissä.  
 
Laissa ei ole rasitteen yksiselitteistä määritelmää (Hyvönen 2001, s. 505). Wirilanderin 
(1994) mukaan: ”Rasitteissa on kysymys sellaisista maan käyttöä koskevista määräyksistä, 
joita voidaan saattaa voimaan kiinteistön ja eräissä tapauksissa muunkin kiinteistörekisterin 
yksikön eli ns. palvelevan kiinteistön (servienssi) alueella tavallisimmin toisen kiinteistön 
eli ns. oikeutetun tai hallitsevan kiinteistön (dominanssi) käytön edistämiseksi”. Rasiteoi-
keus-termiä käytetään sen sijaan sen henkilön oikeusaseman kuvaamiseen, jolla on oikeus 
rasitteen käyttämiseen. Rasiteoikeuden haltija on siten tällainen henkilö. (Wirilander 1994.)  
 
Rasite autopaikkojen pitämistä varten voidaan perustaa joko kiinteistönmuodostamislain 
mukaisena kiinteistörasitteena tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusrasit-
teena. Rasitteisiin liittyy tyyppipakkoperiaate, eli vain laissa mainitun tyyppisiä rasitteita 
voidaan perustaa (Vitikainen 2014, s. 10). Kiinteistörasitteina voidaan perustaa kiinteistön-
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muodostamislain 154 §:n mukaiset oikeudet ja rakennusrasitteena maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 80 §:n mukaiset oikeudet. Toisen kiinteistön alueelle rakennukseen sijoitettavat 
autopaikat perustetaan oikeutetun kiinteistön hyväksi rakennusrasitteina, kun taas avoimen 
piha-alueen autopaikat perustetaan kiinteistörasitteina (Kuusiniemi et al. 2000, s. 77).  
 
Kiinteistörasitteen perustamisen edellytyksenä on rasitetun ja oikeutetun kiinteistön omista-
jien välinen sopimus sekä tarpeellisuus- ja haitattomuusedellytys. Rasitteen on siis oltava 
oikeutetulle kiinteistölle tarpeellinen eikä se saa aiheuttaa rasitetulle kiinteistölle tai alueelle 
ennestään kohdistuvan rasiteoikeuden haltijalle huomattavaa haittaa. Asemakaava-alueella 
pakkorasitteena eli ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta voidaan perustaa muun 
muassa autopaikkarasite, mikäli rasite on oikeutetulle kiinteistölle tärkeä eikä se aiheuta 
huomattavaa haittaa. (KML 156 §.) Myöskään asemakaavan toteutuminen ei saa vaikeutua 
rasitteen perustamisesta (KML 157 §).  
 
Rakennusrasitteen perustamisen edellytykset ovat lähes yhtenevät kiinteistörasitteen kanssa. 
Edellytyksenä asianosaisten sopimuksen lisäksi on tarkoituksenmukaisen rakentamisen tai 
kiinteistön käytön edistäminen, tarpeellisuus rasiteoikeuden haltijalle sekä se, ettei siitä ai-
heudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Näiden lisäksi asemakaavassa edellytetty 
rasite voidaan perustaa silloin, jos olosuhteet kaavan voimaantulon jälkeen eivät ole muut-
taneet rasitetta ilmeisen tarpeettomaksi tai rasitetulle kiinteistölle kohtuuttomaksi. (MRL 
158 §.) 

5.1.2 Kunnossapito 
Kiinteistönmuodostamislain 158 §:n mukaan kiinteistötoimituksessa rasitetta perustettaessa 
on määrättävä rasitealueen sijainti sekä tarvittavia ehtoja ja rajoituksia rasitteen käyttämi-
selle. Kyseisen säännöksen mukaan määräykset annetaan myös rasitealueen kuntoonpano- 
ja kunnossapitokustannuksista, mikäli sitä vaaditaan tai se on muuten tarpeellista. Jos asian-
osaiset eivät kustannuksista sovi, ositteluperusteena käytetään kunkin asianosaisen rasit-
teesta saamaa hyötyä. (KML 158 §.)  
 
Kiinteistönmuodostamislain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan rasitealueen kuntoon-
panossa ja kunnossapidossa on usein kysymys rasiteoikeuden rasitteeseen oikeutettujen yh-
teistoiminnasta. Aiemmin voimassa olleessa lainsäädännössä ei ollut säännöksiä kunnossa-
pidon osittelusta silloin, kun kiinteistöjen omistajat eivät asiasta sopineet. Näin olleen kiin-
teistönmuodostamislakiin otettiin säännöksiä myös kustannusten osittelusta ja kunnossapi-
don järjestämisestä. (HE 227/1994). Niin kiinteistönmuodostuksessa kuin esimerkiksi vesi- 
ja tieoikeuden aloillakin hyöty on ollut jo entuudestaan keskeinen ositteluperuste lukuisissa 
hankkeissa (Hyvönen 2001, s. 566). Voidaan ajatella, että esimerkiksi pysäköintialueista 
hyötyä saavat ainoastaan rasitealueen haltijat, joten heidän tulisi siten myös vastata kunnos-
sapidon kustannuksista. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säännöksiä rakennusrasitteiden kunnossapidosta. Ra-
kennusrasite perustetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksellä, kun taas kiin-
teistörasite perustetaan kiinteistötoimituksessa. Näin ollen esimerkiksi rakennuksen kunnos-
sapitokustannusten osittelu jää sopimuksenvaraiseksi asiaksi. Rasitteen siirtämistä, muutta-
mista ja poistamista koskevan toimenpiteen korvausvelvollisuuksista sen sijaan on laissa 
säännöksiä, jotka saattavat tulla kyseeseen esimerkiksi rakennusrasitteiden muuttamisessa. 
Näitä käsitellään seuraavaksi. 
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5.1.3 Siirtäminen, muuttaminen ja poistaminen 
Kiinteistörasite voidaan siirtää toiseen paikkaan saman kiinteistön alueella tai sen käyttämi-
seen voidaan antaa uusia rajoituksia tai sitä koskevia määräyksiä voidaan muuttaa, jos toi-
menpiteestä sovitaan eikä asemakaavan toteuttaminen siitä vaikeudu. Ilman sopimusta tämä 
on mahdollista kahdessa tapauksessa, joiden molempien edellytyksenä on, että olosuhteet 
ovat muuttuneet eikä toimenpiteestä aiheudu millekään rekisteriyksikölle huomattavaa hait-
taa. Ensimmäinen tilanne on se, kun rasitteesta aiheutuva haitta voidaan poistaa tai sitä voi-
daan vähentää. Toinen mahdollisuus on silloin, jos toimenpiteellä mahdollistetaan rasitteen 
tarkoituksenmukaisempi käyttö alkuperäiseen käyttötarkoitukseen silloin, kun se on heiken-
tynyt. (KML 160 §.) 
 
Kiinteistörasitteen poistaminen on sen sijaan sopimuksesta mahdollista silloin, jos rasitteen 
merkitys on oikeutetulle kiinteistölle vähentynyt. Ilman rasiteoikeuden haltijan suostumusta 
rasite voidaan poistaa, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet niin, ettei rasite ole oikeutetulle 
kiinteistölle välttämätön eikä rasitteen perustamiselle olisi enää edellytyksiä. Välttämätön-
kin rasite voidaan poistaa, jos rasite aiheuttaa kohtuutonta haittaa eikä sen muuttaminen tai 
siirtäminen saman rekisteriyksikön alueella ole mahdollista ja rasite voidaan lainmukaisesti 
perustaa toiseen paikkaan. (KML 161 §.) 
 
Rakennusrasitteen muuttamisen ja poistamisen edellytykset eroavat hieman kiinteistörasit-
teesta. Sopimuksella poistaminen tai muuttaminen edellyttää, että toimenpide ei vaikeuta 
tarkoituksenmukaista rakentamista, asianmukaista kiinteistön käyttöä tai asemakaavan to-
teuttamista. Rasite voidaan muuttaa tai poistaa pakolla kolmessa eri tapauksessa. Ensimmäi-
nen tilanne on, jos olosuhteet ovat muuttuneet siten, että rasite on muuttunut tarpeettomaksi 
tai sen merkitys on huomattavasti vähentynyt. Toisessa tilanteessa rasite aiheuttaa rasitetulle 
kiinteistölle kohtuutonta haittaa, eikä rasitteen muuttaminen tai poistaminen aiheuta puoles-
taan rasiteoikeuden haltijalle huomattavaa haittaa. Kolmanneksi, rasite on mahdollista muut-
taa tai poistaa silloin, kun rasite vaikeuttaa huomattavasti asemakaavan toteuttamista. (MRL 
160 §.) 

5.1.4 Korvaukset 
Rasitteeseen liittyvissä toimenpiteissä korvausvelvolliseksi voi tilanteesta ja toimenpiteestä 
riippuen joutua joko rasitetun kiinteistön omistaja tai rasiteoikeuden haltija. Korvauksen-
saaja on tällöin toinen kyseisistä osapuolista. Kiinteistö- ja rakennusrasitteen korvaukset 
eroavat toisistaan lähtökohdiltaan siten, että kiinteistötoimituksen yhteydessä voidaan mää-
rätä myös korvauksista, kun taas rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta tai pois-
tamisesta päättävällä kunnan rakennusvalvontaviranomaisella ei ole toimivaltaa korvausten 
määrittämiseen. 
 
Kiinteistönmuodostamislain mukaisen rasitteen perustamisesta rasitetun kiinteistön omista-
jalle koituvan haitan tai vahingon on velvollinen korvaamaan rasiteoikeuden haltija. Rasit-
teen siirtämisestä tai muuttamisesta KML 160 §:n mukaisesti korvausvelvollinen on se, joka 
toimenpiteestä hyötyy. (KML 162 §.) Lainmuutoksen perusteluissa todetaan, että KML 160 
§:n toimenpiteestä eli rasitteen siirtämisestä tai muuttamisesta voi aiheutua haittaa tai vahin-
koa eri asianosaistahoille, minkä vuoksi korvausvelvollista ei voida tarkemmin yksilöidä 
(HE 65/2005). KML 164 §:n mukaan rasiteoikeuden haltijalla on oikeus saada menetyksis-
tään korvaus rasitteen poistamisesta, siirtämisestä tai muuttamisesta siltä, joka hyötyy toi-
menpiteestä. Korvauksesta vähennetään korvauksensaajalle toimenpiteestä koituva hyöty. 
Rasitetun kiinteistön omistaja on KML 161.2 §:n mukaan puolestaan oikeutettu korvaukseen 
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siinä tilanteessa, jos rasitteen käytön muuttumisesta aiheutunutta kohtuutonta haittaa ei 
voida poistaa poistamalla rasite KML 161.1 §:n mukaan.  
 
Koska maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen rakennusrasitteeseen liittyvistä korvauksista 
ei voida määrätä sen perustamisen, muuttamisen tai poistamisen yhteydessä, ei niistä myös-
kään ole laissa tarkempia säännöksiä. Ainoa korvauksiin liittyvä säännös on MRL 160.3 
§:ssä. Säännöksen mukaan rakennusrasitteen perustamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen 
liittyvä korvausasia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä, mikäli korvauksesta 
ei sovita (MRL 160.3 §).  

5.2 Säännösten tulkinta 

5.2.1 Perustaminen 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavan edellyttämän rakennusrasitteen perus-
tamisesta pakolla on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 
2011:85, jossa hylättiin valitus päätöksestä, jonka mukaan autopaikkarasitteet voitiin perus-
taa ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta. Samaan tapaukseen liittyvät myös 
korkeimman oikeuden päätös KKO 2010:13 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 
20.3.2006 T 632. Näissä oikeustapauksissa käsiteltiin autopaikkoja pysäköintirakennuksessa 
asemakaavan mukaisella pysäköintitontilla. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2011:85 oli kysymys siitä, voitiinko ra-
kennusluvan mukaiset autopaikat perustaa rasitteina silloinkin, kun asemakaava on jo toteu-
tettu ja autopaikkajärjestely on aiemmin ollut sopimuksilla sovittu. Korkein hallinto-oikeus 
totesi, että koska rasitteilla ei vaikeuteta rasitetun rakennuksen kaavan mukaista käyttötar-
koitusta, eivätkä alueen olosuhteet ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneet, voitiin ra-
sitteet perustaa. Samanlainen tapaus oli myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 
14.3.2017 T 1153, joka koski samaa pysäköintirakennusta ja jossa päädyttiin samanlaiseen 
tuomioon. 
 
Rasitetun kiinteistön omistaja vetosi kiinteistön meneillään oleviin kaavoitushankkeisiin ja 
kiinteistön kehityssuunnitelmiin, joille rasitteiden perustaminen aiheuttaisi kohtuutonta hait-
taa. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, etteivät kiinteistön kehityssuunnitelmat ole 
MRL 158.2 §:n mukainen olosuhteiden muutos, joka estäisi rasitteiden perustamisen. Rasi-
tepaikat eivät myöskään aiheuta kohtuutonta haittaa, sillä kiinteistön voimassa olevan ase-
makaavan mukainen käyttötarkoitus on pysäköinti. (KHO 2011:85.) Kasson (2018) mukaan 
omistajan omaa halua kehittää kiinteistöä ei tulisi tulkita olosuhteiden muutokseksi, vaan 
olosuhteiden muutokseksi lasketaan omistajasta riippumaton muutos ympäristössä, kuten 
kaavamuutos. Myös Kanervan (2018) mukaan olosuhteeksi rasitteen perustamisen kannalta 
on yleensä kiinteistötoimituksellisessa tilanteessa katsottu konkreettinen lupa hankkeelle tai 
kaavamuutos.  
 
Samaan asiaan liittyvässä varhaisemmassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 
20.3.2006 T 632 otettiin kantaa MRL 164.1 §:n mukaisen yhteisjärjestelyn toteuttamiseen. 
Asia ratkaistiin niin, että koska asemakaava oli alueella jo toteutettu muilla järjestelyillä, ei 
yhteisjärjestelyä ollut syytä toteuttaa. (KHO 20.3.2006 T 632.) Forssin (2012) oikeustapaus-
analyysin mukaan korkein hallinto-oikeus on ratkaisuilla KHO 20.3.2006 T 632 ja KHO 
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2011:85 selventänyt rasitteen ja yhteisjärjestelyn toteuttamista siten, että yhteisjärjestely teh-
dään asemakaavan toteuttamiseksi, kun taas rasitteita voidaan perustaa myös asemakaavan 
toteuttamisen jälkeen asemakaavan mukaisen käytön pysyttämiseksi. 
 
Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2010:13 todennut, että sillä ei ole merkitystä, onko 
asemakaavan mukainen rasite merkitty kiinteistörekisteriin vai onko se jäänyt virallisesti 
perustamatta. Tätä on perusteltu sillä, että rakennusrasite autopaikkoja varten voidaan MRL 
159 §:n mukaisesti perustaa ilman asianosaisten suostumusta koska tahansa, jolloin rekiste-
röinnillä ei ole osapuolien oikeusaseman osalta merkitystä. Käräjäoikeuskäsittelyssä käräjä-
oikeudelle lausunnon antanut ympäristöoikeuden professori oli myös samaa mieltä autopaik-
kojen velvoittavuudesta. Korkeimman oikeuden tuomion mukaan merkitystä ei ollut sillä-
kään, olivatko autopaikat tosiasiallisesti rakennusluvan mukaisten kiinteistöjen käytössä pit-
käaikaisin vuokrasopimuksin. Koska nämäkin rasitteet oltaisiin voitu perustaa pakkorasit-
teina, tuli niitä käsitellä sitovina rasitteenkaltaisina autopaikkoina. (KKO 2010:13.) 
 
Sallménin (2018) mukaan etenkin aluerakentamishankkeissa on usein käynyt niin, että kun 
koko alue ja kaikki alueelle perustetut yhtiöt ovat olleet yhden rakennuttajan hallussa, niin 
dokumentaatio esimerkiksi rasitesopimuksista on saattanut jäädä vajaaksi tai, jos sopimukset 
on kirjattu, niin rasitteita ei ole välttämättä kuitenkaan koskaan virallisesti perustettu. Rasi-
tejärjestely on kuitenkin pelkällä sopimuksella yhtä sitova, ja mikäli on kysymys asemakaa-
van mukaisista autopaikkarasitteista, ne voidaan myös ilman sopimusta perustaa. Rasitteiden 
perustaminen ja kiinteistörekisteriin kirjaaminen olisi kuitenkin järkevää ja tarkoituksenmu-
kaista, jotta ulkopuoliset osapuoletkin tietävät alueen rasitejärjestelyistä. (Sallmén 2018.) On 
kuitenkin muistettava, että tämä koskee vain rasitteita, jotka voidaan perustaa pakolla. Vain 
sopimukseen perustuva käyttöoikeus sitoo vain sopijaosapuolia, ei myöhempiä kiinteistön 
omistajia, eikä tällaista sopimusta tule pitää rasitteena (Majamaa & Markkula 2016, s. 146). 
 
Forssin (2012) mukaan se, että maankäyttö- ja kiinteistöoikeus osuu niin julkis- kuin yksi-
tyisoikeudenkin piiriin, näkyy korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tuo-
mioiden osittaisena ristiriitaisuutena. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2010:13 toden-
nut, että rasitteet ovat jo olemassa ilman rekisteröintiäkin. Korkein hallinto-oikeus on sen 
sijaan päätöksellään KHO 2011:85 perustanut kyseiset rasitteet, joita ei aiemmin ollut rekis-
teröity kiinteistörekisteriin. Kyseinen ristiriita saattaa johtaa ongelmiin myös korvattavuutta 
käsiteltäessä. (Forss 2012.) Korvauksia käsitellään kohdassa 5.2.4 erikseen. 

5.2.2 Kunnossapito 
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2014:102 oli kysymys rasitetien rakenta-
mis- ja ylläpitokustannuksista silloin, kun oikeutettu kiinteistö ei käyttänyt rasitetun kiin-
teistön alueella olevaa tietä. Korkein oikeus totesi perusteluissaan, että lähtökohtaisesti rasi-
tealueen kuntoonpano ja kunnossapito kuuluvat rasiteoikeuden haltijalle. Tapauksissa, joissa 
rasitealueesta on hyötyä myös rasitetulle kiinteistölle, voi kunnossapito tulla järjestetyksi eri 
tavoin. Erimielisyys todellisten kustannusten jakautumisesta tuli ratkaista yleisessä tuomio-
istuimessa, kun riidalla ei muutoin ollut vaikutusta kiinteistön oikeuksiin ja ulottuvuuksiin. 
Korkein oikeus katsoi, ettei rasitetun kiinteistön omistaja saanut rakentaa rasitetietä rasite-
oikeuden haltijan kustannuksella pelkästään perustetun rasitteen ja kunnossapidon osittelun 
perusteella. (KKO 2014:102.) 
 
Edellä esitetystä korkeimman oikeuden tuomiosta voidaan kenties johtaa päätelmä, että ra-
sitetun kiinteistön omistaja ei voi velvoittaa rasiteoikeuden haltijaa osallistumaan sellaisiin 
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rasitealueen kunnossapito- ja kuntoonpanokustannuksiin, jotka eivät ole oikeutetun kiinteis-
tön kannalta tarpeellisia, vaikka esimerkiksi voimassa oleva kaava ja rasiteoikeus tällaisen 
mahdollistaisikin. Ongelma tulee todennäköisimmin vastaan silloin, kun rasitealueella on 
useita oikeutettuja, joilla on toisistaan eriävät intressit. Sallmén (2018) näkee rasitesopimus-
ten ja kunnossapidon lähtökohtana olemassa olevan tilanteen pysyttämisen, jos ei toisin ole 
sovittu, eikä rasiteoikeuden haltijaa voisi velvoittaa ainakaan sellaisiin kustannuksiin, jotka 
ylittävät olemassa olevan tason. Näin myös Kasso (2018) ja Kanerva (2018). 
 
Kiinteistörasitteen kunnossapito- ja kuntoonpanokustannusten osittelusta ei ole ollut sään-
nöksiä ennen nykyistä kiinteistönmuodostamislakia (HE 227/1994, s. 59). Nykyisessäkään 
laissa ei ole säännöksiä siitä, miten kustannukset jaetaan, jos niistä ei sovita eikä rasitteen 
perustamisen yhteydessä niitä ole määrätty. Rasitteen määräysten muuttamisesta ilman asi-
anosaisten suostumusta pelkän kustannusten jaon ratkaisemiseksi ei myöskään ole kiinteis-
tönmuodostamislaissa eikä maankäyttö- ja rakennuslaissa säännöksiä. Jos rasitetta kuitenkin 
muulla perusteella siirretään tai muutetaan, voidaan myös kustannustenjako ottaa samalla 
käsiteltäväksi (Kanerva 2018). Muuten näyttää siltä, että kustannusten jako kuuluu riitati-
lanteessa yleisen tuomioistuimen toimivaltaan (Majamaa & Markkula, s. 145; KKO 
2014:102). 
 
Matinkylän Liikekiinteistö Oy:n tapauksessa kiinteistön omistaja haluaa täydennysrakenta-
misen yhteydessä rakentaa olemassa olevat rakennusrasitteet uudelleen. Pysäköintiin tarkoi-
tettu rakennus on nykyisellään huonokuntoinen. Kiistaa hankkeessa on aiheuttanut nimen-
omaan kustannusten jakautuminen ja rasiteoikeuden haltijoiden velvollisuus. Edellä on kiin-
teistörasitteen osalta selvitetty, että rasiteoikeuden haltijat ovat lähtökohtaisesti kunnossapi-
tovelvollisia, vaikka siitä ei olisi rasitesopimuksessa sovittu. Mikäli autopaikkojen uudel-
leenrakentamiskustannukset riitautettaisiin, oleellisin kysymys todennäköisesti olisi se, että 
onko rakennus niin huonossa kunnossa, että se tulisi rakentaa uudelleen myös siinä tapauk-
sessa, että alueen käyttötarkoitus pysyisi samana eikä kaavamuutosta tehtäisi. Mikäli kus-
tannukset johtuvat vain kiinteistönomistajan kehittämishankkeesta, ei rasiteoikeuden halti-
joita todennäköisesti voisi velvoittaa osallistumaan kustannuksiin. Toisaalta, maankäyttö- ja 
rakennuslaissa ei ole ainuttakaan säännöstä rasitealueen kustannusten osittelusta, toisin kuin 
kiinteistönmuodostamislaissa. Velvollisuus osallistua kustannuksiin jää tällaisessa tapauk-
sessa epäselväksi.  
 
Majamaa & Markkula (2016, s. 145) huomauttavat verraten yksityistielain 7 lukuun, jossa 
on säädetty tiekunnasta ja sen toimielimistä, että rasitealueen hallintoa koskevat säännökset 
valitettavasti puuttuvat kiinteistönmuodostamislaista. Rasitteiden oikeudet ja velvollisuudet 
ovat nykyisellään edelleen pääsääntöisesti sopimuksenvaraisia asioita, minkä vuoksi yllättä-
vien kustannusten osittelu voi jäädä osapuolille epäselväksi ja aiheuttaa riitatilanteita.  

5.2.3 Siirtäminen, muuttaminen ja poistaminen 
Rasitteen siirtämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen liittyvä lainsäädäntö on yhteisten py-
säköintialueiden tapauksessa kiinnostava silloin, kun rasiteoikeuden haltija on vastahakoi-
nen rasitetun kiinteistön omistajan täydennysrakentamissuunnitelmiin. Tällöin on tärkeää 
tietää, mikä on rasiteoikeuden haltijan oikeusasema rasitteen tai rasitealueen muuttamisesta 
päättämisessä. 
 
Kiinteistörasitteen tapauksessa edellytyksenä tällaiselle toimenpiteelle on aina olosuhteiden 
muutos. Myös rakennusrasitteen voi muuttaa tai poistaa vedoten olosuhteiden muutokseen. 
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Mutikainen (2013) on pro gradu -tutkielmassaan havainnut, että rasitteen muuttamisen tai 
poistamisen mahdollistamia olosuhdemuutoksia on mahdotonta tyhjentävästi määritellä. 
Mutikaisen mukaan mahdollisuuksia tähän on kuitenkin tulkittava suppeasti, sillä rasitteen 
muuttamisella tai poistamisella haetaan yksityistä etua toisen yksityisen kustannuksella ja 
rasitteet on niitä perustettaessa tarkoitettu pysyväksi. (Mutikainen 2013, s. 56.) Edellä rasit-
teen perustamisen sääntelyä tulkittaessa todettiin, että kiinteistön omistajan voimassa ole-
vasta asemakaavasta poikkeavat kehittämissuunnitelmat eivät ole esimerkki lainsäätäjän tar-
koittamasta olosuhteiden muutoksesta. 
 
Wirilanderin (1979, s. 616) mukaan tärkeimmät yksittäiset syyt, jotka oikeuttavat voimassa 
oleviin rasitteisiin puuttumiseen, ovat kaavoitus sekä rasitettua ja oikeutettua kiinteistöä kos-
kevat kiinteistönjaotuksen muutokset. Asemakaavamuutos ei kuitenkaan suoraan muuta ra-
sitteiden sisältöä. Näin on myös korkein hallinto-oikeus todennut ratkaisussa KHO 
31.12.2009 T 3752. Kyseisessä ratkaisussa oikeuden kanta oli myös se, että autopaikkojen 
vähimmäisvaatimuksen vähentäminen asemakaavamuutoksen yhteydessä ei ollut kohtuu-
tonta. Kaavamuutos aiheutti yhteensä 53 autopaikan vähentymisen. (KHO 31.12.2009 T 
3752.) 
 
Asemakaavalla ei lähtökohtaisesti saa aiheuttaa maanomistajalle tai muille alueelle oikeute-
tulle kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa (MRL 54 §). Asemakaavaa muutettaessa 
on näin ollen huomioitava rasiteoikeudet, eikä niitä saa turhaan loukata. Jos asemakaavassa 
kuitenkin esimerkiksi järjesteltäisiin autopaikat toisaalle saman kiinteistön alueella ja ny-
kyisten autopaikkojen tilalle kaavoitettaisiin rakennuksia, on hyvin todennäköistä, että kiin-
teistörasitteen muuttamisen ja siirtämisen edellytykset täyttyisivät. Olosuhteet olisivat kaa-
vamuutoksen myötä muuttuneet ja muutoksella voidaan poistaa autopaikkojen nykyisestä 
sijainnista johtuva haitta. Kuusiniemen et al. (2000, s. 76) mukaan tämä KML 160.1 §:n 1 
kohta tarkoittaakin käytännössä sitä, että rasitetun kiinteistön omistajalla on mahdollisuus 
järjestää rasite kiinteistönsä alueella siten, kuin kiinteistön käyttö ja käyttötarkoitus edellyt-
tävät. Myös rakennusrasite voidaan muuttaa tai poistaa, mikäli se vaikeuttaa huomattavasti 
asemakaavan toteuttamista, eli tässäkin asemakaavan rooli on merkittävä (MRL 160 §). 
 
Mutikaisen (2013) mukaan rasiteoikeuden haltijan on ensisijaisesti huomattava valittaa ase-
makaavasta, mikäli hän kokee, että asemakaavan mukainen järjestely on kohtuuton. Mikäli 
asemakaava on lainvoimainen, rasitteen muuttamisen tai poistamisen edellytykset täyttyvät 
kohtuullisen helposti, vaikka asemakaava ei rasitteita automaattisesti muutakaan. (Mutikai-
nen 2013, s. 53.) Se, että autopaikkojen vähentyminen oikeudessa tulkittaisiin kohtuutto-
maksi, on kuitenkin oletettavasti epätodennäköistä, etenkin jos autopaikkojen uusi määrä 
vastaa yleistä linjaa ja pysäköintinormia. Lisäksi on muistettava, että vaikka kiinteistörasite 
voitaisiin asemakaavan vastaisena poistaa, on edelleen käsiteltävä sen välttämättömyys. Mi-
käli rasite on välttämätön, tulee tarkastaa, voidaanko haitta poistaa muuttamalla rasitetta tai 
perustamalla uusi rasite toisen rekisteriyksikön alueelle (KML 161.1 §). Mikäli nämäkään 
eivät toteudu, ei rasitetta saa poistaa. Rasiteoikeuden haltijoiden ei myöskään tarvitse kor-
vata haittaa, sillä rasitteen rasittavuuden lisääntyminen ei ole johtunut rasitteen käytön muut-
tumisesta, vaan se on johtunut asemakaavamuutoksesta ja kiinteistön omistajan kehityssuun-
nitelmista (KML 161.2 §). 
 
Voidaan päätellä, että rasiteoikeuden haltijalla on vain rajalliset mahdollisuudet estää pysä-
köintialueelle suunniteltu täydennysrakentamishanke, mikäli rasitteet voidaan järjestää toi-
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sella tavalla. Valituksellisesti paras mahdollisuus on vedota asemakaavan kohtuuttomuu-
teen. Asemakaavamuutos voisi olla kohtuuton silloin, jos korvaavat autopaikat sijoitettaisiin 
uudessa asemakaavassa huomattavasti olemassa olevia autopaikkoja kauemmas, esimerkiksi 
selvästi ympäristöministeriön suosittelemaa enimmäisetäisyyttä eli 200 metriä (Ympäristö-
ministeriö 1984) kauemmas. 

5.2.4 Korvaukset 
Jo aiemmin viitatussa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2011:85 huomioitiin 
myös rasitetun rakennuksen omistajan oikeus korvauksiin. Ratkaisun mukaan, kun arvioi-
daan rasitteen aiheuttamaa haittaa rasitetulle kiinteistölle, tulee ottaa huomioon oikeus saada 
rasitteesta korvaus, joka määritetään MRL 160.3 §:n mukaisesti, mikäli korvauksesta ei so-
vita. (KHO 2011:85.) Forss (2012) huomaa kuitenkin tässäkin ristiriidan vertaillessaan kor-
keimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja. Tästä KHO 2011:85 ratkai-
susta on nimittäin pääteltävissä, että rasite perustetaan vasta tällä päätöksellä, eli korvauksia 
rasitteesta voisi hakea lunastuslain mukaisella menettelyllä. KKO 2010:13 ratkaisussa rasit-
teet kuitenkin todetaan jo voimassa oleviksi ilman rekisteröimistäkin, eli mitään uutta kor-
vattavaa ei rasitteiden osalta olisi tapahtunut. (Forss 2012.)  
 
Lunastuslain mukainen menettely tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea sitä, että pysyvästä 
käyttöoikeuden rajoituksesta määrätään lunastuskorvaus, joka muodostuu kohteen- ja hai-
tankorvauksesta sekä vahingonkorvauksesta (LunL 30 §). Tässä korvaus määritetään siis ra-
sitetun kiinteistön tai rakennuksen omistajalle siitä lähtökohdasta, että rasite on pysyvä käyt-
töoikeuden rajoitus. Lunastuslain 8 a luvussa on säännöksiä myös siitä, kun oikeutta tai ra-
joitusta muutetaan tai se lakkautetaan. Tällöin rasiteoikeuden haltija voi olla oikeutettu kor-
vauksiin (LunL 72 a §, 72 b §, 72 d §). 
 
Matinkylän Liikekiinteistö Oy:n tapauksessa pohdittiin, olisiko kiinteistön omistaja voinut 
hakea vanhojen autopaikkojen uudelleenrakentamiskustannuksia rasiteoikeuden haltijoilta 
lunastuslain mukaisella menettelyllä. Lunastuslaista ei ole kuitenkaan ainakaan selkeästi ha-
vaittavissa sellaista analogiaa, että se, jonka hakemuksesta oikeutta muutetaan, voisi hakea 
korvauksia rasitteen muuttamisesta. Myös lain yksityiskohtaisten perustelujan mukaan sään-
nöksellä olisi merkitystä erityisesti pakkorasitteiden tapauksessa ja silloin, kun rasiteoikeu-
den haltija ei suostu toimenpiteeseen (HE 101/1998). Tämä viittaa siis siihen, että rasitetun 
kiinteistön omistaja olisi korvaukseen oikeutettu silloin, kun rasite perustetaan pakolla hänen 
kiinteistönsä alueelle, ja rasiteoikeuden haltija puolestaan olisi oikeutettu korvaukseen sil-
loin, kun rasite poistetaan tai sitä muutetaan rasitetun kiinteistön omistajan aloitteesta. 
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6 Johtopäätökset 
Tutkimuksen analyysilukujen 4 ja 5 jälkeen tutkitaan, mitä edellä esitetyistä asioista voidaan 
päätellä. Tässä luvussa yhdistetään tutkimustapausten analyysin sekä lainopillisen analyysin 
päätelmiä, ja lopulta johdetaan jatkotutkimusta vaativia suosituksia täydennysrakentamisen 
haasteiden ratkaisemiseksi. Ennen sitä on kuitenkin tarpeen arvioida muun muassa tutki-
muksen yleistettävyyttä, pätevyyttä ja luotettavuutta. Jotta tutkimustuloksia voidaan sovel-
taa käytäntöön, on ymmärrettävä tuloksiin mahdollisesti sisältyvät rajoitukset ja epävar-
muustekijät. 

6.1 Tutkimuksen arviointi 
Ennen tutkimuksen yhteenvetoa ja johtopäätösten esittelyä on syytä ottaa kantaa tehdyn tut-
kimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, 
eli onko tutkimus tehty uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla siten, että saatuja tuloksia voi-
daan pitää oikeina. Reliabiliteetilla puolestaan viitataan tutkimuksen luotettavuuteen eli tut-
kimuksen tekemisen objektiivisuuteen ja siihen, kuinka hyvin tutkimus olisi toistettavissa 
toisen tutkijan toimesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämän tutkimuksen 
osalta kiinnostavaa on myös erityisesti tulosten yleistettävyys tutkimustapausten ulkopuo-
lelle. 
 
Tämän työn tutkimusongelma tiivistettiin kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka olivat: 
1. Millaisia taloyhtiöiden yhteisiä pysäköintialuejärjestelyjä on täydennysrakentamisalu-

eilla toteutettu?  
2. Mitä ongelmia taloyhtiöiden yhteisistä pysäköintialuejärjestelyistä voi täydennysraken-

tamisen toteuttamiselle seurata? 
3. Miten taloyhtiöiden yhteisistä pysäköintialuejärjestelyistä aiheutuvia ongelmia voisi rat-

kaista, jotta täydennysrakentaminen olisi mahdollista? 
 
Tutkimuskysymistä on pääteltävissä, että tutkimustapausten valinnalla oli suuri merkitys tut-
kimuksen etenemiselle. Koska johtopäätökset tehdään pääasiassa tapauksista johdetuista on-
gelmista, on syytä tarkastella tutkimustapausten edustavuutta. Tutkimustapaukset löydettiin 
ottamalla yhteyttä sopiviksi katsottuihin virkamiehiin ja asiantuntijoihin. Aineistonkeruu-
menetelmänä tämä oli järkevin vaihtoehto, sillä muuten tapauksia ei ollut löydettävissä, lu-
kuun ottamatta Matinkylän Huolto Oy:n sanomalehdessä ollutta tapausta.  
 
On luultavaa, että ottamalla yhteyttä eri henkilöihin tai useampiin henkilöihin, tietoon olisi 
voinut tulla useampiakin tapauksia ja tapaukset olisivat voineet olla erilaisia. Useammat ta-
paukset vahvistavat myös aina tutkimuksen yleistettävyyttä. Tämän diplomityön puitteissa 
useamman tapauksen käsittelyyn ei kuitenkaan olisi ollut resursseja. Toisaalta, tyypillinen 
vastaus tiedusteluihin oli, että tutkimusproblematiikkaa koskevia täydennysrakentamishank-
keita ei ole tullut vastaan. Toteutuneita tapauksia ei siis juurikaan ole, eikä toteutumattomia 
ole dokumentoitu. Alueelliset huoltoyhtiöt mainittiin useassa haastattelussa ongelmallisina 
tapauksina, ennen kuin haastattelija ehti asiasta mainita. Toisen tutkijan tekemänä tapaukset 
olisivat kuitenkin todennäköisesti olleet ainakin osittain muita kuin tässä tutkimuksessa esi-
tettyjä. 
 
Jos toistamalla tutkimus saadaan käsiteltäväksi eri tapauksia, heikentääkö se tämän tutki-
muksen reliabiliteettia? Vastaus on, että tuskin heikentää, sillä tutkimustapauksia tutkittiin 
erityisesti niiden omistus- ja käyttöoikeuksien kannalta. Luokittelemalla tutkimustapaukset 
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tällä tavalla, luotiin kehikko myös tutkimuksen ulkopuolisia tapauksia varten. Vaikka toinen 
tutkija olisi esimerkiksi käsitellyt jotain toista alueellisen huoltoyhtiön tai kuntalähtöisen 
täydennysrakentamishankkeen tapausta, löydetyt haasteet omistus- ja käyttöoikeuksien 
osalta olisivat olleet todennäköisesti tämän tutkimuksen tulosten kaltaisia. Täyttä varmuutta 
tästä ei kuitenkaan ole; tutkimus on tutkittavasta aiheesta aina vain yhdenlainen versio, eikä 
täydellisyyteen objektiivisuuteen tai absoluuttisuuteen päästä (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006). 
 
Kun tavoitteena oli tarkastella erityisesti omistus- ja käyttösuhteista johtuvia ongelmia, voi-
tiin tapausten analyysissa hyödyntää Ostromin omistusoikeus- ja yhteisalueteoriaa. Tällä ta-
voin löydettiin ne kohdat, joita on syytä kussakin pysäköintialuejärjestelyssä kehittää, jotta 
täydennysrakentamista voitaisiin edistää. On kuitenkin huomattava, että tutkimuksessa kä-
siteltiin lähes pelkästään näiden tutkimustapausten omistus- ja käyttöoikeuksien mukaisia 
pysäköintialuejärjestelyjä, joten muun tyyppisiin järjestelyihin ei tästä tutkimuksesta voi 
välttämättä johtaa päätelmiä. Lisäksi on huomattava, että kuntalähtöisiä täydennysrakenta-
mishankkeita työssä edustavat vain kaksi Espoon kaupungin hanketta. Huomioiden kuntien 
vapauden maapolitiikan soveltamisessa, ei voida päätellä, että prosessit olisivat muissa kun-
nissa samanlaisia. Tutkimuksessa on kuitenkin pyritty painottamaan eri osapuolten vaihto-
ehtoja todellisen toiminnan lisäksi. Tutkimustapausanalyysit edustavat näin varsin kattavasti 
erilaisia ratkaisuja, ja näin ollen tulokset ovat varsin yleistettäviä, kun tutkimus rajattiin Suo-
meen ja asemakaava-alueille. 
 
Analyysimenetelmänä Ostromin institutionaalisen muutoksen todennäköisyyden arviointi ei 
ole varmasti ainut vaihtoehto löydettyjen tapausten analysoimiseen. Tutkija olisi voinut tar-
kastella tapauksia myös jonkun toisen teorian pohjalta. Tällöin esimerkiksi ratkaisuehdotuk-
set, jotka esitellään seuraavassa osiossa, olisivat mahdollisesti muodostuneet eri tavalla. Ost-
romin teoria esiteltiin kuitenkin jo tutkimuksen alussa, ja sen hyödyntäminen kuului tutki-
mussuunnitelmaan. Ostromin institutionaalisen muutoksen todennäköisyyden teorian sovel-
taminen dokumentoitiin tarkasti, joten toinen tutkija todennäköisesti pääsisi sen osalta sa-
moihin lopputuloksiin.  

6.2 Tutkimusongelman ratkaiseminen 
Seuraavaksi voidaan edellä esitetty tutkimuksen arviointi mielessä pitäen yhdistää tutkimuk-
sen tuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Tämä aloitetaan palauttamalla mieleen tutkimus-
ongelma ja miten sitä on työssä ratkaistu. Tutkimuskysymykset on esitelty kohdassa 1.3 sekä 
uudemman kerran kohdassa 6.1. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin luvun 3 tut-
kimustapausesittelyissä sekä luvun 4 tapausluokituksessa kun taas toinen tutkimuskysymys 
ratkaistiin pääasiassa luvun 4 ongelmien analyysissä.  
 
Jotta kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan yrittää vastata, havaituista järjestelyistä ja 
ongelmista muodostettiin kohdassa 4.4 kuva institutionaalisen muutoksen todennäköisyy-
destä, minkä lisäksi analyysia syvennettiin luvun 5 lainopillisella tutkimuksella.  Tässä tut-
kimusraportin kuudennessa ja viimeisessä luvussa tarkastellaan kolmatta tutkimuskysy-
mystä siten, että millä tavoin institutionaalisen muutoksen todennäköisyyttä voitaisiin pa-
rantaa, eli millaisin toimenpitein yhteisten pysäköintialueiden täydennysrakentamisen käyn-
nistymistä olisi mahdollista edistää. 
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Kohdan 4.4 yhteenvetotaulukosta nähdään, että muutama Ostromin institutionaalisen muu-
toksen todennäköisyyttä ennustava tekijä toteutuu varsin hyvin suurimmassa osassa tutki-
mustapauksista, kun taas osan toteutuminen jää vajaaksi kaikissa tai lähes kaikissa tapauk-
sissa. Huomataan, että kolmas tekijä, eli toimijoiden pitkäjänteisyys, toteutuu kaikissa. En-
simmäinen tekijä, joka on myös tärkein, liittyy oletukseen nykyisen aseman heikkenemi-
sestä. Tämä kuitenkin liittyy esimerkiksi alueen palveluiden katoamiseen ja sekä asuntojen 
että pysäköintialueiden peruskorjausikään saapumiseen, jotka ovat sellaisia syitä, joihin tällä 
tutkimuksella ei voida vaikuttaa. Näiden lisäksi viimeinen ennustemallin tekijä, eli ryhmän 
koko ja vakaus, jätetään huomioimatta, sillä sen merkitys on Ostromin mukaan vähäisin ja 
ryhmän koosta johtuvat ongelmat heijastuvat myös muihin ennustemallin tekijöihin. 
 
Näin ollen suosituksia pyritään hakemaan institutionaalisen muutoksen todennäköisyyttä en-
nustavan mallin toisen, neljännen ja viidennen tekijän toteutumisen parantamiseen. Ehdo-
tuksia näiden parantamiseen käsitellään erikseen seuraavissa kohdissa 6.2.1–6.2.4. 

6.2.1 Omistuksen uudelleenjärjestely 
Institutionaalisen muutoksen ennustemallin toinen tekijä, jonka mukaan suurimpaan osaan 
käyttäjistä ehdotettu muutos vaikuttaa samalla tavalla, ei lähtökohtaisesti toteudu kohdan 4.1 
tapausluokituksen kolmannen pääluokan tapauksissa, eli alueellisen huoltoyhtiön tapauk-
sissa.  Kustannukset, taloudelliset hyödyt sekä muut haitat jakautuvat eri tavoin eri osak-
kaille. Jos huoltoyhtiössä ei päästä yhteisymmärrykseen siitä, että rakennusoikeuden myyn-
nistä saatavat tulot jaetaan pääasiassa niille osakasyhtiöille, joiden autopaikat sijaitsevat täy-
dennysrakennettavalla pysäköintialueella, hanketta ei tämän tutkimuksen mukaan todennä-
köisesti synny. 
 
Tutkimuksissa käsitellyt alueelliset huolto- ja isännöintiyhtiöt Matinkylän Huolto Oy, Silta-
mäen Huolto Oy ja Isännöintiväylä Oy, ovat kaikki peruja aluerakentamissopimuksista. 
Aluerakentamisella tarkoitetaan suuren alueen kehittämistä saman tahon toimesta, kuten 
aiemmissa luvuissa on selvitetty. Pysäköintialueiden omistaminen ei kuitenkaan ole huolto- 
tai isännöintiyhtiön ydinliiketoimintaa. Lisäksi alkuperäisestä omakustanneperusteisesta 
palvelutarjonnasta ollaan ainakin joissain tapauksissa poikettu, kun yhtiöt tarjoavat samoja 
markkinahintaisia palveluja sekä osakkailleen että ulkopuolisille taloyhtiöille. Usea tätä tut-
kimusta varten haastatelluista henkilöistä onkin ollut sitä mieltä, että näiden alueellisten 
huoltoyhtiöiden omistusrakenne tulisi purkaa. Jos huoltoyhtiö olisi taloyhtiöistä riippumaton 
yritys, se voisi kehittää koko aluetta laajempana kokonaisuutena, kunhan rasiteoikeuden hal-
tijoiden oikeutta ei kohtuuttomasti loukata. 
 
Pysäköintialueet on aikoinaan tarkoitettu pysyviksi järjestelyiksi, eivätkä niitä omistavat 
huoltoyhtiöt lähtökohtaisesti pyri tekemään pysäköintialueiden omistamisella voittoa. On 
vaikea perustella, miksi pysäköintialuekiinteistöjen tulisi olla yhden alueellisen huoltoyhtiön 
omistuksessa, jos taloyhtiöt joka tapauksessa voivat tilata omien autopaikkojensa kunnossa-
pidon siltä taholta, jolta itse haluavat.  
 
Jos alueellisen huoltoyhtiön omistusrakennetta taloyhtiöomisteisesta riippumattomaan yri-
tykseen ei voida tai haluta muuttaa, vaihtoehtona on, että huoltoyhtiö luovuttaisi pysäköin-
tialueet niitä käytännössä käyttäville taloyhtiöille. Tämä olisi suositeltavaa, koska kiinteis-
töjen asemakaavanmukainen käyttötarkoitus on autopaikkojen säilytys eli niiden markkina-
arvo sellaisenaan on olematon. Ennen kuin kaavamuutos on todennäköinen, taloyhtiöt tuskin 
kuitenkaan haluavat maksaa omistuksen siirtymisestä, minkä vuoksi kauppahinnan tulisi olla 
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pieni. Taloyhtiöiden ei ole suositeltavaa käyttää etukäteen varojaan merkittäviä epävar-
muuksia ja riskejä sisältävään täydennysrakentamishankkeeseen. Huoltoyhtiön päätöksente-
ossa voi kuitenkin ilmetä vastahakoisuutta sen suhteen, että pysäköintialueista, joista olisi 
täydennysrakentamisella saatavissa mahdollisesti merkittävää tuloa, luovuttaisiin nykyisen 
käytön mukaisella hinnalla. 
 
Taloyhtiöt ovat osin sattuman kautta eri asemissa sen suhteen, onko taloyhtiön tontilla täy-
dennysrakentamispotentiaalia. Taloyhtiöiden perustamisvaiheessa ei varmastikaan useim-
miten olla huomioitu sitä, että tulevia korjauskustannuksia voitaisiin rahoittaa täydennysra-
kentamisella. Asuntojen hinnoissakaan se ei näy, ja asukas tuskin tulee ajatelleeksi asuntoa 
ostaessaan tai myydessään tontin täydennysrakentamispotentiaali, ellei sitä ole jo suunniteltu 
ja se on erityisen ajankohtaista.  
 
Kun suuri huoltoyhtiö on useiden pysäköintialueiden maanomistajana, tätä taloyhtiöiden vä-
listä epätasa-arvoista tilannetta voitaisiin tasata siten, että kaikki osakkaat pääsisivät hyöty-
mään alueellisesta täydennysrakentamisesta. Huoltoyhtiö maanomistajana saisi skaalaetuja 
usean pysäköintialueen samanaikaisesta kaavoittamisesta ja rakennuttajalle myymisestä. 
Näin ollen vanhojen autopaikkojen uudelleenrakentaminen voisi olla mahdollista ilman yli-
määräisiä kustannuksia taloyhtiöille. Ongelmana kuitenkin on se, että huoltoyhtiön päätök-
senteko perustuu taloyhtiöiden päätöksentekoon, eli hankkeen on oltava mielekäs ja kannat-
tava myös suurimmalle osalle taloyhtiöistä. Toisaalta kaikissa tapauksissa rasiteoikeuden 
haltija -osakkaan suostumusta ei ehkä tarvita, sillä kaava voidaan vahvistaa ja rasitetta muut-
taa myös ilman sopimusta, kuten luvussa 5 selvitettiin. 
 
Edellä esitellyistä eturistiriidoista voidaan päätellä, että vapaaehtoisin järjestelyin täyden-
nysrakentamisen edistäminen alueellisten huoltoyhtiöiden tapauksessa on vaikeaa. Seurauk-
sena laajat alueet suurissa kaupungeissa jäävät todennäköisesti täydentämättä, minkä joh-
dosta asuntotarjonta jäänee kysynnästä jälkeen ja alueilla on riski näivettyä. Täten tulevassa 
lainsäädännössä voisi pohtia myös pakkokeinojen mahdollisuutta. Esimerkiksi näissä alu-
eellisen huoltoyhtiön tyyppisissä tapauksissa voitaisiin harkita lunastusoikeuden antamista 
rasiteoikeuden haltijoille silloin, kun pysäköintialuetta halutaan kehittää. Kanerva (2018) 
kuitenkin huomauttaa, että rasitealueen lunastaminen sotisi vahvasti rasitteen tarkoitusta 
vastaan, sillä rasite on omistusoikeutta rajoittava mutta itse omistukseen kajoamaton maan-
käyttömääräys. Asian tarkempi tutkiminen jätetään jatkotutkimustarpeeksi. 

6.2.2 Yhteisen rasitealueen hallinto 
Rasitealueen hallinnosta eli sen kunnossapitoon tai muihin asioihin liittyvään päätöksente-
koon ei ole otettu säännöksiä kiinteistönmuodostamislakiin eikä maankäyttö- ja rakennusla-
kiin, kuten luvussa 5 osoitettiin. Selkeillä säännöksillä siitä, miten rasitealueen hallinto voi-
taisiin järjestää, vältettäisiin monet epäselvyydet liittyen esimerkiksi kustannustenjakoon. 
Lisäksi rasiteoikeuden haltijoilla ei välttämättä ole olemassa olevaa keskustelufoorumia, 
jossa alueen ylläpidosta tai kehittämisestä keskusteltaisiin yhdessä.  
 
Ilman rasitealueen hallintoon liittyviä sopimuksia ongelmia syntyy silloin, kun ilmenee kus-
tannuksia, joista ei rasitesopimuksessa ole sovittu. Myös kiinteistön kehittämishanke vaatii 
todennäköisesti enemmän panostuksia neuvotteluihin, jos rasitealueen haltijoilla ei ole ole-
massa olevaa keskustelufoorumia. Rasitealueeseen oikeutetut voivat toki sopimuksella jär-
jestää erilaisia yhteistyömuotoja ja säännöllisiä tapaamisia. Rasitealueen hallintoja onkin 
järjestetty tehokkaasti täysin vapaaehtoisesti ja vapaamuotoisesti (Kanerva 2018). Myös 
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Ostrom (1990) korostaa mahdollisuutta sopia säännöistä ja hallinnosta yhteisesti ilman ul-
kopuolista painostusta.  
 
Laissa voisi kuitenkin olla keskustelun edistämiseksi ja epäselvyyksien vähentämiseksi 
säännökset eräänlaisesta ”rasitekunnasta”, samoin kuin yksityistielaissa on säännökset tie-
kunnasta. Yksityistielain mukaan tiekunta on perustettava, jos osakkaiden lukumäärän, asi-
anmukaisen kunnossapidon tai muun vastaavan syyn vuoksi sitä pidetään tarpeellisena 
(YksTL 50 §). Tämän lisäksi epäselvyyksien ja tulevien ristiriitojen välttämiseksi rasitetun 
ja oikeutetun kiinteistön välinen rasitesopimus voisi olla laissa määrätty ainakin osittain 
määrämuotoiseksi. Rasitesopimuksessa tulisi tällöin aina olla esimerkiksi kunnossapidon ja 
muiden oikeuksien ja velvollisuuksien osittelu. Myös nämä lainsäädännön muuttamista vaa-
tivat tämän diplomityön johtopäätökset jätetään kuitenkin jatkotutkimustarpeeksi ja muussa 
yhteydessä tarkemmin määritettäväksi. 

6.2.3 Lainsäädännön yhtenäistäminen 
Neuvottelukustannuksia voidaan vähentää nopeuttamalla neuvotteluprosessia ja hankkeen 
käynnistymistä. Yksi mahdollinen neuvotteluja ja hankkeita viivästyttävä tekijä on rasite-
lainsäädännön epäyhtenäisyys. Kiinteistö- ja rakennusrasitteet ovat hyvin samankaltaisia 
määräyksiä, joiden taustalla on lähes yhtenevät periaatteet. Vaikka niissä on paljon samaa, 
niitä koskevat säännökset eroavat kuitenkin toisistaan yllättävän paljon. Rakennusrasitteista 
on esimerkiksi selvästi vähemmän säännöksiä kuin kiinteistörasitteista, ja joissakin tilan-
teissa olisikin houkutus johtaa analogiaa rakennusrasitteisiin kiinteistönmuodostamislaista. 
 
Mutikaisen (2013) mukaan lainsäädännön jakautumisen ongelmat voivat korostua esimer-
kiksi silloin, kun vanha pysäköintilaitos on tarkoitus purkaa asuinrakennuksen tieltä. Asuin-
rakennuksen tieltä poistettavia autopaikkoja on voitu perustaa maantasoon kiinteistörasit-
teina ja pysäköintitaloon rakennusrasitteina. Näiden poistamiseen ja siirtämiseen liittyvät 
säännökset ovat varsin yhtenevät, mutta eivät kuitenkaan samat. Tuomiovallan jako voi ai-
heuttaa asian huomattavaa pitkittymistä ja päällekkäistä käsittelyä. Voi olla, että hallintotuo-
mioistuin käsittelee ensin valitusta asemakaavamuutoksesta ja sen jälkeen rakennusrasittei-
den poistamisesta. Samaan aikaan kiinteistörasitteiden poistoa käsitellään ensin kiinteistö-
toimituksessa, jonka päätöksestä saatetaan valittaa maaoikeuteen. Lopuksi, rakennusrasittei-
den poistamisesta vaadittu korvaus saattaa myöhemmin tulla hallintotuomioistuimen käsi-
teltäväksi, sillä kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei korvauksesta voi päättää. (Muti-
kainen 2013, s. 64.) Asia mutkistuu entisestään, jos tuomioistuimet tekevät toisistaan eroavat 
päätökset, esimerkiksi niin, että rakennusrasitteen poistamisen edellytykset täyttyvät, mutta 
kiinteistörasitteen eivät. 
 
Rasitteita voidaan perustaa muidenkin kuin kiinteistönmuodostamislain ja maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisina. Kaikkien rasitteiden sisällyttämistä samaan lakiin ei voitane pitää 
tarkoituksenmukaisena johtuen rasitteiden huomattavista eroavaisuuksista. Tämän tutki-
muksen autopaikkarasiteproblematiikan kannalta kiinteistö- ja rakennusrasitteita ei kuiten-
kaan käytännössä erotella, vaikka niiden lainsäädäntö toisistaan osittain eroaakin. Ainakin 
autopaikkoja koskeva rasitelainsäädäntö tulisi täten olla yhtenevä, mikä todennäköisesti no-
peuttaisi ja selkeyttäisi taloyhtiöiden täydennysrakentamisprosesseja alentamalla neuvotte-
lukustannuksia. Se, miten yhteneväisyys mahdollisesti toteutettaisiin, ei ole kuitenkaan tässä 
tutkimuksessa selvitettävä asia. 
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6.2.4 Avoimuus, luottamus ja yhteistyö 
Suurten kaupunkien 1970- ja 1980-lukujen kerrostalolähiöt ovat tulleet tai ovat tulossa pe-
ruskorjausikään ja kaupunkien kasvutavoitteet edellyttävät täydennysrakentamisen kasvat-
tamista lähivuosina sekä jo tällä hetkellä. Kohdissa 6.2.1–6.2.3 esitetyt jatkotutkimusta vaa-
tivat johtopäätökset olisivat kuitenkin suurimmilta osin hitaasti toteutettavia uudistuksia. On 
siten oltava keinoja täydennysrakentamisen edistämiseen myös lyhyemmällä tähtäimellä. 
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että avoimuus, luottamus ja yhteistyö ovat täydennysraken-
tamisen edistämisessä loppujen lopuksi tärkeimmät tekijät, joihin eri osapuolet voivat myös 
täysin itsenäisesti vaikuttaa ilman lainsäädännön tai viranomaisten vaikutusta. 
 
Avoimuus ja luottamus on tullut esiin tämän tutkimuksen useassa vaiheessa. Puustisen & 
Viitasen (2015) mukaan luottamuspulan välttämiseksi prosessin on oltava alusta alkaen 
mahdollisimman läpinäkyvä ja kaikkia asukkaita osallistava. Itkonen (2018) korostaa avoi-
muuden tärkeyttä siinä, että ei salailla eikä vähätellä ongelmia, muuten ajaudutaan helposti 
kierteeseen, jossa valitukset seuraavat toisiaan. Niittykummun hiekkakenttien tapauksessa 
alkuvaiheen tiedottamisen epäselvyydet johtivat epäluottamukseen (Niemi 2017), kun taas 
Matinkylän Huolto Oy:n pysäköintialueiden täydennysrakentaminen nousi otsikoihin kon-
fliktina, ennen kuin monella osakkaalla oli hankkeesta tietoa lainkaan. Kokkisen ja Kulma-
lan (2018) mukaan neuvottelu on käytännössä paras tie asioiden etenemiseen. Jos pysäköin-
tialueeseen oikeutettujen välillä syntyy luottamuspulaa jo hankkeen alussa, luottamusta on 
hyvin vaikeaa palauttaa. 
 
Myös tiedonpuute voi herättää yhteisen alueen osakkaissa epäluottamusta. Leppänen ja 
Sallmén (2018) korostavat luottamuksen edistämiseksi hyvien esimerkkitapausten levittä-
mistä ja saattamista taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tietoisuuteen. Yhtenä mahdollisena tie-
donpuutetta vähentävänä tekijänä voisi olla kaupungin täydennysrakentamisasiamies, johon 
taloyhtiöt ja asukkaat voisivat ottaa askarruttavissa asioissa yhteyttä ja saada faktatietoa täy-
dennysrakentamisprosessista sekä hyödyistä ja haitoista. Toteutuneita täydennysrakentamis-
hankkeita asunto-osakeyhtiöiden tonteille on yhä varsin vähän, minkä vuoksi hyvien koke-
musten esittely on edelleen erityisen tärkeää kannattavuuden vakuuttamiseksi. (Leppänen 
2018.) Tällaisin menetelmin tietoisuuden ja luottamuksen edistäminen kuuluu kuitenkin 
kaupungin päätäntävaltaan ja kaupungin määriteltäväksi. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, 
että tällaiselle voisi olla tarvetta. 

6.3 Yhteenveto havainnoista ja jatkotutkimustarpeista 
Kohdassa 6.2 esitetyt johtopäätökset, joita on syytä pitää jatkotutkimustarpeina, on kohden-
nettu Ostromin institutionaalisen muutoksen tekijöihin taulukossa 2. Nämä tekijät on tar-
kemmin selitetty tutkimustapausanalyysin kohdassa 4.4. Jos vaikutus tekijän toteutumiseen 
on suuri, on suositus merkitty kahdella plusmerkillä. Vähäisempi, mutta tutkimuksen mu-
kaan silti todennäköinen vaikutus on merkitty yhdellä plusmerkillä. 
 
Näitä havaintoja on syytä pohtia ja tutkia pidemmälle, kun yhteisten pysäköintialueiden täy-
dennysrakentamista pyritään edistämään. Tärkeintä on kuitenkin, että täydennysrakentamis-
hankkeen eri osapuolet tuntevat ne ongelmat, joihin hanke yhteisille pysäköintialueille voi 
törmätä. Näin voidaan ennakkoon pohtia, miten mahdolliset kompastuskivet voidaan yksit-
täisissä tapauksissa välttää ja miten lähtökohtia olisi mahdollista muokata suotuisiksi. 
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Taulukko 2: Jatkotutkimustarpeet kohdennettuna Ostromin institutionaalisen muutoksen tekijöihin 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut ennen kaikkea täydennysrakentamisen edistämi-
nen. On kuitenkin syytä huomata, että esimerkiksi taloyhtiöille ja rakennuttajille on hyödyksi 
myös se, että voidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa todeta, että näillä lähtökohdilla 
hanke sisältää liikaa riskejä eikä todennäköisesti tule kannattavana toteutumaan. Näin voi-
daan välttyä hukkaan heitetyltä ajalta ja rahalta.   

 Omistuksen uu-
delleenjärjestely 

Yhteisen rasite-
alueen hallinto 

Lainsäädännön 
yhtenäistäminen 

Avoimuus, luotta-
mus ja yhteistyö 

Tilanteen heikke-
neminen     

Samanlainen vai-
kutus ++ +   

Jatkuvuus / pitkä-
jänteisyys     

Neuvottelukus-
tannukset + ++ ++ + 

Yhteiset normit 
 +  ++ 

Koko ja vakaus 
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Liite 1 Haastattelurunko 
 
Asiantuntijahaastattelut toteutettiin väljästi strukturoituina, pääasiassa vapaamuotoisina 
haastatteluina. Oheisia kysymyksiä käytettiin runkona vaihdellen, haastatteluista ja tutki-
mustapauksista riippuen. Mikään haastattelu ei edennyt suoraan haastattelurunkoa noudat-
taen. 
 

- Millä tasolla yhteisten pysäköintialueiden problematiikka on entuudestaan tuttu? 
- Oletko itse pohtinut problematiikkaa aiemmin? 
- Kerro omin sanoin vastaan tulleista tapauksista.  
- Miten vanhat ja uudet autopaikat on täydennysrakentamishankkeessa toteutettu tai 

suunnitelmissa sijoitettu? 
- Onko vanhojen autopaikkojen määrä muuttunut, esim. pysäköintinormimuutoksen 

myötä? 
- Oliko täydennysrakentamisessa ja autopaikkajärjestelyssä useita ratkaisuvaihtoeh-

toja?  
- Miten lopulliseen järjestelyyn päädyttiin? 
- Millaisin omistusoikeuksin, käyttöoikeuksin ja sopimuksin pysäköintialuetta on hal-

linnoitu? 
- Miten nämä sopimus- ja oikeusjärjestelyt ovat syntyneet? 
- Onko sopimuksissa tai oikeuksissa ollut epäselvyyksiä? 
- Millaisia sopimuksia ja järjestelyjä uutta tilannetta varten on tarvittu? 
- Miten täydennysrakentamisen taloudelliset hyödyt ovat jakautuneet? 
- Miten asukkaat/osakkaat ovat suhtautuneet täydennysrakentamiseen yleisesti? 
- Miten neuvottelut osapuolten kanssa ovat edenneet? 
- Millaisiin ongelmiin hankkeessa on törmätty? 
- Mikä on ollut prosessissa erityisen haastavaa? 
- Mikä on sujunut hyvin? 
- Mikä on ollut tärkeää siinä, että täydennysrakentaminen on saatu toteutettua (jos to-

teutunut)? 
- Onko prosessin jälkeen jäänyt joitain, esim. juridisia kohtia epäselväksi? 
- Tiedätkö olevan olemassa muita tutkimusproblematiikkaa koskettavia tapauksia? 

Osaatko kertoa esimerkiksi sijainnin, niin voin selvittää eteenpäin? 
- Mitkä ovat mielestäsi suurimpia esteitä täydennysrakentamiselle? 
- Mitä keinoja täydennysrakentamisen edistämiseen voisi olla yleisesti ja/tai yhteisillä 

pysäköintialueilla? 
- Osaatko ehdottaa muita sopivia haastateltavia? 
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