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Valtaosa Suomen esikaupungeista on rakennettu 1960–70-luvuilla ja ne ovat suurien haas-
teiden edessä.  Rakennuskanta on peruskorjaustarpeessa, asukaskanta on yksipuolistunut ja 
ikääntynyt, hissittömyys, asuntojen yksipuolisuus ja väljä asukastiheys joka on johtanut 
palveluiden tehottomuuteen ja kannattamattomuuteen.  Näiden ongelmien ratkaisuksi voi-
daan ainakin osittain nähdä täydennys- ja lisärakentaminen. 
 
Täydennysrakentamisella tarkoitetaan vanhojen asuinalueiden tiivistävää ja eheyttävää ra-
kentamista. Täydennysrakentamista suunnitellaan erilaisten kaavojen ja alueellisten kehi-
tyssuunnitelmien avulla. Lisärakentaminen on yksi osa täydennysrakentamista ja tarkoittaa 
rakentamista yksittäisille jo rakennetuille tonteille. 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään lisärakennushankkeen taloudellinen kannatta-
vuus yksityisen taloyhtiön näkökulmasta. Onko vanhalla taloyhtiöillä mahdollisuuksia 
hankkia tuloja kasvattamalla rakennusoikeutta tontilla, asemakaavamuutoksen avulla? 
Lisärakentamisen kannattavuutta tutkittiin yhdessä tyypillisessä 1970-luvun asunto-
osakeyhtiössä. Tutkimus toteutettiin koesuunnitelman ja laskennallisen analyysin avulla. 
Valittuun asunto-osakeyhtiöön sovitettiin neljää eri lisärakennusvaihtoehtoa, uutta raken-
nusta, lisäkerroksia, kellaritilojen käyttötarkoituksen muutosta ja kosteatila-moduulia. Jo-
kaisessa tapauksessa selvitettiin lisäosan lisärakennuskustannus, kauppahinta ja taloyhtiön 
saama lopullinen nettohyöty. Lisärakennuskustannusten määrittämiseen käytettiin tavoite-
hinta-, korjaushinta- tai rakennusosa-arviomenetelmää. Jokaista lisärakennusvaihtoehtoa 
herkisteltiin pysäköinnin toteutusmuodolle, lisärakennusmäärälle, tontin omistussuhteelle ja 
lisärakennusoikeuden hallinnalle. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuuksia saada 
tuloja lisärakentamisesta. Kohtuullisiin tuloihin voidaan päästä jos rakennusoikeutta pysty-
tään kasvattamaan 50 %.  Lisäkerrosten osalta huomattiin, ettei yhden kerroksen rakenta-
minen ole taloudellisesti kannattavaa. Kalliit kustannukset hissin rakentamisesta vievät lisä-
rakennushankkeet tappiolle taloyhtiön näkökulmasta. Merkittävää oli myös huomata miten 
paljon tontin omistussuhde voi vaikuttaa taloyhtiön saaman nettohyödyn suuruuteen. Tällä 
hetkellä Helsingissä vuokra – ja omistustontteja kohdellaan eriarvoisesti. Kaupungin olisi 
pystyttävä luomaan lisärakentamiskäytäntö, joka olisi tasapuolinen ja kannustava, tontin 
omistussuhteesta riippumatta. 
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The suburbs in Finland were mostly built during the 60`s and 70`s and they will face big 
challenges in the future. The buildings are in need of renovations, the population is ho-
mogenered and aged, buildings are not unrestrained and the low population density has led 
to ineffective and unprofitable services. The infill development and construction can be 
seen as a part of a result to these problems. 
 
The infill development means building construction, which brings together and connects 
old neighborhoods. The infill developments plans are different kind of town plans and area 
improvement plans. The infill construction is one part of the infill development and it 
means construction work in one particular already build plot.  
 
The aim of this study was to work out the economical profitability of infill construction 
from the privately owned housing company’s point of view. What kind of opportunities the 
infill construction truly offers for housing companies? The economical profitability was 
scrutinized in one typical housing company build during the 1970´s. The research was exe-
cuted by design of the experiment and mathematical analyze. Four different kind of infill 
construction models were used; new building, raising floor numbers, renovation of old 
basement and sanitary facilities – module. In every case the infill construction cost, price of 
permitted building volume and the total economical net benefit for the housing company 
were solved. Sensitivity analyses were done from the parking alternative, the volume of the 
building permission, and the ownership of the plot and the control over the building per-
mission. As a result of this study can be said that the privately owned housing companies 
can earn money by the infill construction. To have reasonable compensation, the old per-
mitted building volume has to be increase 50 %.  During the research it was discovered that 
to raise the floor number by one was hardly economically profitable.  The high elevator 
cost took the income to the negative side. Outstanding was to notice how much the owner-
ship of the plot can influence to the net income. At the moment the rented and owned plots 
are treated unequally in Helsinki. The city of Helsinki should create the infill construction 
practice, which are objective and encouraging, despite of the ownership of the plot.  
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KÄSITTEET 

ARAVA ja ARA 

Arava eli Asuntorakennustuotannon valtuuskunta perustettiin vuonna 1949. 

Arava järjestää halpakorkoisia lainoja asuntotuotantoon. Valtion asuntotuo-

tannon lainajärjestelmää on perinteisesti siitä asti kutsuttu aravarahoituksek-

si, lainoja aravalainoiksi ja rakennettavia taloja aravataloiksi. Nykyisin arava-

järjestelmää hoitaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

(www.wikipedia.fi, 30.8.2010) 

Arava – ja nykyiset ARA-asunnot ovat niin kutsuttua sosiaalista asuntotuo-

tantoa. Järjestelmän avulla pyritään tuottamaan kohtuuhintaisia, määrätyn 

laatukriteerin täyttäviä asuntoja. Aravarahoituksen avulla on rakennettu pää-

sääntöisesti vuokra-asuntoja, omakotitaloja, asumisoikeusasuntoja ja opis-

kelija-asuntoja. Rahoituksen ehtoihin liittyy sosiaalinen elementti, jonka 

vuoksi asuntojen käyttöä, hintaa ja luovutusta on rajoitettu. 

(www.wikipedia.fi, 30.8.2010) 

Järjestelmän avulla on Suomessa vuosina 1949–2005 rahoitettu kaikkiaan 

yli 720 000 asuntoa, joka on noin 47 % näinä vuosina Suomeen rakennetuis-

ta asunnoista. Vuokra-asuntoja tästä määrästä on 55 %. (www.wikipedia.fi, 

30.8.2010 ) 

Asemakaava 
Asemakaavalla ositetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohja-

taan rakentamista sekä muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kunta- 

ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskan-

nan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä ta-

valla. (MRL § 50 ) 

Asunto-osakeyhtiö 
Asunto-osakeyhtiö on osake-yhtiö, joka omistaa yhden tai useamman ra-

kennuksen. Rakennuksen pinta-alasta yli puolet on oltava asuinkäytössä. 

Osakkailla on oikeus hallita tiettyä huoneistoa tai rakennuksen muuta osaa. 

Osakkeen omistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asi-

oissa. (AOYL § 2 ja AOYL § 23) 



Esikaupunki 

Esikaupungilla eli lähiöllä tarkoitetaan keskustataajaman ulkopuolella olevaa 

asuinaluetta, missä on oma tärkeimmät palvelut kattava liikekeskus. (Kieli-

toimisto 2010). Suomessa suurin osa sodan jälkeen rakennetuista kerrosta-

loasuinaluista, mitkä sijaitsevat päätaajaman ulkopuolella, voidaan luokitella 

lähiöiksi. (Neuvonen 2006, s.84) 

Hitas 

Hitas on Helsingin kaupungin kehittämä asuntojen hintasääntelyjärjestelmä. 

Järjestelmän tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille kohtuuhintaisia omis-

tusasuntoja. Hitas-kohteet sijaitsevat aina kaupungin vuokratontilla. Asun-

noille määritetään jo tontinluovutusvaiheessa korkein mahdollinen myyntihin-

ta, jota asuntoa myöhemminkään myytäessä ei saa ylittää. Hitas-

säännöstellyt asunnot ovat yleisesti ottaen jonkin verran vapaasti hinnoitel-

tavia edullisempia, alueesta ja kohteen rakennusajankohdasta riippuen. Hi-

tas-järjestelmä toimii vain Helsingissä. (www.wikipedia.fi, 30.8.2010) 

Kerrosala (kem2) 
Kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteen-

laskettua kerrosalaa. Kerrosalaan ei lasketa mukaan kellari tai mahdollisia 

ullakkotiloja. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinän ul-

kopinnat mukaan laskettuina. (MRL § 115 ) 

Kiinteistö 
Itsenäisen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistö-

rekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin aluei-

siin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja 

yksityiset erityisetuudet. (KML § 2 ) 

Korjausrakentaminen 

Korjausrakentaminen on rakentamista, joka muuttaa aiemmin rakennettua 

kohdetta toivottuun suuntaan. Korjausrakentaminen voidaan jaotella käsittei-

siin peruskorjaus, vuosikorjaus, muutosrakentaminen, entistäminen, perus-

parantaminen, restaurointi, rekonstruointi ja konservointi. Peruskorjauksessa 

toteutetaan suhteellisen suuri kertaluonteinen korjaus kun taas vuosikorja-

ukset ovat pieniä ennakoitavia korjauksia. Perusparannuksella parannetaan 

rakennuksen alkuperäistä laatutasoa. Muutosrakentamisessa muutetaan ra-



kennuksen käyttötapaa. Restaurointi, rekonstruointi ja konservointi liittyvät 

rakentamiseen, jolloin kulttuurihistoriallisia rakennuksia pyritään korjaamaan 

entistämällä tai parantamalla niin että se säilyisi paremmin. (RAKLI:n kiin-

teistösanasto) 

Lisärakentaminen 

Termit täydennysrakentaminen ja lisärakentaminen menevät usein sekaisin. 

Kumpikin termi on vielä tähän päivään asti ollut vakiintumaton. Alan kirjalli-

suudessa ja tutkimuksissa käsitteet ovat menneet usein ristiin tai niiden on 

luultu tarkoittavan samaa. (Patrikainen et al. 2010) 

Tässä diplomityössä lisärakentamiseksi kutsutaan rakentamista, joka tapah-

tuu vanhan Asunto-osakeyhtiön tontille. Tontti voi olla taloyhtiön tai jonkun 

muun tahon omistuksessa, jossa Asunto-osakeyhtiö on vuokralla. Lisäraken-

tamiseksi mielletään kaikki mahdollinen rakentaminen, joka nostaa tontilla 

olevaa kerrosneliömetrialaa, jota käytetään asumiseen. Rakentaminen alkaa 

tiettynä ajankohtana ja loppuu lisärakennuksen valmistuttua. Lisärakentami-

sessa ei välttämättä oteta huomioon alueellista kehitystä. Täydennysraken-

tamisen määritelmä katso käsite täydennysrakentaminen. (Patrikainen 2010 

et al. 2010) 

Maakuntakaava 
Maakuntakaava on kuntaliiton laatima suunnitelma maankäytöstä maakun-

nan alueella. Maakuntakaavaa laadittaessa huomioidaan valtakunnalliset 

käyttötavoitteet. Kaavan avulla suunnitellaan maakunnan alue- ja yhdyskun-

tarakenne. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon kestäväkehitys. 

Kaavan avulla pyritään suojelemaan ympäristöä, maisemia ja kulttuuriperin-

töä, mutta myös luomaan kilpailukykyiset edellytykset elinkeinoelämälle. 

(MRL § 28 ) 

Rakennusjärjestys 
Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa tulee olla rakennusjärjestys, joka on 

kunta- tai kaupunkikohtainen. Rakennusjärjestyksessä huomioidaan alueen 

erityispiirteet, kuten kulttuuri, miljöö, historia ja luonnon arvot. Rakennusjär-

jestyksellä pyritään varmistamaan, että rakentaminen sopii ympäristöön. Ra-

kennusjärjestyksestä ei saa kuitenkaan olla kohtuutonta haittaa maanomis-

tajalle tai muulle oikeuden haltijalle. Rakennusjärjestystä ei myöskään sovel-



leta, jos se on ristiriidassa yleiskaavan, asemakaavan tai rakentamismää-

räyskokoelman kanssa. (MRL § 14 ) 

Rakennusrasite 
Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa tois-

ta kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttä-

miseen. Rasitteen perustaminen edellyttää kummankin sopijapuolen suos-

tumuksen ja kirjallisen sopimuksen. (MRL § 158 ). Tässä työssä yleisenä ra-

sitetyyppinä on autopaikkarasite, jossa viereisellä tontilla on rasiteoikeus 

käyttää tiettyä määrää autopaikkoja viereisellä tontilla. Tyypillinen autopaik-

karasite on myös sellaisilla autopaikkatonteilla, jotka kiinteistöhuoltoyhtiö 

omistaa. 

Sopimuskorvaus 
Taloyhtiö joutuu maksamaan sopimuskorvauksia kaupungille / kunnalle lisä-

kerrosneliöiden tuomasta tontin arvonnoususta. (Helsingin kaupunginhallitus 

2004) 

 
Tontti 
Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin (MRL § 

78 ). Tontilla tarkoitetaan sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteis-

töä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. (KLM § 2 ) 

Täydennysrakentaminen 
Täydennysrakentaminen kuten lisärakentaminen on ollut käsitteenä vielä 

vakiintumaton. Aikaisemmin täydennysrakentaminen miellettiin rakentami-

seksi, joka tapahtui ympäristöltään herkkään historialliseen miljööseen. Ra-

kentamiselta edellytettiin hienovaraista, itse paikkaa ja sen henkeä kunnioit-

tavaa, eheyttävää rakentamista. (Rauhala 1994.)  

Nykyään täydennysrakentamisen määritelmä on laajentunut ja muuttunut. 

Täydentämisrakentamiseksi mielletään edellä mainittujen kulttuurihistoriallis-

ten alueiden rakentamisen lisäksi, melkein mitä tahansa olemassa olevan 

yhdyskunnan toimintoja täydentävää rakentamista. (Panschin 2009 s.3.) 

Termin sisältö on paisunut yksittäisistä kiinteistöä käsittävistä rakennustoi-

menpiteistä, käsittämään jo rakennettujen kortteleiden tai jopa kaupungin-

osien täydennysrakentamista. (Ojala 2003 s.77.) 



Ensisijaisesti Helsingin kaupunki toivoo, että termiä täydennysrakentaminen 

käytetään alueellisesta rakentamisesta. Tällöin suurempia kokonaisuuksia 

kehitetään ja eheytetään parempaan suuntaan, pitkän aikavälin aikana. 

Täydennysrakentamisen suunnittelu on yleistasoista ja huomioi alueen ko-

konaisuuden. Täydennysrakentamista suunnitellaan mm. erilaisissa kaa-

voissa ja erillisissä alueellisissa kehityssuunnitelmissa. Rakentamista yksit-

täisellä tontilla, johon rakennetaan yksi tai muutama rakennus, kutsutaan li-

särakentamiseksi. (Patrikainen et al.  2010) 

Yleiskaava 
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen tai 

maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa voidaan laatia myös 

maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen määrätyllä alueella. Yleiskaavassa 

esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet. (MRL § 35 ) 

 

Virkamies / Viranomainen 
Virkamiehellä ja viranomaisella tarkoitetaan tässä työssä kunnan tai kau-
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön aiheena on tutkia eri lisärakennusmallien kannattavuutta 

yksityisissä asunto-osakeyhtiöissä. Tutkimus toteutetaan koesuunnitteluna, 

jossa luodaan erilaisia malleja, muuttujien avulla ja tapausten kannattavuus 

selvitetään laskennallisesti. 

Suomen rakennuskanta on suhteellisen nuori ja suurin osa siitä on rakennet-

tu 1960–70-luvuilla kerrostaloina esikaupunkeihin. Tänä päivä, vanha lähiö 

on suurien haasteiden edessä. Rakennuskanta on tulossa peruskorjausvai-

heeseen, asukkaiden ikääntyminen, hissittömyys, asuntokannan yksipuoli-

suus ja lisäksi Suomessa on jopa pohjoismaisellakin tasolla todella väljä 

asukastiheys, joka johtaa palveluiden kannattamattomuuteen ja yksipuolis-

tumiseen. Näiden ongelmien ratkaisuksi ainakin osittain voidaan nähdä täy-

dennys- ja lisärakentaminen. Lisärakentamisesta saatavalla taloudellisella 

hyödyllä pystytään kattamaan osa peruskorjauksen kustannuksista tai pa-

rantamaan asunto-osakeyhtiön esteettömyyttä, asumisviihtyvyyttä tai paran-

tamaan pysäköintiratkaisuja. Rakentamalla alueelle lisää erilaisia asuntoja, 

monipuolistetaan asukaskantaa ja saadaan alueelle lisää asukkaita. Tämä 

mahdollistaa lähipalveluiden kannattavuuden ja monipuolistumisen. Kunta-

tasolla pystytään tekemään suuria taloudellisia säästöjä hyödyntämällä van-

haa infrarakennetta. Lisärakentaminen edistää kestävääkehitystä monin ta-

voin. 

Tutkimuksen tavoitteena on ensin tutustua lisärakentamisesta kirjoitettuun 

kirjallisuuteen ja perehtyä lisärakentamisen tilanteeseen tällä hetkellä Suo-

messa. Tämän jälkeen suoritetaan diplomityön varsinainen tutkimus, joka to-

teutetaan koesuunnitelmalla ja laskennallisella analyysilla. Koesuunnitelman 

tavoitteena on selvittää onko asunto-osakeyhtiön mahdollista saada talou-

dellista hyötyä lisärakentamisesta. Tavoitteena on tutkia erilaisia lisäraken-

nusmalleja eri muuttujilla, kuten lisärakennusmuodon ja määrän vaihdelles-

sa. 

Tutkimuksen perusongelmana on selvittää onko lisärakentaminen taloudelli-

sesti kannattavaa asunto-osakeyhtiön kannalta. Ongelmana on myös löytää 

ne muuttujat jotka oleellisesti vaikuttavat lisärakennuskustannuksiin ja sitä 

kautta taloyhtiön saamaan nettohyödyn suuruuteen. Tutkimuksen osaon-
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gelmiksi muodostuvat miten lisärakentamisen rakennuskustannukset muo-

dostuvat, miten pysäköinti pystytään järjestämään ja millä hinnalla valmiit 

asunnot saadaan alueella myydyksi. Mitä veroja tulee ottaa huomioon ja 

mitkä muut kustannukset vaikuttavat oleellisesti asunto-osakeyhtiön saa-

maan hyötyyn. Osaongelmana on myös selvittää miten kaupunki suhtautuu 

lisärakentamiseen ja millaisia käytäntöjä maankäyttösopimuskorvauksista li-

särakentamisessa sovelletaan. 

Tutkimus rajattiin käsittelemään lisärakennushankkeita Helsingin kaupungin 

alueella vapaarahoitteisissa lisärakennushankkeissa. Koesuunnitelmaan va-

littiin yksi tyypillinen 1970-luvun asunto-osakeyhtiö ja lisärakentamisen kan-

nattavuutta tarkasteltiin vain taloyhtiön näkökulmasta. 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tutkimus toteutettiin sekä kirjallisuustutkimuksena että koesuunnitelman ja 

laskennallisen analyysin avulla. Kirjallisuustutkimus koostuu niin kotimaises-

ta kuin ulkomaalaisesta kirjallisuudesta. Kirjallisuustutkimukseen on myös 

kerätty aineistoa haastattelemalla alan asiantuntijoita, niin yritysmaailmasta 

kuin virkamiessektorilta. Työn varsinainen tutkimus on koesuunnitelma, joka 

toteutetaan laskennallisen analyysin avulla. Koesuunnitelmassa keskitytään 

tutkimaan yhden hyvin tyypillisen 1970-luvulla rakennetun asunto-

osakeyhtiön lisärakennusmahdollisuuksia. Koesuunnitelmassa lisärakenta-

minen konseptoidaan neljään eri malliin, joihin tehdään useita eri variaatioita 

pysäköinnin järjestelystä ja lisäkerrosneliömetrimääristä. Mallien avulla tutki-

taan lisärakentamisen kustannuksia ja sitä kautta hankkeen kannattavuutta 

asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Laskelmien pohjana käytetään tavoite-

hinta- ja rakennusosa-arviomenetelmää. Tutkimuksen laskelmat perustuvat 

kirjaan Talorakennuksen kustannustieto 2008. 

Tutkimuksen aktiivisina osapuolina Aalto-yliopiston rakenne- ja rakennustuo-

tanto tekniikan laitoksen lisäksi on toiminut Arkkitehtitoimisto Antti Voutilai-

nen Oy:stä Antti Voutilainen. Diplomityö on osa laajempaa tutkimusta ”Elin-

kaaritaloudellinen täydennysrakennusmalli asunto-osakeyhtiöille”, johon yli-

opisto on saanut ARA-rahoituksen. Arkkitehtitoimisto toimi tutkimuksessa 

kaavoituksen ja arkkitehtisuunnittelun asiantuntijana ja teki vaihtoehtoisia 

korjaus-, laajennus- ja lisärakennussuunnitelmia. Aalto-yliopisto tutki eri 

vaihtoehtojen taloudellisia tekijöitä ja vaikuttimia. 
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Koesuunnitelmassa lähtöaineisto koostuu Antti Voutilaiselta saadusta mate-

riaalista sekä kustannusarvioita käyttäen. Lisäksi kustannustietoja mm. his-

sien osalta kerättiin aiheesta tehdyistä tutkimuksista. Osakehuoneistojen to-

teutuneita kauppahintoja kerättiin tilastokeskuksen laatimista tilastoista sekä 

tekemällä kartoitusta Internetissä sivustoilla, jotka ovat erikoistuneet asunto-

jen myynti-ilmoituksiin, kuten Etuovi- ja Oikotie-palveluista. 

Lisärakentamisesta on tehty useita tutkimuksia käsitteen täydennysrakenta-

minen alla. Aalto-yliopistossa yksityisen asunto-osakeyhtiö näkökulmasta 

tutkimuksia on tehty maanmittaustieteiden laitoksella. Vuonna 2009 aiheesta 

teki diplomityön Anni Tolvanen ja Andrei Panschin. Tolvasen työ analysoi 

täydennysrakentamisen käynnistysvaihetta ja Panschinin työ tutki täyden-

nysrakentamisen kustannuksia ja hyötyjä Turun keskustan liepeillä. Lisäksi 

arkkitehtuurin laitoksella on tehty useita tutkimuksia lisä- ja täydennysraken-

tamisesta erilaisissa kohteissa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on 

myös julkaissut useita tutkimuksia täydennysrakentamisen mahdollisuuksis-

ta kaupungin alueella. Santaoja (2004) laati selvityksen; Täydennysraken-

taminen kaupungin ja asuinympäristön kehittämisessä, Sädevirta (2004); 

Helsingin esikaupunkien rakentamisen vuosikymmenet ja täydennysraken-

taminen ja Santaoja (2008); esikaupunkien renessanssi- esikaupunkien ke-

hittämisen toimintatapoja. 

Tutkimus on rakenteeltaan kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käydään 

läpi suomalaisen esikaupungin historia ja jaotellaan käsitteen täydennys- ja 

lisärakentaminen omiksi kokonaisuuksiksi. Kummankin käsitteen osalta käy-

dään läpi niiden keskeiset asiat, perustelut ja saavutettavat hyödyt. Tutki-

muksen toinen osa käsittelee diplomityön varsinaisen koesuunnitelman. 

Koesuunnitelmassa, esimerkkikohteen avulla pyritään selvittämään asunto-

osakeyhtiön mahdollisuuksia saada taloudellista hyötyä eri lisärakennusvaih-

toehdoissa.  Lopuksi tutkimustuloksia pohditaan ja analysoidaan, jonka avul-

la tehdään varsinaiset johtopäätökset lisärakentamisen kannattavuudesta. 

3 KIRJALLISUUSTUTKIMUS 

3.1 Suomalaisen esikaupungin synty 

Aina 1800-luvun lopulle Suomen kaupungit koostuivat suurimmaksi osaksi 

matalista puurakenteisista taloista ja kortteleista, mistä hyvänä esimerkkinä 

on jäljellä Turun vanha kaupunki sekä Loviisan puukaupunki. Suomen suu-
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rimpien kaupunkien katukuvaan ilmestyivät suurehkot monikerroksiset, tiili-

rakenteiset asuin- ja liikerakennukset 1800-luvun lopulla. Esikuvina käytettiin 

Tukholmaa, Berliiniä, Pariisia ja muita Euroopan suurkaupunkeja. (Neuvo-

nen 2006, s.12) 

Kivitalojen rakentaminen oli vilkkainta Helsingissä. Ensimmäisenä kivitalo-

alueita nousi Kruunuhakaan, Kamppiin, Kaartinkaupunkiin ja Punavuoreen. 

Kivitaloja rakensivat varakkaat liikemiehet, kauppiaat ja virkamiehet. Ensim-

mäiset kivitalot rakennettiin lähinnä vuokrattaviksi. Asunto-osakeyhtiölain as-

tuttua voimaan vuonna 1885 alettiin rakentaa myös yhtiömuotoisia kerrosta-

loja. Tällöin asuntoa tarvitsevat ihmiset saattoivat perustaa asunto-

osakeyhtiön ja toimia itse rakennuttajina kerrostalokohteissa. Pian kuitenkin 

perustajina toimivat pääsääntöisesti sijoittajat. (Neuvonen 2006, s.12) 

Rakennusprojektin suunnittelijana toimi yleensä arkkitehti, joka vastasi niin 

rakennuksen visuaalisesta olemuksesta kuin rakenteistakin. Vasta teräsbe-

tonin yleistyttyä rakennusmateriaalina 1900-luvun alussa, insinöörit alkoivat 

vastata rakennuksen rakenteista ja arkkitehdit erikoistuivat ulkonäköön. Eril-

lisiä LVIS-suunnitelmia ei laadittu vaan urakoitsijat toteuttivat tarpeellisen 

tekniikan asuntoihin. (Neuvonen 2006, s.12)Tyypillisesti saniteettitilat sijaitsi-

vat piharakennuksessa ja vesi kannettiin sisään pihakaivosta. Ilmanvaihto oli 

painovoimainen ja aluksi sähköäkään ei tullut asuntoihin. Rakentaminen oli 

työlästä ja vaati paljon työvoimaa, sillä kaikki rakennusmateriaalien nostot ja 

kuljetukset tehtiin käsivoimin.  

Ensimmäiset asuinkerrostalot rakennettiin kaupunkikeskustojen vanhoihin 

puukortteleihin, jolloin puiset rakennukset saivat väistyä. Korttelimuotona oli 

umpikortteli. Rakennuttajat pyrkivät maksimoimaan vuokrattavan pinta-alan 

ja tällöin kortteliin rakennettiin paljon sisäpihan siipiä, jolloin piha jäi usein 

pieneksi ja varjoisaksi. Kaavoitus kehittyi kivitalorakentamisen yleistyttyä. 

Kaavamaisia kortteleita suosittiin 1800-luvun lopulle asti kun taas 1900-

luvun alussa haluttiin kaavoihin monimuotoisuutta ja pyrittiin noudattamaan 

pinnan muotoja. Tätä edustaa esimerkiksi Etu-Töölö. Samanaikaisesti alet-

tiin rajoittaa myös kerrostalojen kerrosten lukumäärää sekä pihasiipien mää-

rää ja sijoitusta. Tällä toimenpiteellä korttelipihoista saatiin avaria. (Neuvo-

nen 2006, s.15) 
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Puutarhakaupungin periaate levisi samanaikaisesti Suomeen Euroopasta. 

Talotyyppinä oli omalle tontille sijoitetut huvilat ja rivitalot. Puutarhakaupun-

gin osia kaavoitettiin Helsingissä mm. Eiraan. (Neuvonen 2006, s.15) 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, rakennustuotannossa oli useita vuo-

sia hiljaista, huolimatta jatkuvasta asuntopulasta. Taloudellisista syistä ker-

rostalot yksinkertaistuivat ja kerroskorkeus madaltui. Punatiili jouduttiin usein 

korvaamaan kalkkihiekkatiilellä, jonka lämmöneristyskyky on huomattavasti 

huonompi. Pula-aika väistyi vihdoin vuonna 1926, jolloin alkoi rakentamisen 

hullut vuodet. Suomen kaupunkeihin rakennettiin ennätykselliset 9500 uutta 

asuntoa vuonna 1928. New Yorkin pörssiromahdus vuonna 1929 vaikutti ta-

louteen maailman laajuisesti. Asuntotuotanto romahti Suomessakin niin, että 

esimerkiksi vuonna 1933 kaupunkeihin valmistui enää vain noin 1000 uutta 

asuntoa. Kuitenkin rakentamisen aallonpohjan nähtyään 1933 rakentaminen 

lähti taas uudelleen vauhtiin. Alalle muodostui uusi toimijakunta, grynderit. 

Nämä perustivat taloyhtiön, huolehtivat rahoituksen, hankkivat tontin, raken-

nuttivat talon ja myivät tai vuokrasivat sen. (Neuvonen 2006, s.53) 

Koko 1920-luvun korttelin ihanteena oli umpikortteli, jolloin sisäpihalle jäi 

runsaasti tilaa. Suomeen rantautui Saksasta Ruotsin kautta funktionalistiset 

kaavoitusperiaatteet 1930-luvulla. Tavoitteena oli avoin korttelirakenne, mis-

sä funktionalismi jakoi kaupunkirakenteen erillisiin, asumiselle, työnteolle ja 

virkistymiselle varattuihin alueisiin. Ennen selvästi rajatut katu- ja piha-alueet 

saivat väistyä 1930-luvun kaupunginosissa. Talotyypeiksi nousivat ka-

pearunkoiset lamellitalot ja vapaasti seisovat pistetalot. Talojen sijoittelussa 

pyrittiin huomioimaan ilmansuunnat, luonnon valon optimoimiseksi. Hyvänä 

esimerkkinä voidaan Helsingistä mainita Taka-Töölö sekä vuoden 1940-

luvun olympialaisiin valmistunut kisakylä Käpylässä. (Neuvonen 2006, s.53) 

Suomessa kaupungistuminen katsotaan alkaneen aktiivisesti sota- ja pula-

ajan jälkeen 1940- ja 50-luvun taitteessa. Tällöin Suomi siirtyi agraarikulttuu-

rista teollisuusyhteiskunnaksi. Toisen maailmansodan aikana asuntojen ra-

kentaminen pysähtyi lähes kokonaan. Sodan jälkeen rakentamista hidasti 

taas pula-aika, jolloin ruoka ja materiaalitarvikkeet olivat kortilla.  Suomessa 

kuitenkin vallitsi vaikea asuntopula. Sotien ja alueluovutusten takia oli mene-

tetty 125 000 asuntoa ja lisäksi väestönkasvu oli vuosina 1945–1954 erityi-

sen voimakasta. (Neuvonen 2006, s.82)  
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Kun tästä pula-ajasta oli viimein päästy eroon, asuntotuotanto vilkastui 1950-

luvun alussa. Asuinkerrostalojen rakennuttajiksi yksityisten tahojen rinnalle 

tulivat kunnat ja aatteelliset yhdistykset, kuten Sosiaalinen Asuntotuotanto 

Oy eli nykyinen SATO. Valtion Asuntotuotantotoimikunta, Arava, perustutet-

tiin vuonna 1949. Arava rahoittaa asuntorakentamista valtion halpakorkoisilla 

lainoilla.  Muuttoaalto maalta kaupunkeihin alkoi näkyä vahvasti rakentami-

sessa 1950 ja 60-luvun vaihteessa.  Rakennushankkeet pyrittiin toteutta-

maan suurina rakennusryhminä tai jopa kokonaisina lähiöinä. (Neuvonen 

2006, s.82) 

Ensimmäiset elementtikokeilut tehtiin Suomessa 1950-luvulla. Täysin ele-

menteistä rakennettu kerrostalo pystyttiin toteuttamaan vuonna 1958 Helsin-

gin Lauttasaareen. 1960- ja 70-luvulla Suomessa jatkui suuri rakennemuu-

tos, Suomi teollistui ja maalta muutettiin innolla kaupunkeihin. Esimerkiksi 

Helsingin väkiluku kasvoi 1960-luvun aika 75 000 asukkaalla. Tänä aikana 

rakennettiin suurin osa Suomen lähiöistä. Huippuvuosina Suomeen valmistui 

noin 46 200 uutta kerrostaloasuntoa. Tyypillistä esikaupungeille oli, että ne 

rakennettiin kauas vanhoista taajamakeskuksista, hyvien liikenneyhteyksien 

päähän. (Neuvonen 2006, s.142) 

Aluksi 1960-luvun lähiöiden asemakaavat olivat hyvin laadittuja, jopa veis-

toksellisia. Hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita Helsingistä Pihlajamäki ja 

Laajasalo. Kaavoittajien ihanteeksi tuli ”kompaktikaupunki” 1970-luvulla ra-

kennustahdin kiihtyessä. Rakennukset, kadut ja eri toiminnot sijoitettiin sys-

temaattiseen suorakulmaiseen koordinaatistoon, ilmansuunnista välittämät-

tä. Lisäksi kaavojen rakennustaiteelliset ja sosiaaliset päämäärät vesittyivät 

viimeistään toteutusvaiheessa. Kerrostalotuotannossa painopiste oli määräl-

listen tavoitteiden täyttäminen usein rakennus- ja asuntosuunnittelun kus-

tannuksella. Asuntotuotannon avainsanoja oli tehokkuus, sarjatuotanto, esi-

valmisteiset rakennusosat, moduulimitoitus ja standardointi. Lopputuloksena 

syntyivät esimerkiksi Itä-Pasilan ja Merihaan asuinalueet Helsingissä. (Neu-

vonen 2006, s.143) 

Tyypillinen 1960- ja 70-luvun kerrostalo on lamelli- tai pistetalo, missä pohja-

ratkaisut systematisoitiin sarjatuotantoon soveltuviksi. Suosituin talotyyppi oli 

4-kerroksinen hissitön talo, jossa maantasokerros on varastotilana. Lisäksi 

rakennettiin paljon 5-8 kerroksisia hissitaloja ja yli 10 kerroksiset talokolos-

sitkaan eivät ole harvinaisia. (Neuvonen 2006, s.143) 
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Esikaupunkirakentamisen myötä asumistaso kuitenkin nousi, kun ihmiset 

pääsivät asumaan entistä paremmin varustettuihin asuntoihin. Lapsiperheet 

saivat enemmän tilaa ja luonto oli lähellä. Esikaupunkien sijoittaminen etääl-

le kaupunkikeskustoista kiihdytti autoistumista. Lähiöiden autopaikoitus jär-

jestettiin kadunvarsille, omalle tontille tai yhteisille paikoitusalueille korttelien 

reunoille. (Sädevirta 2004, s.19) 

Helsingin väestön kasvu hidastui ja kerrostalorakentaminen romahti 1970-

luvun lopulla. Rakentamisen painopiste siirtyi rivi- ja omakotirakentamiseen. 

Rakentamisvauhdin tasaantuessa laadulliset tavoitteet alkoivat nousta mää-

rällisten tavoitteiden rinnalle. 1970-luvulla Helsingin väestö jopa vähentyi, 

johtuen asuntojen korkeista hinnoista. Tällöin muuttovirta kasvoi ympärys-

kuntiin, edullisempien asuntojen luokse. Muuttovirran estämiseksi Helsinkiin 

perustettiin Hitas-järjestelmä. Sen tavoitteena oli omistusasumisen helpot-

taminen sekä asumiskustannusten säätelyn ohella, parantaa asuntojen ja 

rakennetun ympäristön laatua. (Sädevirta 2004, s.19) 

Myös korttelirakenne koki 1970-luvun lopulla muutoksen, kun umpikortteleita 

alettiin taas suosia. Esimerkkinä voidaan mainita Itäkeskus ja Katajanokka. 

Kaavoituksessa alettiin kiinnittää huomiota siihen, ettei esikaupungeista syn-

tyisi pelkästään nukkumalähiöitä. Lähiöihin alettiin kaavoittaa myös liike- ja 

toimitilatontteja. Lisäksi lähiöissä haluttiin monipuolistaa väestön sosiaalira-

kennetta, sekoittamalla kaavoihin vuokra- ja omistusasumista. Kerrostalora-

kentamisen hullujen vuosien jälkeen pyrittiin taas panostamaan enemmän 

esikaupunkien ympäristön kehittämiseen. (Neuvonen 2006, s.210) 

1980-luvulla seurasi rakentamisessa, kuten muillakin talouden sektoreilla, 

korkeasuhdanne. Korkeasuhdanteen huippuvuonna 1990 kerrostaloasuntoja 

rakennettiin kuitenkin yli puolet vähemmän kuin 1970-luvulla. Korkeasuh-

dannetta seurasi lamakausi, jolloin vapaarahoitteisten asuntohankkeiden 

määrä väheni voimakkaasti ja painopiste siirtyi valtion lainoittamaan Arava-

tuotantoon. Aallonpohja saavutettiin vuonna 1996, jolloin uusia kerrostalo-

asuntoja valmistui Suomessa vain 10000 kappaletta, tämä on noin neljäsosa 

1970-luvun huippuvuosista. (Neuvonen 2006, s.210) 

Vaikka 1980-luvalla kerrostalotuotannon suunnitteluun panostettiin huomat-

tavasti enemmän kuin 1970-luvulla, oli se edelleen useiden määräysten ja 

ohjeiden viivoittamaa. Arava-tuotannolla on keskeinen vaikutus vapaarahoit-
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teisiin kerrostalorakentamisen laatuun ja suunnitteluun. Arava-ohjeissa esi-

tetty vähimmäisratkaisuista muodostui usein ylin mahdollinen laatutaso. Ero 

vapaarahoitteisissa ja Arava-tuotannossa oli lähes olematon. (Neuvonen 

2006, s.210) 

1990-luvulla perinteinen omistus- ja vuokra-asuminen saivat rinnalleen osa-

omistus ja asumisoikeusasunnot. Asuntosuunnittelu trendit kehittyivät 1990-

luvulla, panostettiin muuntojoustavuuteen, ekologisuuteen ja hyvään kau-

punkiympäristöön. Paikalla rakentaminen alkoi pitkän tauon jälkeen yleistyä.  

Lisäksi rakentamisen valvonta koki suuren muutoksen, kun vuonna 1993 ra-

kennusvalvonta siirtyi valtiolta kunnille ja kaupungeille. Tällöin rakennusmää-

räyksiä ja ohjeita pystyttiin soveltamaan enemmän aluekohtaises-

ti.(Neuvonen 2006, s.210) 

1990-luvun lama-ajan ilmiönä syntyi uusi, maaltamuutto kaupunkeihin ja 

asuntotuotanto keskittyi taas kasvukeskuksiin. Samalla kerrostalotuotanto 

kasvoi verrattuna pien- ja rivitalorakentamiseen. Kun muuttoaalto alkoi laan-

tua 2000-luvulla, mielenkiinto siirtyi täydennysrakentamiseen sekä viimeisiin, 

vapaisiin kaupunkikeskustojen liepeillä oleviin tontteihin. Otolliset tontit ovat 

usein olleet vanhoja teollisuusalueita kaupunkikeskustojen liepeillä. Selvänä 

trendinä on ollut merellisen ympäristön hyödyntäminen alueen viihtyvyyden 

luomisessa. Hyviä esimerkkejä on mm. Pikku-Huopalahti, Ruoholahti ja Hert-

toniemi. (Neuvonen 2006, s.210) Helsingin sataman siirtyessä vuonna 2009 

Vuosaareen vapautui useita asuinrakentamiseen soveltuvia merellisiä maa-

alueita keskustan tuntumasta, esimerkkinä Hernesaari ja Sörnäisten ranta. 

Väestön muutokset Helsingin vanhoissa esikaupungeissa ovat olleet sa-

mansuuntaiset 70-luvulta lähtien. Väestö on keskimäärin vähentynyt n. 1 % 

vuosittain. Vanhojen lähiöiden ongelmana on ikärakenteen yksipuolistumi-

nen. Useilla alueilla yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 15–20 % kun taas 

pienten lasten osuuden keskimäärin ollessa vain 7-8 %. Väestön vähentyes-

sä myös lähipalvelut ovat pikkuhiljaa näivettyneet.(Sädevirta 2004, s.19) 

Monet 1960- ja 70-luvulla rakennetut kerrostalot alkavat lähestyä peruskor-

jausikää. Tyypillisiä ongelmia on ulkoseinärakenteissa, lämmöneristyksessä, 

ikkunoissa ja parvekkeissa. Esikaupunkien kerrostalot ovat siis lähitulevai-

suudessa suurien remonttien edessä. (Sädevirta 2004, s.19) Tällä hetkellä 

lähiöiden sosiaalisen yksipuolistumisen ja peruskorjausten rahoittamisen 
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ongelmien ratkaisuksi, ainakin osittain, voidaan nähdä vanhojen alueiden 

täydennys- ja lisärakentaminen. Täydennysrakentamisella voidaan monipuo-

listaa lähiöiden asuntovalikoimaa. Paremmalla asuntovalikoimalla voidaan 

alueelle houkutella enemmän lapsiperheitä. Kun vanha taloyhtiö myy tai 

käyttää käyttämättömän rakennusoikeuden, voidaan tuotoilla kattaa ainakin 

osa kalliista remonteista. (Patrikainen et al.  2010) 

Tulevaisuuden tavoitteena on Helsingissä kasvattaa rakentamisen painopis-

tettä täydennys- ja lisärakentamiseen. Trendi on nähtävillä myös ympäri 

maailmaa. Näin kaupunkikuvaa pystytään eheyttämään, parantamaan ja 

monipuolistamaan. Tiivistämällä kaupunkirakennetta saavutetaan myös 

huomattavia taloudellisia säästöjä kuntatasolla, kun uusia infra-rakenteita ei 

tarvitse rakentaa. Vanhoja alueita hyödyntämällä pystytään myös välimatkat 

pitämään kohtuullisina kodin, työpaikan ja harrastusten välillä. (Patrikainen 

et al.  2010) 

3.2 Täydennysrakentaminen 

3.2.1 Täydennysrakentamisen keskeiset perustelut 

Täydennysrakentamiseksi kutsutaan alueellista rakentamista. Tällöin suu-

rempia kokonaisuuksia kehitetään ja eheytetään parempaan suuntaan pit-

kän aikavälin aikana. Täydennysrakentamisen suunnittelu on yleistasoista ja 

huomioi alueen kokonaisuuden. Täydennysrakentamista suunnitellaan mm. 

erilaisissa kaavoissa ja erillisissä alueellisissa kehityssuunnitelmissa. (Patri-

kainen et al.  2010) 

On tärkeää miettiä argumentteja, jotka perustelevat täydennysrakentamisen 

nyt ja tulevaisuudessa. Prosessia voidaan ehkä parhaiten perustella ekolo-

gisilla argumenteilla, toiminnallisen tehokkuuden parantamisella sekä talou-

dellisilla hyödyillä. (Santaoja 2004, s.28) Lisärakentamisesta puhuttaessa on 

tärkeää korostaa myös niitä hyötyjä, joita asunto-osakeyhtiö ja siinä sivussa 

koko alue saa taloudellisen hyödyn lisäksi. 

Tiiviimpi kaupunkirakenne tulee toimeen vähemmällä energialla ja kuormit-

taa näin vähemmän ympäristöä. Suomalainen kaupunkirakenne on yksi Eu-

roopan väljimmistä ja hajanaisimmista, vaikka Suomen yleisin rakennus-

tyyppi on kerrostalo. (Ojala 2000, s.56) Suomalaisessa taajamassa asuu ne-

liökilometrillä noin 600 ihmistä kun vastaavat luvut Ruotsissa on 1400 ja Nor-

jassa 3000. Suomessa siis asutaan jopa pohjoismaisella mittapuulla todella 
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väljästi ja tiivistämisen varaa on. (Santaoja 2004, s.28) Lisäksi lisäämällä 

täydennysrakentamista jo olemassa oleville alueille, vähentää se maaseu-

tuun ja luonnonympäristöön kohdistuvia rakentamispaineita. (Jenks et al. 

1996) 

Toinen tärkeä argumentti täydennysrakentamiseen on toiminnallisen heik-

kouden parantaminen josta koko alue pääsee hyötymään. Nykyään ollaan 

monilla vanhoilla esikaupunkialuilla tultu siihen tilanteeseen, että palveluita 

on jouduttu leikkaamaan kannattamattomuuden takia. Väestö on homogeni-

soitunut ja täten palvelut yksipuolistuneet. Usein myös julkinen liikenne on 

vähäistä, johtuen liian vähäisestä käyttäjäkunnasta. Lisäämällä alueen väes-

töä täydennysrakentamisella pystytään elvyttämään palveluita ja tehosta-

maan julkista liikennettä. Täydennysrakentamisella pystytään myös moni-

puolistamaan alueen asuntokantaa ja näin houkuttelemaan alueelle uusia 

asukkaita tai pitämään vanhat asukkaat elämäntilanteen muuttuessa. (San-

taoja 2004, s.30). 

Kolmas argumentti täydennysrakentamiselle on taloudellinen. Taloudellista 

hyötyä lisärakentamisen kautta yksittäisen taloyhtiöiden lisäksi saa koko 

alueen asukkaat sekä kaupungit ja kunnat. Tarkemmin täydennysrakentami-

sen taloudellisista motiiveista on käsitelty diplomityön kappaleissa 5.3 Täy-

dennys- ja lisärakentamisen motiivit kunnan / kaupungin kannalta ja 6.1 Li-

särakentamisen motiivit taloyhtiön kannalta.  

3.2.2 Täydennysrakentamisen tavoitteet 

Täydennysrakentamisen tavoitteena on kaupunkiympäristön parantaminen 

rakennetta täydentämällä. Täydennysrakentamista ja alueellista suunnittelua 

tehtäessä on tärkeää, että selkeä tavoite on tiedossa. (Santaoja 2004, s.21) 

Rauhala (1999) jakaa täydennysrakentamisen tavoitteet kolmeen luokkaan: 

fyysisiin, toiminnallisiin ja laadullisiin. 
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1. Fyysiset tavoitteet 

Täydennysrakentamisen fyysiset tavoitteet kohdistuvat yhdyskunnan raken-

teeseen, kuten rakennuksiin. Fyysisiin elementteihin voidaan lukea myös is-

tutukset tai katukalusteet. Tällöin on kyse yhdyskuntarakenteellisesta kehit-

tämisestä. Juuri lisärakentaminen on yksi aspekti täydennysrakentamisen 

fyysisistä tavoitteista. Fyysisten tavoitteiden keskeinen kysymys on se, mihin 

rakentamista on perusteltua toteuttaa. On tärkeää tutkia tietyn alueen maa-

alan, kunnallistekniikan ja julkisten palveluiden käyttöastetta. Täydennysra-

kentamista tulee sijoittaa niin, että jo olemassa olevia palveluita voidaan 

hyödyntää ja tehostaa. Täydennysrakentaminen ei tarkoita ainoastaan uusi-

en rakennusten parantamista vaan kattaa suuremman käsitteen. Tavoittee-

na on parantaa alueen imagoa, mielikuvaa alueesta. Täydennysrakentami-

nen ei välttämättä ole rakennuksia lisäävää, vaan se voi olla luonteeltaan 

saneeraavaa tai puhtaasti poistavaa rakentamista. Rakennusten purku uu-

den tieltä on kuitenkin harvinaista Suomessa ja sitä tapahtuu lähinnä vain 

vanhoilla teollisuus alueilla, joita muutetaan asuinalueiksi. (Santaoja 2004, 

s.24) 

2. Toiminnalliset tavoitteet 

Täydennysrakentamisen tavoitteena on myös toimintojen monipuolistaminen 

ja ylläpitäminen. Lisäämällä rakennus- ja väestökantaa pystytään asukkaille 

tarjoamaan parempia ja monipuolisempia palveluita. Asuntokokoihin pysty-

tään tekemään enemmän valinnanavaraa ja lähipalveluista tulee kilpailuky-

kyisiä suuremman asiakaskunnan avulla. Lisäksi kunnallisia palveluita pysty-

tään monipuolistamaan ja lisäämään kasvaneen asiakaskunnan avulla. 

(Santaoja 2004, s.25) 

3. Laadulliset tavoitteet 

Kolmas täydennysrakentamisen tavoite on laadullinen. Laadulliset tavoitteet 

ovat hyvin yleispiirteisiä ja riippuvaisia ympäristön havaitsemisesta. Asuin-

alueen laadun kokemiseen vaikuttaa mm. alueen turvallisuus, virikkeellisyys, 

viihtyisyys ja esteettisyys. (Rauhala 1999) Laadulliset tavoitteet ovat siis hy-

vin abstrakteja käsitteitä ja aina riippuvaisia kokijasta. Täydennys-

rakentamisen tavoitteena on vaikuttaa ja parantaa alueen laadullisia ominai-

suuksia, jolloin alueesta pyritään samaan entistä viihtyisämpi, kohottamalla 

sen visuaalista olemusta. (Santaoja 2004, s.26) 
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3.2.3 Täydennys- ja lisärakentamisen motiivit kunnan / kaupungin kannalta 

Lisärakentamisesta hyötyy taloudellisesti muutkin kuin rakennusoikeutta 

myyvä asunto-osakeyhtiö. Täydennysrakentamisen kautta huomattavaa ta-

loudellista hyötyä saa muun muassa kunnat ja kaupungit. Tällöin jo olemas-

sa olevaa infrastruktuuria pystytään hyödyntämään, jolloin säästetään raken-

tamis-, käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. (Rauhala 1999) On tutkittu, että ra-

kentamalla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin voidaan säästää jopa 75 % 

kunnallistekniikan kustannuksissa. (Lahti 1994) Lisäksi alueen asukkaat hyö-

tyvät taloudellisesti esimerkiksi säästämällä päivittäisessä liikkumisessa. 

Palveluiden ollessa lähellä ja julkisen liikenteen toimiessa, tarve käyttää 

omaa autoa vähenee. (Santaoja 2004, s.31) 

Yhdyskuntatalous on laaja käsite. Sillä käsitetään kaikkia tuloja ja menoja, 

jotka aiheutuvat yhdyskuntien rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta, 

korjauksista ja toiminnasta sekä yhdyskunnassa tapahtuvasta liikenteestä. 

Merkittävimmät tulot ovat seurausta edellä mainittujen menojen vuoksi perit-

tävistä maksu-, myynti-, korvaus-, vero-, ym. tuloista. Yhdyskuntatalous kä-

sittää siis menoja ja tuloja jotka kohdistuvat kuntaan. Yhdyskuntatalouden 

merkittävimmät menot ja tulot on koottu kuvaan 1. (Koski 2008, s.9) 

YHDYSKUNTATALOUS

MENOT TULOT
Maan hankinta Tontin myynti ja vuokraus

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen Verotulot
• Esirakentaminen ja maaperän kunnostus • Kiinteistövero

olemassa olevien rakennusten ja • Kunnallisvero
rakenteiden muutokset tai purkaminen

• Melusojaus vesihuollon liittymis- ja käyttömaksut

Rakennusten ja rakenteiden rakentaminen Kunnallisten palveluiden toiminta
ja kunnossapito • Päivähoito, opetus-, terveydenhuolto-,

• Tie-, katu-, ja vesihuoltoverkostos ja vanhustenpalvelut
• Puistot ja yleiset alueet
• Päiväkodit, koulut ja muut julkiset 

rakennukset

Kunnallisten palveluiden toiminta
• Päivähoito, opetus, terveydenhuolto

ja vanhustenpalvelut

 

Kuva 1.  Kunnan yhdyskuntatalous. (Koski 2008, s. 19) 

Kunnan talouteen vaikuttavat asumisen sijoittumisen lisäksi yritys- ja kau-

pankeskittymät, ne tuovat kuntiin työpaikkoja, verotuloja ja ostoseuroja. Se 

miten toiminnot on sijoitettu, vaikuttaa kunnalle syntyvien menojen suuruu-
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teen mm. rakentamisen ja ylläpidon kautta. Hajautunut yhdyskuntarakenne 

kasvattaa kustannuksia oleellisesti. Hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa 

mahdollisuudet toteuttaa julkisen liikenteen palveluita heikkenevät ja oman 

auton käyttö lisääntyy. Yksi merkittävä ja tulevaisuudessa yhä merkittäväm-

mäksi kasvava yhdyskuntataloudellinen tekijä onkin asumisen, työpaikkojen 

ja palveluiden välinen liikenne ja siitä aiheutuvat kustannukset.(Koski 2008, 

s.10) Ekologisesti ja taloudellisesti olisi erittäin tärkeää että nykyistä yhdys-

kuntarakennetta pystyttäisiin tiivistämään ja tätä kautta vähentämään päivit-

täisten matkojen määrää. 

3.2.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa täydennysrakentamista 

Yhdyskuntarakenne luo edellytykset asumiselle, työnteolle, vapaa-ajan vie-

tolle, palveluille, kaupalle, tuotannolle ja niiden välisille yhteyksille. Yhdys-

kuntarakenne muuttuu tarpeiden ja trendien mukaan. Yhdyskuntarakennetta 

ohjaa kaavoituspolitiikka joka noudattaa maankäyttö- ja rakennuslakia. (Oja-

la 2000, s.46) 

Niin uudistuotannossa kuin korjausrakentamisessa on noudatettava Suomen 

maankäyttö- ja rakennuslakia. Lakien tavoitteena on järjestää alueiden käyt-

tö ja rakentaminen siten, että toimenpiteet luovat edellytykset hyvälle 

elinympäristölle. Samalla tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on turvata jo-

kaisen vaikuttamismahdollisuus asioiden valmisteluun avoimen vuorovaiku-

tuksen ja tiedottamisen kautta. MRL:n tavoitteena on myös luoda pohja laa-

dukkaalle suunnittelulle ja asiantuntemuksen monipuolisuudelle. (Tolvanen 

2009, s.25) 

Kunta on avainasemassa maankäytön suunnittelussa. Kunnanvaltuustolla 

on oikeus päättää kaavoituksesta ja sillä on lakisääteinen velvollisuus huo-

lehtia sen asianmukaisuudesta. Kunnalla on kaavoitusmonopoli, joka perus-

tuu itsehallintoon. Kunta pystyy itse päättämään suunnittelun tavoitteista ja 

mitoituksesta. Kehittämistavoitteita toteutettaessa on kuitenkin otettava 

huomioon sisällölliset vaatimukset, joista säädetään laissa. (Hollo 2006, s. 

40–41) 

Maankäytön suunnittelun on aina oltava tavoitesidonnaista. Keinoja tavoit-

teiden saavuttamiseen ovat erilaiset kaavat ja valtakunnalliset alueiden käyt-

tötavoitteet. (MRL 4 §) Jokaisessa kunnassa on myös oma rakennusjärjes-
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tys, joka on koottu erilaisista normeista. (Hollo 2006, s.41) Laissa määritellyt 

tavoitteet ovat täsmällisiä ja niiden avulla on tarkoitus edistää erilaisia pää-

määriä. Näitä päämääriä on mm. asuntotuotannon edistäminen, yhdyskunta-

rakenteen laadullinen ja taloudellinen kehittäminen, luonto- ja kulttuuriympä-

ristön vaaliminen sekä yhdyskunnallisten toimintojen turvaaminen. (MRL 1 ja 

5 §) 

Kunnan rakennusjärjestys koskee lähinnä rakennustapaa, rakennuspaikko-

jen ominaisuuksia sekä rakentamisen sopivuutta ympäristöön. (MRL 14 §) 

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat väistyviä oikeusvaikutteiseen yleis-

kaavaan, asemakaavaan tai Suomen rakennusmääräyskokoelmaan nähden. 

(Hollo 2006, s. 51–52) 

Asemakaava 

Pääasiassa kunta säätelee rakentamista alueellaan asemakaavojen ja ra-

kennuslupien kautta. Asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta päättää 

kunnassa valtuusto. Kaavoitus voidaan aloittaa esimerkiksi kuntalaisen aloit-

teesta ja se hyväksytään aikanaan kunnanvaltuustossa. Asemakaavassa 

esitetään rakennusoikeudenmäärä, kerrosluku sekä pysäköinnin vaatimuk-

set. Lisäksi kaavassa voidaan määritellä mm. julkisivumateriaalit, kattokul-

ma, rakennustyyli jne. Eritasoinen tiedottaminen kaavoitusprosessissa on 

erittäin tärkeää. Asianosaisilla ja muilla osallisilla on oikeus saada tietoa 

kaavan valmistelusta jo ennen kaavaehdotusta. Tämä mahdollistaa kunta-

laisten osallistumisen kaavoitukseen. (Hollo 2006, s.87–89) 

Asemakaavaehdotus on pidettävä esillä 30 päivän ajan. Mikäli kyseessä 

katsotaan olevan vaikutuksiltaan vähäinen kaavaehdotus, on esilläpitoaika 

vähennetty 14 päivään. Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä 

muistutuksia kaavaehdotukseen. Muistutukset on tehtävä esilläpitoajan ai-

kana kirjallisesti. Muistutuksen pohjalta kaavaehdotukseen voidaan laatia 

muutoksia, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kaavaehdotukseen on myös pyy-

dettävä erilaisia lausuntoja eri tahoilta. Lausuntoja voi olla tarpeellista pyytää 

mm. maakunnan liitolta, alueelliselta ympäristökeskukselta tai naapurikun-

nalta jos sen katsotaan vaikuttavan oleellisesti näiden toimintaan. (Hollo 

2006, s.87–89) 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kunnan tiedostusperiaatteiden 

mukaisesti. Kaavan valitusaika alkaa päätöksen nähtäville asettamisesta ja 
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kestää yleensä 30 päivää. Kuten edellä jo mainittiin, asemakaavasta voi-

daan valittaa ja vaatia muutoksia. Valitusoikeus on asianosaisella henkilöllä, 

jota päätös selvästi koskee, kunnan jäsenellä, rekisteröidyllä yhteisöllä toi-

mialaansa kuuluvilla alueilla, alueellisella ympäristökeskuksella sekä muilla 

viranomaisilla oman toimialansa asioissa. Lisäksi valitusoikeus on asian-

osaisella kunnalla tai muulla kunnalla, jonka alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia. (MRL 188 §) 

Asemakaava on pohjana yksityiskohtaisemmille maankäyttösuunnitelmille, 

kuten tonttijaolle ja katusuunnitelmille. Tonttijako määrittää rakennuskorttelin 

sisäiset rakennuspaikat rakennusoikeuksineen. Katusuunnitelmassa hyväk-

sytään katujen erottaminen kiinteistöistä. Tonttijako voidaan laatia asema-

kaavan yhteydessä tai erillään kaavasta, erillistonttijakona.(Hollo 2006, 

s.91–95) 

Kunnan tulee huolehtia kaavojen ajanmukaisuudesta. Asemakaavoituksessa 

kaavan muuttamiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin kaavan laati-

miseenkin. Tonttijaon muuttaminen voi tulla kyseeseen, mikäli se edistää 

korttelin tai sen osan tarkoituksen mukaista järjestämistä. Tonttijakoa voi-

daan myös muuttaa ilman edellä mainittuja edellytyksiä, jos tonttien omista-

jat ovat muuttamistarpeista yksimielisiä. Tontin tai tontinosan omistajalla on 

oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta. (Hollo 2006, s.95) 

Tonttijaon muuttaminen voi esimerkiksi tulla ajankohtaiseksi kun suunnitel-

laan lisärakennushankkeita. 

Rakennuslupa 

Rakennuslupaa edellytetään uudisrakennuksen lisäksi rakennuksen korjaus- 

ja muutostöitä varten, mikäli työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 

turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Myös käyttötarkoituksen muuttami-

seen tarvitaan rakennuslupa. ( MRL 125 §.) 

Rakennuslupamenettely käynnistyy hakemuksella, jonka sisältövaatimukset 

määräytyvät lupatyypin mukaan. Rakennuslupahakemuksen perusvaatimuk-

sena on asiantuntevan henkilön laatima rakennussuunnitelma, sisältäen 

asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä hankkeen kuvauksen. 

Rakennussuunnitelmista tulee ilmetä että rakennus täyttää tekniset vaati-

mukset, jotka sille on asetettu. Teknisiä vaatimuksia on mm. rakenteiden lu-
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juus ja vakaus, paloturvallisuus, hygieenisyys, energiatehokkuus ja läm-

möneristyskyky. (Hollo 2006, s.177–178; MRL 48–50 § ja 123 §)  

Rakennuslupaprosessissa tarkistetaan että hanke on asemakaavan mukai-

nen. Rakennuslupavaiheessa oleellisen tärkeää on myös tiedottaminen. 

Tiedottaminen tulee suorittaa ainakin kolmella eri tavalla: 

 Naapurien kuuleminen  osa rakennuslupahakemusta 

 Rakennuspaikalla tiedottaminen  pystytetään työmaa-

taulu 

 Katselmuksen rakennuspaikalla  yhteistyössä viran-

omaisten ja rakennushankeen osapuolten kanssa. 

Rakennus- ja toimenpideluvassa valitusoikeus on rajanaapureilla ja tahoilla 

johon rakentaminen voi oleellisesti vaikuttaa. Myös se, jonka oikeuteen, 

etuun tai velvollisuuteen päätös voi välittömästi vaikuttaa, voi valittaa raken-

nus- tai toimenpideluvasta, samoin kuin kunta. (MRL 190 §.) 

Poikkeamispäätös 

Kunnalla on oikeus myöntää poikkeamisia yleiskaavojen ja asemakaavojen 

määräyksistä. Poikkeaman edellytyksenä on, että se voidaan myöntää vain 

erityisestä syystä. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, 

kaavan toteuttamiselle tai muulle alueiden käytön järjestämiselle. Poikkea-

minen ei myöskään saa vaikeuttaa luonnon tai rakennetun ympäristön suoje-

lun tavoitteiden saavuttamista. (MRL 172 § ) 

Kunnan toimintavaltaa tehdä poikkeamispäätös on kuitenkin rajoitettu. Esi-

merkiksi vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta ra-

kennusoikeudesta on alueellisen toimintavallan alla. Myös rakennuksen suo-

jelua koskevasta kaavamääräyksestä poikkeaminen ja voimassa olevasta 

rakennuskiellosta poikkeaminen ennen uuden asemakaavan hyväksymistä 

vaativat alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamisluvan. (Hollo 2006, 

s.203–204) 

Poikkeamishakemus jätetään kunnalle rakennuslupaprosessin yhteydessä ja 

lupa on voimassa enintään kaksi vuotta. Poikkeamislupapäätökseen voidaan 

liittää lisämääräyksiä tai -ehtoja rakentamiselle. Päätöksen tulee kuitenkin 

täyttää hallintopäätöksen yleiset vaatimukset. (Hollo 2006, s.207.) Poik-
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keamispäätöksestä on usealla taholla valitusoikeus. Poikkeamisluvasta voi 

rajanaapureiden lisäksi valittaa mm. sellaisen kiinteistön omistaja tai haltija, 

jonka rakentamiseen, asumiseen, työntekoon tai muuhun toimintaan päätös 

voi oleellisesti vaikuttaa. Myös ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös voi välittömästi vaikuttaa, ovat oikeutettuja valittamaan. Lisäksi kun-

nalla, naapurikunnalla, rekisteröidyillä yhdistyksillä, alueellisella ympäristö-

keskuksella sekä muilla viranomaisilla on valitusoikeus.(MRL 190 § ja 192 §) 

3.2.5 Täydennysrakentamisen tilanne vuonna 2010 

EU julkaisi tutkimuksen, Green Paper on the Urban Environment, vuonna 

1990. Tutkimus ottaa kantaa Euroopan kaupunkiympäristöjen ongelmiin ja 

etsii niihin ratkaisukeinoja. Tutkimuksessa pyritään linjaamaan yhteisiä toi-

mintamalleja, kuitenkin huomioiden jokaisen kaupungin ominaispiirteet. 

Kaupunkien päättäjät ovat avainasemassa kaupunkien kehityksessä, kuiten-

kaan unohtamatta yleisen ilmapiirin tai Valtion kannustuksen tärkeyttä. Tut-

kimuksen mukaan kestävän kehityksen avain on eheä ja kompakti kaupunki-

rakenne, johon päästään mm. täydennysrakentamisen avulla. (Green Paper 

on the Urban Environment 1990). 

Helsinki, kuten moni muukin suurempi kaupunki on muuttoliikevoittoinen ja 

tarvitsee jatkuvasti uusia asuntoja erilaisille ihmisille. Uusien kaavoitusaluei-

den rinnalle on herännyt ajatus vanhojen asuinalueiden täydennysrakenta-

misesta.   Esikaupunkien renessanssi projektin keskeisiä kysymyksiä onkin 

selvittää, voidaanko täydennysrakentamista tarjota yhdeksi ratkaisuksi kau-

pungin kasvupaineisiin, saadaanko täydennysrakentamisella eheytettyä 

vanhoja asuinalueita sekä voidaanko täydennysrakentamisen ideoita sovel-

taa koko kaupungin alueella. (Santaoja 2008, s.5) 

Täydennysrakentamisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus ilmaston-

muutoksen hillintään, sekä Helsingin kaupungin tavoitteissa kestävään kehi-

tykseen. Sijoittamalla uusia rakennuksia vanhojen lomaan, pidetään etäisyy-

det lyhempinä, parannetaan julkista liikennettä ja muita lähi palveluita. Eko-

logisesti on myös mielekästä, että uudet rakennukset voidaan liittää jo ole-

massa olevaan kaukolämpöverkostoon ja muihin teknisen huollon verkostoi-

hin. Tämä on myös taloudellista, kun verrataan kokonaan uuden alueen ra-

kentamiseen. (Santaoja 2008, s.5) 
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Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisohjelman 2008–2017 tavoitteena 

on rakentaa 5000 uutta asuntoa vuosittain. Helsinki on hankkinut itselleen 

uusia maa-alueita idästä, Sipoosta ja Vantaalta, mutta se ei kuitenkaan pois-

ta täydennysrakennustarvetta. Helsingin maankäyttö on tähän asti ollut väl-

jää ja laajalle levinnyttä. Tätä väljää kaupunkirakennetta tulee tulevaisuu-

dessa tiivistää. (Santaoja 2008, s.5) 

Esikaupunkien ongelmana on asuntojen yksitoikkoisuus ja pieni koko. Lisäk-

si väestö vanhenee rakennusten mukana, sillä moni asukas on asunut ra-

kennuksessa sen valmistumisesta lähtien. Sosioekonomisen aseman hei-

kentyminen uhkaa lähiöitä keskustaan sekä uusiin asuinalueisiin nähden, jos 

vanhoja esikaupunkeja ei kehitetä. Vaarana on, että uusien ja vanhojen esi-

kaupunkien vastakkaisasettelu voimistuu, jolloin vanhojen esikaupunkien 

maine kärsii. Täydennysrakentamisella pystytään eheyttämään ja monipuo-

listamaan vanhoja esikaupunkeja, kun pystytään tarjoamaan sellaisia asun-

toja, joita alueelta puuttuu. Kun väestön määrä kasvaa ja monipuolistuu pys-

tytään tarjoamaan asukkaille paremmin palveluja. Täydennys- ja lisäraken-

tamista toteutettaessa pitää kuitenkin muistaa viher- ja virkistysalueiden 

merkitys. Hyvin suunnitellulla kaupunkirakenteella on vaikutus ihmisen hen-

kiseen hyvinvointiin. (Santaoja 2008, s.12) 

Parhaimmillaan täydennysrakentaminen parantaa alueellista väestönkehitys-

tä ja saa aikaan toivottua dynamiikkaa esikaupunkialueille. Täydennys- ja li-

särakennushankkeet toteutetaan viime kädessä asemakaavoituksen ja lii-

kennesuunnittelun kautta. Kokonaisuuden hallitsemiseen tarvitaan laajempi 

käsitys, koko kaupungin kattava strateginen täydennysrakentamissuunnitel-

ma. (Santaoja 2008, s.26) 

Projektin johtopäätöksenä todetaan, että esikaupunkialueiden kehittäminen 

ja täydennysrakentaminen ovat tulevaisuudessa tärkeää Helsingin maankäy-

tön ja asuntotuotannon strategisia painopisteitä. Renessanssi projektin yh-

teydessä laaditaan eri alueille omat alueelliset kehittämissuunnitelmat, joita 

on mm. Mellunmäen työohjelma. Projektin tiimoilta syntyvää yleissuunnitel-

maa ja alueellisia suunnitelmia alettiin suunnitella samanaikaisesti vuodesta 

2009 lähtien. (Santaoja 2008, s.37) 

Helsingissä kaikista potentiaalisimpia lisärakentamisen alueita ovat erityises-

ti 1940–70-luvun esikaupunkialueet. Tulee kuitenkin muistaa että lisäraken-
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nusmalli ja tyyli tulee aina sitoa aluekohtaisiin erityispiirteisiin. Kuvassa 2 on 

esitetty lisä- ja täydennysrakennusalueita aikakausien mukaan. Espoon ja 

Vantaan alueella on lisäksi lukuisia alueita jotka soveltuvat lisärakentami-

seen pääkaupunkiseudulla. 

 

Kuva 2 Täydennys- ja lisärakennusalueita Helsingissä aikakausittain (Santaoja 2004) 

Tampereen seudulla on noin 341 000 asukasta, joka tekee siitä Suomen toi-

seksi suurin väestökeskittymä Helsingin jälkeen. Tampereen rakennuskanta 

on ikä ja rakennustyyliltään Helsingin tapainen, joskin Tampereen keskustaa 

leimaa vanha teollisuusmiljöö. Vanhoja tehdasrakennuksia on nykyisin muu-

tettu toimisto ja asuinkäyttöön. Suurin osa Tampereen lähiöistä on rakennet-

tu Helsingin tapaan 1960- ja 70-luvulla. (www.wikipedia.fi, luettu 16.8.2010). 

Tampereen tavoitteena on nousta kansainvälisesti merkittäväksi kaupungik-

si, imagoa kohottamalla. Tavoitteena on kehittää kaupunkia, hyödyntämällä 

Tammerkoskea ja sen ainutlaatuista tehdasperintöä. Ydinkeskustan kehit-

tämisen lisäksi keskusta-alueelta löytyy suunnitelma myös Ratinan alueelle. 

Alueelle nousee uusi kauppakeskittymä sekä uusia asuntoja noin 1000 

asukkaalle. (Tampere 2010)  

Tampere ei myöskään ole unohtanut lähiöitään. Tampereella on käynnissä; 

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT)-työ, jonka tavoit-

teena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita, kaupunkirakennetta 
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täydentäen ja jatkaen. Hankkeessa keskitytään kartoittamaan vanhojen 

asuinkortteleiden lisärakentamismahdollisuuksia. Työn keskeinen näkökul-

ma on arjen asuin- ja elinympäristön parantaminen. Työn tiimoilta on tehty 

kattava kartoitus Tampereen lähiöistä. Tällöin lisärakentamista suunnitelta-

essa osataan ottaa huomioon jokaisen lähiön erityispiirteet. (Tampere 2010) 

Kesällä 2010 on ollut nähtävillä Peltolammin täydennysrakentamisen yleis-

suunnitelmaluonnos. Peltolammi sijaitsee noin viiden kilometrin päässä 

Tampereen ydinkeskustasta ja se on pääosin rakennuttu 1960- ja 70-luvun 

taitteessa. Alue koostuu nykyisin noin 2400 asukkaasta ja heidän lähipalve-

luista. Selvityksessä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja lisärakentamiselle. 

Eri vaihtoehdoissa lisärakentamisen määrä vaihtelee noin 110 lisäasukkaas-

ta 2040 lisäasukkaaseen, lisärakentamisen tyypistä riippuen. Samantapaiset 

täydennysrakentamisselvitykset on tavoitteena tehdä lähitulevaisuudessa 

myös Tampereen muille vanhoille esikaupunkialueille.  

Turku on Suomen vanhin kaupunki. Turun alue on asukasluvultaan (303 000 

henkeä) Suomen kolmanneksi suurin asukaskeskittymä.(www.wikipedia.fi, 

luettu 16.8.2010) Turkukaan ei ole säästynyt 1960- ja 70-luvun asuntobuu-

milta vaan Turkua ympäröi ajalleen tyypilliset lähiöt. Turussa tiedostetaan 

täydennysrakentamisen mahdollisuudet, mutta varsinaista laajempaa kartoi-

tusta ei ole vielä tehty. Turun yleiskaavaa 2025:een on tarkoitus toteuttaa 

esikaupunkien erityistarkastelu. (Hovi 2010)  

Jyrkkälän esikaupunkialueella on käynnissä laajempi kartoitus täydennysra-

kentamisen mahdollisuuksista, yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VVO:n kans-

sa. Alue on kokonaan VVO:n omistuksessa, joka tekee mahdollisen lisära-

kentamisen toteuttamisesta helpompaa. Lisäksi kaavamuutoksia on Turussa 

vireillä useampaan esikaupunkiin, joka helpottaa lisärakentamisen suunnitte-

lua. (Hovi 2010) 

Ruotsissa täydennys- ja lisärakentamisen mahdollisuus kaupungin kehittäjä-

nä on nähty jo 1980-luvulta lähtien. Vuonna 1987 säädettiin oma laki raken-

nusalueiden kehittämiseen, exploateringssamverkan. Täydennys- ja lisära-

kentamisen menettely toteutetaan yhteistyöllä alueen kiinteistöjen omistajien 

kesken. Kehittämisalue koostuu eri omistajien yhdistetystä maa-alueesta, 

johon kullakin omistajalla on osuus. Osuuden suuruus määritellään pinta-

alojen mukaan. Yhteisalueen hallinnointia ja toimenpiteiden suorittamista 
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varten perustetaan yhdistys, joka tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa, 

kun alueelle suunnitellaan kaavoitusta tai muuta kehittämistä. Yhteisalueyh-

distys pystyy neuvottelemaan kaupungin kanssa kaavoitussopimuksista ja 

vaikuttamaan detaljikaavaan. Kehittämisprojektin toteuttamisesta vastaa yh-

teisalueyhdistys, joka vastaa myös yhteiskäyttöalueiden, teiden, leikkipaikko-

jen sekä vesi- ja viemäröinnin rakentamisesta. Kehittämisen hyödyt jaetaan 

alueen kiinteistön omistajien kesken oikeudenmukaisesti. (Pirinen 1997, 

s.11–12) 

Helsingin tavoitteita vastaa, ehkä parhaiten, Tukholmassa toteutettu 20K 

projekti. Projektissa oli mukana useita Tukholman esikaupunkialueita. Pro-

jektin tavoitteena oli rakentaa 20 000 uutta asuntoa vuosina 2003–2006. 

Puolet asunnoista tuli olla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mikä kaksinker-

taisti vuokra-asuntojen rakentamisen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tuk-

holman kaupunginvaltuusto perusti tutkimusryhmän analysoimaan rakenta-

misen nykytilaa ja suunnittelemaan parannuksia. Tavoitteena oli tehostaa 

suunnittelua, hankkeiden läpivientiä ja alentaa kustannuksia ja tätä kautta 

vaikuttaa alentavasti valmiiden asuntojen neliöhintoihin. (City of Amsterdam 

2006, s. 3).  

Irlannissa Ballynumin alue rakennettiin huutavan asuntopulan aikana 1960- 

ja 70-luvun taitteessa Dublinin reunalle. Alue koostui 2814 kerrostaloasun-

nosta, jotka sijaitsivat korkeissa elementeistä rakennetuissa kerrostaloissa 

sekä 1987 erillistalosta (housing units). Alueen asunnoista 80 % rakennettiin 

vuokra-asunnoiksi Dublinissa työskenteleville työläisille. Pian kuitenkin ra-

kentamisen jälkeen alueella oli jo huomattavissa sosiaalista ”slummiutumis-

ta”. Alueella oli korkea työttömyysaste sekä suurin osa asukkaista eli sosiaa-

litukien varassa. Kuvassa 3 on esitetty alueen yleisilme 1990-luvulla. 

 

Kuva 3. Kuvia Ballynum:sta 1990-luvulla. (Murray 1998) 
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1990- luvun lopulla vihdoin havahduttiin alueen ongelmiin ja aloitettiin kehi-

tystyö. Osa taloista purettiin ja samalla tehtiin lisä- ja täydennysrakentamis-

ta. Tavoitteena oli luoda viihtyisä asutusalue sekä työympäristö ihmisille jot-

ka työskentelevät siellä. Alueelta purettiin lähes kaikki vanhat kerrostalot, 

jotka korvattiin matalilla energiatehokkailla kaupunkitaloilla. Asuntojen lisäksi 

alueelle rakennettiin toimitiloja yrityksille, kouluille ja kulttuuritoiminnalle. 

Alueen yleisilme koheni ja alueesta saatiin vetovoimainen asuin- ja työympä-

ristö. Viihtyisä katu Ballynum:sta on nähtävillä kuvassa 4.  

 

Kuva 4. Katukuva Ballynum:sta alueen kehittämisen jälkeen.(Murray 1998) 

Yhdysvalloissa on jo useissa osavaltioissa otettu käyttöön 1990-luvulla 

”älykkään kasvun” (smart growth) menetelmä. Menetelmän tavoitteena on 

pienentää esikaupunkialueiden laajenemista investoimalla jo olemassa ole-

viin kaupunki- ja esikaupunkialueisiin. Tämä toteutetaan tiivistämällä asuin- 

ja toimistoalueita erityisesti julkisen liikenteen vaihtoasemien ja muiden tär-

keiden kulkuyhteyksien risteyskohdissa. 

3.2.6 Helsingin kaupungin näkemys täydennysrakentamisen toteutuksesta 

Yksityiset taloyhtiöt ovat täydennys- ja lisärakentamisen laajemmassa mitta-

kaavassa merkittävässä roolissa. Ei auta, että kaupunki suunnittelee ja kaa-

voittaa alueelle lisärakentamismahdollisuuksia jos olemassa olevia asunto-

osakeyhtiöitä ei saada mukaan projekteihin. Käytännössä täydennys- ja lisä-

rakentamisesta suurin osa pystytään toteuttamaan vain jo olemassa olevien 

asunto-osakeyhtiöiden piha-aluille tai olemassa olevia rakenteita ”jatkamal-

la”. (Santaoja 2008, s.14) 
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Kaupungin tavoitteena on kehittää taloyhtiöille suunnattuja neuvonta- ja tuki-

palveluita, jotka edesauttaisivat lisärakentamisen yleistymistä. Pelkkä alue-

suunnittelu ei riitä. Kaupungin on myös määriteltävä tontille kohdistuva ar-

vonnousu niin, että taloyhtiölle koituisi tuntuvaa taloudellista hyötyä. Talou-

dellisen hyödyn uskotaan lisäävän myönteistä asennetta täydennys- ja lisä-

rakentamista kohtaan. Painopisteen siirtyessä täydennysrakentamiseen, ra-

kentamista tulee aktiivisesti markkinoida taloyhtiölle. (Santaoja 2008, s.14) 

Helsingin kaupungin mielestä perustan lisärakentamisen yleistymiselle luo 

esteiden tunnistaminen. On tärkeää tunnistaa lisärakentamisen mahdolliset 

esteet ja poistaa ne. Lisärakentamista voi vaikeuttaa muun muassa tontin 

maaperä, sijainti, asukkaiden vastarinta, lainsäädännön monimutkaisuus ja 

lisärakentamisen kannattavuus. Helsingin kaupungin tavoitteena on helpot-

taa lisärakentamisprosessia, nopeuttamalla kaavamuutosta ja suunnittele-

malla kaavoja niin, että se tukee lisärakentamista. Tavoitteena on myös luo-

da erilaisia ohjeistuksia taloyhtiölle aluekohtaisesti. Lisäksi kaupunki uskoo, 

että lisärakentamista saadaan lisättyä, jos asunto-osakeyhtiö saa tuntuvan 

palkkion rakennusoikeuden myynnistä. Palkkion suuruus ja saanti tapa riip-

puu tontin omistuksesta. Jos asunto-osakeyhtiö on vuokralla kaupungin ton-

tilla, saa taloyhtiö 1/3 lisärakennusoikeuden nettoarvonnoususta kaupungilta 

ja lisäksi taloyhtiön on mahdollista saada tuloja kun se myy rakennusoikeu-

den rakennusliikkeelle. Asunto-osakeyhtiön omistaessa tontin tulee taloyhti-

ön maksaa kaupungille maankäyttösopimuskorvausta, joka on riippuvainen 

taloyhtiölle syntyvän hyödyn suuruudesta. Sopimuskorvausta joutuu kuiten-

kin maksamaan vasta sitten jos tuotot nousevat lähelle miljoonaa euroa. 

(Patrikainen et al. 2010) 

Täydennys- ja lisärakentamisen kehittäminen on vielä alkuvaiheessa Helsin-

gin kaupungilla. Tavoitteena on vuoden 2010 aikana saada laadittua yksi-

löidyt pelisäännöt lisä- ja täydennysrakentamiseen. Selvää on, että kaupun-

gin on panostettava tiedottamiseen. Kaupungin on oltava aktiivinen alkuun-

panija, markkinoija, tiedonjakaja, neuvonantaja ja päättäjä. (Patrikainen et al. 

2010) 
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3.3 Lisärakentaminen 

3.3.1 Lisärakentamisen motiivit taloyhtiön kannalta 

Lisärakentamisen suurin motiivi taloyhtiön kannalta on ehdottomasti talou-

dellinen. Taloyhtiön vanhojen rakennusten usein hyvinkin suuria korjauskus-

tannuksia voidaan ainakin osittain kattaa rakennusoikeuden myynnistä saa-

tavilla tuloilla. Mahdollisilla tuloilla voidaan myös pyrkiä parantamaan asuk-

kaiden asumisviihtyvyyttä kunnostamalla piha-alueita, yhteistiloja tai vaikka 

lisäämällä hissejä. (Panschin 2009, s. 42 ) 

Tähän asti lisärakennussuunnitelmat ovat yleensä kaatuneet kannattavuu-

teen ja korkeisiin rakennuskustannuksiin. Lisärakentamisesta saadut tuotot 

on koettu liian pieniksi vaivaan nähden. Punnittaessa lisärakentamisen ko-

konaiskannattavuutta tuijotetaan ehkä liiaksikin pelkkiä numeroita ja talou-

dellista nettotuottoa. Lisärakentamisesta saatavalle muulle hyödylle ei osata 

laskea arvoa, jota ei välttämättä voi mitata rahassa. Asukkaiden tulisi tule-

vaisuudessa, päätöksiä tehdessä, nähdä laajempi kokonaisuus lisärakenta-

misen tuomista hyödyistä taloyhtiölle sekä koko alueelle.(Lindeman & Harja-

pää 2010)  

Asukkaan näkökulmasta lisärakentamisella saavutetaan myös muita kuin ta-

loudellisia hyötyjä: 

 Lisäämällä hissejä parannetaan rakennuksen esteettömyyttä ja 
asumisviihtyvyyttä  parannetaan vanhusten kotona asumisen 
mahdollisuuksia. 

 Ehostetaan piha-alueita  Viihtyvyys ja turvallisuus. 

 Parannetaan pysäköinnin olosuhteita  pihapaikoitus / pysä-
köintihalli. 

 Asuntotarjonta monipuolistuu  väestörakenne sekoittuu. 

 Asuntotarjonta monipuolistuu  alue tarjoaa asuntoja eri elä-

mäntilanteissa  muutto tutulta alueelta ei ole enää pakollista. 

 Alueen väestö kasvaa  palvelut tehostuvat ja paranevat. 

 Alueen väestö kasvaa  Julkinen liikenne paranee. 

 Alueen yleisilme paranee  Turvallisuuden tunne lisääntyy. 

 Alueen yleisilme paranee  Asuntojen arvo nousee. 
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3.3.2 Lisärakennusmahdollisuudet 

Lisärakentamisen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet konkretisoituvat tar-

kasteltaessa sitä tapauskohtaisesti. Yhden lisärakentamistavan sopiessa 

toiseen se ei välttämättä sovi muihin samantapaisiin kohteisiin. Toteutusta-

poja voi yhdistellä kohteen mahdollisuuksista riippuen. Lisärakentamisen 

yleisimmät toteutusmuodot voidaan jakaa uuden rakennuksen rakentami-

seen, olemassa olevan rakenteen muuttamiseen, purkamiseen ja korjaa-

vaan rakentamiseen. (Santaoja 2004, s.52) Kuvassa 5 on esitetty erilaisia li-

särakentamistapoja ja niiden tavoitteita. 

UUSI RAKENNUS Tehokkuuden nostaminen

 - Pistetalot  - Asunto- ja väestöpohjan lisääminen
 - Lamellitalot  - Perusparannusten rahoitus
 - Pientalot

KELLARIRAKENTAMINEN Käyttötarkoituksen muuttaminen

 - maanpäälliset kellarikerrokset  - Esim. toimistotiloja vajaa käyttöisiin 
 - Toimistotilat yhteistiloihin

 - Asuntoja kellarikerrokseen

LAAJENTAMINEN / Olemassa olevan rakennuksen
KOROTTAMINEN muuttaminen

 - Ullakkorakentaminen  - Asuntoja / yhteistiloja ullakolle
 - Toimistotilat  - Kattopinnan aukottaminen

PURKAMINEN Rakenteen osittainen tai
Täydellinen purkaminen

 - Vanhat teollisuuskiinteistöt
 - Huonokuntoiset asuinrakennukset

KORJAAVA RAKENTAMINEN Julkisivujen ja tilojen 
parantaminen

 - Parvekkeet
 - Säilytystilat
 - Hissit
 - Asunnot

 

Kuva 5 Eri lisärakentamistapoja ja niiden tavoitteita. ( Santaoja 2004, s.52) 

Uusi rakennus 

Uusi rakennus voi käyttötarkoitukseltaan olla muun muassa asuin- tai toimis-

torakennus.  Toteutusmuotona voi olla mikä tahansa rakennustyyppi, mutta 

yleisimpinä asuintalo variaatioina voidaan pitää pistetaloa, lamellitaloa ja 

pientaloa. (Santaoja 2004, s.52)   
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Laajentaminen / Korottaminen 

Laajentamisessa ja korottamisessa on usein kyse ullakkotilojen muuttami-

nen asuinkäyttöön, uusien kerrosten lisääminen tai lisäsiipien rakentaminen. 

(Santaoja 2004, s.52) Kuvassa 6 on esitetty lisäkerroksen periaate. Kuvassa 

7 on esitetty hieman lennokkaampi tapa lisätä asuntoja vanhan rakennus-

vaipan ulkopuolelle. 

 

Kuva 6. Lisäkerroksen periaate. (Tiuri 2010) 
 

  

Kuva 7. Lennokkaampi ajatus lisärakentamisesta. Vanhan kerrostalon kylkeen liite-
tään uusia asuinyksiköitä. (Minimikoti 2010) 
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Kellarirakentaminen 

Kellarirakentamiseksi mielletään kellaritilojen käyttötarkoituksen muuttami-

nen joko asunto tai toimisto käyttöön. Kellaritilat ovat voineet alun perin olla 

varasto tai yhteistila käytössä. (Santaoja 2004, s.52)   

Korjaava rakentaminen 

Lisärakentamista on myös korjaava rakentaminen. Tällöin vanhan rakennuk-

sen ominaisuuksia parannetaan esimerkiksi uusilla parvekkeilla tai lisäämäl-

lä ”patteja” vanhan rakennuksen kylkeen. Tällöin rakennukseen voidaan lisä-

tä uusia säilytystiloja, hissejä, asuntoja tai kostean tilan elementtejä. (Santa-

oja 2004, s.52) Kuvassa 8 on esitetty uuden hissikuilun asennus vanhan 

asunnon kylkeen. 

 

Kuva 8. Uuden hissikuilun asennus käy nopeasti.(Melajoki 2009) 

Purkaminen 

Lisärakentamisen yhtenä muotona voi olla myös purkaminen. Suomessa se 

on hyvin harvinaista ja on keskittynyt lähinnä vanhojen teollisuus- tai sata-

ma-alueiden muuttamiseen asuinkäyttöön. Tällöin rakennukset voidaan pur-

kaa kokonaan tai osittain uusien tieltä. (Santaoja 2004, s.52)   
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3.3.3 Lisärakentamisen haasteet 

Lisärakentamisen korkeat kustannukset 

Täydennysrakentamisen korkeat kustannukset sekä epävarmuus hankeen 

toteutumisesta ja aikataulusta voivat vähentää rakennuttajien sekä asunto-

osakeyhtiön osakkeen omistajien kiinnostusta lisärakennusprojekteihin. Eri-

tyisesti laajuudeltaan pienissä lisärakennushankkeissa kustannukset voivat 

helposti nousta korkeiksi, syöden hankkeen kannattavuutta. (Glendening & 

Kienitz 2001, s.6) Myös hanketta edeltävä kaavamuutos- ja muu neuvottelu-

prosessi syö enemmän aikaa ja rahaa kuin tavanomaisissa rakennushank-

keissa. (Lindeman & Harjapää 2010) 

Andrei Panschin tutki diplomityössään rakennuskustannusten eroa uudisra-

kennuksen ja lisäkerroksen välillä.  Tutkimuksessa käytettiin Vaasalaista 

kerrostaloa, jonka katolle rakennettiin lisäkerros. Tämän rakennuskohteen 

kustannustietoja vertailtiin samalla alueella rakennettujen uudiskohteiden 

kustannuksiin. Todettiin että lisäkerrosneliö maksoi keskimäärin noin 1,48-

kertaa enemmän kuin vastaava kerrosneliö uudiskohteessa. (Panschin 

2009, s.61) Lisäkerrokset ovat siis tämän tutkimuksen mukaan oikeasti ra-

kennuskustannuksiltaan korkeampia kuin normaalit uudiskohteet. 

Rakennusliikkeen laskiessa hankkeelle rakennuskustannuksia ja sitä kautta 

summaa, jonka se olisi valmis maksamaan asunto-osakeyhtiölle rakennus-

oikeudesta, on huomioitava suurempi riski. Lisärakennushankkeissa, ainakin 

tällä hetkellä, joudutaan laskemaan lisävara suuremmalle riskille, koska ra-

kennusliikkeillä ei ole kokemusta tämän kaltaisista hankkeista. Tästä ja 

muista syistä asukkaiden odotukset eivät välttämättä vastaa rakennusliik-

keen tarjoamia summia. Tällöin osakkeen omistajat pettyvät ja projekti voi 

kariutua.(Lindeman & Harjapää 2010) 

Lisärakentamisessa osakkeen omistajien tulisi ymmärtää laajempi kokonai-

suus ja sen yhteiskunnallinen kannattavuus. Vaikka taloyhtiö ei saisikaan 

suurta taloudellista tuottoa lisärakentamisesta, saa se epäsuorasti muita 

hyötyjä. Koko yhteiskuntaa ajatellen lisärakentamisesta tekee kannattavaa 

olemassa olevien rakenteiden käyttö sekä kaupunkirakenteen tiivistyminen. 

(Lindeman & Harjapää 2010) 
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Autopaikat 

Tonttikohtaisen lisärakentamisen suurin ongelma on uusien ja vanhojen au-

topaikkojen sijoittaminen tontille. Vaikka 1960–1970-luvulla rakennettiin esi-

kaupungeissa väljästi, ei kuitenkaan tarpeeksi väljästi, että lisärakentamisen 

tuomat lisäautopaikat mahtuisivat pihamaalle ongelmitta. Usein vanhoja au-

topaikkoja joudutaan uudelleen järjestelemään lisärakennuksen viedessä ti-

laa pihamaalta. (Santaoja 2004, s.46)   

Ensisijaisesti autopaikkojen rakentamisvelvoite määritellään maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (MRL § 54, § 57, § 156). Lain ohjausvaikutus on yleispiirtei-

nen ja laki ei itsessään sisällä ohjeita autopaikkojen määristä. Laki kuitenkin 

velvoittaa, että kunnassa tulee järjestää tarpeelliset liikenteenjärjestelyt ja et-

tä ohjeistus tulee esittää aluekohtaisessa kaavassa, jonka toteutusta viran-

omaisen on valvottava. (MRL § 54, § 57, § 156 ) 

Asumiseen on perinteisesti ajateltu kuuluvan mahdollisuus omistaa auto ja 

saada sille pysäköintipaikka. Autopaikkojen rajoittaminen alentaa usein 

asuinalueen suosiota eikä vähennä autojen hankintaa. Asuinalueen kaavoi-

tuksessa onkin lähdettävä siitä, että alueen asukkaille on varattu tarpeeksi 

pysäköintipaikkoja. Toisenlainen ajatusmalli on myös rantautumassa pikku-

hiljaa Suomeen; Autoton asuinalue tai kaupunginosa. Autottomalla alueella 

autottomuus on tietoinen valinta. Kun autoilu ei vie tilaa tai rahaa, korttelit 

voivat olla tiiviimpiä, lähipalvelut parempia ja joukkoliikenne kehittyneenpää. 

(Ojala 2003, s.193). Oasmaa (2009, s.20) tutkimuksessaan toteaa että Hel-

singissä autottomia kortteleita voitaisiin ainakin harkita Jätkäsaaren ja Kala-

sataman uusille asuinalueille.  

Lähitulevaisuudessa pysäköintipaikkojen tarve esikaupunkialueille ei tule ra-

dikaalisti muuttumaan. Asumisväljyyden ja autotiheyden kasvaessa pysä-

köintitarve pysyy suhteellisen vakiona, koska ne vaikuttavat eri suuntiin. 

(Oasmaa 2009, s.5) 

Pysäköintipaikkojen määrään ei ole valtakunnallisia normeja, vaan päätökset 

tehdään paikkakuntakohtaisesti. Yleensä pysäköintipaikkojen määrä suhteu-

tetaan rakennettavaan kerrosalaan tai asuntojen määrään. Useissa kunnissa 

on käytössä periaatepäätös, missä pysäköintipaikkojen määrästä on sovittu. 

Näiden pohjalta on laadittu laskentaohjeet, joiden perusteella kaupungissa 

toimitaan. Aluekohtaiset pysäköinnin määrät ilmoitetaan asemakaavassa, jo-
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ta on noudatettava. Pysäköinnin määrään vaikuttaa muun muassa väestön-

rakenne, alueen sijainti, toimintojen laajuus ja joukkoliikenteen palvelutaso. 

(Ojala 2003, s.195). 

Kuvassa 9 on esitetty Helsingin kerrostalojen autopaikkojen määrän lasken-

taohje. Kuvasta nähdään, että esikaupungissa perinteisesti autopaikkoja tar-

vitaan 1ap/100kem2. Uusissa kaavoissa määritellään usein myös miten py-

säköintipaikat tulee toteuttaa. Asemakaavassa voidaan velvoittaa autopaikat 

sijoittamaan tiettyyn paikkaan tontilla, pihakannen alle, erilliselle tontille tai 

erilliseen paikoitushalliin. Rakennusvalvontaviranomainen voi kuitenkin 

myöntää vähäisen poikkeaman asemakaavassa esitettyihin määräyksiin. 

Jos poikkeama on vähäistä suurempaa, se edellyttää kaupunginhallituksen 

tai rakennuslautakunnan myöntämää poikkeuslupaa. (Oasmaa 2009, s.6) 

 
Kuva 9. Helsingin asuinkerrostalojen autopaikkojen laskentaohje.(Oasmaa 2009,Liite 1) 

Joissakin tapauksissa autopaikkojen määrää on pystytty vähentämään, jos 

rakennukset sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Helsingin kaupun-

ki on tehnyt tutkimuksia, miten pysäköintipaikkojen määrää voisi laskea noin 

20 % Mellunmäen alueella. Tämä helpottaisi huomattavasti lisärakentami-

sessa pysäköintipaikkojen sijoittelun ongelmassa.  (Patrikainen et al. 2010) 

Pysäköintitalojen standardimalleja ja kustannuksia 

Pysäköinnistä voi aiheutua suuria lisäkustannuksia asunto-osakeyhtiöille. Eri 

alueilla Helsingissä pysäköinti on uudistuotannossa tuonut noin 0-12 % lisä-

kustannuksen rakentamiseen, jos pysäköinti on toteutettu muulla tavalla kuin 
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maantasopaikoituksena. Autopaikkoja on kuitenkin rakennettava ohjeiden 

mukaisesti, koska pysäköintipaikkojen riittävyys vaikuttaa oleellisesti asu-

kasviihtyvyyteen ja alueen maineeseen. Pysäköinnin on oltava vaivatonta. 

(Oasmaa 2009, s.7) 

Maantasopysäköinti ei aina ole mahdollista. Joko asemakaavassa määritel-

lään pysäköintipaikkojen sijainti ja toteutustapa tai lisärakentamisen jälkeen 

tontilla ei yksinkertaisesti ole tilaa maanpinnalla kaikille paikoille. Tontin te-

hokkuuden ollessa e=0,7-0,8 saavutetaan maatasopysäköinnin maksimite-

hokkuus. Tällöin pysäköinti joudutaan toteuttamaan erilaisilla variaatiolla py-

säköintitaloista tai – luolista. Rakenteen monimutkaistuessa ja kasvaessa 

myös kustannukset kasvavat. Kuvassa 10 on esitetty suuntaa-antavia pysä-

köintipaikkojen kustannuksia toteutustavasta riippuen. Edullisimmin autopai-

kan voi toteuttaa 4200 €/ap. maantasoon ja kalliimmillaan mikäli pysäköinti 

joudutaan louhimaan kallioon autopaikan kustannukset voi nousta jopa 

50 000 €/ap. Keskimäärin autopaikat pysäköintitalossa tai kellarissa maksa-

vat noin 25 000 €/ap. (Oasmaa 2009, s.7) 

  
Kuva 10. Suuntaa-antavia pysäköintipaikkojen toteuttamiskustannuksia (Oasmaa2009, s.7) 
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Kun pysäköintipaikkojen kustannukset jaetaan rakennettavalle kerrosne-

liömetrille (kem2) voivat kustannukset vaihdella autopaikkamääräyksistä ja 

toteutustavasta riippuen paljon. Edullisin vaihtoehto on jos asemakaavassa 

määritellään pysäköinnintarpeeksi 1ap/150kem2 ja se pystytään toteutta-

maan maantasoisena. Tällöin pysäköintipaikan kustannukset ovat noin 5000 

€/ap eli noin 33 €/kem2. Toisena ääripäänä on alue jossa pysäköinnintarve 

on 1ap/90kem2 ja pysäköinti joudutaan louhimaan kallioluolaan, jolloin kus-

tannukset voivat nousta jopa 60 000 €/ap. Tällöin pysäköintipaikan lisäkus-

tannukset ovat noin 667 €/kem2. (Oasmaa 2009 s.10) 

Autopaikkakustannusten alentaminen 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset ovat nousseet koska kaupunki-

rakenne on tiivistynyt, autoilu on lisääntynyt ja nykyisin kaavoituspolitiikassa 

autot halutaan pois pihoilta ja katukuvasta. Asuinkerrostalon toteuttaja siirtää 

kaikki toteuttamiskustannukset talosta ja pysäköintipaikoista suoraan myyn-

tihintoihin. Nykyisenä käytäntönä on, että pysäköintipaikkojen kustannukset 

jaetaan tasaisesti myytävien neliöiden suhteen riippumatta siitä käyttääkö 

ostaja autoa vai ei. (Oasmaa 2009, s.20) 

Viime vuosina on tehty tutkimuksia siitä miten pysäköintipaikkojen kustan-

nukset pystyttäisiin kohdistamaan paremmin käyttäjille. Vaihtoehtoina näh-

dään erilliset paikoitushalliosakeyhtiöt, jotka palvelevat useampia kuin yhtä 

asunto-osakeyhtiötä tai sitomalla ainakin osa kustannuksista erillisiin pysä-

köintipaikkaosakkeisiin. (Oasmaa 2009, s.12) 

Pysäköinnistä aiheutuviin kustannuksiin pystytään siis oleellisesti vaikutta-

maan kaavoituksella. Asemakaavoja laadittaessa tulisi entistä enemmän 

kiinnittää huomiota siihen miten kyseinen kaava vaikuttaa pysäköinnistä ai-

heutuviin kustannuksiin. Kaavaa laadittaessa tulisi kartoittaa kaikki mahdolli-

set vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Esimerkiksi hyvä joukkoliikenne 

voisi vähentää pysäköinnin tarvetta oleellisesti. Helsingissä tulisi suunnitella 

vähäliikenteisiä ja autottomia kortteleita entistä enemmän. Yhtenä vaihtoeh-

tona pääkaupunkiseudulla nähdään autojen yhteiskäyttö. Helsingissä auto-

jen yhteiskäyttöpalveluja tarjoaa esimerkiksi tällä hetkellä City Car Club. 

Tarvittaessa asukas saa kohtuullisella hinnalla auton käyttöönsä määräajak-

si. Kaupungin tulisi kehittää ja tukea enemmän uusia innovaatioita, jotka tu-

kevat kestävää kehitystä. (Oasmaa 2009, s.21) 
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Väestönsuoja 

Voimassa olevan lain mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai 

samalla tontilla olevaa rakennusryhmää varten silloin jos niiden kerrosala on 

yli 600 kem2 ja siellä asutaan tai työskennellään pysyvästi. 

Uuden pelastuslakiesityksen mukaan (2010) väestön suoja vaatimuksiin teh-

täisiin helpotuksia. Tällöin väestönsuojia vaadittaisiin rakennuksiin vasta jos 

niiden kerrosala olisi yli 1200 kem2. Rakennuksen peruskorjausten yhtey-

dessä tehtävästä uuden väestönsuojan luovuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin 

väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä. 

Myös yleisen väestönsuojien rakentamisvelvoitteista luovuttaisiin. (Sisä-

asianministeriö 2010) 

Lisärakentamisen yhteydessä väestönsuojien rakentamisesta ei ole vielä 

tehty päätöksiä. Uuden rakennuksen osalta väestönsuojan rakentaminen ei 

muodostu ongelmaksi ja kellaritiloja muutettaessa lisääntyvä asuinpinta-ala 

jää niin pieneksi, ettei väestönsuojaa mitä todennäköisimmin tarvitse raken-

taa. Väestönsuojan ongelma muodostuu lisärakentamisessa kun puhutaan 

lisäkerroksista. Tällöin kerrosala voi kasvaa yli 600 tai 1200 kem2, jolloin lain 

mukaan tontille tulee sijoittaa uusi väestönsuoja tai laajentaa vanhaa. Tämä 

voi usein olla ongelmallista. Ullakkorakentamisen yhteydessä on tehty poik-

keuksia lain noudattamisesta, jolloin ullakot on voitu ottaa käyttöön ilman 

uuden väestönsuojan rakentamista. Nähtäväksi jää miten lisäkerrosten osal-

ta lakia aletaan soveltaa. Mutta jos lisäkerrosten osalta väestönsuoja tulee 

rakentaa, voi se ratkaisevasti lisätä lisärakennuskustannuksia, niin ettei lisä-

kerroksia yksinkertaista ole enää kannattava rakentaa. (Voutilainen 2010) 

Muutosvastarinta asukkaissa 

Termeillä täydennys- ja lisärakentaminen on usein ollut asukkaiden keskuu-

dessa negatiivinen merkitys.  Koska termi ei ole vielä ollut vakiintunut, on 

siihen usein liitetty asioita ja pelkoja, joilla ei ole tekemistä koko käsitteen 

kanssa. Suomessa vallitsee usein Nimby-ilmiö (Not in my back yard), jolloin 

pelätään muutoksia omalla kotiseudulla. Tukholmassa täydennys- ja lisära-

kentamisen käsitys on onnistuneiden pilottialueiden ja markkinoinnin kautta 

muuttunut Yimby-ilmiöksi (Yes in my back yard), jolloin lisärakentamista pi-

detään asukkaiden keskuudessa yhtenä parhaimpana alueellisena eheytys 

ja parannus keinona. (Patrikainen et al. 2010)  
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Asukkaiden suurimpana pelkona pidetään ehkä sitä, että alueesta tulee liian 

tiivis ja kasvanut asukasmäärä tuo mukanaan ongelmia. Tiivistymisen myötä 

pelätään myös virkistysalueiden vähenevän, jotka ovat suomalaiselle kau-

punkilaiselle erittäin tärkeitä. Asukkaat pelkäävät myös sitä, että heillä ei ole 

tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa alueellisella tasolla. Kaupungin suunnit-

teluvirastot ja – prosessit koetaan etäisiksi ja vaikuttamismahdollisuudet pie-

niksi. (Santaoja 2004, s.27) Vaikka juuri esikaupunkien kehittämisessä ja 

täydennysrakentamisen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon alueen 

asukkaat ja heidän mielipiteet tärkeinä. Alueen kehitystä suunniteltaessa jär-

jestetään lukuisia asukasiltoja, joihin asukkaiden on mahdollista osallistua ja 

näin vaikuttaa. Lisäksi Internet on tehnyt mielipiteiden vaihdon erilaisten ky-

selyiden kautta entistä helpommaksi. (Patrikainen et al. 2010)  

Asukasvastustus voi olla täysin oikeutettua, jolloin suunnitelmiin suhtaudu-

taan kriittisesti ja niiden mahdolliset ongelmakohdat käsitellään uudelleen. 

Toisaalta yksittäinen ihminen ei välttämättä näe kokonaisuutta eikä ymmärrä 

lisärakentamisen tuomia laajempia etuja, kuten esimerkiksi palveluiden säi-

lymistä ja julkisen liikenteen tehostumista. (Ojala 2000, s.57) Usein ajatel-

laan ehkä liikaa vain omaa etua eikä nähdä kauas kantoisia vaikutuksia, jot-

ka voivat itse asiassa parantaa omia ja muiden asuinoloja huomattavasti. 

Asukasvastarintaan auttaa parhaiten avoin tiedottaminen, asukkaiden otta-

minen mukaan suunnitteluprosessiin jo alkuvaiheessa ja suunnitelmien ha-

vainnollistaminen. (Ojala 2000, s.57) Tällöin asukkaille jää mahdollisimman 

vähän arvailujen varaan, se mitä uudet suunnitelmat pitävät sisällään. 

Sopimuskorvaus ja muut kustannukset 

Asunto-osakeyhtiön tulee ottaa huomioon lisärakentamista harkittaessa 

kaikki yhtiölle koituvat kustannukset, jotka pienentävät yhtiölle jäävää netto-

tuottoa rakennusoikeuden myynnistä tai rakentamisesta. Nämä kustannuk-

set saattavat pienentää lopullista tuottoa niin, että hankkeeseen ei enää 

kannata ryhtyä. 

Maankäyttö ja rakennuslaissa on vuodesta 2003 lähtien ollut säännökset 

maanomistajan velvollisuudesta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustan-

nuksiin. Ensisijaisesti osallistumisesta tulisi pyrkiä sopimaan maankäyttöso-

pimuksin ja toissijaisesti kustannuksiin osallistuminen tapahtuu kehittämis-

korvausten kautta. (Rintamäki 2007, s.39–40; MRL 12 a luku.) Maanomista-



35 
 

jalta perityt kustannukset kaavan laatimisesta ja käsittelystä ovat MRL 59 §:n 

mukaan oikeutettuja erityisesti silloin, jos asemakaava tai kaavan muutos on 

laadittu maanomistajan tai alueen haltijan toimesta tai se on pääosin yksityi-

sen edun vaatima. 

Maankäyttösopimus on kunnan ja maanomistajan keskenään solmima so-

pimus, jolla sovitaan maanomistajan alueen asemakaavoituksen käynnistä-

misestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksis-

ta ja velvoitteista. (Tanskanen 2007) 

Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta yhdyskuntarakentami-

sen kustannuksiin osallistumisesta maankäyttösopimuksessa, voidaan 

maanomistajilta periä kehittämiskorvausta. Kehittämiskorvaus perustuu 

maanomistajan omistavan tontin rakennusoikeuden kasvuun tai käyttömah-

dollisuuksien muutoksista aiheutuvaan maanomistajan saamaan merkittä-

vään hyötyyn. (MRL 91 §) 

Merkittävä hyöty tarkoittaa yleensä arvonnousua, joka määritellään maan-

omistaja ja kaava-aluekohtaisesti. Kehittämiskorvausta ei saa kuitenkaan 

periä, jos maanomistajan omistamalle alueelle asuinrakennusoikeus kasvaa 

alle 500 neliömetriä.  Kunta voi myös päättää koko kunnassa tai vain tietyllä 

kaava-alueella sovellettavasta, korkeammasta rakennusoikeuden rajasta. 

Tonttikohtaisesti kehittämiskorvauksen kattona on enintään 60 % asema-

kaavoituksesta johtuvasta arvonnoususta.(Tanskanen 2007) Juuri lisäraken-

tamisoikeudesta saatava hyöty voi olla peruste kehittämiskorvauksille. Hel-

singissä lisärakentamisen yhteydessä perittäviä korvauksia kutsutaan sopi-

muskorvauksiksi. (Patrikainen et al. 2010) 

Korvausten tavoitteena on kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset, jotka 

voivat syntyä esimerkiksi hankinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, maa-

perän kunnostamisesta, meluntorjunnasta, kaavoituksesta ja kunnallisteknii-

kan korjaamisesta tai tehostamisesta alueella. (Suunnittelukeskus 2003, s. 

11) Arvonoususta aiheutuvien kustannuksien lisäksi asunto-osakeyhtiölle voi 

syntyä kustannuksia suunnittelusta ja rakennettavan lisärakennusoikeuden 

saattamisesta rakennuskuntoon. Asunto-osakeyhtiön on lisäksi huomioitava 

että kiinteistövero tulee nousemaan huomattavasti lisärakentamisen myötä. 

Vuokratonteilla vuokrasopimus uusitaan lisärakentamisen, myötä, joka tietää 

korotuksia vuokriin. (Patrikainen et al. 2010) 
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Kasvukeskuksissa, kuten pääkaupunkiseudulla, maankäyttösopimukset ja 

kehityskorvaukset yleistyvät kaiken aikaa sillä rakentaminen keskittyy entistä 

enemmän yksityisten omistamille maa-alueille kaupungin omistaman maa-

alueen vähentyessä. (Panschin 2009, s.53) 

Sopimuskorvauksen soveltaminen Helsingissä 

Helsingin kaupunginhallitus päätti alkuvuodesta 2004 miten sopimus- ja ke-

hittämiskorvauksia peritään Helsingin alueella. Päätöksessä painotettiin 

maanomistajien tasapuolista kohtelua koko kaupungin alueella. (Helsingin 

kaupunginhallitus 2004) 

Maksun suuruuden määrittelemisessä lähdetään liikkeelle arvonnoususta, 

joka määritellään lisääntyvän rakennusoikeuden määrästä aluekohtaisesti. 

Helsingin alueella sovelletaan ARA:n laatimia tonttien kerrosneliöiden enim-

mäishintoja, jotka suhteutetaan todelliseen vuokratonttien kerrosneliövuok-

raan Hitas- tai vapaarahoitteisilla tonteilla. Helsingin esikaupunkialuille va-

paarahoitteisten tonttien arvonnousu on keskimäärin noin 500 €/kem2 vuon-

na 2010. Tämä on kuitenkin arvio ja jokaiselle tontille määritellään aina oma 

arvonnousu, joka ottaa huomioon alueen ja tontin erityispiirteet. (Patrikainen 

et al. 2010) 

Helsingin kaupungissa aletaan periä sopimuskorvauksia kun maanomistajan 

katsotaan saavan merkittävää hyötyä rakennusoikeudesta. Merkittäväksi 

hyödyksi katsotaan kun rakennusoikeuden arvo nousee yli 840 000 €. Arvo-

noususta tulee aina vähentää tontin alkuperäinen arvo sekä perusvähennys, 

joka Helsingissä on 500 000 €. Tämän jälkeen arvonnoususta kaupunki perii 

sopimuskorvausta 45–33,3 %. (Helsingin kaupunginhallitus 2004) 

Maankäyttösopimuskorvaus ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa 

Maanomistaja maksaa kaupungille maankäyttösopimuskorvausta 45 % kor-

vauskynnyksen ylittävästä asemakaavan tuomasta arvonnoususta. Lisäksi 

maanomistaja on velvollinen luovuttamaan kaupungille korvauksetta asema-

kaavassa osoitetut katualueet ja muut yleiset alueet. (Helsingin kaupungin-

hallitus 2004) 

Maankäyttösopimuskorvaus SP= 45 % * (A-PV) (1) 

jossa SP maankäyttösopimuskorvaus 

  A arvonnousu 

  PV perusvähennys 
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Esimerkki: 
Tontin uusi rakennusoikeus uudella kerrostalotontilla: 6800 kem2 

Keskimääräinen arvonnousu: 500 €/kem2 

Arvo uuden asemakaan mukaan: 6800 kem2 * 500 €/kem2 = 3 400 000 € 

Arvo ennen kaavoitusta: 500 000 € 

Arvonnousu (A) = 3 400 000 € - 500 000 € = 2 900 000 € 

Perusvähennys (PV): 500 000 € 

Maankäyttösopimuskorvaus(SP)= 0,45*(2 900000 € -500000 €)=1 080 000 € 

Maankäyttösopimuskorvaus asemakaavaa muutettaessa 

Kaavoitettaessa rakennettua kiinteistöä, kaavoitusta pidetään sopimuskor-

vausten osalta asemakaavan muutoksena. Tällöin maanomistaja maksaa 

kaupungille sopimuskorvausta 1/3 korvauskynnyksen ylittävästä asemakaa-

van tuomasta arvonnoususta. (Helsingin kaupunginhallitus 2004) 

Maankäyttösopimuskorvaus SP=  (A-PV)/3 (2) 

jossa SP maankäyttösopimuskorvaus 

  A arvonnousu 

  PV perusvähennys 

Esimerkki: 
Tontin uusi rakennusoikeus vanhalla kerrostalotontilla: 6800 kem2 

Keskimääräinen arvonnousu: 500 €/kem2 

Arvo uuden asemakaan mukaan: 6800 kem2 * 500 €/kem2 = 3 400 000 € 

Arvo ennen kaavoitusta: 500 000 € 

Arvonnousu (A) = 3 400 000 € - 500 000 € = 2 900 000 € 

Perusvähennys (PV): 500 000 € 

Maankäyttösopimuskorvaus (SP)= (2 900 000 € - 500 000 €)/3 = 800 000 € 

Perusperiaatteena on se että sopimuskorvaus lasketaan bruttoarvonnousus-

ta vähentämällä siitä perusvähennys (500 000 €). Kuitenkin sopimuskorvaus 

on aina neuvoteltavissa. Asunto-osakeyhtiö voi esimerkiksi neuvotella, voi-

daanko pysäköintipaikkojen kustannukset vähentää arvonnoususta, jos ne 

nousevat merkittävän suuriksi, heikentäen näin hankeen kannattavuutta lii-

kaa. Yhtenä lisärakentamisen ongelmaksi on koettu se että sopimuskorvaus 

on pitänyt maksaa kolmen kuukauden sisällä kaavamuutoksen astuttua voi-

maan. Asunto-osakeyhtiöille tämä voi olla erittäin vaikeaa, varsinkin silloin, 
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jos rakennusoikeutta ei ole vielä myyty, esimerkiksi rakennusliikkeelle. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on hankittava väliaikainen ra-

hoitus sopimuskorvaukselle. Helsingin kaupunki on kuitenkin avoin ajatuk-

selle, että sopimuskorvauksen maksukäytäntöön tulisi tulevaisuudessa jous-

tavuutta. Voitaisiin alkaa esimerkiksi soveltamaan käytäntöä, jossa sopimus-

korvaus tulisi suorittaa, kun rakennuslupa on myönnetty, mutta kuitenkin 

kolmen vuoden sisällä kaavamuutoksesta. (Patrikainen et al. 2010) 

Rahaliikenne kaupungin vuokratonteilla 

Korvauskäytäntö kaupungin vuokratonteilla on täysin päinvastainen verrat-

taessa sopimuskorvauskäytäntöä yksityisessä omistuksessa olevilla tonteil-

la. Tällöin Helsingin kaupunki maksaa asunto-osakeyhtiölle 1/3 nettoarvon-

noususta, joka suoritetaan kun vuokrasopimus päivitetään. Tällöin tontin 

vuokra nousee, joka taas on riippuvainen tontin kerrosneliömäärästä. Lisä-

rakennusoikeuden arvosta vähennetään ns. korvausinvestointikustannukset 

jolloin saadaan selville nettoarvonnousu. Rakennusoikeuden arvon määritte-

lyn lähtökohdaksi otetaan kunkin alueen kohtuullinen hintataso, joka perus-

tuu ARA:n laatimiin kerrosneliöhintoihin suhteutettuna kohtuulliseen alueen 

vuokratasoon. (Helsingin Kiinteistövirasto 2009)  

Täydennysrakennuskorvaus TK= (A-P-M)/3 (3) 

 jossa TK täydennysrakennuskorvaus 

  A arvonnousu 

  P vanhojen pysäköintipaikkojen arvo 

  M muut kustannukset 

Esimerkki: 
Tontin uusi rakennusoikeus vanhalla kerrostalotontilla: 6800 kem2 

Keskimääräinen arvonnousu: 500 €/kem2 

Arvo uuden asemakaan mukaan: 6800 kem2 * 500 €/kem2 = 3 400 000 € 

Arvo ennen kaavoitusta: 500 000 € 

Arvonnousu (A) = 3 400 000 € - 500 000 € = 2 900 000 € 

Pysäköinti (P) 49 kpl maantasopaikkoja à= 4200 €/kpl: 49 kpl * 4200 €/kpl= 

205 800 € 

Muut kustannukset (M) = 10 000 € 

Täydennysrakennuskorvaus (SP)=(2 900000€ -205800€ –10000€)/3=895 000 € 
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Kaupunginvaltuusto on aloittanut huhtikuussa 2004 täydennysrakennus-

kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä lisärakentamista kaupungin omista-

milla tonteilla. Tällöin kaupungin maksama korvaus voi nousta jopa 2/3 vuok-

ratontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta, jos vanhalle asunto-

osakeyhtiölle katsotaan koituvan huomattavan korkeat kustannukset pysä-

köintipaikkojen uudelleen sijoittelusta. (Helsingin Kiinteistövirasto 2009) 

Muut kustannukset 

Lisärakentamisesta taloyhtiölle voi koitua myös muitakin kustannuksia kuin 

sopimuskorvaus. Asemakaavamuutos prosessi on usein pitkä ja työläs, täl-

löin tarvitaan ulkopuoleisen konsultin apua viemään muutosprosessi läpi. 

Konsultin palkkiot ovat usein useita kymmeniä tuhansia euroja. Asemakaa-

vamuutoshakemuksen käsittelykään ei ole ilmaista vaan siitä peritään mak-

suja. Maksut eivät ole suuria, mutta muutamien tuhansien suuruisia. Lisäksi 

vanhalle taloyhtiölle voi syntyä kustannuksia maaperän puhdistamisesta tai 

saattamisesta rakennuskuntoon. Lisäkerroksia suunniteltaessa on myös tut-

kittava miten lisäkerrokset soveltuvat vanhan rakennuksen rakenteisiin. (Pat-

rikainen et al. 2010) 

Myytävän rakennusoikeuden arvo 

Myytävän rakennusoikeuden arvolle ei ole omaa taulukkoa, jota voisi aina 

soveltaa tarpeen tullen. Kauppahinta määräytyy aina tapauskohtaisesti ja 

perustuu rakennusliikkeen omaan matematiikkaan. Peruspilarina toimivat 

alueen asuntojen neliöhinnat. Pitää selvittää huoneistoneliön hinta, millä 

asunto saadaan myytyä alueella. Tästä hinnasta vähennetään rakennuskus-

tannukset, kate ja muut kustannukset jonka jälkeen saadaan summa, jonka 

rakennusliikkeen on kannattavaa maksaa tontista.(Lindeman & Harjapää 2010) 

Myytävien asuntojen neliöhinnat – aluekohtaiset erot 

Asunto-osakeyhtiön lisärakentamisesta saatava taloudellisen tuoton suuruus 

on kiinni rakennusoikeuden suuruudesta ja sen arvosta. Rakennusoikeuden 

arvo on taas riippuvainen myytävien asuntojen neliöhinnoista. Neliöhintoihin 

vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan laki. Millä hinnalla asunto saadaan myytyä 

kyseisellä alueella? Alueiden välillä on huimia eroja jopa pelkästään pää-

kaupunkiseudulla. Tilastokeskus pitää yllä rekisteriä vanhojen kerrostalo-

asuntojen myyntihinnoista ja niiden kehityksestä. Vuoden 2010 

2.vuosineljänneksellä koko Suomessa vanhojen osakehuoneistojen keski-
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hinta oli 2126 €/m2. Eniten asunnosta sai maksaa Helsingissä, keskimäärin 

3540 €/m2 ja edullisimmin asunnon sai Lapista 1325 €/m2. (Molnar 2010) 

Helsinki on jaettu karkeasti neljään eri hintaryhmään postinumeron perus-

teella.  Kuvaan 11 on kerätty Helsingin vanhojen asuntojen neliöhintoja vuo-

delta 2010. Kuten kuvasta nähdään hinnat vaihtelevat huimasti alueittain. 

Alue Helsinki 1, käsittää ydin keskustan ja muut alueet menevät karkeasti 

sektoreittain kauemmaksi keskustasta. Suurin osa 1960- ja 70-luvun lähiöis-

tä sijaitsevat sektoreissa kolme ja neljä. Sektoreissa kolme ja neljä saa van-

han asunnon ostettua keskimäärin hieman alle 3000 €/m2. 

HELSINKI
Vanhojen osakehuoneistojen
velattomat hinnat, 2. neljännes 2010

Helsinki, keskimäärin 3540 € / m2

Helsinki 1 5346 € / m2

Helsinki 2 3854 € / m2

Helsinki 3 2984 € / m2

Helsinki 4 2954 € / m2
 

Kuva 11. Vanhojen osakehuoneistojen velattomat hinnat, 2.neljännes 2010 (Molnar 
2010) 

Uusien asuntojen velattomat neliöhintatiedot sekä myyntihinnat haettiin etu-

ovi.com palvelun avulla. Tiedoista koottiin taulukko, joka on esitetty kuvassa 

12. Keskimäärin Helsingissä uudesta asunnosta joutui maksamaan velatto-

mana 5314 €/m2 joka on noin 1800 € enemmän kuin vanhoista. Sektoreilla 3 

ja 4 velattomat hinnat pyörivät noin 3900 €/m2. Uudesta asunnosta saa mak-

saa noin 900 €/m2 enemmän esikaupunkialuilla verrattuna vanhaan. (Etuovi 

2010) 

HELSINKI HELSINKI
Uusien osakehuoneistojen Uusien osakehuoneistojen
velattomat hinnat, 24.8.2010 myyntihinnat, 24.8.2010

Helsinki, keskimäärin 5314 € / m2 Helsinki, keskimäärin 2515 € / m2

Helsinki 1 8000 € / m2 Helsinki 1 4200 € / m2

Helsinki 2 5500 € / m2 Helsinki 2 2583 € / m2

Helsinki 3 3850 € / m2 Helsinki 3 1588 € / m2

Helsinki 4 3906 € / m2 Helsinki 4 1689 € / m2
 

Kuva 12. Helsingin uusien osakehuoneistojen velattomat ja myyntihinnat elokuussa 
2010. (Etuovi 2010) 
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Uudet asunnot ovat siis huomattavasti kalliimpia Helsingissä. Keskimäärin 

uudet asunnot ovat noin 33 % kalliimpia verrattuna vanhoihin. Tilastoa tosin 

voi vääristää uusien keskusta asuntojen huomattavasti kalliimmat hinnat. 

Esikaupungeissa uudet asunnot ovat noin 23 % vanhoja asuntoja kalliimpia. 

Uudet asunnot ovat kalliista hinnoista huolimatta suosittuja, sillä ne ovat 

muutettaessa huolto- ja remonttivapaita. Jos vanhojen asuntojen hintoihin li-

säisi tulevien suurien peruskorjausten kustannukset, voitaisiin hyvinkin olla 

samalla tasolla uusien asuntojen hintojen kanssa. Uusien asuntojen myyntiä 

helpottaa huomattavasti myös se että myyntihintoina käytetään huomatta-

vasti pienempää hintaa velattomaan verrattuna. Myyntihinnat ovat lähes 

poikkeuksetta yli puolet halvempia kuin todelliset velattomat hinnat. Tämän 

osuuden asukas joutuu kuitenkin maksamaan taloyhtiölle rahoitusvastikkeen 

muodossa kuukausittain. Halvemmat myyntihinnat mahdollistavat kuitenkin 

asukkaiden pääsyn suurempiin ja parempitasoisiin asuntoihin. On huomatta-

vasti helpompi neuvotella henkilökohtaista asuntolainaa 300 000 € kuin 

600 000 €. 

Uusien kuin vanhojenkin asuntojen hinnat vaihtelevat hyvin paljon alueittain. 

Tämä vaikuttaa myös oleellisesti rakennusoikeuden arvoon ja taloyhtiölle li-

särakentamisesta saatavaan taloudelliseen hyödyn suuruuteen. Lisäraken-

tamiseen soveltuvia alueita on Helsingissä hyvin paljon. Mutta sen kannatta-

vuuteen vaikuttaa oleellisesti sijainti. Lauttasaari luokitellaan sektoriin kaksi 

ja uusien asuntojen velattomat neliöhinnat pyörivät noin 4000–5000 €/m2 ja 

merinäköalasta saa maksaa vielä enemmän. Vastaavasti Itä-Helsingissä 

uudet asunnot maksavat noin 1000 €/m2 vähemmän (3000–4000 €/m2 ). 

Tämä vaikuttaa oleellisesti rakennusoikeudesta maksettavaan hintaan. Lisä-

rakentamisen ollessa kannattavaa Lauttasaaressa ei se enää välttämättä ole 

sitä Vuosaaressa, rakennuskustannusten ollessa lähes samat pääkaupunki-

seudulla. (Jalonen 2005, s.21–22) 

3.3.4 Lisärakentamisen toteuttamistavat 

Lisärakentaminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla taloyhtiön omistaessa 

tontti. Toisessa taloyhtiö toimii rakennushankeen rakennuttajana itsenäisesti 

tai kumppanin kanssa ja toisessa rakennusoikeus myydään esimerkiksi ul-

kopuoliselle rakennusliikkeelle. Joissakin tapauksissa rakennusoikeus voi-

daan myydä osakkaille, esimerkiksi jos ylimpien kerroksien asuntoja laajen-

netaan ullakolle.  
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Yhtiön valitseman rakennushankeen toteutusmuodon valinta sanelee raken-

tamisen yhtiöille aiheuttaman vastuujaon ja sen, kuinka haastavaksi raken-

nusurakka taloyhtiölle ja sen hallitukselle muodostuu. Toteutusmuodon va-

linnalla taloyhtiö päättää rakennettavien tilojen rakennuttamis-, suunnittelu- 

sekä rakentamispalveluiden hankintatavasta. Toteutusmuoto määrittelee 

myös taloyhtiön saavan taloudellisen hyödyn suuruuden. 

Taloyhtiön kannalta kaikista yksinkertaisin ja helpon vaihtoehto on myydä 

rakennusoikeus ulkopuoliselle taholle. Rakennusoikeus voidaan myydä ra-

kennusliikkeelle kolmessa eri hankkeen vaiheessa. (Jalonen 2005, s.21–22) 

1. Rakennusliike voidaan ottaa mukaan hankkeeseen jo kaa-
vamuutosta suunniteltaessa, jolloin lopullinen kauppahinta 
määräytyy vasta kun tarkka rakennusoikeuden määrä on 
selvillä.  

2. Kaavamuutos viedään läpi erillisen konsultin avulla ja ra-
kennusoikeus myydään ulkopuoliselle taholle kun kaava-
muutos on astunut voimaan.  

3. Rakennusoikeus myydään vasta rakennusluvan ja raken-
nussuunnittelun jälkeen rakennusliikkeelle. Tällöin taloyhti-
öllä on suurin vaikutusmahdollisuus lisärakentamisen visu-
aaliseen ilmeeseen ja toteutusmuotoon.  

Taloyhtiölle selvästi riskialttiimpi vaihtoehto on lähteä rakennushankkeeseen 

niin, että taloyhtiö toimii itse rakennuttajana. Riskien ollessa suuremmat voi-

vat tuotot olla parempia. Toteutusmuotona tämä voi olla haastava, sillä ra-

kennuttaja vastaa hankeen läpiviennin organisoinnista. Rakentamisen vas-

tuualueet ja tehtävät ovat todella laajat ja haasteelliset. Harvoin taloyhtiön 

sisältä löytyy sellaista henkilöä, jolla on tarpeeksi ammattitaitoa tai aikaa 

hankeen läpiviemiseen. Ulkopuolisen rakennuttajakonsultin palkkaaminen 

on lähes poikkeuksetta aiheellista jo rakennushankeen alkuvaiheessa. (Aho-

la et al. 2007, s.484) 

Helsingin kaupungin vuokratonteilla voidaan soveltaa kahta edellä mainittua 

tapaa tai kolmantena vaihtoehtona lisärakennusoikeuden hallinta siirtyy kau-

pungille vuokrasopimuksen muuttamisen yhteydessä. Tällöin Helsingin kau-

punki vastaa lisärakentamisen myynnistä tai rakennuttamisesta. Taloyhtiön 

saaman nettohyödyn suuruus on oleellisesti riippuvainen lisärakennusoikeu-

den hallinnasta. Jos taloyhtiö säilyttää hallintaoikeuden lisärakennusalaan 

voi se myydä sen eteenpäin ja saada kaupungilta täydennysrakennuskorva-

uksia. Kun taas jos lisärakennusoikeuden hallinta siirtyy kaupungille, saa ta-
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loyhtiö ainoastaan täydennysrakennuskorvauksen. Kaupunki ensisijaisesti 

pyrkii samaan lisärakennusoikeuden itselleen, koska se katsoo näin nopeut-

tavan lisärakentamista kaupungin alueella. Tosin asunto-osakeyhtiötä ei voi 

pakottaa luovuttamaan lisärakennusoikeutta tai muuttamaan vuokrasopi-

musta sen voimassaoloajan aikana. Lisäksi kaupunki ei voi ottaa haltuunsa 

sellaista lisärakennusoikeutta, joka tulee vanhan taloyhtiön yhteyteen esi-

merkiksi muuttamalla yhtiöjärjestystä. (Patrikainen et al. 2010) 

3.3.5 Suomalainen asunto-osakeyhtiö ja Asunto-osakeyhtiölaki 

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoi-

tus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa jossa yli 

puolet sen pinta-alasta on tarkoitettu asuinkäyttöön. (AOYL 2 §) Asunto-

osakeyhtiö voi omistaa tai olla vuokralla tontilla, jolla rakennukset sijaitsevat. 

Asunto-osakeyhtiön päätösvalta jakaantuu osakkeenomistajien kesken. Ta-

loyhtiön käytännön asioita hoitaa osakkaiden valitsema hallitus yhteistyössä 

isännöitsijän kanssa Asunto-osakeyhtiön toimintaa säätelee asunto-

osakeyhtiölaki (AOYL), jonka viimeisin versio on astunut voimaan 1.7.2010. 

Asunto-osakeyhtiön päätöksen teko on jakautunut kolmelle osapuolelle, ku-

van 13 mukaan. Ylin päätösvalta on osakkeen omistajilla ja valtaa käytetään 

yhtiökokouksessa. Joka vuosi yhtiökokouksessa valitaan hallitus, joka puo-

lestaan nimittää isännöitsijän. 

 
Kuva 13. Asunto-osakeyhtiön päätöksen osapuolet. (Tolvanen 2009, s.23) 
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Asunto-osakeyhtiön velvollisuutena on huolehtia hallinnassaan olevien kiin-

teistöjen ja rakennusten pidosta. (AOYL luku 1, 5 §) Hallitus huolehtii isän-

nöitsijän avulla yhtiön hallinnosta ja kiinteistön pidosta sekä muusta toimin-

nasta, jota yhtiöstä huolehtiminen velvoittaa. Hallituksen on myös huolehdit-

tava siitä, että kirjanpito ja varainvalvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

(AOYL luku 7, 2 §) Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on aina ensisijaisesti 

edistettävä yhtiön etua. (AOYL luku 1, 11 §) 

Asunto-osakeyhtiön päätösvalta on ensisijaisesti osakkailla yhtiökokoukses-

sa, ellei lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella päätösvaltaa ole uskottu yhtiön 

hallitukselle. (AOYL luku 6, 1§) Yhtiökokouksen päätökset tehdään asunto-

osakeyhtiölain mukaan äänten enemmistöllä tai äänten mennessä tasan, 

hallituksen puheenjohtajan kanta voittaa. (AOYL luku 1, 9 §) Yhtiökokous ei 

kuitenkaan saa tehdä päätöstä, joka tuottaa jollekin osakkeenomistajalle 

etua toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Joissakin tapauksissa pää-

tös tulee tehdä määräenemmistöllä, eli päätöstä kannattaa kaksi kolmas-

osaa annetuista äänistä. Määräenemmistövaatimusta ei voi yhtiöjärjestyk-

sessä lieventää. (AOYL luku 6) Asunto-osakeyhtiön päätösvalta ja kustan-

nukset jaetaan joko huoneiston pinta-alan tai osakemäärän mukaan. 

Yhtiökokouksen määräenemmistöpäätös tarvitaan esimerkiksi: 

 Muutetaan yhtiöjärjestystä. (AOYL luku 6, 27 §) 

 Päätetään suunnatusta osakeannista. (AOYL luku 6, 27§) 

 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-

sien antaminen.  (AOYL luku 6, 27 §) 

 Suunnattujen omien osakkeiden hankkiminen. (AOYL luku 6, 27 §) 

 Jos kyseessä on yhtiövastikeperusteesta eli huoneistonpinta-alan, 

osakkeiden määrän tai hyödykkeen todellisen kulutuksen mukaisesta 

maksuperusteesta poikkeaminen, tarvitaan päätökseen kahden kol-

manneksen äänienemmistö annetuista äänistä. (AOYL luku 6, 28 §) 

 Yleensä vastikeperusteesta poikkeaminen tulee kyseeseen, 

kun päätetään suorittaa yhtiön kustannuksella korjaus tai uudis-

tus, joka kohdistuu osakkeenomistajien hallinnassa oleviin huo-

neistoihin. Tällöin korjauksen tai uudistuksen hyöty ja aiheutu-

vat kustannukset voivat olla kunkin huoneiston osalta yhtä suu-

ret, jolloin voidaan tehdä päätös kustannusten jakamisesta ta-

san huoneistojen kesken.  
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Yhtiökokous on pidettävä ainakin kerran vuodessa (AOYL luku 6, 3 §) ja siellä 

tulee päättää asioista, jotka sille kuuluvat lain nojalla. (AOYL luku 6, 2 §) Yh-

tiökokouksessa on ainakin käsiteltävä edellisen vuoden tilinpäätös, toiminta-

kertomus, tilintarkastajan kertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Yhtiöko-

kouksessa on myös esiteltävä hallituksen laatima kunnossapitosuunnitelma, 

seuraavalla viidelle vuodelle. Lisäksi kokouksessa tulee hyväksyä seuraavan 

vuoden talousarvio ja yhtiövastike-ehdotus. (AOYL luku 6, 2 §) Ylimääräisiä 

yhtiökokouksia voidaan asunto-osakeyhtiössä järjestää tarpeen vaatiessa 

(AOYL luku 6, 4 §). Käytännössä ylimääräinen yhtiökokous on järkevää kutsua 

koolle kun päätetään isoista asioista, kuten esimerkiksi urakoitsijasta jul-

kisivuremonttiin. 

Yhtiökokouksessa päätetään myös asioista, jotka koskevat kunnossapitoa, 

uudistuksia johon tarvitaan kaikkien osakkaiden rahoitusta, maksuvelvolli-

suuksien tai yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä muita uudistuksia jotka vai-

kuttavat jollakin tavalla osakkeen omistajiin. (AOYL luku 6, 30–37 §) Yhtiöko-

kouksessa voidaan ainoastaan päättää asioista jotka on mainittu kokouskut-

sussa (AOYL luku 6, 12 §) 

Käytännössä asunto-osakeyhtiön päätöksenteko on hierarkkista ja hidasta. 

Suuria päätöksiä tehdessä on kutsuttava koolle yhtiökokous, johon osakkei-

den omistajilla on mahdollista osallistua. Jotta päätös hyväksytään, tulee 

hanketta kannattaa yli puolet annetuista äänistä tai joissakin tapauksissa 

tarvitaan jopa suurempikin äänienemmistö. Tavallisesti hallitus pystyy teke-

mään pieniä päätöksiä hallituskauden aikana, jos pysytään edellisessä yh-

tiökokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa. Jos suunnitelmasta 

poiketaan, tulee yhtiökokoukselta saada siihen suostumus.  Korjausraken-

nus- ja lisärakennushankkeiden päätöksenteko on hidasta ja vaatii niin isän-

nöitsijältä ja hallitukselta kärsivällisyyttä ja paljon työtä.  Hankkeen ideasta 

toteutukseen kuluu usein vuosia ja osaan ideoista ei yksinkertaisesti löydy 

tarpeeksi kannatusta. 

Uusin asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010. Muutokset aiempaan 

lakiin nähden koskevat vastuunjakoa taloyhtiön ja osakkaan kesken, ilmoi-

tus- ja rekisteripitovelvollisuutta korjaustöissä, vastikkeiden määräysperus-

teita ja hyvittämistä, hallituksen ja isännöitsijän vastuuta, yhtiökokouksen 

kutsuntatapaa ja osakkeiden tiedonsaantioikeutta. Asunto-osakelaki oleelli-

sesti tiukkeni osakkaan tehdessä remonttia omassa huoneistossaan. Osak-
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kaan on etukäteen tehtävä kirjallinen ilmoitus, johon on liitettävä asianmu-

kaiset selvitykset. Taloyhtiön on pidettävä huoneistokohtaista rekisteriä huo-

neistoissa tehdyistä korjauksista. Verratessa uutta ja vanhaa asunto-

osakelakia ei ole nähtävissä suuria muutoksia, jotka vaikuttaisivat yhtiön 

päätöksentekoon ja tätä kautta lisärakennusprojektin kulkuun. 

Asunto-osakeyhtiö on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tuloilla on 

tarkoitus kattaa yhtiön menot. Menot pääasiassa koostuvat kiinteistön ylläpi-

dosta, -hoidosta, -korjauksista, rakentamisesta, hankinnasta ja hallinnosta. 

Tuloja asunto-osakeyhtiö saa perimällä osakkailtaan yhtiövastikkeita yhtiö-

järjestyksessä mainittujen perusteiden mukaisesti. Vastiketta voidaan periä 

huoneiston pinta-alaan, osakkeiden lukumäärään tai veden, sähkön tai 

muun hyödykkeen todelliseen kulutukseen perustuen. Myös yhtiön peruspa-

rannuksiin ja korjauksiin voidaan periä erillistä rahoitusvastiketta. Edellytyk-

senä on, ettei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu kohtuutto-

maksi. (AOYL) Asunto-osakeyhtiöllä voi olla omistuksessaan liike- ja asuin-

huoneistoja, joita vuokraamalla yhtiö voi hankkia lisätuloja. 

Asunto-osakeyhtiössä tehtävät korjaukset voidaan rahoittaa taloyhtiön omal-

la rahalla, jota on kerätty rahoitusvastikkeella, tehdä asuintalovarauksen ja 

ottaa rahoituslaitokselta lainaa. Joihinkin korjauksiin on mahdollista hakea 

myös avustusta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Tar-

kemmin Asunto-osakeyhtiön peruskorjauskustannuksia ja siihen saatavia 

avustuksia käsitellään diplomityön asunto-osakeyhtiön peruskorjaus kappa-

leessa. 

Asunto-osakeyhtiöidenkin toimintaan liittyy erilaisia veroja ja ne on määritelty 

aina lailla. Asunto-osakeyhtiöt maksavat esimerkiksi kiinteistöveroa sekä 

joissakin tapauksissa arvonlisäveroa ja tuloveroa. Asunto-osakeyhtiön ei 

katsota harjoittavan elinkeinotoimintaa, joten niitä verotetaan tuloverolain ei 

elinkeinolain mukaan.( Kangasluoma 2009, s.389–400) 

Asunto-osakeyhtiölle ei yleensä muodostu verotettavaa tuloa, koska yhtiö-

vastikkeita ja käyttökorvauksia peritään yleensä vain kiinteistön menoihin 

tarvittava määrä. Joissakin tapauksissa asunto-osakeyhtiö voi joutua mak-

samaan tuloveroa yhteisöjen tuloverotusprosentin mukaan. Verotus toimite-

taan veroilmoituksen perusteella yhtiön kotikunnan verovirastossa. Asunto-
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osakeyhtiön veroilmoitusta ei tarvitse jättää eikä tuloveroa näin ollen maksaa 

jos 

1. pääosa asunnoista on asumiskäytössä 

2. tulot ovat vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttökorvauk-

sia ja vähäisiä korvauksia ja korkotuloja 

3. verotettava tulo tappioiden vähentämisen jälkeen on alle 30 

euroa. 

Veroilmoitus on kuitenkin jätettävä, jos yhtiön kiinteistössä on yhtiön hallin-

nassa olevia liiketiloja tai kun verotoimisto sitä pyytää. Tilikauden tulokseen 

ja sitä kautta verotettavaan tuloon voidaan vaikuttaa esimerkiksi kirjanpidos-

sa suoritettavilla poistoilla ja rahastoinneilla. Tuloverojen maksulta voidaan 

näin laillisesti välttyä. (Kangasluoma 2009, s.389–400). 

Mikäli verotettava tulo on jäämässä ylijäämäiseksi, asunto-osakeyhtiön 

mahdolliset aiempien vuosien tappiot vähennetään tilikauden tuloksesta. 

Syntyneet tappiot vanhenevat kymmenessä vuodessa, eikä niitä enää sen 

jälkeen voi vähentää verotuksessa. Jos tappioita ei ole riittävästi verotetta-

van tulon poistamiseksi, tarkistetaan että poistot on tehty verottajan hyväk-

symän enimmäismäärän mukaisesti. Jos tämän jälkeenkin jää verotettavaa 

tuloa, tarkistetaan voidaanko tehdä asuintalovaraus. Verotuksessa asuinta-

lovaraus voidaan muodostaa asuinrakennuksen rakentamisesta, käytöstä, 

huollosta ja korjausrakentamisesta sekä asuinrakennukseen liittyvän tontin 

huollosta ja käytöstä johtuvia verotuksessa vähennyskelpoisia menoja var-

ten. (Roininen & Tikkanen 1998, s.65–66)   

Toisena vaihtoehtona on asunto-osakeyhtiön tuloja siirtää rahastoihin, jotka 

kasvattavat taloyhtiön omaa pääomaa. Rahasto voi olla sidottuun omaan 

pääomaan kuuluva rakennusrahasto tai vapaaseen omaan pääomaan kuu-

luva rahasto. Tavanomaisia vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia rahasto-

ja ovat lainanlyhennysrahasto ja korjausrahasto. Rahasto voidaan perustaa 

yhtiökokouksessa äänienemmistöllä. Rahastoon kerätyt varat ovat pääoma-

sijoituksia, eivätkä ne siten kuulu asunto-osakeyhtiön verotettavaan tuloon. 

Päätettäessä korjausrahaston perustamisesta tulisi myös kohdentaa sen tu-

leva käyttötarkoitus, esimerkiksi katonkorjausrahasto, julkisivukorjausrahas-

to, ikkunoinen uusimisrahasto jne. Rahastoituja varoja ei saa käyttää muu-

hun tarkoitukseen kuin mitä rahastopäätöksessä on määritelty. Rahastoituja 
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varoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen eikä varoja saa käyttää vuosiku-

luiksi kirjattavien korjausten kattamiseksi. Rahastoituja varoja voidaan kui-

tenkin käyttää muuhunkin isoon korjaukseen, jos asiasta tehdään yhtiökoko-

uksessa päätös. Rahastoidut varat tulee käyttää verotoimistosta riippuen 

kolmen – viiden vuoden kuluessa rahastoinnista. Mikäli näin ei tapahdu, ra-

hastoidut varat voidaan verottaa niiden tilikausien tulona, jolloin ne ovat syn-

tyneet. ( Roininen & Tikkanen 1998, s. 76–77) 

Se miten verotus tullaan tulkitsemaan lisärakennusoikeuden myynnistä, on 

vielä epäselvää. Kiinteistöliitto on laatimassa syksyn 2010 aikana selvitystä 

asiasta Helsingin kaupungille, jonka avulla asunto-osakeyhtiöille pystytään 

antamaan veroneuvontaa. 

3.3.6 Lisärakennusprosessi 

Asunto-osakeyhtiössä lisärakennusprosessi on pitkä ja usein monimutkai-

nen. Usein ideasta toteutukseen kestää useita vuosia, ellei jopa vuosikym-

meniä. Lisärakennusprosessi lähtee yhtiössä tavallisesti liikkeelle yhtiön 

miettiessä tulevia korjauksia ja sen rahoitusmahdollisuuksia. Jos suunnitte-

luun lähdetään tarpeeksi ajoissa, voidaan lisärakentaminen toteuttaa suu-

remman perusparannuksen yhteydessä. (Panschin 2009, s.70) 

Lisärakennusprosessi noudattelee monessa suhteessa normaalin uudis- tai 

korjausrakennushankeen eri vaiheita. Vaiheet tietenkin vaihtelevat siitä min-

kälaisen toteutusmuodon taloyhtiö valitsee lisärakennusprojektille. Toteu-

tusmuoto on usein riippuvainen lisärakentamisen koosta. Suurissa projek-

teissa rakennusoikeuden myynti ulkopuoliselle taholle on suositeltavaa, kos-

ka prosessi voi olla haastava ja monimuotoinen. Pienissä lisärakennuspro-

jekteissa voi taloyhtiö toimia rakennuttajana ja kantaa suuremman riskin 

hankkeen onnistumisesta. Tämä voi tulla vastaan esimerkiksi silloin kun lisä-

rakentamiseen ei löydetä sopivaa ostajaa tai jos taloyhtiö haluaa tavoitella 

suurempia tuottoja. On kuitenkin muistettava, jos taloyhtiö toimii itse raken-

nuttaja, on taloyhtiöllä suuremmat taloudelliset riskit.  Kuvassa 14 on esitetty 

lisärakennusprosessin kulku tapauksessa, jossa taloyhtiö myy rakennusoi-

keuden ulkopuoliselle taholle ilman tarkempaa rakennussuunnittelua. 
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Kuva 14. Lisärakennusprosessi taloyhtiön myydessä rakennusoikeus ulkopuoliselle taholle ilman ra-
kennussuunnittelua. 
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Tarveselvitys 

Lisärakennusprosessi lähtee usein liikkeelle siitä että vanhalla taloyhtiöllä on 

syntymässä lähitulevaisuudessa poikkeavan suuria kustannuksia. Suuret 

menot johtuvat tulevista korjauksista tai siitä että asukkaat haluavat nostaa 

asumisviihtyvyyttä parantamalla olemassa olevia olosuhteita. (Panschin 

2009, s. 70–71) 

Tarveselvityksen aikana selvitetään taloyhtiön taloudellinen tilanne ja kartoi-

tetaan erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Yhdeksi varteenotettavaksi rahoi-

tusmahdollisuudeksi voi nousta lisärakentamisesta saatavat tulot. Lisäraken-

tamisella saatavilla tuotoilla pystytään kattamaan osaksi tai kokonaan kus-

tannukset jotka kuluvat korjauksiin. Taloyhtiön hallitus voi alkaa suunnitella 

alustavaa hankesuunnitelmaa lisärakentamisesta yhtiökokoukseen esiteltä-

väksi. Jo hankesuunnitelman alussa kannattaa olla yhteydessä kaupungin 

viranomaisiin. Tällöin pystytään selvittämään tontin lisärakennusmahdolli-

suus ja kartoittamaan reunaehdot. Hankkeen onnistumisen kannalta on talo-

yhtiön asukkaita ja osakkaita informoitava avoimesti koko hankkeen ajan. 

(Panschin 2009, s. 70–71) 

Asunto-osakeyhtiön suurten perusparannusten toteuttaminen tulisi lähteä 

liikkeelle pitkänaikavälin korjausaikataulun mukaisesti. Uusimman asunto-

osakeyhtiölain mukaan, jokaisen yhtiön tulisi laatia ainakin seuraavalle vii-

delle vuodelle korjaussuunnitelma. Ajantasaisen kuntoarvion pohjalta voi-

daan ennakoida tulevien hankkeiden toteutusaikataulua ja kustannuksia. 

(Panschin 2009, s. 70–71) 

Suuret perusparannushankkeet ovat siinä määrin haastavia, että suunnitteli-

jakonsultin palkkaaminen on aiheellista. Varsinkin jos perusparannusten li-

säksi suunnitellaan lisärakennusmahdollisuutta. Konsultin palkkaamisesta 

tulee sopia yhtiökokouksessa ja valinnan suorittaa hallitus. Suurissa hank-

keissa taloyhtiö voi perustaa asukkaista koostuvan työryhmän ideoimaan 

projektia sekä ilmaisemaan mielipiteitään hanketta kohtaan. Tällöin Hank-

keen lopputulos tyydyttää mahdollisimman monia osakkaita. (Panschin 

2009, s. 70–71) 

Hankesuunnittelu 

Lisärakentamisen varsinaisen hankesuunnittelun käynnistämiseen tarvitaan 

yhtiökokouksen äänienemmistö. Viimeistään tällöin taloyhtiön olisi hyvä pal-



51 
 

kata ulkopuolinen konsultti viemään hanketta läpi. Hankesuunnitelma lähtee 

liikkeelle kiinteistöjen perustietojen kartoittamisella. Perustiedoilla tarkoite-

taan rakennuksen kuntoa, teknisiä tietoja, tilajakoa ja pinta-aloja. Lisäraken-

tamisen sijoittaminen rakennetulle kiinteistölle vaatii lisäksi selvityksen mm. 

tontin kaavallisesta tilasta. Selvitettävä on miten rakennusoikeus on käytetty 

ja minkälaiset kaavalliset valmiudet alueella on. Asemakaava voi tiukasti 

määritellä rakennuksen korkeuden, sijoittumisen, materiaalin, värin ja katto-

kulman, joka voi oleellisesti rajoittaa lisärakennusmahdollisuuksia ja korjaus-

toimenpiteitä. Hankesuunnitteluvaiheessa kohteessa tehdään myös omi-

naispiirteiden katsaus. Katsauksessa käydään läpi rakennus niin kaupunki-

kuvan, arkkitehtuurin kuin rakennushistorian kannalta. Katsauksessa kartoi-

tetaan arvokkaat säilyttämisen arvoiset rakennusosat ja tilat. Osio korostuu 

entisestään jos hanke kohdistuu rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistorialli-

sesti merkittävään kohteeseen.  (Panschin 2009, s.71) 

Jos lisärakentamista suunnitellaan korjausrakentamisen yhteydessä, on kor-

jauksista teetettävä normaalit korjaussuunnitelmat, mukaan lukien kuntoar-

vio tai kuntotutkimus. Normaalien selvitysten lisäksi on teetettävä tutkimuk-

sia lisärakentamisen mahdollisuuksista. On selvitettävä minne lisärakenta-

mista voidaan sijoittaa. Löytyykö vanhoista rakennuksista tiloja jotka voitai-

siin muuttaa asuinkäyttöön, kestävätkö rakenteet lisäkerroksia, löytyykö pi-

hamaalta tilaa kokonaan uudelle rakennukselle ja onko kunnallistekniikalla 

valmiuksia ottaa uusia neliöitä vastaan. Hankesuunnitteluvaiheessa eri 

suunnitelmia analysoidaan sekä vertaillaan, näin pyritään löytämään kysei-

selle taloyhtiölle sopiva ratkaisu. Selvitysten perusteella voidaan laatia luon-

nokset kaavamuutosta tai poikkeuslupaa varten. (Panschin 2009, s.72) 

Tämän alustavan suunnittelun jälkeen viimeistään tulee kääntyä viranomai-

sen puoleen. Lisä- ja korjausrakentamisesta tulee keskustella useiden eri 

tahojen kanssa. On neuvoteltava mm. rakennusvalvonnan, asemakaava-

arkkitehdin, paloviranomaisen ja joissakin tapauksissa myös museoviraston 

puoleen. (Panschin 2009, s.72) 

Rakennussuunnittelu ja Kaavamuutos 

Kun alustavat suunnitelmat on tehty ja neuvottelut viranomaisten kanssa on 

käyty, voidaan asunto-osakeyhtiön äänienemmistöllä siirtyä hankkeessa 

seuraavaan vaiheeseen. Tähän asti prosessi on hankkeen toteutustavasta 

riippumatta edennyt lähes yhdenmukaisesti. Tästä eteenpäin projektin läpi-
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vienti voi haarautua useille erilaisille poluille hankkeen toteutustavasta riip-

puen. Hankkeen läpivienti voidaan karkeasti jakaa kahteen eriryhmään; talo-

yhtiö myy rakennusoikeuden ja taloyhtiö toimii itse rakennuttajana. Lisäksi 

jos taloyhtiö myy rakennusoikeuden voi taloyhtiö olla eri tavoilla suunnitte-

lussa mukana.  

1. Taloyhtiö myy rakennusoikeuden 

a. Rakennusoikeus myydään heti kaavamuutoksen 
jälkeen tai urakoitsija on ollut jo kaavamuutossuun-
nittelussa mukana 

b.  Rakennusoikeus myydään vasta rakennusluvan ja 
rakennussuunnittelun jälkeen 

2. Taloyhtiö toimii itse rakennuttajana 

Tapauksessa jossa taloyhtiö myy rakennusoikeuden heti kaavamuutoksen 

astuttua voimaan lähtee hankesuunnittelun jälkeen kaavamuutos- / poikke-

uslupaprosessi käyntiin ja varsinainen rakennussuunnittelu jää varsinaisen 

rakentajan huoleksi. Yleensä rakennusoikeuden lisäys vaatii asemakaava-

muutoksen ja sitä haetaan ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Kun asema-

kaavamuutos tulee vireille alkaa prosessi, jonka aikana ehdotettu kaava-

muutos asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavasta ja sen ratkaisuista saa asi-

anosaiset esittää mielipiteitä ja jättää muistutuksia. Lisäksi asemakaavamuu-

toksesta on pyydettävä lausunnot eri tahoilta, joihin muutoksen uskotaan 

vaikuttavan. Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä asian käsit-

tely, jonka lopputulos on osapuolia tyydyttävä. Asemakaavamuutos hyväksy-

tään sen vaikutuksesta riippuen, joko ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 

tai kaupunginvaltuuston käsittelyssä. (Pancshin 2009, s. 73) Tämän jälkeen 

taloyhtiö voi myydä rakennusoikeuden urakoitsijalle, ellei siitä ole tehnyt jo 

alustavaa sopimusta asemakaavamuutosprosessin alussa. 

Jos, asunto-osakeyhtiö päättää itse olla mukana rakennussuunnittelussa voi 

suunnittelun aloittaa rinnan asemakaavahaun kanssa prosessin nopeuttami-

seksi. Rakennussuunnitteluvaiheessa laaditaan pää-, rakenne-, ja LVIS-

suunnitelmat rakennuslupaa varten. Suunnitelmien pohjalta hankkeeseen 

laaditaan kustannusarvio. Suunnitelmien avulla haetaan rakennuslupaa koh-

teeseen ja kun kaikki rakentamisen alustavat toimet on täytetty rakennusval-

vontaviranomainen myöntää rakennusluvan. (Panschin 2009, s.73) Tämän 

jälkeen asunto-osakeyhtiö voi myydä rakennusoikeuden ja valmiit suunni-
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telmat tai lähteä itse toteuttamaan lisärakennushanketta, edellyttäen että 

asemakaavamuutos on saanut myönteisen päätöksen. 

Rakentamisvaihe 

Asunto-osakeyhtiön itse toimiessa rakennuttajana on yhtiön tehtävä päätös 

rakentamiseen ryhtymisestä kun kaikki rakentamiselle asetetut ehdot on täy-

tetty. Muussa tapauksessa, kun yhtiö on myynyt rakennusoikeuden ulkopuo-

liselle taholle, ei yhtiö ole enää vastuussa hankkeen toteutuksesta mutta 

päätös myynnistä tulee tehdä yhtiökokouksessa. Päätös rakentamiseen ryh-

tymisestä tai myynnistä voidaan tehdä yleensä äänienemmistöllä, mutta 

päättäminen voi vaatia myös osakkeenomistajien yksimielisyyttä mm. silloin 

jos muutostöissä kajotaan tiloihin jotka on osakekirjassa merkitty osakkeen-

omistajien yhteiseen käyttöön. (Panschin 2009, s. 74) 

Kun taloyhtiö vastaa itse rakennuttamisesta tulee yhtiön löytää urakoitsija, 

jonka kanssa solmitaan urakkasopimus. Rakennustyö tehdään valitun urak-

kamuodon ja solmittujen urakkasopimusten mukaan. Rakennuttaja ja hank-

keeseen palkattu konsultti valvoo rakennustyön etenemistä säännöllisesti. 

Viranomaiset valvovat rakentamista erilaisilla katselmuksilla ja kohteen val-

mistuttua kohteessa pidetään loppukatselmus, jossa viranomaiset toteavat 

että rakennustyö on tehty luvan ehtojen mukaisesti. Kohteen valmistuttua 

uusien huoneistojen myynti jää rakennuttajan ja konsultin vastuulle. Lopuksi 

jäljelle jää enää käyttöönottovaihe, jonka alussa uusi omistaja perehdytetään 

asuntoon ja sen käyttöön. (Vuorela 1996, s.53)   

3.3.7 Asunto-osakeyhtiön peruskorjaus 

Suomen esikaupunkien rakennuskannasta on suurin osa rakennettu 1960- 

ja 70-luvulla. Kiinteistöjen rakennusosat ja laitteistot vanhenevat omaa tahti-

aan ja monen taloyhtiön rakennuskanta on saavuttanut peruskorjausiän. 

Asunto-osakeyhtiön velvollisuuksiin kuuluu oman rakennuskannan ylläpito. 

Hyvin hoidetuissa taloyhtiössä tulevat suuret korjaukset on kartoitettu ja nii-

den korjausaikataulu on selvillä. Uuden ASOYL:n mukaan jokaisen taloyhti-

ön pitää tehdä korjaussuunnitelma ainakin seuraavalle viidelle vuodelle ja si-

tä on pidettävä yllä jatkuvasti. Näin taloyhtiö pystyy järkevällä tavalla enna-

koimaan tulevia korjaustarpeita. Rakennuksen kuntoa ja sen korjaustarvetta 

pystytään arvioimaan ammattilaisen laatimalla kuntoarviolla tai tarkemmalla 

kuntotutkimuksella. (Ahola et al. 2007, s.443)  
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Suomen rakennuskannan vanhetessa on korjausrakentamisen volyymi kas-

vanut Suomessa melko tasaisesti 1970-luvulta lähtien. Pahimpina lamavuo-

sina 1990-luvulla korjausrakentamisen arvo oli jopa uudistuotantoa suurem-

pi. Tulevaisuudessa korjausrakentamisen osuus rakentamisesta uskotaan 

nousevan taas uudistuotannon tasolle, johtuen vanhenevasta rakennuskan-

nasta. Peruskorjaus tehdään rakennuksissa yleensä 40–50 vuoden välein. 

(Takala 2006) 

Julkisivuvauriot, hissittömyys, puutteellinen lämmöneristävyys ja käyttöikän-

sä päähän tulleet LVIS-laitteet ja – putkistot ovat tyypillisiä 1960- ja -70-

luvun kerrostalojen korjauskohteita. Pelkästään ulkorakenteet ja LVI-

korjaukset vievät reilusti ylipuolet varoista, jotka pyörivät korjausrakentami-

sen ympärillä. Yksityisissä asunto-osakeyhtiöissä ongelmana on ollut se että 

korjauksia lykätään viimeiseen asti, jolloin korjauksista tulee todella kalliita. 

Vuokrataloissa tilanne on toisin, siellä korjataan aikaisemmin ja remonttien 

kustannuksiin osataan varautua. (Takala 2006) 

Vuonna 2008 asunto-osakeyhtiöiden vuosi- ja peruskorjauksiin käytettiin yh-

teensä 972,1 miljoonaa euroa. Kun tilastoja seuraa viimeiseltä kymmeneltä 

vuodelta voi huomata että korjausrakentamisen tarve on kasvanut melkein 

55 %. Korjaustarpeen uskotaan myös kasvavan tulevaisuudessa tasaisesti, 

johtuen Suomen ikääntyvästä rakennuskannasta. (Molnar 2010) 

VTT on toteuttanut tutkimuksen asuinrakennukset vuoteen 2025 (Lehtinen 

2005), jossa koko Suomen rakennuskannan korjaustarve on selvitetty. Tau-

lukkoon 2 on kerätty kooste tutkimuksesta, jossa on esitetty matalien ja kor-

keiden betonilamellitalojen perusparannustarve vuosina 2006–2015 ja 

2016–2025. (Lehtinen et al. 2005) 
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Taulukko 1. Asuinkerrostalojen perusparannustarve vuosina 2006–2025 (Lehtinen et 
al. 2005) 

 
Perusparannustarve 2006-2015

Korjauskust. Korjauskust.
Talotyyppi          Kanta 2005 2006-2015                    2006-2015

rak. vuosi taloja asuntoja taloja asuntoja MILJ. € €/talo                     €/asunto                  
1961-70 matalat betonilamellitalot 6722 139549 1467 30447 1112 758010 36522
1961-70 korkeat betonilamellitalot 2471 101268 539 22095 980 1818182 44354
1971-80 matalat betonilamellitalot 8858 184466 2715 56530 1999 736280 35362
1971-80 korkeat betonilamellitalot 3427 134729 982 38607 1255 1278004 32507

Perusparannustarve 2016-2025
Korjauskust. Korjauskust.

Talotyyppi          Kanta 2015 2006-2015                    2006-2015
rak. Vuosi taloja asuntoja taloja asuntoja MILJ. € €/talo                     €/asunto                  
1961-70 matalat betonilamellitalot 6412 133138 1353 28084 1118,7 826829 39834
1961-70 korkeat betonilamellitalot 2359 96619 498 20381 987 1981928 48427
1971-80 matalat betonilamellitalot 8701 181217 1949 40593 1614,8 828527 39780
1971-80 korkeat betonilamellitalot 3371 132355 755 29648 1085,7 1438013 36620

huom! Asuntojen määrän vähenemä johtuu poistumasta

Korjaustarve
  2006-2015

Korjaustarve
2016-2025

 
Tutkimuksessa on arvioitu asuinkerrostalojen korjauskustannusten olevan 

keskimäärin noin 1,49 miljoonaa euroa taloa kohden vuosina 1961–80 ra-

kennettujen talojen osalta. Korkeiden kerrostalojen korjauskustannukset ovat 

noin 1,9 miljoonaa euroa taloa kohden ja matalien kerrostalojen noin 0,97 

miljoonaa euroa. Kun tilastoja tutkii vielä tarkemmin ja jakaa kustannukset 

yhtä asuntoa kohden, kertyy kustannuksia noin 30 000 – 50 000 euroa riip-

puen talotyypistä. Tämä ei tietenkään anna todellisia kustannuksia sillä kus-

tannukset tulisi jakaa neliöillä, joita ei valitettavasti ollut käytettävissä tämän 

tutkimuksen aineistossa. (Lehtinen et al. 2005) 

 

Suuret peruskorjaukset kuten putkiremontit toteutetaan usein useita korjaus-

kohteita yhdistelemällä, nk. linjasaneerauksella. Tällöin korjauskustannukset 

voivat helposti nousta kymmenkertaisiksi. Suomen isännöintiliitto pitää yllä 

vuotuista putkiremonttibarometria, joka toteutetaan isännöitsijöille lähetettä-

vällä kyselyllä. Viimeisin barometri on laadittu helmikuussa 2010. Tutkimuk-

seen vastasi noin 300 isännöitsijää ympäri maata. Noin 60 % tehdyistä putki-

remonteista oli tehty juuri 1960- ja 70 luvun kerrostaloihin ja 23 % 1950-

luvulla rakennettuihin taloihin. Tutkimuksessa ilmeni että, putkiremontin 

suunnittelu aloitettiin usein vasta sitten kun putkistossa on huomattu käyttö-

ongelmia. Yleisimpiä putkiston ongelmia ovat olleet erilaiset vuodot tai tuk-

keumat. Kuvassa 15 on esitetty vuonna 2009 toteutuneiden putkiremonttien 

kustannuksia.  
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Kuva 15. Vuoden 2009 putkiremonttien toteutuneet kustannukset. (Heikkilä 2010) 

Kuten kuvasta 15 voidaan nähdä, että kustannukset ovat vaihdelleet alle 100 

eurosta yli 900 euroon huoneistoneliöltä. Kustannusvaihtelut selittyvät pitkälti 

siitä, mitä remontti on pitänyt sisällään. Esimerkiksi noin 40 % tutkimuksessa 

käytetystä putkiremontissa ei korjattu laisinkaan kosteiden tilojen vesieris-

tyksiä, pintoja tai kalusteita. Osa remonteista on ollut pienehköjä ja osa suu-

ria linjasaneerauksia. (Heikkilä 2010) Taloussanomat laati artikkelin pohjau-

tuen putkiremonttiparometriin huhtikuussa 2010. Artikkelissa todettiin että 

putkiremontti maksoi keskimäärin koko maassa noin 350 €/m2 ja pääkau-

punkiseudulla noin 460 €/m2. (Taloussanomat 2010) 

Lisärakentamisen yhteydessä ja varsinkin lisäkerroksia suunniteltaessa tulee 

ottaa huomioon hissien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Hissin ko-

konaiskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti hissin sijoitustapa, purkutyö ja lisä-

rakentamisen tarve sekä pysähdystasojen määrä. Andrei Panschin selvitti 

diplomityössään että kustannukset vuonna 2008 hissin sijoittaminen van-
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haan taloon vaihtelevat 70 000 – 400 000 € välillä. Edullisimmin päästään 

siinä tilanteessa jossa rappukäytävissä on ennestään ollut jo hissi ja sille on 

valmis paikka. Jos, hissi pystytään sijoittamaan ongelmitta vaipan ulkopuo-

lelle kustannukset vaihtelevat 150 000 – 200 000 eurossa. Jos taas tasot 

sekä raput menevät uusiksi hissiremontin yhteydessä, puhutaan 250 000 – 

300 000 eurosta. Vanhoissa Jugend-taloissa järkevien ratkaisujen hinnat 

lähtevät 300 000 – 400 000 eurosta, mutta taivas on vain rajana.  

Vuonna 2010 Jonne Lantto tutki diplomityössään hissin sijoittamista 1970-

luvulla rakennettuun 1+3 kerroksiseen kerrostaloon. Hän arvioi yhden uuden 

hissin rakentaminen kyseiseen kohteeseen maksaa kaiken kaikkiaan 

230 000 € (134 €/ asm2). Kohteeseen tarvitaan yhteensä kolme hissiä, joka 

nostaa kustannukset 690 000 (403 €/asm2) euroon. (Ketterä- hanke 2010) 

Joten pääkaupunkiseudulla taloyhtiössä, jossa tehdään kattavat LVIS-, julki-

sivu- ja kattokorjaukset seuraavaan 10-vuoden sisällä sekä asumisviihtyvyyt-

tä parannetaan uusilla hisseillä voi korjauskustannukset nousta helposti rei-

luun 1000 € / asm2. Tällöin vanhan kerrostalon neliöhinnat nousevat helposti 

uudistuotannon tasolle.  

Asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuus hakea kuitenkin avustuksia korjausten 

kustannuksiin. Asumisrahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää hissin 

rakentamiseen ja perusparantamiseen avustusta. Hissiavustusta myönne-

tään enintään 50 % hyväksytyistä hissin tai hissin rakentamiseen liittyvistä 

kuluista. Myös liikuntaesteen poistamiseen voi hakea hissitukea. Lisäksi 

Helsingin kaupunki myöntää hissiavustusta 10 %, joten Helsingissä his-

siavustusta voi saada yhteensä 60 %. (ARA 2010/1) 

Toinen avustus jota taloyhtiö voi peruskorjauksen yhteydessä hakea on 

energia-avustus. Energia avustuksella tuetaan toimenpiteitä, jotka paranta-

vat rakennuksen energiataloutta, vähentävät energian käytöstä aiheutuvia 

päästöjä ja lisäävät uusiutuvien energiavaihtoehtojen käyttöönottoa. ARA voi 

myöntää energia-avustusta maksimissaan 200 000 euroa kolmen vuoden 

aikana. (ARA 2010/1) 
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4 TOTEUTUNEITA JA SUUNNITELTUJA LISÄRAKENNUSHANKKEITA 

4.1 Yleisesti 

Lisärakentamista on toteutettu Suomessa kohtuullisen vähän ja esimerkki-

kohteiden kartoitus oli työlästä. Seuraaviin kappaleisiin on koottu esimerkke-

jä suunnitelluista - ja toteutuneista lisärakennuskohteista. Kaksi toteutuneista 

kohteista on vuokrakiinteistöjä, joissa lisärakentamisen toteutuksen on hoi-

tanut VVO ja ATT. Kolmas toteutuneista kohteista on toteutettu Helsingin 

Meilahteen yksityiseen taloyhtiöön. Kohteessa osa tontista on lohkottu 

omaksi tontiksi ja siihen on perustettu uusi asunto-osakeyhtiö. Kohde on tut-

kimuksen kannalta ideaali, vaikka sijaitseekin alueellisesti arvokkaammalla 

alueella kuin tyypillinen esikaupunki. 

Esimerkkikohteista neljä on todellisia asemakaavamuutos kohteita, missä on 

kaavamuutossuunnittelu käynnissä. Loput esimerkkikohteet ovat jääneet 

suunnittelun asteelle. Lisärakentamisen konseptia on suunniteltu erilaisissa 

diplomitöissä. Osassa diplomitöistä lisärakentamista on pohdittu yhden ton-

tin kohdalta ja osassa lisärakentamista on pyritty kartoittamaan laajemman 

alueen näkökulmasta. 

4.2 Toteutuneet kohteet 

As Oy Tilkanmäki, Helsinki (Yksityinen asunto-osakeyhtiö) 

Asunto-osakeyhtiö koostuu 1960-luvulla rakennetuista kuudesta kerrostalos-

ta ja se sijaitsee Meilahdessa suurella tontilla. Lisärakentamisesta asunto-

osakeyhtiö kiinnostui kattaakseen osan tulevan putkiremontin kustannuksis-

ta. Kaavamuutos astui voimaan vuonna 2005, jonka jälkeen rakennusoikeus 

myytiin SATO:lle. Tontista lohkottiin osa, johon rakennettiin uusia asunto-

osakeyhtiö, As Oy Koroistentie 6. Kuvassa 16 on esitetty hankkeen perus-

tiedot. (Sädevuori 2010) 

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Rakennusten määrä 6 kpl Rakennusten määrä 1 kpl
Tontin koko 16923 m2 Tontin koko 2126 m2

Kerrosala 10280 kem2 Kerrosala 1850 kem2

Huoneistoala 9000 hum2 Huoneistoala ??? hum2

Pysäköintipaikat ??? kpl Pysäköintipaikat 25+3 kpl

Kuinka monta autopaikkaa vanha asunto-osakeyhtiö joutuu lunastamaan uudelta ??? kpl  
Kuva 16. As Oy Tilkanmäen lisärakennussuunnitelma. 
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Vanhassa taloyhtiössä parkkipaikat onnistuttiin uudelleen sijoittamaan omal-

le tontille, niin ettei pysäköintipaikkoja jouduttu ostamaan uuden asunto-

osakeyhtiön parkkihallista. Rakennusoikeuden myynnistä saaduilla tuloilla 

pystyttiin kattamaan noin 40 % putkiremontin kustannuksista. Rakennusoi-

keus myytiin SATO:lle noin 1,4 miljoonalla eurolla ja kaupungille maksettiin 

sopimuskorvauksia 277 000€. Lisäksi taloyhtiö joutui siirtämään putkilinjaa 

lohkottavan tontin alueelta pois. Siirrosta koitui vanhalle taloyhtiölle kustan-

nuksia 50 000 €. Kulujen jälkeen taloyhtiölle jäi rakennusoikeuden myynnistä 

1 079 000 €. Vuonna 2005 putkiremontti As Oy Tilkanmäessä maksoi 2,8 

miljoonaa euroa (300 €/hum2). Kuvassa 17 on esitetty suppea laskelma ra-

kennusoikeuden myynnin kannattavuudesta.  (Sädevuori 2010) 

Nettotuottolaskelma
Rakennusoikeuden myyntihinta  +
Putkilinjan siirto  - 
Sopimuskorvaus  -

Putkiremontin kustannukset 300 €/hum2

Huoneistoala 9000 hum2

Kustannukset yhteensä 2700000 €

Lisärakentaminen kattaa putkiremontista 40 %

50 000
277000
1 079 000

1406000

 
Kuva 17. As Oy Tilkanmäen lisärakentamisesta saatava nettohyöty ja putkiremontista 
aiheutuvat kustannukset. (Sädevuori 2010) 

As Reiherintie 9 – Kasperinkuja 15 – Rudolfintie 10, Helsinki (kiinteistöosake-
yhtiö) 

Kohde koostuu 4 kuusikerroksisesta ja 7 kolmikerroksisesta rakennuksesta 

Helsingin Laajasalossa. Alue on tyypillinen 1970-luvun elementtikortteliko-

konaisuus. Asunnot ovat kaupungin vuokra-asuntoja ja kiinteistöä hallinnoin 

Laajasalon Kiinteistöt Oy. Lisärakennushanke toteutettiin yhteistyöllä, jossa 

osapuolina olivat Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto (ATT), VTT 

rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri. Projekti 

lähti käyntiin vuonna 1998 ja kaavamuutos saatiin lainvoimaiseksi vuonna 

2004, jonka jälkeen rakennustyöt pystyttiin aloittamaan. Lisärakentaminen 

nähtiin vuokrakiinteistössä keinona rahoittaa suuria peruskorjauksia, jotka 

olivat kohteeseen tulossa. Lisäksi lisärakentaminen koettiin mahdollisuutena 



60 
 

tiivistää yhdyskuntarakennetta ja parantaa alueen visuaalista ilmettä.  Ku-

vaan 18 on kerätty kohteen perustiedot.  

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Uudet talot

Rakennusten määrä 11 kpl Rakennusten määrä 1 kpl
Tontin koko ??? m2 Tontin koko ??? m2

Kerrosala 34628 kem2 Kerrosala 4145 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala ??? hum2

Pysäköintipaikat 309 kpl Pysäköintipaikat 38 kpl

Asunnot Lisärakennussuunnitelma
Lisäkerrokset

Asunnot vanhoissa rak. 456 kpl kerrosten määrä 1 kpl
Asunnot lisäkerroksissa 54 kpl Kerrosala 4636 kem2

Asunnot uusissa pistetaloissa 51 kpl Huoneistoala ??? hum2

Yhteensä 561 kpl Pysäköintipaikat 43 kpl  

Kuva 18. Reiheirintie 9 – Kasperinkuja 15 – Rudolfintie 10 lisärakentamissuunnitelma. 
(Tiuri 2010) 

 
Lisärakentaminen päätettiin toteuttaa lisäämällä matalampiin kolmikerroksi-

siin kerrostaloihin lisäkerrokset sekä rakentamalla alueelle kaksi kokonaan 

uutta kuusikerroksista kerrostaloa. Hankkeessa ensin toteutettiin uudistalot 

ja vuonna 2008 päästiin rakentamaan lisäkerroksia. Kaikki uudet asunnot 

ovat Laajasalon kiinteistöt Oy:n omistuksessa ja ne toteutettiin vuokra-

asunnoiksi. Lisärakentaminen pyrittiin suunnittelemaan vanhaan arkkitehtuu-

ria ja miljöötä kunnioittaen. Joskin, lisäosat haluttiin selvästi erottuvan van-

hasta rakennuskannasta. Lisäkerrokset toteutettiin kevytrakenteisina termo-

rangalla. Kuvassa 19 on havainnekuva lisäkerroksesta.  

 
Kuva 19. Havainnekuva Laajasaloon rakennetusta lisäkerroksesta. (www.ulputiuri.fi) 

 
           Hatanpäänhovin kortteli, Tampere (kiinteistöosakeyhtiö) 
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Hatanpäänhovin kortteli sijaitsee Tampereen keskustan tuntumassa Hatan-

pään arboretumin vieressä. Kortteli oli alun perin rakennettu 1950- ja 60-

luvulla VVO:n vuokrakiinteistöiksi. Lisärakentamisen myötä alueelle nousi 

neljä uutta kerrostaloa, joista kaksi on vapaarahoitteisia kerrostaloja ja kaksi 

VVO:n vuokrataloja. Kuvaan 20 on kerätty Hatanpäänhovin vanhan ja uuden 

rakennuskannan suhdelukuja. Asuntojen määrä alueella nousi noin 30 % ja 

paikoitus hoidettiin yhteisellä pysäköintikeskuksella. Lisärakentamista suun-

niteltaessa haluttiin ottaa huomioon alueen historiallinen asuntokanta ja jo 

korttelissa asuvien asukkaiden tarpeet. Ulkoasultaan kaikki uudet rakennuk-

set suunniteltiin 1950-luvun punatiiliseen kerrostalorivistöön sulautuvaksi. Li-

särakentamisen yhteydessä tehtiin myös perusparannuksia vanhoihin ra-

kennuksiin. (http://www.vvo.fi/ajankohtaista/3347.html) 

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Asunnot Uudet talot

Asunnot vanhoissa rak. 256 kpl Rakennusten määrä 4 kpl
Alueelta puretaan liike- ja yhteistiloja17980 kem2 uudet asunnot 180 kpl

Pysäköinnin järjestäminen
Hatanpään Pysäköinti Oy Autopaikkoja 160 kpl
lisäksi alueella on 148 autopaikkaa pihoissa ja vanhoissa autotalleissa

 
Kuva 20. Hatanpäänhovin lisärakennussuunnitelma. 
(http://www.vvo.fi/ajankohtaista/3347.html) 

4.3 Asemakaavamuutos kohteet 

As Oy Yliskyläntie 4, Laajasalo, Helsinki 

Hanke sai alkunsa yhtiön hallituksen miettiessä rahoitusta tuleviin suuriin 

korjausrakentamishankkeisiin. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arkki-

tehti suositteli asunto-osakeyhtiölle lisärakentamisen mahdollisuutta kaava-

muutoksen kautta. Hankkeen konsultiksi valittiin Antti Voutilainen Arkkitehti-

toimisto Antti Voutilainen Oy:stä suunnittelemaan lisärakentamista tontille. 

As Oy Yliskyläntie 4 koostuu kolmesta  kerrostalosta. Pysäköinti on järjestet-

ty pysäköintikentällä (49 kpl) ja rakennusten kellariin sijoitetuilla autotalleilla 

(10 kpl).  
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Lisärakennussuunnitelmana on lohkoa vanhasta tontista pysäköintikentän 

kokoinen osuus uudeksi tontiksi, joka myydään rakennusliikkeelle. Pysäköin-

tikentän autopaikat on tarkoitus sijoittaa uuden taloyhtiön pysäköintihalliin, 

jotka vanha taloyhtiö lunastaa käyttöönsä. Kuvassa 21 on esitetty As Oy 

Yliskyläntie 4:n lisärakennussuunnitelma. 

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Uudet talot

Rakennusten määrä 3 kpl Rakennusten määrä 1 kpl
Tontin koko 7981 m2 Tontin koko 2431 m2

Kerrosala 5070 kem2 Kerrosala 2060 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala ???? hum2

Pysäköintipaikat 49+10 kpl Pysäköintipaikat 20 kpl

Pysäköinti

Uusi pysäköintihalli Autopaikkoja 69 kpl
As Oy Yliskyläntie 4:n on lunastettava 49 paikkaa uudesta pysäköintihallista

 

Kuva 21. As Oy Yliskyläntie 4:n lisärakentamissuunnitelma. 
 

Vaikka kaupunkisuunnitteluvirasto ehdotti lisärakentamista, antoi se ohjeet 

sen toteuttamisesta. Uuden rakennuksen tuli sopia ulkonäöltä ja mittasuhteil-

ta vanhoihin rakennuksiin ja uudelle taloyhtiölle tuli jäädä riittävän suuri ja 

valoisa piha. Kaikki autopaikat tuli sijoittaa kellaritiloihin ja pihakansi on istu-

tettava. Kuvassa 22 on esitetty hahmotelma lisärakentamisen sijoittumisesta 

tontille. 

 

Kuva 22. As Oy Yliskyläntie lisärakennuksen ja pysäköintihallin sijoittuminen tontille. 
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Asunto-osakeyhtiö Yliskyläntie 4:n asemakaavamuutos astui voimaan vuon-

na 2010. Marraskuussa 2010 ei lisärakennusoikeudelle ollut vielä löydetty 

ostajaa. (Voutilainen 2010) 

 
 As Oy Säästömasto, Vuosaari, Helsinki 

As Oy Säästömasto koostuu kuudesta kallioisen mäen yläreunaan rakenne-

tusta pistetalosta. Kussakin on seitsemän asuinkerrosta, maanpäällinen kel-

larikerros, ullakkokerros ja lisäksi autokannen alapuolisia talokohtaisia tiloja. 

Rakennukset nousevat yhtenäiseltä betonikannelta, jalankulun kulkiessa 

kannen päällä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehtikaksikko Viljo Revel ja 

Heikki Castrén ja ne rakennettiin vuosina 1968–69. Rakennukset ovat arkki-

tehtonisesti merkittäviä ja kuvastavat hartiapankkirakentamista parhaimmil-

laan. Kuvassa 23 ilmakuva kohteesta. 

 
Kuva 23. Ilmakuva asunto-osakeyhtiö Säästömastosta. (www.vuonet.fi) 

Kerrostalot ovat tulleet peruskorjausikään ja tarvitsevat kattavia korjauksia 

lähitulevaisuudessa, muun muassa kattoon, ilmanvaihtoon, sähköihin, vesi-

johtoihin ja viemäreihin. Mitkään korjauksista ei ole akuutteja, mutta niiden 

korjaustarve on hyvä tiedostaa. Tällöin korjauksiin pystytään varautumaan 

taloudellisesti sekä henkisesti. Taloyhtiö on miettinyt mahdollisuutta kattaa 

osa korjauskustannuksista lisärakentamisella.  

Tontti on suuri, mutta kallioinen, joka luo omat haasteet lisärakentamisen 

sijoittelulle. Lisärakentamisen suunnitteluun on valittu Antti Voutilainen 

arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy:stä. Tontille on suunniteltu useita 

lisärakentamisvaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona oli rakentaa jokaisen ta-

lon katolle Pent-house tyylisiä asuntoja. Tällöin katto ja yhteiset saunati-
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lat olisi tullut korjattua samalla. Kuitenkaan tämä vaihtoehto ei saanut 

tarpeeksi kannatusta taloyhtiössä ja oltaisiin päätymässä rakentamanaan 

1-3 erillistä uutta kerrostaloa tontille, lohkomalla ne omiksi asunto-

osakeyhtiöiksi. Kuvassa 24 on esitetty Säästömaston varteen otettavim-

mat lisärakennussuunnitelmat. Marraskuussa 2010 asemakaavamuutos-

suunnittelu on vielä käynnissä ja asemakaavamuutoshakemusta ei ole 

vielä jätetty. 

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Uudet talot

Rakennusten määrä 6 kpl Rakennusten määrä 1 kpl
Tontin koko ??? m2 Tontin koko ??? m2

Kerrosala 17980 kem2 Kerrosala 4000 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala 3280 hum2

Pysäköintipaikat 227 kpl Pysäköintipaikat 42 kpl

Pysäköinti
Vanhaan autohalliin mahtuu 15 pysäköintipaikkaa
Tarve uusille pysäköintipaikoille 27 kpl

VAIHTOEHTO 2
Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma

Uudet talot
Rakennusten määrä 6 kpl Rakennusten määrä 3 kpl
Tontin koko ??? m2 Tontin koko ??? m2

Kerrosala 17980 kem2 Kerrosala 10590 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala 8472 hum2

Pysäköintipaikat 227 kpl Pysäköintipaikat 126 kpl

Pysäköinti
Vanhaan autohalliin mahtuu 15 pysäköintipaikkaa
Tarve uusille pysäköintipaikoille 111 kpl

 
Kuva 24. As Oy Säästömaston lisärakentamissuunnitelma. 

As Oy Saariselänkuja 1, Mellunmäki, Helsinki 

As Oy Saariselänkuja koostuu kahdesta kuusikerroksisesta kerrostalosta 

sekä tontin keskelle sijoittuvasta yksi kerroksisesta päiväkotirakennuk-

sesta. Taloyhtiön pysäköintipaikat on sijoitettu hiekkakentälle tontin lai-

taan ja toisen rakennuksen kellaritiloissa on kahdeksan autotallia. Auto-

paikkoja on liian vähän nykyiseen tarpeeseen nähden. Asuin- ja päiväko-

tirakennukset ovat rakennettu 1970-luvulla ja ovat peruskorjauksen tar-

peessa. Taloyhtiö on päättänyt purkaa päiväkotirakennuksen, sen huo-

non kunnon takia. Tontille on kuitenkin sijoitettava vastaavat tilat päivä-

kodille purkamisen jälkeen. Kuvassa 25 on esitetty ilmakuva tontista. Ku-
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vassa on esitetty mahdollinen lisärakennus, joka rakennettaisiin päivä-

kodin tilalle.  

 

Kuva 25. Havainne kuva As Oy Saariselänkuja 1 sijoittuvasta lisärakennuksesta. 
Lisärakennus on ympyröity. (Voutilainen 2010) 

 
Asemakaavamuutossuunnittelu on käynnistetty Antti Voutilaisen avus-

tuksella. Suunnitteilla on rakentaa yksi uusi kerrostalo matalan raken-

nuksen tilalle. Uudet tilat päiväkodille voitaisiin sijoittaa kerrostalon 

maantasokerrokseen. Jos lisärakentamiseen ei laajassa mittakaavassa 

ryhdytä, on taloyhtiön kuitenkin rakennettava uusi päiväkotirakennus ja 

puuttuvat autopaikat pihalle, joita on nykyisin liian vähän. Kuvassa 26 on 

esitetty As Oy Saariseläntie 1:n lisärakennussuunnitelma. Marraskuussa 

2010 lisärakennus on vielä käynnissä ja asemakaavamuutosta ei ole vie-

lä haettu. 

Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Uudet talot

Rakennusten määrä 2 (+1) kpl Rakennusten määrä 1 kpl
Tontin koko ??? m2 Tontin koko ??? m2

Kerrosala 5300(+400) kem2 Kerrosala 1200 +400 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala ??? hum2

Pysäköintipaikat 48 kpl Pysäköintipaikat 16 kpl
Pysäköinnin tarve 53 kpl

Pysäköinti
Vanhat autopaikat 40 + 8 kpl
Vanhoihin taloihin tarvitaan 5 uutta pysäköinti paikkaa
Uuden rakennuksen pysäköintipaikkojen tarve 16 kpl
Vanhoja paikkoja pystytään säilyttämään pihalla ja autotalleissa 48 kpl
Uuteen autohalliin tulee sijoittaa 21 pysäköintipaikkaa

 
Kuva 26. As Oy Saariseläntie 1 lisärakennussuunnitelma 
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 As Oy Hiihtäjäntie 2 ja 4, Herttoniemi, Helsinki 
 

Lisärakentamista alueelle suunnitellaan yhteistyössä kahden erillisen 

asunto-osakeyhtiön yhteistyönä. Asunto-osakeyhtiöt sijaitsevat vierek-

käin kaupungin vuokratonteilla. As Oy Hiihtäjäntie 4 on yksityinen taloyh-

tiön ja As Oy Hiihtäjäntie 2 on URLUS-säätiön omistuksessa. Lisäraken-

tamista on lähdetty suunnittelemaan yksityisen taloyhtiön aloitteesta. 

Alueella on neljä vanhaa kahdeksan kerroksista rakennusta, jotka on ra-

kennettu 1950- ja 60-luvulla. 

Lisärakennussuunnittelua on vienyt eteenpäin arkkitehti Antti Voutilainen 

ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on käyty lisärakentami-

sesta alustavia keskusteluja. Kaupunki painottaa että lisärakentamisen 

edellytyksenä on, että tontin viihtyvyys kasvaa mm. sijoittamalla auto-

paikkoja osittain maan alle. Kuvassa 27 on esitetty havainnekuva lisära-

kentamisen sijoittumisesta alueelle.  

 
Kuva 27. Lisärakentamisen mahdollinen sijoittuminen As Oy Hiihtäjäntie 2 ja 4 
tonteille. 

Lisärakennussuunnitelmana on rakentaa kaksi uutta kerrostaloa tonteil-

le. Toinen sijoittuisi As Oy Hiihtäjäntie 2:den toisen rakennuksen kyl-

keen. Osa vanhoista autopaikoista pihalla ja autotalleissa säilyisivät ja 

osa vanhoista pysäköintipaikoista sijoitettaisiin uuteen parkkihallin, joka 

on osittain molempien tonttien alueelle. vanhoja autopaikkoja järjestel-

täisiin piha-alueella siten että leikki- ja oleskelualueita vapautuisi enem-

män. Kuvassa 28 on esitetty Hiihtäjäntie 2 ja 4 lisärakennussuunnitelma. 
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Alkuperäinen rakennuskanta Lisärakennussuunnitelma
Uudet talot

Rakennusten määrä 2 + 2 kpl Rakennusten määrä 2 kpl
Tontin koko ??? m2 Tontin koko ??? m2

Kerrosala 10280 kem2 Kerrosala 4000 kem2

Huoneistoala ??? hum2 Huoneistoala ??? hum2

Pysäköintipaikat 102 kpl Pysäköintipaikat 40 kpl

Pysäköinti
Pihalle uudelleen järjestellän pysäköintipaikkoja 52 kpl
Vanhoja autotalleja jää 7 kpl
Pysäköintihalliin sijoitetaan vanhoja pihapaikkoja 43 kpl
Uusien talojen pysäköintipaikat sijoitetaan halliin 40 kpl

 
Kuva 28. As Oy Hiihtäjäntie 2 ja 4:n lisärakennussuunnitelma 

Vuoden 2010 aikana lisärakennussuunnittelu on keskeytetty toisen taloyhti-

ön vetäydyttyä projektista. Taloyhtiöillä ei Marraskuussa 2010 ole aikomusta 

jatkaa suunnittelua tai hakea asemakaavamuutosta. (Voutilainen 2010) 

4.4 Suunniteltuja lisärakennushankkeita 

Näiden todellisten toteutuneiden ja suunniteltujen lisärakennushankkeiden 

lisäksi on tehty useita lisärakennussuunnitelmia erilaisissa diplomitöissä ja 

tutkimuksissa. Näistä esimerkkinä voidaan mainita Kaisa Jokisen diplomityö; 

Täydennysrakentamisen mahdollisuus 1970-luvun kerrostalokorttelissa: Ta-

paustutkimus Matinkylä, Piritta Hannulan diplomityö; Kivisaarentien korttelit 

– asuinlamellien peruskorjaus ja täydennysrakentaminen Vanhassa Vuosaa-

ressa sekä Karoliina Hopun diplomityö; Tiivistyvä lähiö - täydennysrakenta-

misen mahdollisuuksia Kontulassa.  

5 KOESUUNNITTELU – LASKENNALLINEN ANALYYSI 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tapaustutkimuksessa keskitytään tutkimaan yhden hyvin tyypillisen 1970-

luvulla rakennetun asunto-osakeyhtiön lisärakennusmahdollisuuksia. Tutkit-

tavaksi asunto-osakeyhtiöksi valittiin Asunto-osakeyhtiö Yliskyläntie 4, joka 

sijaitsee Laajasalossa. Asunto-osakeyhtiö on jo kertaalleen esitelty diplomi-

työssä sillä se on todellinen lisärakennushanke, johon on haettu asemakaa-

vamuutosta. Asemakaavamuutoksessa tontista lohkotaan erillinen tontti, jol-

le rakennetaan uudisrakennus. Diplomityön tiimoilta asunto-osakeyhtiöön tai 

asunto-osakeyhtiön hallitukseen ei ole oltu yhteydessä. Tutkimuksen tavoit-

teena ei ole löytää kyseiseen asunto-osakeyhtiöön lisärakentamisen toteu-
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tusvaihtoehtoa vaan tutkia mahdollisuuksia yleisellä tasolla, malliesimerkin 

kautta. 

As Oy Yliskyläntie 4 valittiin tutkimuskohteeksi siksi, että se on hyvin tyypilli-

nen 1970-luvun taloyhtiö. Taloyhtiöön kuuluu 3 rakennusta, joista kaksi on 

1+3 kerroksista ja kolmas rakennus on hieman korkeampi 1+5 kerroksella. 

Jokaisessa rakennuksessa on siis maanpäällinen pohjakerros, joka on tar-

peen vaatiessa mahdollista muuttaa asuin- tai toimistotiloiksi. 1+3 kerroksi-

siin taloihin voidaan myös lisätä lisäkerroksia, tontista voidaan lohkoa erilli-

nen tontti uudisrakennusta varten sekä rakennuksien kylkeen ja sivulle voi-

daan lisätä ”patteja”. Tontille voidaan siis sijoittaa lisärakentamisen kaikki to-

teuttamismuodot; Uusi rakennus, kellarirakentaminen, laajentaminen / korot-

taminen, purkaminen ja korjaava rakentaminen. Tutkimuksessa purkamista 

ei käsitellä, sillä käytännössä se on mahdotonta yksityisessä asunto-

osakeyhtiössä, elleivät kaikki osakkeen omistajat olisi sitä mieltä. Lisäksi 

Yliskyläntien valintaa vaikutti se, että kohteesta oli helposti saatavilla materi-

aalia Antti Voutilaisen kautta. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lisärakentamisen kannattavuutta taloyhti-

ön kannalta. Tutkimus rajattiin käsittelemään sellaista tapausta, jossa taloyh-

tiö myy rakennusoikeuden ulkopuoliselle osapuolelle. Kaikissa muissa tapa-

uksissa paitsi korjaavassa rakentamisessa selvitetään lisärakentamisen uu-

dis- tai korjaushinta rakennusliikkeen matematiikalla ja lasketaan kuinka pal-

jon rakennusliike olisi valmis maksamaan lisärakennusoikeudesta kyseises-

sä tapauksessa. Tämän jälkeen tehdään asunto-osakeyhtiön kannattavuus-

laskelma, jossa huomioidaan sopimuskorvauksen vaikutus sekä asunto-

osakeyhtiön omistaessa tontin, että ollessa vuokralla kaupungin tontilla Hel-

singissä. Korjaavan rakentamisen osassa tutkitaan kosteatila-moduulin sijoit-

tamista rakennuksen kylkeen. Moduulin kustannuksia vertaillaan perinteisen 

putkiremontin kustannuksiin. Jokaisessa laskelmassa on tehty oletus, että li-

särakentaminen toteutetaan vapaarahoitteisena. 

Uudisrakennuksen, lisäkerrosten ja kellarirakentamisen osiossa asunto-

osakeyhtiön tuoton herkkyyttä on tutkittu lisärakennusoikeuden määrän 

vaihdellessa. Lisäksi uudisrakennuksen ja lisäkerrosten osalta on tehty 

herkkyystarkastelu pysäköinnin vaikutuksesta lopulliseen nettohyötyyn. Py-

säköinnin vaikutusta on tutkittu eri pysäköintitapauksissa sekä miten 20 % 

vähennys uusien pysäköintipaikkojen määrään vaikuttaa lopulliseen netto-
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hyötyyn. 20 % alennus pysäköintipaikkojen määrään pohjautuu siihen, että 

Helsingin kaupunki on tehnyt tutkimuksia miten pysäköintiä voitaisiin vähen-

tää esikaupunkialuilla, joissa on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Pysäköinnin 

vaikutusta ei ole otettu huomioon kellaritiloja hyödynnettäessä, sillä lisära-

kennusoikeuden määrä on suhteellisen pieni. Tällöin oletetaan että uusien 

asuntojen pysäköinti voidaan järjestää pihalle.  

Tutkimuksen kustannusarvioihin käytettiin tavoitehinta- että rakennusosa-

arviomenetelmää. Tavoitehinnan avulla pystytään selvittämään rakennuksen 

uudis-, korjaus- tai nykyhinta. Menetelmän käyttö edellyttää keskeisten tila-

vaatimusten tai tilaominaisuuksien tuntemista sekä määrittämistä. Perintei-

sesti tavoitehintamenettelyssä lähdetään liikkeelle tilaluettelon laatimisesta, 

joka perustuu tilojen mitoitustietoihin. Tätä kautta päästään käsiksi tarvitta-

vaan nettoalaan (m2) ja sitä kautta bruttoalaan (brm2) ja lopuksi kerrosalaan 

(kem2), jota käytetään rakennusoikeuden ilmaisijana. Tässä tutkimuksessa 

lähdetään kuitenkin liikkeelle vastakkaisessa järjestyksessä. Ensin on tie-

dossa asemakaavamuutoksen kautta saatu uusi rakennusoikeus, joka ilmoi-

tetaan kerrosalana (kem2). Tämän jälkeen selvitetään tilajakauma, käyttä-

mällä tavoitehintamenetelmän ohjeellisia painojakaumia ja päästään käsiksi 

rakennuksen keskimääräiseen neliöhintaan (€/m2). Tilaohjelman avulla tiloil-

le määritellään tilojen rakennuskustannukset ja tätä kautta hankkeen koko-

naiskustannus. Tavoitehinta pitää sisällään kaikki tarvittavat kustannuserät 

lukuun ottamatta verotusta, rahoituskuluja ja kuluja jotka syntyvät huoneisto-

jen myynnistä ja markkinoista. Tutkimuksessa lisärakennuskustannus määri-

teltiin uudisrakennukselle, lisäkerroksille ja kellaritiloille tavoitehintamenetel-

män avulla. Kosteatila-moduulin kohdalla lisärakennuskustannus on määri-

tetty rakennusosa-arvion avulla. Rakennusosa-arvio on tavoitehintamenette-

lyä huomattavasti tarkempi ja vaatii rakennuksesta yksilölliset suunnitelmat. 

Rakennusosa-arviossa rakennus jaetaan rakennusosiin, jotka mitataan mää-

rämittausohjeen mukaisesti ja hinnoitellaan rakennusosahinnaston avulla. 

(Haahtela & Kiiras 2008, s.83–99, 157) 

Lisärakennuskustannuksia määritellessä otetaan tavoitehinnan lisäksi las-

kuissa huomioon yritysten tulovero 26 %, joka lasketaan katteesta (Verottaja 

2007 s.8). Tavoitehinta pitää itsessään sisällä katteen. Tästä syystä kattees-

ta syntyvään tuloveron selvittämiseksi käytetään apuna rakennusosa-

arviota. Rakennusosa-arviossa katteen suuruudeksi ilmoitetaan 15 % tietyis-
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tä rakennusosista. Näiden rakennusosien osuus kokonaiskustannuksista on 

noin 71,9 %. Tätä kautta päästään käsiksi tuloveron suuruuteen. Rakennus-

osa-arvion kautta pystytään selvittämään myös rakennushankkeesta aiheu-

tuvat rahoituskulut. Oletuksena on että rakennusliike rahoittaa rakennushan-

keen täysin lainarahalla. Lisäksi tavoitehinnalla määritettyyn uudishintaan li-

sätään myynti- ja markkinointikuluja noin 2 % asuntojen kauppahinnasta. 

Näistä kustannuksista koostuva hinta on lisärakentamisen arvioitu lisäraken-

nuskustannus. (Haahtela & Kiiras 2008, s. 89, 313) 

Tämän jälkeen tutkimuksessa lähdetään selvittämään asuntojen myynnistä 

saatavia myyntituottoja, jotka perustuvat alueen myynnissä olevien todellis-

ten uudisrakennusten velattomiin pyyntihintoihin. Helsingissä esikaupun-

kialuilla uudiskohteiden velattomat hinnat ovat keskimäärin noin 3900 € / m2. 

Kun rakennusliike määrittelee summaa, jonka se on valmis maksamaan ra-

kennusoikeudesta taloyhtiölle, on sen myös huomioitava mahdollinen va-

rainsiirtovero 4 %. Pelkästään rakennusoikeuden myynti ei ole varainsiirto-

veron alaista, mutta varainsiirtoveron perintä on riippuvainen miten raken-

nusoikeus myydään. Jos tontista myydään osuus tai jos rakennusoikeus 

myydään asunto-osakeyhtiön osakkeiden muodossa, on kauppa varainsiir-

toveron alainen. Tästä syystä laskelmissa huomioidaan myös varainsiirtove-

ro. Rakennusoikeudesta voidaan siis maksimissaan maksaa summa, jossa 

huoneistojen myynnistä saaduista tuloista vähennetään rakennuksen lisära-

kennuskustannus ja huomioidaan varainsiirtoveron osuus kauppahinnasta. 

(Verottaja 2010) 

Kun, rakennusoikeuden mahdollinen kauppahinta on määritelty päästään 

käsiksi taloyhtiön kannattavuuslaskelmaan. Kannattavuuslaskelmassa ensin 

selvitetään tontin uusi tehokkuus (e), jonka avulla pystytään määrittelemään 

tontin mahdollinen pysäköinnin järjestely. Oasmaa (2009) arvioi tutkimuk-

sessaan että, tehokkuuden noustessa yli 0.8 saavutetaan maan-

tasopysäköinnin maksimi ja pysäköinnille on haettava vaihtoehtoisia toteu-

tustapoja. Tontin tehokkuuden voi laskea seuraavalla kaavalla: (RSMK A5) 

 e = kem2 / m2   (4) 
jossa e tontin tehokkuus 

kem2  rakennusten yhteen laskettu kerros-

neliömetrimäärä 

m2 tontin pinta-ala. 
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Lisärakentamisen kannattavuuteen niin taloyhtiön kuin rakennusliikkeenkin 

näkökulmasta vaikuttaa oleellisesti pysäköinnin toteutusmuoto. Tästä syystä 

uudisrakennuksen ja lisäkerrosten osalta tehdään herkkyystarkastelu pysä-

köinnin järjestelystä. Lisäksi tutkitaan miten 20 % vähennys uusien pysä-

köintipaikkojen määrään vaikuttaisi kustannuksiin. Helsingin kaupunki arvioi, 

että pysäköintiä voidaan vähentää 20 %, jos rakennus sijaitsee hyvien julkis-

ten liikenneyhteyksien päässä. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan so-

pimuskorvauksen vaikutusta taloyhtiön saamaan nettohyötyyn kummassakin 

tontin omistusmuodossa. Laskelmien kautta saadaan selville, paljonko talo-

yhtiö voi saada taloudellista hyötyä, kun mahdolliset menoerät on huomioitu. 

5.2 Asunto-osakeyhtiö Yliskyläntie 4 

Asunto-osakeyhtiö Yliskyläntie 4 sijaitsee Helsingin Laajasalossa. Kohde 

koostuu kolmesta kerrostalosta ja pihavarastosta. Kaikki rakennukset on si-

joitutettu tontin itä laitaan jättäen tontin toiseen laitaan laajan pysäköinti alu-

een. Taloyhtiön viheralue on sijoitettu suojaisasti rakennusten keskelle. Ku-

vassa 29 on esitetty kohteen tämän hetkinen asemakaava. Tontti myös ra-

joittuu kahdelta sivultaan kaupungin puistoalueeseen. (Voutilainen 2010) 

 

Kuva 29. Asemakaava yliskyläntie 4. Nykyinen tilanne. (Voutilainen 2010) 

Kaikki taloyhtiön rakennukset on rakennettu 1970-luvun alussa. Kohde koos-

tuu kahdesta 1+3 kerroksisesta ja yhdestä 1+5 kerroksisesta kerrostalosta 

sekä matalasta pihavarastosta, jossa sijaitsee polkupyörävarasto ja jätteiden 

lajittelu. Taloyhtiössä on yhteensä 69 asuntoa joiden koko vaihtelee yksiöistä 



72 
 

suuriin perheasuntoihin, joissa on neljä makuuhuonetta. Kaikissa rappukäy-

tävissä on hissi. Tämä on ehkä hieman poikkeuksellista, sillä 1970-luvulla ei 

rakennusmääräysten mukaan 1+3 kerroksisiin taloihin tarvinnut sijoittaa his-

siä. Kustannussyistä se jäi pois useimmista taloista. Taloyhtiön suurimmissa 

asunnoissa on oma sauna, mutta pääsääntöisesti asukkaat käyttävät C-

talossa sijaitsevaa yhteistä saunaosastoa. Saunaosaston yhteydessä on 

myös uima-allas. (Voutilainen 2010) 

Kaikkien talojen ensimmäinen kerros on maanpäällistä kellaritilaa, jossa si-

jaitsee mm. erilaisia varastoja, väestönsuoja, talopesulat, kerhohuone ja yh-

teinen saunaosasto. Taloyhtiössä pysäköinti on pääsääntöisesti järjestetty 

pihalle, jossa on yhteensä 49 pysäköintipaikkaa ja lisäksi C-talon kellariker-

roksessa on 10 autolle omat autotallit. Taulukkoon 2 on kerätty vanhoista 

suunnitelmista rakennusten tila ja painojakaumat. Tätä kautta on päästy kä-

siksi alkuperäisten rakennusten brutto-, netto ja huoneistoalaan. (Voutilainen 

2010) 

Taulukko 2. As Oy Yliskyläntie 4:n tila- ja painojakauma taulukko 

YHTEENVETO KAIKISTA TALOISTA 6449,92 brm2 Tontti 7981 m2

Asunnot 73,06 % 3925,6 m2 100,0 % 6449,9 brm2
Keittiö 597,5 m2 15,2 % 5070,0 kem2
Kylpyhuone 284,7 m2 7,3 % 5373,3 hum2
Löylyhuone 31,7 m2 0,8 % 3925,6 hym2
Makuuhuone 1310,1 m2 33,4 %
Olohuone 1663,3 m2 42,4 % ebh = 1,64
Takkahuone 0,0 m2 0,0 %
WC-huone 38,3 m2 1,0 %

Yhteistilat 14,89 % 800,0 m2 100,0 %
Kerhotila 125,8 m2 15,7 %
Kuivaushuone 24,8 m2 3,1 %
Pihavarasto 50,0 m2 6,3 %
Talouspesulayksikkö 15,6 m2 2,0 %
Varasto 484,7 m2 60,6 % josta autotalleja 177,0
Sauna 14,1 m2 1,8 %
pesuhuone 22,4 m2 2,8 %
Wc-huone 10,0 m2 1,2 %
Uima-allasosasto 52,6 m2 6,6 %

Yhteistoiminnot 12,05 % 647,7 m2 100,0 %
Liikenne 493,8 m2 76,2 %
Tekniikka 24,0 m2 3,7 %
Väestönsuoja 130,0 m2 20,1 %
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5.3  Uusi rakennus 

5.3.1 Lähtötilanne 

Tontista lohkotaan osa, jolle rakennetaan uusi asunto-osakeyhtiö. Lisära-

kennuksen perusideana toimii Antti Voutilaisen laatima asemakaavamuutos 

lisärakennukselle. Tällöin lisärakennusoikeutta tontille on haettu 2010 kem2. 

Kuvassa 30 on esitetty lisärakennuksen ja pysäköinnin mahdollinen sijoittu-

minen tontille. Pysäköintipaikat on sijoitettu yhteiseen pysäköintihalliin uuden 

ja vanhojen rakennusten väliin. Pysäköintihallin päälle rakennetaan piha-

alue virkistyskäyttöön. (Voutilainen 2010) 

 
Kuva 30. Yliskyläntie 4:n lisärakennussuunnitelma. Pysäköintitapaus 1, kaikki pysä-
köintipaikat hallissa tai vanhoissa autotalleissa. (Voutilainen 2010) 

Uutta rakennusta tutkittaessa laskelmat tehtiin neljästä eri lisärakennusoi-

keustapauksesta. Ensimmäisessä perustapauksessa asemakaavamuutos 

on siis haettu 2060 kem2, josta löytyy todelliset suunnitelmat. Muissa tapa-

uksissa lisäkerrosneliömetrit ovat 3000 kem2 ja 5000 kem2. Lisäksi laskel-

missa huomasimme, että sopimuskorvauksia aletaan periä Helsingin esi-

kaupungeissa vasta sitten, jos lisäkerrosneliömetrimäärä kasvaa yli 2540 

kem2, joten laskelmiin otettiin mukaan sellainen neliömetrimäärä joka on juu-

ri alle sen, 2500 kem2. Jokaisessa tapauksessa on vielä tehty herkkyystar-
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kastelu pysäköinnin toteutukselle. Pysäköinnin vaikutusta taloyhtiön saa-

maan nettohyötyyn on tutkittu viidessä eri tapauksessa jotka ovat seuraavat; 

1. Uudet asunnot          100 % pysäköintihallissa 

Vanhat asunnot        100 % pysäköintihallissa 

2. Uudet asunnot          100 % pysäköintihallissa 

Vanhat asunnot      100 % pihalla, vaatii uudelleen järjestelyn 

pihalla 

3. Uudet asunnot          100 % pysäköintihallissa 

Vanhat asunnot        100 % pihalla, ei uudelleen järjestelyä 

4. Uudet asunnot          100 % pysäköintihalli 

Vanhat asunnot         50 % pysäköintihalli 

                50 % pihalla 

5. Uudet asunnot          100 % pihalla 

  Vanhat asunnot       100 % pihalla, ei uudelleen järjestelyä 

Lisäksi on tutkittu miten 20 % vähennys uusien pysäköintipaikkojen määrään 

vaikuttaa lopullisen hyödyn suuruuteen. Nettohyötyä on tutkittu kolmessa eri 

tapauksessa. Ensimmäisessä rakennuspohjan omistaa taloyhtiö toisessa ja 

kolmannessa taloyhtiö on kaupungin vuokratontilla. Kaupungin vuokratontilla 

Lisärakennusoikeuden hallinta voi olla taloyhtiöllä tai vaihtoehtoisesti se voi 

siirtyä kaupungille. Jos lisärakennusoikeus säilyy taloyhtiöllä tällöin se voi 

saada tuloja myymällä lisärakennusoikeuden eteenpäin ja saamalla lisäksi 

kaupungilta täydennysrakennuskorvauksia. Jos, lisärakennusoikeus siirtyy 

kaupungille taloyhtiö saa ainoastaan tuloja kaupungin maksamasta täyden-

nysrakennuskorvauksesta. Jokainen lisärakennushanke on toteutettu vapaa-

rahoitteisena. 

5.3.2 Lisärakennuskustannus 

Rakennushankeen lisärakennuskustannus on määritetty tavoitehintamene-

telmän avulla. Lisäksi tavoitehintaan on lisätty pysäköinti, tulovero, rahoitus-

kulut ja kustannukset jotka aiheutuvat myynnistä ja markkinoinnis-

ta.(Haahtela & Kiiras 2008, s. 89) Lisärakennuskustannus saadaan kaavalla: 

LK = TA + P + TV + R + MM  (5) 

jossa LK lisärakennuskustannus 

TA tavoitehinta 
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P pysäköinti (erikoistapauksissa) 

TV tulovero 

R rahoituskulut 

MM myynti- ja markkinointikulut. 

Tavoitehinta (TH) 

Rakennuksen tavoitehinta on määritetty Talonrakennuksen kustannustieto 

2008 painojakauman ja rakennustyyppien mukaan. Pohjana on käytetty 

asuntosaunallisen kerrostalon painojakaumaa ja alueellisena hintatasona 

85, jonka avulla pystytään määrittelemään rakennuskustannuksia pääkau-

punkiseudulla. Taulukkoon 3 on laadittu kerrostalon tilajakauma, jossa on 

määritetty huonealan (hum2) keskimääräinen kustannus. (Haahtela & Kiiras, 

s. 157) 

Taulukko 3. Kerrostalon tilajakauma ja keskimääräinen huonealan kustannus 

Kerrostalon tilajakuama ja keskimääräinen Alueen hintataso 85

huonealan kustannus
€ / hym2

Kerrostalo, asuntosauna 100 % 1596,95
Asunnot 80 %

100 % 1641,5 €
Keittiö 15 % 1620 €
Kylpyhuone 5 % 2650 €
Löylyhuone 5 % 2490 €
Makuuhuone 40 % 1320 €
Olohuone 20 % 1400 €
Takkahuone 10 % 1920 €
Wc-huone 5 % 2830 €

Yhteistilat 10 %
100 % 1090,5 €

Kerhotila 20 % 1080 €
Kuivaushuone 5 % 1210 €
Pihavarasto 5 % 920 €
Talopesulayksikkö 10 % 1860 €
Varasto 60 % 970 €

Yhteistoiminnot 10 %
100 % 1747 €

Liikenne 65 % 1690 €
Tekniikka 15 % 1390 €
Väestönsuoja 20 % 2200 €  

Jotta, huoneistoalojen keskimääräisen kustannuksen kautta päästään tavoi-

tehinnan suuruuteen tulee selvittää rakennuksen pinta-alajakauma. Tiedos-

sa on että asemakaavamuutoksen kautta rakennusoikeus on kasvanut tietyn 

kerrosneliömetrimäärän (kem2) verran. Maankäyttö ja rakennuslaissa (MRL 

115 (pykälä) 3 mom.) kerrosala määritellään seuraavasti; ”Rakennuksen ker-
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rosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina 

ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilo-

jen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista 

päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia ti-

loja”. Ympäristöministeriön laatiman kerrosalan laskentaohjeen mukaan 

pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi ei tarvitse lukea tiloja joi-

den käyttötarkoitus on; talousirtaimiston säilytys, varastotilat, autotallit, urhei-

luvälinevarastot ja asukkaiden yhteiskäytössä olevat tilat kuten, talopesula, 

talosauna ja harrastustilat. Joten asuntosaunallisen kerrostalon tila- ja paino-

jakaumasta (taulukko 3) voidaan nähdä, että ainakin teoriassa kerrosalan ul-

kopuolelle voidaan sijoittaa noin 13,5 % tilaohjelman tiloista. Tätä suhdelu-

kua käytetään tutkimuksen laskelmissa. Huoneistoalan suuruuteen päästään 

käsiksi tutkimalla kerrostalon tehokkuutta. Niin asuinrakennus kuin toimitila 

sektorilla tavoitellaan mahdollisimman tehokasta tilankäyttöä. Suunnittele-

malla tilat tehokkaasti saavutetaan suuria kustannussäästöjä. Jotta, asuinra-

kennus olisi kustannustehokas, tulisi sen tehokkuuden (ebn) olla välillä 1,1–

1,12 (Haahtela & Kiiras, s.153). Tehokkuuden voi laskea seuraavalla kaaval-

la: 

ebn = brm2 / hum2    (6) 

jossa brm2 bruttoala 

hum2 huonealojen summa eli nettoala.

  

Tutkimuksessa käytetään tehokkuuden keskimääräistä arvoa ebn = 1,11. 

Tätä kautta pääsemme käsiksi huoneistoalan suuruuteen kaavalla; 

 hum2 = brm2 / 1,11   (7) 

jossa brm2 bruttoala 

hum2 huonealojen summa eli nettoala. 

Hyötyala (hym2), eli ala joka voidaan myydä loppukäyttäjälle, on ohjeellisen 

tilajakauman mukaan 80 % nettoalasta.  

 hym2 = 80 % * hum2    (8) 

 jossa hym2  hyötyala 

  hum2 huonealojen summa eli nettoala. 
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Kerrostalon tehokkuutta voidaan myös tarkastella hyötyalan (hym2) ja brut-

toalan (brm2) suhteella. Tällöin tehokkuuden ebh tulisi olla välillä 1,2–1,6. 

 ebh = brm2 / hym2   (9) 

 jossa ebh tehokkuus 

brm2 bruttoala 

  hym2  hyötyala 

Kun rakennuksen huonealojen summa eli nettoala (hum2) on saatu selville, 

pystytään laskemaan rakennuksen tavoitehinta. Tavoitehinta saadaan selvil-

le kertomalla nettoala (hum2) huonealan keskimääräisellä kustannuksella. 

Haahtelan hintatiedot eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV) joten lopuksi kus-

tannuksiin on vielä lisättävä arvonlisäveroa 23 % (ALV 23 % ). 

Pysäköinti (P) 

Pysäköinti aiheuttaa usein ylimääräisiä kustannuksia rakennushankkeissa, 

varsinkin jos pysäköinti joudutaan toteuttamaan muulla tavalla kuin maan-

tasoisena. Tavoitehinta pitää sisällään tavanomaisen pysäköinnin järjestely-

kulut, joka tarkoittaa maantasopaikkaa. (Haahtela & Kiiras 2008, s. 89) Jos 

pysäköinti joudutaan järjestelemään muulla tavalla, on sen aiheuttama kus-

tannuslisäys huomioitava uudishinnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan viittä 

eri pysäköintiskenaariota, jotka vaikuttavat taloyhtiön samaan lopulliseen 

nettohyötyyn. Lisärakennuskustannusta laskettaessa huomioidaan tässä 

vaiheessa vain uuden rakennusoikeuden aiheuttama pysäköintipaikkojen li-

säys tontille. Helsingin esikaupungeissa pysäköintipaikkojen vaatimuksena 

on: (Oasmaa 2009) 

 1 autopaikka / 100 kem2 

 1 autopaikka / 1000 kem2 vieraille 

Yliskyläntie 4 asemakaavamuutoshakemuksen yhteydessä pihalle suunnitel-

tiin pysäköintihalli, jonka katto on ”kevytrakenteinen”. Pysäköintihallin päälle 

rakennetaan uuden taloyhtiön piha. Pihakansi ei kestä autoliikennettä eikä 

pelastusajoneuvojen kulkua. Pysäköintipaikan kustannuksiksi kyseiseen hal-

liin on arvioitu noin 17 000 € / ap. (Voutilainen 2010) Toisena vaihtoehtona 

pysäköinnin järjestämisessä on maantasopaikka, jonka kustannuksiksi 

Oasmaa (2009) on arvioinut noin 4200 € /ap. Kustannukset ovat arvon-

lisäverollisia. Laskelmissa käytetty uudisrakennuksen pysäköinnin kustannus 
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on 17000 €/ap – 4200 €/ap = 12800 €/ap hallipaikkatapauksissa ja 0 €/ap 

kun pysäköinti voidaan toteuttaa pihamaalla. 

 P = kpl * €/ap   (10) 

 jossa Kpl pysäköintipaikkojen kappalemäärä 

  €/ap yhden pysäköintipaikan kustannus 

Tulovero (TV) 

Uudishintaa määritellessä otetaan tavoitehinnan lisäksi laskuissa huomioon 

yritysten tulovero 26 %, joka lasketaan katteesta. (Verottaja 2007) Tavoite-

hinta pitää itsessään sisällä katteen. Tästä syystä katteesta syntyvään tulo-

veron selvittämiseksi käytetään apuna rakennusosa-arviota. Rakennusosa-

arviossa katteen suuruudeksi ilmoitetaan 15 % pääkaupunkiseudulla tietyistä 

rakennusosa-arvion osista. Nämä osat ovat kaikki rakennusosat ja tekniik-

kaosat sekä työmaatehtävistä koostuvat kustannukset. Käytännössä näiden 

rakennusosien osuus kokonaiskustannuksista on noin 71,9 %. (Haahtela & 

Kiiras 2008, s. 313). Tulovero lasketaan kaavalla: 

 TV = (TA+P) *71,9 % * 15 % *26 %  (11) 

 jossa TA tavoitehinta 

P pysäköinnistä aiheutuvat kustan-

nukset. 

Rahoituskulut (R) 

Hankkeen rahoituskulut koostuvat korosta, jonka rakennusliike joutuu mak-

samaan lainatusta pääomasta. Koron suuruutta määriteltäessä on myös teh-

ty oletus, että koko hanke rahoitetaan lainarahalla. Koron suuruus saadaan 

selville seuraavalla kaavalla:  

R =(((TA+P) * Korko) / 12) *kk  (12) 

 jossa R rahoituskulu 

  TA tavoitehinta  

  P pysäköinti 

  Korko korkokanta 

  kk rakennusaika kuukausina. 

Rahoituskuluihin päästään käsiksi rakennusosa-arvion muuttujien avulla. 

Asuinkerrostaloissa rakennusaikaisten korkojen suuruudeksi on määritelty 

seuraavaa: (Haahtela & Kiiras 2008, s. 323) 
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 1000 tila-m2  3,2 % 

 2000 tila-m2  3,4 % 

 4000 tila-m2  3,6 % 

 8000 tila-m2  4,0 % 

Rakennusaika eri tapauksissa on sidottu kyseisen hankeen laajuuteen. Ra-

kennusosa-arviossa on määritelty karkeasti eri hankkeiden kestoa seuraa-

vasti: (Haahtela & Kiiras 2008, s.313) 

 500 brm2  6-7 kk 

 1000 brm2  7-8 kk 

 2000 brm2  8-9 kk 

 5000 brm2  9-11 kk 

Myynti- ja markkinointikulut (MM) 

Myynti- ja markkinointi kuluiksi on arvioitu tässä tutkimuksessa 2 % + ALV 

23 % asuntojen kauppahinnasta. Arvio perustuu täysin tutkijan käsitykseen 

kiinteistövälittäjien palkkioista suurissa kohteissa. 

 MM = MT * 2 %    (13) 

jossa MT asunnon myynnistä saatava  

myyntituotto. 

5.3.3 Asuntojen myynnistä saatavat mahdolliset myyntituotot 

Tutkimuksessa on arvioitu paljonko rakennusliike voi saada myyntituottoja 

myydessään valmiit asunnot loppukäyttäjille. Arvio perustuu uusien asunto-

jen velattomien myyntihintojen selvitykseen, joka tehtiin diplomityön kirjalli-

suusosassa. Tällöin kartoitettiin, että Helsingin esikaupunkialuilla uusien ker-

rostalojen velattomat myyntihinnat olisivat noin 3900 € /hym2. 

 MT = 3900 €/hym2 * hym2    (14) 

 jossa MT Asunnon myynnistä saatava  

myyntituotto 

hym2 Hyötyala, eli huoneala joka voidaan 

myydä 
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5.3.4 Rakennusoikeuden hinnan arviointi 

Kun rakennusliike määrittelee summaa, jonka se on valmis maksamaan ra-

kennusoikeudesta taloyhtiölle, on sen myös huomioitava mahdollinen va-

rainsiirtovero 4 %. Pelkästään rakennusoikeuden myynti ei ole varainsiirto-

veron alaista, mutta varainsiirtoveron perintä on riippuvainen miten raken-

nusoikeus myydään. Jos tontista myydään osuus tai jos rakennusoikeus 

myydään asunto-osakeyhtiön osakkeiden muodossa, on kauppa varainsiir-

toveron alainen. Tästä syystä laskelmissa huomioidaan myös varainsiirtove-

ro. Rakennusoikeudesta voidaan siis maksimissaan maksaa summa, jossa 

huoneistojen myynnistä saaduista tuloista vähennetään rakennuksen lisära-

kennuskustannus ja huomioidaan varainsiirtoveron osuus kauppahinnasta. 

Tontin kauppahinnan saa selvitettyä seuraavalla kaavalla. (Verottaja 2010) 

  

KH = (MT – UH)/ (1+0,04)   (15) 

 jossa KH kauppahinta 

MT asunnon myynnistä saatava myynti-

tuotto 

  UH uudishinta 

5.3.5 Taloyhtiön kannattavuuslaskelma 

Asunto-osakeyhtiön saama lopullinen nettohyöty ei suinkaan ole kauppahin-

ta, jonka taloyhtiö saa rakennusoikeutta myydessä. Taloyhtiön on huomioi-

tava myös muita kuluja, jotka syövät hankkeen kannattavuutta. Taloyhtiön 

saama nettohyöty on riippuvainen pysäköinnin järjestelyn lisäksi tontin omis-

tussuhteesta. Taloyhtiön omistaessa maaperän, jolla rakennukset sijaitsevat, 

voidaan nettohyöty laskea seuraavasti; (Patrikainen et al. 2010) 

NH = KH – PY – S – SP   (16) 

jossa NH nettohyöty 

KH kauppahinta 

PY pysäköinnistä aiheutuvat  

kustannukset vanhalle taloyhtiölle 

S suunnittelu ja muut kustannukset 

SP  sopimuskorvaus 
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Asunto-osakeyhtiön ollessa kaupungin vuokratontilla, lisärakennusoikeuden 

säilyessä taloyhtiön hallinnassa, voidaan taloyhtiön nettohyöty laskea seu-

raavalla kaavalla; (Patrikainen et al. 2010) 

NH = KH – PY – S + TK   (17) 

jossa NH nettohyöty 

KH kauppahinta 

PY pysäköinnistä aiheutuvat  

kustannukset vanhalle taloyhtiölle 

S suunnittelu ja muut kustannukset 

TK  täydennysrakennuskorvaus  

Asunto-osakeyhtiön ollessa kaupungin vuokratontilla, lisärakennusoikeuden 

siirtyessä kaupungin hallintaan, voidaan taloyhtiön nettohyöty laskea seu-

raavalla kaavalla; (Patrikainen et al. 2010) 

 NH = TK - PY – S   (18) 

 jossa NH nettohyöty 

TK  täydennysrakennuskorvaus 

PY pysäköinnistä aiheutuvat  

kustannukset vanhalle taloyhtiölle 

S suunnittelu ja muut kustannukset 

Pysäköinti (PY) 

Pysäköinti voi aiheuttaa myös vanhalle taloyhtiölle poikkeuksellisen suuria 

kustannuksia. Laskelmissa on lähdetty siitä ajatuksesta että taloyhtiön tulee 

lunastaa rakennusliikkeeltä rakennuskustannusten hinnalla autopaikat, jos 

vanhoihin pysäköintipaikkoihin tehdään muutoksia. Vanhassa taloyhtiössä 

on yhteensä 49 autopaikkaa pihalla. 

 PY = kpl * €/ap.   (19) 

jossa PY Pysäköinnistä aiheutuvat  

kustannukset 

€/ap. Pysäköintipaikan kustannus 

  17 000 € /ap. pysäköintihallissa 

  4200 €/ap. maantaso 
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Suunnittelu ja muut kustannukset (S) 

Taloyhtiölle aiheutuu myös suunnittelukustannuksia ja muita kustannuksia 

asemakaavamuutosprosessin aikana. Suunnittelukustannukset kattavat mm. 

erilaiset konsulttipalkkiot, jotka aiheutuvat suunnitteluprosessin aikana. Li-

säksi asunto-osakeyhtiön tulee maksaa kaupungille asemakaavamuutokses-

ta lupakäsittely maksuja ja tontin saattamisesta rakennuskuntoon voi aiheu-

tua lisäkustannuksia. Antti Voutilainen on arvioinut että perustapauksissa 

suunnittelu ja muut kustannukset lisärakentamista suunniteltaessa on noin 

35 000 €. Tätä summaa käytämme tutkimuksen laskelmissa. 

Sopimuskorvaus (SP) ja täydennysrakennuskorvaus (TK) 

Sopimuskorvauksen suuruus on määritelty samalla tavalla kuin se on kirjalli-

suusosan luvussa 3.3.3 Lisärakentamisen haasteet. Kappaleessa on esitetty 

teoria sopimuskorvausten ja täydennysrakennuskorvausten käytännölle Hel-

singin kaupungin alueella.  Asunto-osakeyhtiön omistaessa tontin, ollaan li-

särakennushankkeissa tilanteessa jossa asemakaavaa muutetaan, tällöin 

korvauksen suuruus on 1/3 arvonnoususta. Arvonnousu määritetään ARA:n 

laatiman kerros- ja pientalotonttien enimmäishinnat kerrosneliömetreille tau-

lukon mukaan ja se suhteutetaan kohtuulliseen käypään arvoon. Tällöin ta-

loyhtiö joutuu siis maksamaan kaupungille lisärakennusoikeudesta. Tapauk-

sissa, joissa pysäköinti aiheuttaa poikkeuksellisen suuria kustannuksia van-

halle taloyhtiölle voidaan arvonoususta vähentää pysäköinnin vaikutus. Tut-

kimuksessa tätä käytetään hyväksi pysäköintitapauksessa 1, jossa kaikki 

vanhat pysäköintipaikat joudutaan sijoittamaan uuteen halliin. (Patrikainen et 

al. 2010) 

Jos taloyhtiö on vuokralla kaupungin omistamalla tontilla, rahavirta on päin-

vastainen. Kaupunki maksaa asunto-osakeyhtiölle 1/3 arvonnoususta uuden 

vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä. Tapauksissa, jossa pysäköinti ai-

heuttaa poikkeuksellisen suuria kustannuksia taloyhtiölle, kaupunki voi 

myöntää arvonnousukorvauksia jopa 2/3 arvonnoususta. Tutkimuksessa 

korkeampaa arvonnousukorvausta käytetään hyväksi pysäköintitapauksessa 

1. (Patrikainen et al. 2010) 



83 
 

5.4 Laajentaminen / korottaminen 

5.4.1 Lähtötilanne 

Toisena lisärakentamisen muotona on tutkittu lisäkerrosten rakentamista 

vanhojen 1+3 kerroksisten kerrostalojen päälle. Ideana on ollut että tutkim-

me ensiksi yhden lisäkerroksen (1000 kem2) ja sitten kahden lisäkerroksen 

(2000 kem2) tuomia lisäkerrosneliöitä. Eri vaihtoehtojen vertailun helpottami-

seksi on myös tutkittu sellaisia vaihtoehtoja että, jos lisäkerroksilla saatai-

siinkin rakennusoikeutta lisää 3000 kem2 tai 5000 kem2. Jotta tutkimustulok-

sia voitaisiin helpommin soveltaa muihin lisärakentamiskohteisiin, oletetaan 

että vanhoissa kerrostaloissa ei ole hissejä. Tällöin hissien lisäämisestä ai-

heutuvat kustannukset tulee huomioida kaikkien kerrosten osalta. Asuntojen 

määrän kasvaessa on myös huomioitava uusien asuntojen tarvitsemat 

asunnon ulkopuoliset varastotilat. Varastotilat toteutetaan joko kellaria tehos-

tamalla tai rakentamalla pihalle uusi varastorakennus. Kuvassa 31 on ha-

vainnollistettu lisäkerrosten sijoittumista vanhojen kerrosten päälle. 

 

Kuva 31. Lisäkerrokset voisi sijoittaa vaikka näin vanhojen rakennusten päälle. 

Jokaiselle lisäkerrostapaukselle on myös tehty samaiset viisi herkkyystarkas-

telua pysäköinnille, jotka on tehty uuden rakennuksen kohdalla. Lisäksi on 

tutkittu miten 20 % vähennys uusien pysäköintipaikkojen määrään vaikuttaa 

lopullisen hyödyn suuruuteen. Koska lisäkerroksia on rakennettu suomessa 

todella vähän, ei tutkimuksessa ollut saatavilla kustannusten empiiristä tie-

toa. Tästä syystä diplomityössä tehdään myös herkkyystarkastelu rakennus-
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kustannusten vaihtelulle. Andrei Pancshin vertaili omassa diplomityössään 

yhtä toteutunutta lisäkerroshanketta normaaleihin uudiskohteisiin ja tuli sii-

hen tulokseen että lisäkerroksien kustannukset ovat noin 1,48- kertaiset 

normaaliin uudistuotantoon nähden. Tästä syystä teemme herkkyystarkaste-

lun tapauksille, joissa lisäkerrosten kustannukset ovat 90 %, 100 %, 125 % 

ja 150 % uudisrakennuksen kustannuksista.  

Lisäkerrosten osalta tutkimus tehtiin vain kahdesta tontin omistus- ja lisära-

kennusoikeuden muodosta. Tämä johtuu siitä että kaupunki ei voi lisäkerros-

ten osalta ottaa uutta rakennusoikeutta hallintaansa, sillä lisäkerrokset tule-

vat osaksi vanhaa taloyhtiötä. (Patrikainen et al. 2010) Lisäkerrosten kus-

tannuksiin ei myöskään ole otettu huomioon miten uuden väestönsuojan tai 

vanhan laajentaminen vaikuttaa lisärakennuskustannuksiin. 

5.4.2 Lisärakennuskustannus 

Lisäkerrosten lisärakennuskustannus on määritetty tavoitehinnan avulla. Li-

säksi tavoitehintaan on lisätty hissi-, pysäköinti- ja lisävarastokustannukset 

sekä tulovero, riski, rahoituskulut ja kustannukset jotka aiheutuvat myynnistä 

ja markkinoinnista. (Haahtela & Kiiras 2008, s.89) 

LK = TA + H + P + V + TV + RI+ R + MM (20) 

jossa LK lisärakennuskustannus 

TA tavoitehinta 

H hissien lisäämisestä aiheutuvat 

kustannukset 

P pysäköinti 

V uusien asuntojen varastotilat 

TV tulovero 

RI riskivaraus 

R rahoituskulut 

MM myynti- ja markkinointikulut. 

Tavoitehinta (TA) 

Lisäkerrosten tavoitehinta on määritelty samankaltaisesti kuin uuden raken-

nuksen kohdalla. Pohjana on käytetty asuntosaunallisen kerrostalon paino-

jakaumaa ja alueellista hintatasoa 85. Painojakaumassa on kuitenkin huo-

mioitu se, että kaikki yhteistilat ovat jo olemassa ja yhteistoiminnoistakin on 

jo osa olemassa. Varastojen osuutta on tutkittu omassa laskelmassa. Taulu-
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kosta 4 nähdään lisäkerrosten tilajakauma ja huonealan (hum2) keskimää-

räinen kustannus. (Haahtela & Kiiras 2008, s.157) 

Taulukko 4. Lisäkerrosten tilajakauma ja keskimääräinen huonealan kustannus 
€/hum2. 
Lisäkerrosten tilajakauma ja keskimääräinen Alueen hintataso 85

huonealan kustannus
€ / brm2

Kerrostalo, asuntosauna 100 % 1639,38
Asunnot 92 %

100 % 1641,5 €
keittiö 15 % 1620 €
Kylpyhuone 5 % 2650 €
Löylyhuone 5 % 2490 €
Makuuhuone 40 % 1320 €
Olohuone 20 % 1400 €
Takkahuone 10 % 1920 €
Wc-huone 5 % 2830 €

Yhteistilat 0 %
100 % 0 €

Kerhotila 0 % 1080 €
Kuivaushuone 0 % 1210 €
Pihavarasto 0 % 920 €
Talopesulayksikkö 0 % 1860 €
Varasto 0 % 970 €

Yhteistoiminnot 8 %
100 % 1615 €

Liikenne 75 % 1690 €
Tekniikka 25 % 1390 €
Väestönsuoja 0 % 2200 €  

Lisäkerrosten kohdalla uuden rakennusoikeuden pinta-alajakauma lasketaan 

samaan tapaan kuin uuden rakennuksen osalta. Tosin uusi rakennusoikeus 

(kem2) on sama asia kuin bruttoala (brm2), koska erillisiä kellari- tai ullakkoti-

loja ei ole. Kun nettoalaan on päästy käsiksi, voidaan selvittää lisäkerroksien 

tavoitehinta. Tavoitehinta saadaan selville seuraavan kaavan avulla. (Haah-

tela & Kiiras 2008, s.155–181) 

 TA =( hum2 * €/hum2) – Vähennykset  (21) 

 jossa  hum2 huonealojen summa eli nettoala. 

  €/ hum2 keskimääräinen huonealan  

kustannus. 

Vähennyksillä tässä yhteydessä tarkoitetaan niiden rakennusosien kustan-

nuksia joita lisäkerroshankkeissa ei tarvitse rakentaa. Tämänlaisia raken-

nusosia ovat mm. alueosat ja perustukset, lisäksi näiden osien hanketehtä-

vien osuus on myös huomioitava vähentävänä tekijänä tavoitehintaan. Ra-

kennusosa-arvion vertailutasojen mukaan alueosat maksavat noin 55 €/brm2 

ja perustukset noin 14 €/brm2. Hanketehtävien kustannus on noin 28 % edel-
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lä mainituista rakennusosista.(Haahtela & Kiiras 2008, s. 347) Eli vähennyk-

sien kaava on: 

Vähennykset = (55 €/brm2 * brm2 + 14 €/brm2 * brm2) * (1+ 

28 %)    (22) 

rakennusosa-arvion hintatiedot eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV) joten lo-

puksi kustannuksiin on vielä lisättävä arvonlisävero 23 % (ALV 23 % ). 

Hissit (H) 

Hissien kustannuksia arvioitaessa tehtiin muutama yleistys hissien toteutuk-

sesta: Hissejä ei alun perin taloyhtiössä ole ollut, joten niille ei ole tilavaraus-

ta porraskäytävässä. Uudet hissit sijoitetaan porraskäytävän ulkopuolelle 

(ulos), jolloin porrashuone ja porrassyöksyt joudutaan uusimaa, että ne olisi-

vat yhteen sopivat (esteettömät) uusien hissien kanssa.  Hissien toteutus ja 

kustannukset ovat rakennusliikkeen vastuulla. Tällöin hissien kustannukset 

tulee huomioida rakennusoikeuden kauppahinnassa. 

Hissien kustannusten arviointiin lisäkerroksissa on käytetty apuna Jonne 

Lanton diplomityössä rakennusosa-arvion avulla selvitettyä hissin kustan-

nusarviota. Tutkimuksessa yhden hissin kustannukset olivat noin 230 000 € 

rakennuksessa, jossa oli kolme asuinkerrosta ja yksi kellarikerros. Kustan-

nuksista 3 % kului perustuksiin, 40 % porrashuoneen uusintaan, 32 % ra-

kentamisen johtoon, suunnitteluun ja työmaatehtäviin ja loput 25 % itse his-

siin. Lisäkerrosten aiheuttamaa lisäkustannusta ei laskelmissa huomioida 

erikseen, koska lisäkerrosten tavoitehinta pitää sisällään tavanomaisen his-

siratkaisun uudisrakennuksessa. (Ketterä - hanke 2010) 

Hissien kustannuksiin on mahdollista saada ARA:lta hissiavustusta 50 % ja 

Helsingissä kaupunki myöntää lisäavustuksia 10 % hissien kustannuksista. 

Avustuksia voi saada hissin rakentamisesta aiheutuviin välittömiin kuluihin, 

kuten suunnitteluun, yleiskuluihin, rakennus- ja LVIS-teknisiin töihin sekä itse 

hissien hankintaan. Laskelmissa oletetaan kaikkien hissiin liittyvien kustan-

nusten olevan avustusten alaista, joten avustusten suuruus nousee 60 % 

koko hissin kustannuksista. (ARA 2010/1) Hissien aiheuttamat lisäkustan-

nukset laskettiin seuraavalla tavalla 

 H =( P+ Hi)*kpl*(100 % -60 %)  (23) 

jossa H        hissien aiheuttama lisäkustannus 

P         perustusten osuus kustannuksista, 6900 € 
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Hi        hissin kustannus (1+3krs),223 100 € 

  kpl       hissien kappalemäärä. 

Jonne Lantto on tutkimuksessa laskenut hissien kustannukset arvonlisäve-

rollisina (ALV 23 %). 

Pysäköinti (P) 

 Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

 Uusien asuntojen varastotilat (V) 

Tilajakaumassa ja huonealan keskimääräisessä (€/ hum2) kustannuksessa 

ei ole huomioitu uusien asuntojen tarvitsemaa varastotilaa. Tästä syystä va-

rastojen rakentaminen huomioidaan erillisenä kustannuseränä. Varastojen 

kustannuksia selvitettäessä tutkimme kuinka tehokas nykyinen varastojärjes-

telmä on ja voidaanko nykyisiin kellaritiloihin sijoittaa uusien asuntojen va-

rastot. Rakennusosa-arvio määrittelee asunnon varastotarpeen seuraavasti; 

(Haahtela & Kiiras 2008, s. 151) 

 Irtaimistovarasto+ käytävätila  2-3+1 m2/asunto 
 Ulkovälinevarasto  2 m2/ asunto 

 Lastenvaunuvarasto  0,25–0,5 m2/asunto 

    5,25- 6,5 m2/asunto 

Laskelmissa käytämme varastotarpeen keskiarvoa 5,875 m2/asunto. Vanho-

jen asuntojen (69 kpl) varastotarve; 

 69 kpl * 5,875 m2 =405 hum2 

 Nykyisin varastotilaa 488 hum2  

 Varastotiloja uusille asunnoille (488 – 405) = 83 hum2 

Tutkimuksessa uusien asuntojen keskimääräisenä kokona käytämme 100 

hum2, koska lisärakentamisella toivotaan tuovan alueelle lapsiperheitä ja 

näin ollen suurille asunnoille on tarvetta.  

Uusien kellarivarastojen mahdollinen määrä  

83 hum2 / 5,875hum2 = 14 kpl 
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Näin ollen Lisärakennusoikeutta voidaan rakentaa aina 1400 hum2 asti en-

nen kuin pihalle joudutaan rakentamaan uusi pihavarasto. Varastojen raken-

nuskustannukset ovat seuraavat; (Haahtela & Kiiras 2008, s. 157 ja 257) 

 Pihavarasto                        920 €/ hum2+ ALV 23 %  

 Kellaritilojen uudelleen järjestely              68 €/hum2 +ALV 23 % 

 (tilapinnat ja varusteet uusitaan) 

Varastotilat aiheuttavat seuraavan kustannuksen uudishintaan;  

 V = €/hum2 * hum2 

 jossa €/hum2  Varastotilan kustannus neliöltä 

  hum2  Varaston määrä 

 Tulovero (TV) 

 Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

 Riskivaraus (RI) 

Uudishintaan lasketaan mukaan vielä 5 % riskivaraus tavoitehintaan, sillä li-

säkerroksia on rakennettu niin vähän että empiiristä hintatietoa ei rakentami-

sesta ollut käytettävissä. 

 RI = TA * 5 %   (24) 

 jossa  RI riskivaraus 

  TA tavoitehinta. 

Rahoituskulut (R) 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

Myynti- ja markkinointikulut (MM) 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

5.4.3 Asuntojen myynnistä saatavat mahdolliset myyntituotot 

Uusien asuntojen velattomat myyntihinnat esikaupunkialueilla ovat noin 

3900 € /hym2. Se että ovatko lisäkerroksien myyntihinnat samoja kuin täysin 

uusissa kerrostaloissa on kyseenalaista. Vaikka asunto onkin uutta vastaava 
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sisältä, ei se välttämättä vastaa uudistasoa miljööltään. Tämä voi laskea 

asunnon arvostusta potentiaalisen ostajan silmissä. Tästä syystä laskelmis-

sa on huomioitu 5 % hinnan alennus uudistuotantoon nähden. Tällöin asun-

tojen myyntihinnaksi kertyy noin 3700 € / hym2. 

 MT = (3900 €/hym2 * 95 %) * hym2  (25) 

 jossa MT asunnon myynnistä saatava  

myyntituotto 

  hum2 huonealojen summa eli nettoala. 

5.4.4 Rakennusoikeuden hinnan arviointi 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

5.4.5 Taloyhtiön kannattavuuslaskelma 

Taloyhtiön kannattavuuslaskelma lasketaan täysin samalla lailla kuin uuden 

rakennuksen osalta. 

5.5 Kellarirakentaminen 

5.5.1 Lähtötilanne 

1970-luvulla rakennettiin paljon 1+3 kerroksisia kerrostaloja lähiöihin. Tämä 

tarkoittaa sitä että rakennuksen ensimmäinen kerros on varasto- ja yhteis-

käytössä. Tässä osassa tutkimme mahdollisuutta muuttaa osan tai kaikki 

kellarin varastotilat uusiksi asunnoiksi. Suomen rakennuskokoelmassa asun-

to määritellään mm. seuraavasti. Asuinhuoneen korkeus tulee olla vähintään 

2500mm ja asuinhuoneen ikkunapinta-ala on vähintään 10 % asuinpintalas-

ta. Tutkimuksessa oletamme nämä ja muut määräykset täyttyväksi kellaritilo-

jen muuttamisen jälkeen. Uusi varastotilan tarve järjestetään joko uudelleen 

järjestelemällä jäljellejääviä kellaritiloja tai rakentamalla tarvittavat uudet va-

rastotilat pihalle. Kuvassa 32 on esitetty kellaritilojen muuttaminen asuin 

käyttöön. Asuntojen houkuttelevuuden lisäämiseksi asuntoa on laajennettu 

hieman vanhan vaipan ulkopuolelle ja asuntoihin on lisätty suurehko terassi. 
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Kuva 32. Kellaritiloista voitaisiin saada viihtyisämpiä vaikka laajentamalla rakennuk-
sen vaippaa ja lisäämällä terasseja sekä rajaamalla asunnolle oma piha.  

Taloyhtiössä on suuri kerhotila, joka pystytään suhteellisen pienellä työllä 

muuttamaan asuin- tai toimitilakäyttöön. Tämän jälkeen tutkitaan jos C-talon 

autotallit muutetaan asuinkäyttöön ja siitä tehdään kaksi laskelmaa. Toises-

sa autotallit ovat osakkaiden ja toisessa taloyhtiön omistuksessa. Kolmante-

na, tutkitaan paljonko varastotilasta voidaan muuttaa asuinkäyttöön, niin ett-

ei uutta pihavarastoa tarvitse rakentaa.  Näiden jälkeen tehdään neljä erillis-

tä laskelmaa joissa varastotiloista muutetaan 25 %, 50 %, 75 % ja 100 % 

asuinkäyttöön. Jokaista tapausta tarkastellaan tapauksissa, joissa taloyhtiö 

omistaa tai on kaupungin vuokratontilla. 

Kellarikerroksen osalta laskelmat pohjautuvat Talonrakennusten kustannus-

tiedon korjaushintaan. Korjaushinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka 

tarvitaan vanhan rakennuksen saattamiseen korjaamalla ominaisuuksiltaan 

halutuksi. (Haahtela & Kiiras 2008, s. 96) 

Kellarin osalta tutkimus tehtiin vain kahdesta tontin omistus- ja lisärakennus-

oikeuden muodosta. Tämä johtuu siitä että kaupunki ei voi kellarien osalta 

ottaa uutta rakennusoikeutta hallintaansa, sillä kellarin asunnot tulevat osak-

si vanhaa taloyhtiötä. (Patrikainen et al. 2010) 

Vanhojen tilojen kartoitus 

Kellaritiloja sijaitsee kaikissa kolmessa rakennuksessa. Varastotiloja on 

mahdollista muuttamaan asunnoiksi tarpeen vaatiessa kaikista varastotilois-

ta, lukuun ottamatta nykyistä väestösuojaa. Lisäksi asunnoksi voidaan muut-

taa nykyinen kerhotila. Taulukkoon 5 on kerätty kellaritilojen tilajakauma. 
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Taulukko 5. Nykyisten kellaritilojen tilaluettelo. 
 

Kellaritilat

Kellari 1157,2 hum2
Asunnot

Keittiö
Kylpyhuone
Löylyhuone
Makuuhuone
Olohuone
Takkahuone
WC-huone

Yhteistilat
Kerhotila 125,8 m2
Kuivaushuone 24,8 m2
Pihavarasto 0,0 m2
Talouspesulayksikkö 15,6 m2
Varasto 484,7 m2, josta autotalleja 177,0 m2
Sauna 7,6 m2
pesuhuone 13,4 m2
Wc-huone 7,4 m2
Uima-allasosasto 47,9 m2

Yhteistoiminnot
Liikenne 286,1 m2
Tekniikka 14,0 m2
Väestönsuoja 130,0 m2

 

Kellaritiloista tehdään seitsemän eri tarkastelutapausta, jotka ovat seuraavat. 

1. Kerhotilasta asunnoksi.  

A-talossa on kerhotilaa yhteensä 98 hum2. Tiloissa sijaitsee jo ennestään 

kaksi WC-huonetta ja keittiö. Uusi asunto vaatii varastotiloja yhteensä 

5,875 hum2, jolloin uuden asunnon pinta-alaksi jää noin 92 hum2. 

2. Autotalleista asunnoiksi 

C-talossa sijaitsee yhteensä 10 autotallia, jotka muutetaan asuinkäyt-

töön. Autotallien huoneistoala on noin 177 hum2, jotka muutetaan kah-

deksi uudeksi asunnoksi. Asunnot tarvitsevat yhteensä 11,75 hum2 va-

rastotilaa. Jolloin uusien asuntojen pinta-alaksi jää noin 165 hum2. Kan-

nattavuus laskelma tehdään kahdessa eri tapauksessa 

 2a Taloyhtiö omistaa autotallit 

 2b Osakkaat omistavat autotallit 
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3. Varastoja asunnoksi ilman piharakennusta 

Kolmannessa vaihtoehdossa tutkitaan kuinka paljon nykyisistä asunnois-

ta voidaan muuttaa asuinkäyttöön, niin ettei uutta piharakennusta tarvitse 

rakentaa.  

Nykyinen varastotarve   5,875 hum2 * 69 kpl = 405,4 hum2 

Nykyinen varastotilanne  437,7 hum2  

Asunnoiksi voidaan muuttaa (437,7 -405,4) hum2 = 32,3 hum2 

Asunnon pinta-ala  (32,3 - 5,875) hum2 = 26,4 hum2 

Nykyisiin varastotiloihin voidaan siis rakentaa yksiö, jolloin erillistä piha-

varastoa ei tarvitse rakentaa. 

4. Varastotiloista muutetaan 25 % asuinkäyttöön 

Varastotiloja rakennuksissa on yhteensä 438 hum2, joista väestönsuojaa 

on 130 hum2. Tällöin varastoista voidaan maksimissaan muuttaa asuin-

käyttöön 308 hum2.  

Asunnoiksi muutetaan 25 % 77 hum2 (yksi asunto) 

Lisävaraston tarve  5,875 hum2 

Varastotiloja tarvitaan yhteensä (5,875 + 405,4) hum2 = 411 hum2 

Pihavarastoja tarvitaan  (438 – 77 – 411) hum2 = -50 hum2 

Varastotilojen toteutus: 

Vanhoja varastoja uudelleen järjestellään 361 hum2 

Uusi varastorakennus   50 hum2 

5. Varastoista muutetaan 50 % 

Asunnoiksi muutetaan 50 % 154 hum2 (yksi asunto) 

Lisävaraston tarve  5,875 hum2 

Varastotiloja tarvitaan yhteensä (5,875 + 405,4) hum2 = 411 hum2 

Pihavarastoja tarvitaan  (438 – 154 – 411) hum2 = -127 hum2 

Varastotilojen toteutus: 

Vanhoja varastoja uudelleen järjestellään 284 hum2 

Uusi varastorakennus   127 hum2 

6. Varastoista muutetaan 75 % 

Asunnoiksi muutetaan 75 % 231 hum2 (kaksi asuntoa) 



93 
 

Lisävaraston tarve  11,75 hum2 

Varastotiloja tarvitaan yhteensä (11,75 + 405,4) hum2 = 417 hum2 

Pihavarastoja tarvitaan  (438 – 231 – 417) hum2 = -210 hum2 

Varastotilojen toteutus: 

Vanhoja varastoja uudelleen järjestellään 207 hum2 

Uusi varastorakennus   210 hum2 

7. Varastoista muutetaan 100 % 

Asunnoiksi muutetaan 100 % 308 hum2 (kolme asuntoa) 

Lisävaraston tarve  17,63 hum2 

Varastotiloja tarvitaan yhteensä (17,63 + 405,4) hum2 = 423 hum2 

Pihavarastoja tarvitaan  (438 – 308 – 423) hum2 = -293 hum2 

Varastotilojen toteutus: 

Vanhoja varastoja uudelleen järjestellään 130 hum2 

Uusi varastorakennus   293 hum2 

5.5.2 Lisärakennuskustannus 

Kellariasuntojen lisärakennuskustannus määräytyy korjaushinnan avulla. Li-

säksi korjaushintaan on lisätty pysäköintikustannukset, tulovero, riski, rahoi-

tuskulut ja kustannukset jotka aiheutuvat asuntojen myynnistä ja markki-

noinnista. 

LK = KH + P + V + TV + RI+ R + MM  (26) 

jossa LK lisärakennuskustannus 

KH  korjaushinta 

P pysäköinti 

V uusien asuntojen varastotilat 

TV tulovero 

RI riskivaraus 

R rahoituskulut 

MM myynti- ja markkinointikulut 

 Korjaushinta (KH) 

Korjaushinta määräytyy samaan tapaan, kuten uudispuolella tavoitehinta, ti-

laluettelon avulla. Tilaluettelo muodostuu painojakauman mukaan. Tilaluette-

lossa huomioidaan korjausaste, jonka avulla päästään käsiksi keskimääräi-

seen neliöhintaan (€/hum2). Korjausasteella tarkoitetaan sitä suhteellista 
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osuutta uudishinnasta, joka tarvitaan korjausohjelman mukaisen korjauksen 

suorittamiseen. Korjausaste voidaan määritellä karkeasti seuraavan taulu-

kon mukaan (Haahtela & Kiiras 2008, s. 98) 

10 … 20 %   erittäin vähän korjauksia 

30 … 50 %  vähäisiä korjauksia 

59 … 80 %   korjauksia 

90 … 100 %   perusteellisia korjauksia 

110 … 140 % uusiminen 

Yleensä asuinhuoneen kokonaisvaltainen peruskorjauksen korjausaste on 

noin 60 % tienoilla, jos kantaviin rakenteisiin tai ikkunoihin ei tehdä muutok-

sia. Tästä syystä vaihtoehdossa 1 kerhotila asunnoksi, käytämme 60 % kor-

jausastetta. Muissa tiloissa joudutaan tekemään muutoksia rakennuksen 

vaippaan, lisäämällä muun muassa ikkunoita. Käytämme laskelmissa korja-

usasteena 80 %. (Haahtela & Kiiras 2008, s. 177) Taulukkoon 6 on kerätty 

kummankin korjausasteen keskimääräinen neliöhinta. 

Taulukko 6. Kellaritilojen keskimääräiset korjausneliöhinnat. Korjausasteen ollessa 60 
% ja 80 %. 

KORJAUSASTE 60 %
Tila Painojakauma Uudishinta € Korjausaste % €/hum2
Keittiö 15 % 1620 60 % 972
Kylpyhuone 5 % 2650 60 % 1590
Löylyhuone 5 % 2490 60 % 1494
Makuuhuone 40 % 1320 60 % 792
Olohuone 20 % 1400 60 % 840
Takkahuone 10 % 1920 60 % 1152
Wc-huone 5 % 2830 60 % 1698

Yhteensä 100 % 60 % 984,9 ALV 0%
1211 ALV 23 %

KORJAUSASTE 80 %
Tila Painojakauma Uudishinta € Korjausaste % €/hum2
Keittiö 15 % 1620 80 % 1296
Kylpyhuone 5 % 2650 80 % 2120
Löylyhuone 5 % 2490 80 % 1992
Makuuhuone 40 % 1320 80 % 1056
Olohuone 20 % 1400 80 % 1120
Takkahuone 10 % 1920 80 % 1536
Wc-huone 5 % 2830 80 % 2264

Yhteensä 100 % 80 % 1313,2 ALV 0%
1615 ALV 23 %  
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Korjaushinta lasketaan seuraavan kaavan mukaan: (Haahtela & Kiiras 2008, 

s.173) 

KH = €/ hum2 * hum2   (27) 

jossa KH hankeen korjaushinta 

€ / hum2 keskimääräinen korjausneliöhinta 

hum2 huonealojen summa eli nettoala 

Pysäköinti (P) 

Kellaritiloja hyödyntämällä saadaan kohteessa maksimissaan uutta asuinti-

laa reilut 300 hum2. Tällöin lisäautopaikkojen määrä on maksimissaan 4 au-

topaikkaa (3 paikkaa asukkaille ja 1 paikka vieraille). Tutkimuksessa ole-

tamme, että kaikki paikat pystytään sijoittamaan pihalle maantasoisina ja 

vanhoihin paikkoihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Tavallisesti tavoitehinta pi-

tää sisällä pysäköinnin perustapauksen. Mutta tutkimuksessa otamme pysä-

köinnin kustannukset kuitenkin täysihintaisina, koska korjaushinta ei pidä si-

sällään kaikkia tavoitehinnan kustannuksia. 

 P = kpl * €/ap.   (8) 

jossa P pysäköinnistä aiheutuvat  

kustannukset 

€/ap. pysäköintipaikan kustannus  

4200 € /ap.(Oasmaa 2009) 

Uusien asuntojen varastotilat (V) 

Uusien asuntojen varastotilat toteutetaan joko järjestelemällä vanhoja varas-

totiloja tehokkaammin tai rakentamalla uusi varastorakennus pihalle tai yh-

distelemällä vaihtoehtoja. Varastojen rakennuskustannukset ovat seuraavat; 

(Haahtela & Kiiras 2008, s. 157 ja 257) 

 Pihavarasto                        920 €/ hum2+ ALV 23 %  

 Kellaritilojen uudelleen järjestely              68 €/hum2 +ALV 23 % 

 (tilapinnat ja varusteet uusitaan) 

Varastotilat aiheuttavat seuraavan kustannuksen uudishintaan;  

 V = €/hum2 * hum2    (28) 

 jossa €/hum2  varastotilan kustannus neliöltä 

  hum2  varaston määrä. 
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Tulovero (TV) 

 Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

 Riskivaraus (RI) 

Uudishintaan lasketaan mukaan vielä 5 % riskivaraus tavoitehintaan, sillä 

korjausrakentamisessa voi aina tulla jotain odottamatonta eteen. 

 RI = KH * 5 %   (24) 

 jossa RI riski 

  KH korjaushinta 

Rahoituskulut (R) 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

Myynti- ja markkinointikulut (MM) 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

5.5.3 Asuntojen myynnistä saatavat mahdolliset myyntituotot 

Uusien asuntojen velattomat myyntihinnat ovat esikaupunkialueilla noin 

3900 € /m2. Se että ovatko kellarikerrosten myyntihinnat samoja kuin täysin 

uusissa kerrostaloissa on kyseenalaista. Vaikka asunto onkin uutta vastaava 

sisältä, ei se välttämättä vastaa uudistasoa miljööltään. Tämä voi laskea 

asunnon arvostusta potentiaalisen ostajan silmissä. Verratessa lisäkerrosten 

hintariskiin, joka on 5 %, oletamme että kellarikerroksissa se on vieläkin suu-

rempi. Tästä syystä hintariskiksi arvioimme noin 10 %. Tällöin asuntojen 

myyntihinnaksi kertyy noin 3510 € / m2. 

 MT = (3900 €/m2 * 90 %) * hym2  (29) 

 MT Asunnon myynnistä saatava myyntituotto 

 hym2 Myytävien huonealojen summa 

5.5.4 Rakennusoikeuden hinnan arviointi 

Lasketaan samalla lailla kuin uudessa rakennuksessa. 

5.5.5 Taloyhtiön kannattavuuslaskelma 

Taloyhtiön kannattavuuslaskelma lasketaan täysin samalla lailla kuin uuden 

rakennuksen osalta. 
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5.6 Korjaava rakentaminen 

Tutkimuksen viimeisessä osassa tutkitaan lisärakentamisen korjaavan ra-

kentamisen muotoa. Tämä poikkeaa huomattavasti edellisistä tapauksista, 

koska laskelmissa ei lähdetä liikkeelle taloyhtiön saamasta nettohyödystä.  

Korjaavan rakentamisen osassa tutkitaan kosteatila-moduulin sijoittamista 

rakennuksen kylkeen ja moduulin kustannuksia vertaillaan perinteisen putki-

remontin kustannuksiin. 

Kosteatila-moduulilla tarkoitetaan sellaista yksikköä johon on sijoitettu asun-

non kosteat tilat nykyisen vaipan ulkopuolelle. Vanhat märkätilat muutetaan 

vaatehuoneeksi tai muuhun käyttöön, asunnon pohjasta riippuen. Käyttämäl-

lä uutta kosteantila-moduulia saavutetaan useita hyötyjä ja etuja. (Mäkinen 

2008) 

- Menetelmän avulla pystytään nostamaan vanhojen asuntojen tasoa ja li-

säämään huoneistoalaa  huoneiston arvo nousee 

- Perusparannusurakka nopeutuu  asukkaita häiritsevä rakennustyö voi 

vähentyä viikoista tunteihin. 

- Korjauksen yhteydessä uudistettavat talotekniset ratkaisut alentavat 

merkittävästi rakennuksen tulevia käyttökuluja. 

Kostetila-moduuli kalustetaan jo tehdasolosuhteissa arkkitehti- ja LVIS-

suunnittelun edellyttämillä kalusteilla. Vain kerrosten väliset liitokset ja kyt-

kennät rakennuksen verkostoihin tehdään työmaalla. Kosteatila-moduuli 

koostuu betonisista ala- ja välipohjista sekä teräslevyistä tehdyistä seinä- ja 

kattokaseteista. Elementti voidaan päällystää halutulla pinnoitteella, joka so-

pii arkkitehtonisesti kohteeseen. Moduulin valmis hormitila sisältää tarvitta-

essa LVIS-tekniikan. Edellä mainitun laisia valmistilaelementtejä on toteutet-

tu muutamia Suomessa. Forssassa tehtiin aiheesta tutkimusprojekti, jossa 

kunnan vuokratalon putkiremontti toteutettiin onnistuneesti valmistilaelemen-

teillä. Lopputulokseen Forssassa oli tyytyväisiä niin asunnon käyttäjät kuin 

kaupungin puolelta hankkeessa mukana olleet. (Mäkinen 2008) 

Tässä tutkimuksessa kosteatila-moduuliin ei laadita omia laskelmia, sillä tut-

kimuksessa saatiin käyttöön Ma Professori Arto Saaren vastaavat laskelmat 

vuodelta 2008. Laskelmat on toteutettu Rakennusosa-arvion (ROA) avulla 

(Haahtela & Kiiras 2008, s. 191–332). Rakennusosa-arviossa kosteatila-
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moduulihanke eriteltiin Talo 2000- nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin ja 

niiden määrät mitattiin ROA-menettelyn ohjeiden mukaisesti. Rakennusosa-

arvion hinnat ovat arvonlisäverottomia, jolloin laskelmiin on lopuksi lisättävä 

nykyisin käytössä oleva arvonlisäprosentti 23 %. Pohjavesiviemärin kustan-

nusten arvioinnissa käytettiin Aalto-yliopiston Ketterä-projektin kustannustie-

toja. Karkeasti arvioituna pohjavesiviemäriremontin kustannukset ovat noin 

35 €/hum2 (sis. ALV 23 %). Kustannukset sisältävät; kaivannot, täytöt jäte- ja 

käyttövesiverkoston uusinnan, työmaapalvelun ja – johdon, työmaakatteen, 

rakennuttamisen ja suunnittelukustannukset.  

Tutkimuksen kosteatila-moduuli on kooltaan 7 hum2 ja siihen on sijoitettu 

uusi kylpyhuone ja sauna. Lisäksi kosteatila-moduulin yhteydessä muute-

taan vanha kylpyhuone (5 hum2) vaatehuoneeksi ja uusitaan parvekeraken-

teet (8,5 m2). Taulukossa 7 on esitetty Arto Saaren laatima rakennusosa-

arvio kosteatila-moduulista ja muista tarvittavista korjauksista, päivitettynä 

uudelle arvonlisäprosentille (22 %  23 %). 
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Taulukko 7. Rakennusosa-arvio kosteatilamoduulista. 

RAKENNUSOSA-ARVIO, KOSTEATILA-MODUULI
Valmistilaelementti 7m2

Vanha kylpyhuone vaatehuoneeksi 5 m2

Parvekkeen uusinta 8,5 m2

Laskelmat 3 kerroksiseen taloon.

Uusi kph ja sauna tilaelementtina ja vanha kph vaatehuoneeksi: määrä yks €/yks €
KPH:n muutos vaatehuoneeksi 15 m2 300 4500
Maankaivu 11 jm 24 264
Maankaivu 11 m2 6 66
Täyttö 11 jm 35 385
Täyttö 11 m2 14 154
Salaojitus 11 m2 9 99
Anturat 11 m2 35 385
Perusmuuri 11 jm 111 1221
Maanvarainen laatta 11 m2 25 275
Vanhan elementin ulkokuoren pulttaus sisäkuoreen 20 m2 22 440
Aukon teko ulkoseinään 7 m2 315 2205
Teräsrunko 1200 kg 2,8 3360
Parvekelaatta 43 m2 92 3956
Parvekkeen kaide 18 jm 195 3510
Parvekkeen lasitus 25 m2 195 4875
Parvekkeen kevytrakenteinen katos 9 m2 65 585
Tilaelementti (7 asm2) 3 kpl 9000 27000
Ulkoseinän lämmöneriste 95 m2 12 1140
Polttomaalattu pelikasetti 95 m2 81 7695
Yläpohjarakenne, itsekantava 11 m2 78 858
Räystäsrakenne 11 jm 55 605
Vesikate, bitumikermi 11 m2 53 583
Tuloilmakone 1 kpl 3750 3750
Poistoilmakone 1 kpl 2400 2400
Putkiliitokset (arvio) 1 erä 2000 2000
yht. 72311

Rakennuttaminen 7,8 % 5640
Rakennussuunnittelu 6,2 % 4483
Työmaakate 14 % 10124
Rakentamisen johtotehtävät 33 m2 48 1584
Työmaatehtävät 33 m2 56 1848
Yht. 23679

Yhteensä 95990

ALV 23 % 22078

YHTEENSÄ 118068
39356 € / Asunto

Pohjavesiviemärit ja runkovesiputket 75 m2 35 2625 € / Asunto

Kosteatila-moduuli + pohjavesiviemärit ja runkovesiputket 41981 € / Asunto 

Kuten taulukosta 7 nähdään, uuden kylpyhuoneen ja saunan sijoittaminen 

sekä vaatehuoneen tekeminen vanhoihin kylpyhuonetiloihin ja parvekkeen 

uusinta maksavat yhdelle asunnolle noin 42 000 €.  
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6 LASKENNAN TULOKSET 

6.1 Yleisesti 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin yksityisen asunto-osakeyhtiön mahdolli-

suuksia saada ansioita myymällä rakennusoikeutta eri lisärakennusmalleis-

sa. Lisärakennusmalleina käytettiin uutta rakennusta, lisäkerroksia ja kellari-

tilojen muuttamista asuinkäyttöön. Asunto-osakeyhtiön saamaan ansion suu-

ruuteen arvioitiin vaikuttavan oleellisesti pysäköintiratkaisut ja lisärakennus-

oikeuden määrä, tästä syystä näistä tehtiin herkkyystarkastelu. Lisäkerros-

ten osalta tehtiin lisäksi tarkastelu rakennuskustannusten vaihtelulle, johtuen 

empiiristen kustannustietojen puuttumisesta. Jokaisessa tapauksessa teh-

dään myös vertailu tontin omistussuhteelle ja sen vaikutuksesta taloyhtiön 

saamaan hyötyyn. Vuokratontilla ei kuitenkaan oteta huomioon tontin vuok-

ran muutosta lopulliseen nettohyötyyn pitkällä ajan tähtäimellä. 

Suomen lain mukaan väestönsuoja tulee rakentaa tonteille jossa on vakitui-

sessa käytössä yli 600 kerrosneliötä. Väestönsuojan kustannukset on lasket-

tu mukaan uuden rakennuksen kohdalla, mutta muissa tapauksissa laskel-

miin sitä ei ole otettu huomioon.  

Lisäksi tutkimuksessa otettiin esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa putkire-

montti märkätila-moduulilla, joka sijoitetaan vanhan rakennusvaipan ulko-

puolelle. Märkätila-moduulin kustannuksia vertaillaan perinteiseen putkire-

montin kustannuksiin. 

6.2 Uusi rakennus 

6.2.1 Lähtötilanne 

Uudessa rakennuksessa tutkittiin neljää eri lisärakennusoikeusmäärää ja 

pysäköinnin vaikutusta lopulliseen asunto-osakeyhtiön saamaan netto-

hyötyyn. Tutkittavat kerrosneliömetrimäärät olivat 2060, 2500, 3000 ja 5000 

kem2. Pysäköinnin vaikutusta tutkittiin viidessä eri tapauksessa, jotka ovat 

seuraavat; 
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1. Uudet asunnot         100 % pysäköintihallissa 
Vanhat asunnot         100 % pysäköintihallissa 

2. Uudet asunnot           100 % pysäköintihallissa 
Vanhat asunnot 100 % pihalla, vaatii uudelleen järjestelyn         

pihalla 

3. Uudet asunnot          100 % pysäköintihallissa 
   Vanhat asunnot          100 % pihalla, ei uudelleen järjestelyä 

4. Uudet asunnot          100 % pysäköintihalli 
Vanhat asunnot           50 % pysäköintihalli 

             50 % pihalla 

5. Uudet asunnot           100 % pihalla 
       Vanhat asunnot           100 % pihalla, ei uudelleen järjestelyä 

Lisäksi tutkittiin miten 20 % vähennys uusien pysäköintipaikkojen määrään 

vaikuttaa lopullisen hyödyn suuruuteen. Nettohyötyä on tutkittu kahdessa eri 

tapauksessa; toisessa rakennuspohjan omistaa taloyhtiö ja toisessa taloyh-

tiö on kaupungin vuokratontilla. Vuokratontilla on vielä kaksi eri vaihtoehtoa 

lisärakennusoikeuden hallinnasta. Toisessa rakennusoikeuden hallinta siir-

tyy kaupungille ja toisessa se säilyy asunto-osakeyhtiöllä. 

6.2.2 Taloyhtiön saama nettohyöty 

Taulukossa 8 on esitetty taloyhtiön saama nettohyöty eri pysäköinti- ja ker-

rosalatapauksissa. Taulukkoon on myös eritelty tontin omistussuhteen vaiku-

tus nettohyödyn suuruuteen. Taulukossa on esitetty kaksi erilaista lisäraken-

nustapausta kaupungin vuokratontilla. Ensimmäisessä lisärakennusoikeu-

den hallinta säilyy taloyhtiöllä, jolloin se on oikeutettu myymään sen kolman-

nelle taholle ja saa kaupungilta täydennysrakennuskorvauksen. Toisessa li-

särakennusoikeuden hallinta siirtyy kaupungille vuokrasopimuksen muutok-

sen yhteydessä, jolloin kaupunki vastaa lisärakennusoikeuden myynnistä. 

Tällöin taloyhtiö saa lisärakennusoikeudesta vain kaupungin maksaman täy-

dennysrakennuskorvauksen. 
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Taulukko 8. Taloyhtiön saama nettohyöty uuden rakennuksen osalta, eri pysäköinti- ja 
lisäkerrosalatapauksissa. 

 
UUSI RAKENNUS

KERROSALAN LISÄYS 2060
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er Vuokratontti s er
tapaus kem2 € 1 2

1 2060 880 000 1,00 1 580 000 1,80 1,80 -160 000 -1,18 -1,18
2 2060 1 500 000 1,71 1 860 000 2,12 1,24 110 000 0,13 0,07
3 2060 1 710 000 1,95 2 060 000 2,35 1,20 320 000 0,36 0,19
4 2060 1 300 000 1,48 1 650 000 1,88 1,27 -200 000 -1,23 -1,15
5 2060 2 000 000 2,28 2 350 000 2,68 1,18 320 000 0,36 0,16

KERROSALAN LISÄYS 2500
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er Vuokratontti s er
tapaus kem2 € 1 2

1 2500 1 250 000 1,43 2 100 000 2,40 1,68 -10 000 -1,01 -1,01
2 2500 1 880 000 2,14 2 300 000 2,62 1,22 190 000 0,22 0,10
3 2500 2 080 000 2,37 2 510 000 2,86 1,21 390 000 0,44 0,19
4 2500 1 670 000 1,90 2 100 000 2,40 1,26 -120 000 -1,14 -1,07
5 2500 2 430 000 2,77 2 860 000 3,26 1,18 390 000 0,44 0,16

KERROSALAN LISÄYS 3000
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er Vuokratontti s er
tapaus kem2 € 1 2

1 3000 1 310 000 1,49 2 690 000 3,07 2,05 160 000 0,18 0,12
2 3000 1 930 000 2,20 2 810 000 3,20 1,46 270 000 0,31 0,14
3 3000 2 140 000 2,44 3 010 000 3,43 1,41 480 000 0,55 0,22
4 3000 1 730 000 1,97 2 610 000 2,98 1,51 -40 000 -1,05 -1,02
5 3000 2 560 000 2,92 3 440 000 3,92 1,34 480 000 0,55 0,19

KERROSALAN LISÄYS 5000
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er Vuokratontti s er
tapaus kem2 € 1 2

1 5000 2 600 000 2,97 5 030 000 5,74 1,93 840 000 0,96 0,32
2 5000 3 220 000 3,67 4 800 000 5,47 1,49 610 000 0,70 0,19
3 5000 3 430 000 3,91 5 010 000 5,71 1,46 820 000 0,94 0,24
4 5000 3 020 000 3,44 4 600 000 5,25 1,52 310 000 0,35 0,10
5 5000 4 130 000 4,71 5 710 000 6,51 1,38 820 000 0,94 0,20

Tontti 1 Lisärakennusoikeus asunto-osakeyhtiön hallinnassa
Tontti 2 Lisärakennusoikeus kaupungin hallinnassa
s Suhdeluku. Nettohyötyä verrataan uuden rakennuksen todelliseen asemakaava-

muutokseen 2060 kem2, pysäköintitapaus 1
er Suhdeluku. Vuokratontin nettohyötyjä verrataan saman tapauksen nettohyötyyn

asunto-osakeyhtiön omistaessa tontti.
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Taulukosta 8 voidaan nähdä, että jo pienimmällä lisäkerrosneliömäärällä yh-

distettynä kalleimpaan pysäköintitapaukseen päästään lähelle miljoonan eu-

ron (880 000 €) tuottoa, taloyhtiön omistaessa tontti. Vuokratontilla (vuokra-

tontti 1) taloyhtiöllä on mahdollista saada jopa 20–40 % parempia tuottoja, 

jos lisärakennusoikeuden hallinta pysyy taloyhtiöllä. 

Jos vuokratontilla lisärakennusoikeuden hallinta on siirtynyt kaupungille, jää 

taloyhtiön saama nettohyöty suhteellisen pieneksi, pienimmillä lisäker-

rosaloilla jopa negatiiviseksi. Arvonnousukorvaus ei näytä kompensoivan 

kalliita pysäköintikustannuksia, vaikka korvausta onkin korotettu pysäköinti-

tapauksessa 1. Lisärakentaminen näyttäisi tulevan tarpeeksi kannattavaksi 

vasta lisärakennusoikeuden ollessa yli 5000 kem2 lisärakennusoikeuden ol-

lessa kaupungin hallinnassa. Helsingin kaupunki on kuitenkin tehnyt periaa-

tepäätöksen, että se on valmis antamaan täydennysrakennuskorvauksen 

kokonaisuudessaan taloyhtiölle, jos pysäköintiratkaisut vievät hankeen ne-

gatiivisen puolelle. 

Lisärakentaminen näyttäisi olevan kaikista kannattavinta poikkeuksetta sel-

laisilla vuokratonteilla joissa lisärakennusoikeus säilyy asunto-osakeyhtiöllä. 

Tällöin taloyhtiö saa rakennusliikkeeltä rakennusoikeuden kauppahinnan li-

säksi kaupungilta täydennysrakennuskorvausta, joka on sidottu lisäraken-

nusoikeuden määrään.  

Taulukon er-sarakkeessa on esitetty tontin omistussuhteen vaikutuksesta 

nettohyödyn suuruuteen. Sarakkeesta nähdään, että arvonnoususta johtuva 

sopimuskorvaus vaikuttaa lopullisen hyödyn suuruuteen. Taloyhtiön omista-

essa tontti, joudutaan maksamaan sopimuskorvauksia kaupungille arvon-

nousun ollessa yli 840 000 € ja vuokratontilla kaupunki maksaa taloyhtiölle 

korvauksia maan arvonnoususta. Taulukosta 8 nähdään että kalliit pysäköin-

tiratkaisut korottavat oleellisesti kahden vaihtoehdon eroa. Pysäköintitapa-

uksessa 1 nähdään että vuokratontilla 1 voidaan saada lähes kaksinkertaisia 

tuottoja ja pysäköintitapauksessa 3 1,3–1,5 kertaisesti. Vuokratonteilla Hel-

singissä arvonnoususta aiheutuvaa korvausta voidaan korottaa sellaisissa 

tapauksissa, joissa päädytään kalliisiin pysäköintiratkaisuihin. Tämä kasvat-

taa oleellisesti omistusmuodon eroa, pysäköintitapauksissa 1. Mielenkiintois-

ta on että eroavaisuudet kasvavat kerrosalan kasvaessa yli 2500 kem2. Tä-

mä johtuu siitä että Helsingin kaupunki perii sopimuskorvauksia vasta jos 

tontin arvonnousu on yli 840 000 €. Käytännössä tämä tarkoittaa Helsingin 



104 
 

esikaupunkialueilla, että sopimuskorvauksia aletaan periä vasta kun lisära-

kennusoikeus on yli 2700 kem2. Kallis pysäköintiratkaisu on mahdollista 

myös huomioida yksityisellä tontilla arvonnousua alentavasti. Kalliin pysä-

köintiratkaisun huomioiminen yksityisen tontin pysäköintitapauksessa 1 suu-

rilla lisäkerrosaloilla, kasvattaisi taloyhtiön saamaa nettohyötyä noin 6 %, jo-

ka kaventaisi hieman kahden vaihtoehdon väliä. Mutta kaiken kaikkiaan lisä-

rakentaminen näyttäisi olevan huomattavasti kannattavampaa kaupungin 

vuokratonteilla, lisärakennusoikeuden ollessa taloyhtiön hallinnassa, kuin ta-

loyhtiön omistaessa tontin itse. 

Taulukkoon on lisätty suhdeluku (s) sarake, joka ilmaisee nettohyödyn suu-

ruuden suhteessa todelliseen asemakaavamuutokseen, 2060 kem2 pysä-

köintitapauksessa 1. Kerrosalan kasvaessa 2,5 kertaiseksi nettohyöty talo-

yhtiön omistaessa tontin melkein viisinkertaistuu ja vuokratontilla lisäraken-

nusoikeuden ollessa taloyhtiöllä, nettohyöty on jopa 6,5 kertainen haettuun 

asemakaavamuutokseen nähden. Jos lisärakennusoikeuden hallinta on siir-

tynyt kaupungille vuokratontilla, ei edes 5000 kem2 lisärakennusoikeuden 

määrä yhdistettynä edullisimpaan pysäköintiratkaisuun yllä pienimmän ja 

kalleimman ratkaisun nettohyötyyn taloyhtiön omistaessa tontin.  

Kuvassa 33 on esitetty taloyhtiön saaman nettohyödyn kehitys lisäker-

rosalan kasvaessa, huomioiden pysäköintiratkaisun vaikutus molemmilla 

tontin omistusmuodoilla. Taloyhtiön omistaessa tontti nähdään että netto-

hyödyn kehitys on tasaista eri pysäköintitapausten välillä. Nettotuoton nou-

sun kehityksessä nähdään myös paikallinen hidastuminen 3000 kem2 koh-

dalla, johtuen siitä että tällöin ylitetään juuri vapaan rakentamisen raja. So-

pimuskorvauksia aletaan periä kun lisärakennusoikeus ylittyy 2700 kem2.  

Taloyhtiön omistaessa tontin, hyödyn maksimoimiseksi taloyhtiön kannattaa 

siis suunnitella lisärakentaminen, niin että sen ei tarvitse maksaa sopimus-

korvauksia tai rakentaa niin paljon lisäalaa että se kompensoi tarpeeksi so-

pimuskorvausta. Vuokratontilla, lisärakennusoikeuden hallinnan ollessa talo-

yhtiöllä, nähdään että pysäköintitapauksessa 1 nettohyödyn kehitys on eri-

lainen kuin muissa tapauksissa. Tämä johtuu siitä että kalliissa pysäköinti-

ratkaisuissa voi saada korotettua korvausta joka kertaantuu neliömäärien 

mukaan.  
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Kuva 33. Kerrosalan määrän vaikutus nettohyödyn määrään eri pysäköintitapauksissa 
kummassakin tontin omistusmuodossa. 
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Jos vuokratontilla lisärakennusoikeuden hallinta on siirtynyt kaupungille, 

nähdään että, kalliit pysäköintiratkaisut ja pienet lisäkerros alat vievät hank-

keen kannattamattomaksi. Lisärakennusoikeuden kasvaessa kallein pysä-

köintiratkaisu nousee muita vaihtoehtoja kannattavammaksi. Tämä johtuu 

korotetusta arvonnousukorvauksesta, joka on riippuvainen lisärakennusoi-

keuden määrästä. Kuvaajasta nähdään myös että pysäköintitapauksessa 3 

ja 5 käyrät ovat samanlaiset ja nettohyödyn suuruus on sama. Tämä johtuu 

siitä että tapauksissa vanhojen pysäköintipaikkojen järjestely hoidetaan sa-

malla lailla. 

6.2.3 Pysäköinnin vaikutus 

Taloyhtiön saamaan nettohyödyn suuruuteen vaikuttaa oleellisesti lisäker-

rosalan määrä ja pysäköinnin toteutus. Kuvaan 34 on kerätty diagrammit eri 

pysäköintitapauksille ja kerrosneliömetrimäärille kummassakin tontin omis-

tusmuodossa.  

Kuvasta 34 nähdään kuinka kalliit pysäköintiratkaisut (tapaus 1 ja 4) vievät 

nettohyötyä oleellisesti alas. Ero korostuu entisestään yksityisellä tontilla, 

jossa arvonnousukorvaus ei kompensoi kalliita pysäköinnin kuluja, kuten ta-

pahtuu vuokratonteilla. Vuokratontilla nähdään, että suurilla lisäkerrosne-

liömetrimäärillä kallein pysäköintitapaus voi tulla pintapaikoitusta kannatta-

vammaksi johtuen korotetusta arvonnousukorvauksesta. Tällöin eivät vanhat 

asukkaat ainoastaan saa enemmän taloudellista hyötyä vaan saavat myös 

autonsa lämpimään pysäköintihalliin. Tapauksessa jossa asunto-osakeyhtiö 

on kaupungin vuokratontilla ja lisärakennusoikeuden hallinta on siirtynyt 

kaupungille, nähdään miten paljon vanhojen pysäköintipaikkojen toteutus 

vaikuttaa kokonaisnettohyötyyn. Heti jos vanhoja paikkoja joudutaan sijoit-

tamaan uuteen halliin, pienenee lopullinen nettohyöty oleellisesti. Tosin py-

säköintitapauksessa 1 kerrosalan kasvaessa kannattavuus nousee, johtuen 

korotetusta täydennysrakennuskorvauksesta. 
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Kuva 34. Taloyhtiön nettohyödyn suuruuteen vaikuttaa pysäköinnin ja kerrosne-
liömäärän lisäksi tontin omistus- ja lisärakennusoikeuden hallintasuhde. 
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Kuvassa 35 on esitetty mitä nettohyödyn käyrille tapahtuu eri pysäköintivaih-

toehdoissa jos uusien pysäköintipaikkojen määrää lasketaan 20 %. Helsin-

gin kaupunki on tehnyt tutkimuksia onko tietyissä tapauksissa mahdollista 

vähentää pysäköintimäärää, jos alueella on hyvä julkinen liikenne. 

 
Kuva 35. Uusia pysäköintipaikkoja vähennetään 20 %. 

Kuvasta 35 nähdään kuinka 20 % vähennys uusien pysäköintipaikkojen 

määrään vaikuttaa korottavasti nettohyödyn suuruuteen. Pysäköintitapauk-

sessa 5, jossa kaikki pysäköintipaikat pystytään toteuttamaan pihalle, on 

hyöty merkitsemättömän pieni. Prosentuaalisesti suurimpia hyötyjä pysä-
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köinnin vähentämiseen saavat taloyhtiöt jotka omistavat tontin, jolla raken-

nukset sijaitsevat. Tällöin nettohyöty kasvaa noin 3 – 6 % pysäköinnin toteu-

tuksesta riippuen. Vuokratontilla, jolla lisärakennusoikeus on säilynyt taloyh-

tiöllä, hyöty pyörii noin 2- 3 %. Kolmannessa tapauksessa, jossa vuokraton-

tin lisärakennusoikeus on siirtynyt kaupungille, ei uusien pysäköintipaikkojen 

määrän vähentymistä ole tutkittu, koska nettohyödyn suuruus ei ole riippu-

vainen siitä. 

Käyristä nähdään myös että pysäköintiratkaisulla on oleellinen vaikutus net-

tohyödyn suuruuteen. Nettohyödyn suuruus voi olla yli kaksinkertainen hal-

vimman ja kalleimman pysäköintivaihtoehdon välillä. Kuvassa 36 on esitetty 

pysäköintikustannusten osuus kokonaisrakennuskustannuksista lisäkerros-

neliöiden ollessa 2060 kem2. 

 
Kuva 36. Pysäköinnin osuus rakennuksen kokonaiskustannuksista eri pysäköintitapa-
uksissa, lisärakennusoikeus 2060 kem2. 

Kalleimmassa pysäköintitapauksessa pysäköinnin osuus kustannuksista on 

noin 21 % ja halvimmillaan vain 2 %. Erityisen kallista taloyhtiölle on lunas-

taa pysäköintipaikkoja uudesta hallista. Kalliimmillaan vanhojen pysäköinti-

paikkojen rakentaminen maksaa noin 14 % uusien rakennuksien kokonais-

kustannuksista. Lunastettavien pysäköintipaikkojen osuus kokonaiskustan-

nuksista pienenee luonnollisesti lisärakennusoikeuden kasvaessa, sillä van-

hojen paikkojen määrä ei lisäänny. 



110 
 

6.2.4 Myytävän kerrosalan arvo 

Jakamalla taloyhtiön saama lopullinen nettohyöty myytävälle kerrosalalle, 

nähdään onko joku tapaus merkittävästi toista parempi. Kuvassa 37 on esi-

tetty nettohyöty jaettuna myytäville kerrosneliömetreille kummassakin tontin 

omistusmuodossa. Myytävällä kerrosalalla tarkoitetaan sitä alaa jolle lisära-

kennusoikeutta haetaan, eli 2060, 2500, 3000 tai 5000 kem2. 

 
Kuva 37. Taloyhtiön saama nettohyöty jaettuna myytävälle rakennusoikeudelle, kussa-
kin tontin omistus- ja lisärakennusoikeuden hallintamuodossa. 
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Kuvan 37 diagrammit ovat oleellisesti erilaiset kuin kuvassa 34. Diagrammit 

ovat lähempänä toisiaan ja eroavaisuudet ovat pienempiä kuin kokonaisnet-

tohyödyssä. Tosin jos lisärakennusoikeuden hallinta on siirtynyt kaupungille, 

diagrammin muoto on oleellisesti erilainen. Tämä johtuu siitä, että diagram-

missa näkyy ainoastaan vanhojen paikkojen pysäköinnin vaikutus, eikä sitä 

ole herkistetty millekään muulle. Tämä korostaa ainoastaan sitä että vanhan 

taloyhtiön on kallista lunastaa paikkoja uudesta hallista. Yksityisellä tontilla 

suuremmat kerrosalat ovat suhteessa heikommin tuottavia kuin pienemmät 

alat. Tämä johtuu siitä että lisäkerrosalan ollessa yli 2700 kem2 taloyhtiö jou-

tuu maksamaan sopimuskorvauksia kaupungille arvonnoususta. Vuokraton-

tilla diagrammit muodostavat täysin erilaisen kuvaajan. Kallis pysäköinti voi 

tuottaa hyötyä enemmän korotetun korvauksen ansiosta ja pysäköintitapa-

uksessa 3 kaikkien kerrosalojen suhteellinen arvo on yhtä suuri. Tämä joh-

tuu siitä että taloyhtiön vanhat paikat pysyvät entisillä paikoillaan kuten tapa-

uksessa 5, jolloin taloyhtiö ei joudu lunastamaan kalliita pysäköintipaikkoja. 

6.2.5 Hyöty vanhoille asukkaille 

Se mikä todella konkretisoi taloyhtiön todellisen taloudellisen hyödyn, on ja-

kaa nettotulot vanhojen hyötyneliöiden kesken eli huonealan, joka on asuk-

kaiden omistuksessa. Kuvassa 38 on esitetty nettohyöty jaettuna vanhalle 

hyötyalalle, kussakin tontin omistus- ja lisärakennusoikeuden hallintamuo-

dossa. Sama nettohyöty, joka jaettiin edellisessä kappaleessa myytävällä 

kerrosalalla, jaetaan nyt vanhalla hyötyalalla. Hyötyalaa As Oy Yliskyläntie 

4:ssä on yhteensä 3925 hym2. 

Asukkaan saama nettohyöty vaihtelee suunnattomasti eri pysäköintiratkai-

sun ja lisärakennusmäärän vaihdellessa. Huonoimmillaan uuden rakennuk-

sen osalta asukas voi saada hyötyä noin -50 €/ hym2 jolloin asukas joutuu it-

se maksamaan osan pysäköinnin järjestelystä, tämä siis vain sellaisissa ta-

pauksissa jossa vuokratontilla lisärakennusoikeus on siirtynyt kaupungille. 

Tällöin pienillä lisäkerrosaloilla yhdistettynä kalliisiin pysäköintiratkaisuihin on 

lisärakennushanke kannattamaton. Parhaimmillaan asukas voi saada jopa 

1455 €/hym2 jos lisärakennusoikeus säilyy taloyhtiöllä. Hyöty olisi aina vaan 

isompi mitä enemmän lisärakennusoikeutta olisi. Tosin suuri määrä lisära-

kennusoikeutta voi olla haastavaa tai mahdotonta sijoittaa tontille ja raja tu-

lee aina jossain vaiheessa vastaan.  
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Kuva 38.  Taloyhtiön saama nettohyöty haettuna vanhalle hyötyalalle, kussakin tontin 
omistus- ja lisärakennusoikeuden hallintamuodossa. 

Lisärakennushankkeisiin lähdetään usein silloin kun taloyhtiöillä on edessä 

suuria peruskorjauksia, kuten julkisivu- tai putkiremontti. Diplomityön kirjalli-

suusosassa putkiremontin keskimääräiseksi kustannukseksi arvioitiin noin 

460 € /hym2 Helsingissä. Jos taloyhtiön tavoitteena on kattaa koko putkire-

montin kustannukset lisärakentamisella, kuulostaa se haastavalta muttei 
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mahdottomalta. Jos, taloyhtiön nettohyöty koostuu ainoastaan kaupungilta 

saatavaan täydennysrakennuskorvaukseen voi putkiremontin kustannusten 

kattaminen olla vaikeaa. Käytännössä tämä onnistuu vain tapauksissa, jossa 

suurella tontilla on pieni taloyhtiö ja tontille haetaan paljon lisärakennusoike-

utta. Tällöin lisärakennusoikeuden määrän on liikuttava lähellä 10 000 kem2. 

Vuokratontilla, jossa rakennusoikeuden hallinta on säilynyt taloyhtiöllä, pys-

tytään putkiremontti kattamaan jo pienilläkin lisäkerrosaloilla. Lisäkerrosalan 

ollessa yli 2500 kem2 pystytään putkiremontin kustannukset kattamaan kai-

kissa pysäköintivaihtoehdoissa. Taloyhtiön omalla tontilla pysäköintiratkaisut 

vaikuttavat oleellisesti lisärakennushankeen kannattavuuteen. Edullisilla py-

säköintiratakisuilla lisärakentamista tulisi toteuttaa noin 2500 kem2, jotta put-

kiremontista ei syntyisi asukkaille kustannuksia. Jos kuitenkin lisäkerrosalaa 

ei pystytä nostamaan tarpeeksi suureksi tai jos vanhoja pysäköintipaikkoja ei 

pystytä säilyttämään vanhoilla pihapaikoilla on realistista saada lisärakenta-

misesta noin puolet putkiremontin kustannuksista. 

6.3 Laajentaminen / korottaminen 

6.3.1 Lähtötilanne 

Laajentamisen / korottamisen osassa tutkittiin lisäkerrosten rakentamista 

vanhojen 1+3 kerroksisten talojen päälle. Lisäkerrosten osalta tutkittiin neljää 

eri lisäsankennusoikeusmäärää ja pysäköinnin vaikutusta lopulliseen netto-

hyötyyn. Tutkittavat kerrosneliömetrimäärät ovat 1000 (yksi lisäkerros), 2000 

(kaksi lisäkerrosta), 3000 ja 5000 kem2. Yhden ja kahden lisäkerroksen to-

teuttaminen on suhteellisen helppoa, mutta kun lähdetään kerrosten määrää 

kasvattamaan siitä, voi se olla rakenteellisesti ja arkkitehtonisesti tai muusta 

syystä mahdotonta. Suuremmat kerrosneliömetrimäärät on otettu tutkimuk-

seen mukaan siksi, että se helpottaa eri vaihtoehtojen ristiin vertailua. Pysä-

köinnin vaikutusta tutkittiin viidessä eri tapauksessa, jotka ovat samat kuin 

uudessa rakennuksessa. 

Lisäksi on tutkittu miten 20 % vähennys uusien pysäköintipaikkojen määrään 

vaikuttaa lopullisen hyödyn suuruuteen. Nettohyötyä on tutkittu kahdessa eri 

tapauksessa. Toisessa rakennuspohjan omistaa taloyhtiö ja toisessa taloyh-

tiö on kaupungin vuokratontilla. Kaupungin vuokratontilla lisärakennusoikeu-

den hallinta pysyy asunto-osakeyhtiöllä, koska se tulee osaksi vanhaa talo-

yhtiötä. Koska, empiiristä hintatietoa ei ollut saatavilla, lisärakentamisesta 

tehtiin myös tutkimus miten rakennuskustannusten muutos vaikuttaa lopulli-
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sen nettohyödyn määrään. Lisäkerrosten kohdalla ei ole otettu huomioon 

väestönsuojan rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia tai sen toteutus-

mahdollisuuksia. 

6.3.2 Taloyhtiön saama nettohyöty 

Taulukossa 9 on esitetty taloyhtiön saama nettohyöty lisäkerrosten osalta, 

eri pysäköinti- ja kerrosalatapauksissa. Taulukkoon on myös eritelty tontin 

omistussuhteen vaikutus nettohyödyn suuruuteen. 

Taulukko 9. Taloyhtiön saama nettohyöty lisäkerroksista, eri pysäköinti ja lisäker-
rosala tapauksissa. 

 
LISÄKERROKSET

Yksi lisäkerros, kerroslan lisäys 1000 kem2
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er
tapaus kem2

1 1000 -780000 -1,89 -430000 -1,49 0,55
2 1000 -150000 -1,17 20000 0,02 1,13
3 1000 60000 0,07 230000 0,26 3,83
4 1000 -460000 -1,52 -280000 -1,32 0,61
5 1000 500000 0,57 670000 0,76 1,34

Kaksi lisäkerrosta, kerroslan lisäys 2000 kem2
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er
tapaus kem2

1 2000 -140000 -1,16 550000 -0,37 4,93
2 2000 490000 0,56 830000 0,95 1,69
3 2000 700000 0,80 1040000 1,19 1,49
4 2000 180000 0,21 520000 0,59 2,89
5 2000 1620000 1,85 1960000 2,24 1,21

Lisäkerroksia, kerrosalan lisäys 3000 kem2
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er
tapaus kem2

1 3000 140000 0,16 1530000 1,75 10,93
2 3000 760000 0,87 1640000 1,87 2,16
3 3000 970000 1,11 1850000 2,11 1,91
4 3000 460000 0,52 1330000 1,52 2,89
5 3000 2330000 2,66 3210000 3,66 1,38

Lisäkerroksia, kerroslan lisäys 5000 kem2
Kerrosalan Taloyhtiön nettohyöty

Pysäköinti lisäys Oma tontti s Vuokratontti s er
tapaus kem2

1 5000 930000 1,06 3360000 3,83 3,61
2 5000 1550000 1,77 3130000 3,57 2,02
3 5000 1760000 2,01 3340000 3,81 1,90
4 5000 1250000 1,43 2820000 3,22 2,26
5 5000 4050000 4,62 5620000 6,41 1,39

s Suhdeluku. Nettohyötyä verrataan uuden rakennuksen todelliseen
asemakaavamuutokseen 2060 kem2, pysäköintitapaus 1 uudessa
rakennuksessa (876 778 €)

er Suhdeluku. Vuokratontin nettohyötyjä verrataan saman tapauksen 
nettohyötyyn asunto-osakeyhtiön omistaessa tontti .  
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Taulukosta 9 voidaan nähdä, että yhden lisäkerroksen rakentaminen ei ole 

useinkaan kannattavaa.  Kalliit pysäköintiratkaisut vievät projektin miinuksel-

le kummallakin tontin omistusmuodolla. Suhteellisen hyviin tuottoihin pääs-

tään myös pienillä lisärakennusneliöillä jos pysäköinti pystytään toteutta-

maan pihalla maantasoisena. Parhaimpiin tuottoihin päästään lisäkerrosalan 

kasvaessa, jolloin hissien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jakaantu-

vat suuremmalle alalle.  

Taulukon 9 oikeaan reunaan on tehty vertailu tontin omistussuhteen vaiku-

tuksesta nettohyödyn suuruuteen. Pienillä kerrosneliömetrimäärillä (1000 ja 

2000 kem2) vuokratontin nettohyöty voi olla suhteessa huomattavasti suu-

rempi kuin taloyhtiön omistaessa tontti. Tällöin omalla tontilla nettotuotto on 

negatiivinen ja vuokratonteilla positiivinen. Lisäkerrosalan kasvaessa erot 

tasaantuvat, vaikka silloinkin vuokratonttien nettotulot ovat usein lähes kak-

sin tai kolminkertaisia. Kalleissa pysäköintiratkaisuissa erot vain kasvavat, 

johtuen korotetusta täydennysrakennuskorvauksesta vuokratonteilla ja so-

pimuskorvauksista taloyhtiön omistaessa tontti. Sopimuskorvauksia aletaan 

periä taloyhtiöltä silloin kun lisärakentamisen myötä tontin arvo nousee yli 

840 000 € eli käytännössä yli 2700 kem2. Jos kalliit pysäköintikulut huomioi-

taisiin taloyhtiön omistamalla tontilla pysäköintitapauksessa 1, noususi talo-

yhtiön saama nettohyöty lisäkerrosala 3000 kem2, kohdalla nelinkertaiseksi 

(500 711 €), johtuen siitä että tällöin arvonnousu jäisi alle 840 000 €, jolloin 

sopimuskorvausta ei perittäisi. Tällöin tonttien välinen ero olisi enää noin 

kolminkertainen. 5000 kem2 jouduttaisiin maksamaan sopimuskorvauksia, 

mutta netto hyöty nousisi noin 1,3-kertaiseksi ja tonttien välinen ero laskisi 

noin kaksinkertaiseksi. Taloyhtiön nettohyödyn maksimoimiseksi on siis hyvä 

huomioida korkeat pysäköintikustannukset kun lasketaan sopimuskorvauk-

sen suuruutta. Kaiken kaikkiaan taulukosta 9 voidaan nähdä, että lisäkerros-

ten rakentaminen olisi kaupungin vuokratontilla noin kaksi kertaa kannatta-

vampaa. 

Taulukkoon on lisätty suhdeluku (s) sarake, joka ilmaisee nettohyödyn suu-

ruuden suhteessa kohteen todelliseen asemakaavamuutokseen, 2060 kem2 

pysäköintitapauksessa 1 uudessa rakennuksessa. 1000 kem2 on neliöiltään 

puolet pienempi kuin vertailutapauksen lisärakennusoikeus. Nettohyöty on 

kuitenkin huomattavasti puolta pienempi, johtuen kalliista rakennuskustan-

nuksista. Kun lisärakennusoikeus on noin 2000 kem2, ei vieläkään päästä 
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uuden rakennuksen tuottojen tasolle. Ainoastaan halvimmat pysäköintirat-

kaisut kohoavat yli vertailutason. Ja vertailutasossa on kuitenkin ollut kaikis-

ta kallein pysäköintiratkaisu. Kuitenkin kerrosalan kasvaessa aletaan päästä 

samoihin tuottoihin kuin uudessa rakennuksessa. Parhaimmillaan lisäker-

roksissakin tuotot voivat olla kuusinkertaiset vertailutasoon nähden. 

 
Kuva 39. Kerrosalan määrän vaikutus nettohyödyn määrään eri pysäköintitapauksissa 
kummassakin tontin omistusmuodossa. 
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Kuvassa 39 on esitetty taloyhtiön saaman nettohyödyn kehitys kerrosalan 

kasvaessa huomioiden eri pysäköintiratkaisu kummassakin tontin omistus-

muodossa. Kummallakin tontilla huomataan että edullisessa pysäköintirat-

kaisussa nettohyöty kasvaa huomattavasti jyrkemmin kuin muissa tapauk-

sissa. Tallöin pysäköinnin ratkaisut eivät rasita nettohyötyä ja kalliit hissi-

investoinnit jakaantuvat suuremmalle alalle lisäkerrosalan kasvaessa. Talo-

yhtiön omistaessa tontti 3000 kem2 kohdalla kehityksessä nähdään notkah-

dus, johtuen sopimuskorvauksesta. Lisäkerrostenkin osalla kannattaa siis 

rakentaa alle 2540 kem2 tai runsaasti sitä enemmän. Pysäköintitapauksessa 

1 vuokratontilla on nähtävillä samanlainen kehitys kuin uuden rakennuksen 

osalla. Pysäköintitapauksessa 1 nettohyöty kasvaa jyrkemmin suurilla ker-

rosneliöaloilla kuin muissa tapauksissa. Tämä johtuu siitä että vuokratonteil-

la voi saada korotettua korvausta kalliissa pysäköintiratkaisussa, joka ker-

taantuu neliömäärien mukaan. 

6.3.3 Pysäköinnin ja hissin vaikutus 

Taloyhtiön saaman nettohyödyn suuruuteen vaikuttaa oleellisesti lisäker-

rosalan määrä ja pysäköinnin toteutus. Lisäkerroksissa nettohyötyyn vaikut-

taa oleellisesti myös hissien kustannukset, vaikka Helsingissä hissien raken-

tamiseen vanhoihin taloihin on mahdollista saada avustuksia jopa 60 %. Dip-

lomityön laskelmat perustuvat siihen ettei vanhoissa rappukäytävissä ole ol-

lut aikaisemmin hissejä. Lisärakentamisen yhteydessä taloihin lisätään hissit 

jokaiseen rappukäytävään. Vanhojen kerrosten hissikustannukset rasittavat 

uusia lisäkerroksia, mitä vähemmän lisärakennusoikeutta on. Kuvassa 40 on 

esitetty vanhojen kerrosten osuus hissien kustannuksista verrattuna koko-

naisrakennuskustannuksiin. Hissien kustannuksissa on huomioitu 60 % 

avustus, mutta silti pienillä neliömäärillä kokonaisrakennuskustannuksista 23 

% koostuu vanhojen kerrosten hissikustannuksista. Lisäkerrosalana kasva-

essa hissien osuus vähenee kokonaiskustannuksista. Jos hissien rakenta-

miseen ei olisi mahdollista saada avustuksia, pienemmillä lisäkerrosaloilla 

hissien osuus kustannuksista nousisi 36 %.  
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Kuva 40. Vanhojen kerrosten hissikustannusten osuus kokonaisrakennuskustannuksis-
ta eri lisäkerrosneliömetrimäärillä. 
 

Jos vanhassa taloyhtiössä rappukäytävissä sijaitsee jo ennestään hissi, se 

tekee lisärakentamisesta kannattavaa jo pienilläkin lisäkerrosneliömetrimää-

rillä. Kun, hissit pystytään toteuttamaan vanhoihin hissikuiluihin jo 1000 kem2 

päästään suhteellisen hyviin tuottoihin. Esimerkiksi jos kaikki pysäköintipai-

kat pystytään toteuttamaan pihalla ja hissi sijoitetaan vanhaan kuiluun, havi-

tellaan jo miljoonan tuottoja. Ja jos vain uusien asuntojen pysäköintipaikat si-

joitetaan halliin, vanha taloyhtiö voi saada tuottoja noin 430 000 – 640 000 € 

(pysäköintitapaukset 2 ja 3, kummassakin tontin omistusmuodossa). 

Kuvaan 41 on kerätty diagrammit eri pysäköintitapauksille ja lisäkerrosne-

liömetrimäärille kummassakin tontin omistusmuodossa. Kuvaajista nähdään 

kuinka kalliit pysäköintiratkaisut (tapaus 1 ja 4) vievät nettohyötyä oleellisesti 

alas. Ero korostuu entisestään yksityisillä tonteilla, jossa arvonnoususta ai-

heutuva korvaus ei kompensoi kalliita pysäköinnin kuluja kuten vuokraton-

teilla. Kuin uudessa rakennuksessa, vuokratontilla suurilla kerrosneliömet-

reillä kallis pysäköintitapaus voi tulla muita kannattavammaksi, johtuen koro-

tetusta korvauksesta. Käyrän muotoa ei näytä muuttavan edes pihavaraston 

rakentaminen suurilla lisäkerrosneliömetrimäärillä. Pihavaraston kustannuk-

set ovat suhteessa niin paljon pienemmät kokonaishyötyyn verrattuna, ettei 

niillä ole merkitystä ainakaan näillä kerrosneliömetrimäärillä. 
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Kuva 41. Taloyhtiön nettohyödyn suuruuteen vaikuttaa pysäköinnin ja kerrosne-
liömäärän lisäksi tontin omistussuhde. 

Kuten jo aiemmin todettiin, pysäköinnin toteutusvaihtoehdolla on suuri vaiku-

tus taloyhtiön saamaan nettohyötyyn kummallakin tontilla. Pysäköinnillä on 

merkittävä vaikutus varsinkin jos vanhoja pysäköintipaikkoja joudutaan sijoit-

tamaan paikoitushalliin (tapaukset 1 ja 4). Taloyhtiön omistaessa tontti pysä-

köinnin vaikutus voi olla jopa 70 % pysäköinti ratkaisuiden välillä. Vuokraton-

tilla erot jäävät vain noin 40 %, mutta sekin on rahallisesti todella merkittävä. 
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Laskelmissa tutkittiin myös miten 20 % pysäköinnin vähennys uusien pysä-

köintipaikkojen määriin vaikuttaa nettohyödyn suuruuteen. Jos pysäköinti 

pystytään toteuttamaan pihalle, on kustannussäästö suhteessa niin pieni, 

ettei paikkoja kannata vähentää asumisviihtyvyyden kustannuksella. Mutta 

muissa tapauksissa säästöt pysäköinnin järjestelyssä voivat olla merkittäviä, 

varsinkin tontin ollessa taloyhtiön omistuksessa. Tällöin nettohyöty kasvaa 

noin 15 % ja vuokratonteilla hyöty jää noin 10 %.  

6.3.4 Myytävän kerrosalan arvo 

Jakamalla taloyhtiön saama lopullinen nettohyöty myytävälle kerrosalalle, 

nähdään onko joku tapaus merkittävästi toista parempi. Kuvassa 42 on esi-

tetty nettohyöty jaettuna myytäville kerrosneliömetreille kummassakin tontin 

omistusmuodossa. Myytävällä kerrosalalla tarkoitetaan sitä alaa jolle lisära-

kennusoikeutta haetaan, eli 1000, 2000, 3000 tai 5000 kem2. Diagrammeista 

on selvästi nähtävillä kuinka hissien kustannukset rasittavat pieniä lisäker-

rosneliömetrimääriä. Tällöin Vanhalle taloyhtiölle käytännössä jää maksetta-

vaksi osa hissin kustannuksista. 

Pienet kerrosalat ovat suhteessa heikommin tuottavia kuin suuret 

lisäkerrosalat. Tämä varsinkin korostuu vuokratonteilla, jossa arvon 

noususta maksetaan täydennysrakennuskorvauksia neliöiden mukaan. 

Näistäkin diagrammeista nähdään että, pysäköinti vaikuttaa myös oleellisesti 

hyödyn suuruuteen. Hyödyn maksimoimiseksi olisi pyrittävä löytämään 

sellaisia pysäköintiratkaisuja, ettei vanhan taloyhtiön tarvitsisi lunastaa 

pysäköintipaikkoja hallista. 
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Kuva 42. Taloyhtiön saama nettohyöty jaettuna myytävälle rakennusoikeudelle, kum-
massakin tontin omistusmuodossa.  

6.3.5 Hyöty vanhalle kerrosalalle 

Kun nettohyöty jaetaan vanhalle hyötyalalle, pystytään selvittämään mikä 

asukkaan todellinen hyöty on lisärakentamisesta ja miten suuren osuuden 

esimerkiksi putkiremontista sillä pystytään kattamaan. Kuvassa 43 on esitet-

ty nettohyöty jaettuna vanhalle hyötyalalle, kussakin tontin omistus- ja lisära-

kennusoikeuden hallintamuodossa. Sama nettohyöty, joka jaettiin edellises-
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sä kappaleessa myytävällä kerrosalalla, jaetaan nyt vanhalla hyötyalalla. 

Hyötyalaa As Oy Yliskyläntie 4:ssä on yhteensä 3925 hym2. 

 
Kuva 43. Taloyhtiön saama nettohyöty jaettuna vanhalle hyötyalalle, kummassakin 
tontin omistamismuodossa. 
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Asukkaan saama nettohyöty jää pahimmassa tapauksessa  noin -200 €/ 

hym2 , jolloin osa hissien ja pysäköinnin järjestelystä jää vanhan asukkaan 

maksettavaksi. Lisäkerrosalan kasvaessa taloyhtiön omistaessa tontti voi 

asukas parhaimmassa tapauksessa saada yli 1000 €/hym2 ja vuokratontilla 

jopa 1400 €/hym2. Tälläisten hyötyjen saaminen voi tosin olla hieman 

kyseenalaista lisäkerrosten osalta, sillä yli kahden lisäkerroksen 

rakentaminen voi olla mahdotonta. Realistista on siis saada noin 200-400 € / 

hym2 tuottoja, jos pysäköinti onnistutaan järjestämään tontille edullisesti. 

Näillä tuloilla pystytään maksamaan reilu puolet putkiremontin 

kustannuksista. 

6.3.6 Rakennuskustannusten vaikutus nettohyötyyn 

Laskelmissa otettiin myös huomioon se miten rakennuskustannusten muu-

tos vaikuttaa nettohyödyn määrään. Andrei Panschin tutki että Vaasassa li-

säkerrosten keskimääräinen rakennuskustannus oli noin 1,48- kertainen ver-

rattuna uuden rakennuksen rakentamiseen.  

1. 90 %  1437 €/hum2  (1597 €/hum2) 

2. 100 % 1597 €/hum2   

3. 125 %  1996 €/hum2 (1597 €/hum2) 

4. 150 % 2396 €/hum2 (1597 €/hum2) 

Lisäkerroksien kustannuksia laskettaessa on keskimääräisenä huoneisto-

alan kustannuksena käytetty 1640 €/hum2  joten kustannusten 

erot ovat todellisuudessa 88 %, 97 %, 122 % ja 146 %. Rakennuskustannus-

ten muuttumisen tutkiminen rajattiin käsittelemään kahden lisäkerroksen 

(2000 kem2) rakentamista taloyhtiön omistamalla tontilla. 2000 kem2 valittiin 

siksi että sillä voidaan saavuttaa kohtuullisia nettohyötyjä ja se on kuitenkin 

vielä toteutettavissa. Kuvassa 44 on esitetty nettohyödyn kehitys rakennus-

kustannusten vaihdellessa. 



124 
 

1640 €/hum2 1437 €/hum2 1597 €/hum2 1996 €/hum2 2396 €/hum2

Pysäk. 1 -137675 370448 -31270 -1033054 -2037349

Pysäk. 2 489525 997648 595930 -405854 -1410149

Pysäk. 3 695325 1203448 801730 -200054 -1204349

Pysäk. 4 182197 690320 288602 -713182 -1717477
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Kuva 44. Rakennuskustannusten vaikutus nettohyödyn suuruuteen kahden lisäkerrok-
sen (2000 kem2) osalta. 

Rakennuskustannusten vaihtelulla näyttää olevan merkittävä vaikutus netto-

hyödyn suuruuteen. Rakennusliikkeen kannalta on erittäin tärkeää että kus-

tannuksia osataan arvioida oikein. Jos rakennusliike arvio kustannukset vää-

rin voi rakennus projekti kääntyä tappiolliseksi, joka ei ole kummankaan 

osapuolen kannalta toivottavaa. Kuitenkin jos katsotaan taloyhtiön saamaa 

nettohyötyä, huomataan että jo noin 10 % muutos kustannuksiin alas tai 

ylöspäin vaikuttaa lopputulokseen oleellisesti. 10 % alemmat rakennuskus-

tannukset tekevät kaikista pysäköintiratkaisuista kannattavia. Nettohyöty 

esimerkiksi pysäköintitapauksissa 2 ja 3 kaksinkertaistuu. Vastaavasti 20 % 

kustannusten nousu vetää projektin reilusti negatiivisen puolelle. Jos kus-

tannukset nousevat 50 %, jopa edullisin pysäköintiratkaisukin on kannatta-

maton. Tällöin lisäkerrosalaa tarvittaisiin noin 3000 kem2, että lisärakennus-

hanke olisi kannattava. 

6.4 Kellarirakentaminen 

Kellarirakentamisessa tutkittiin yhteensä kahdeksaa eri tapausta, jossa kella-

rissa sijaitsevia tiloja muutettiin asuinkäyttöön. Pienimmillään uutta asuinpin-

ta-alaa saatiin tapauksessa jossa varastotiloista 25 % muutettiin asuin käyt-

töön. Enimmillään uutta asuin alaa saatiin tapauksessa, jossa kaikki mahdol-

liset varastotilat muutettiin asuinnoiksi, tällöin varastotilat sijoitettiin uuteen 
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pihavarastoon. Maksimissaan uutta asuinalaa saatiin 308 hum2, joka tarkoit-

taa että pysäköintipaikkoja tarvitaan yhteensä 4 kpl. Uusien pysäköintipaik-

kojen lisäyksen ollessa vähäinen, katsottiin ettei erillistä pysäköinnin herk-

kyystarkastelua tarvitse tehdä. Taulukossa 10 on esitetty kellarirakentami-

sesta saatava nettohyöty eri toteutus tapauksissa. 

Taulukko 10. Kellarirakentamisesta saatava nettohyöty eri tapauksissa, kummassakin 
tontin omistusmuodossa. 

KELLARIT ASUNNOIKSI, YHTEENVETO

1. A-talon kerhotila muutetaan asunnoksi. Huoneistoala 92 hum2
2a. Autotallit muutetaan asunnoiksi. Huoneistoala 165 hum2. Autotallit taloyhtiön omistuksessa
2b. Autotallit muutetaan asunnoiksi. Huoneistoala 165 hum2. Autotallit osakkaiden omistuksessa
3. Varastotilasta voidaan muuttaa 26hum2 asunnoiksi niin ettei pihalle tarvitse rakentaa varastotiloja.
4. Varastotilasta muutetaan asunnoiksi 25%, 77hum2. Pihalle rakennetaan vaadittavat varastot
5. Varastotilasta muutetaan asunnoiksi 50%,154m2. Pihalle rakennetaan vaadittavat varastot
6. Varastotilasta muutetaan asunnoiksi 75%, 231hum2. Pihalle rakennetaan vaadittavat varastot
7. Varastotilasta muutetaan asunnoiksi 100%, 308hum2. Pihalle rakennetaan vaadittavat varastot

Huoneistoalan Taloyhtiön nettohyöty
lisäys Oma tontti Hyöty  vanhalle Vuokra tontti Hyöty vanhalle

Tapaus hum2 € €/kem2 €/ hym2 s € €/kem2 €/ hym2 s er
3 26 13722 251 6 0,02 27617 300 7 0,03 0,50
1 92 167692 1823 43 0,19 183408 1994 47 0,21 0,91
4 77 13722 149 3 0,02 26876 292 7 0,03 0,51

2a 165 199086 2164 51 0,23 227274 2470 58 0,26 0,88
2b 165 49086 534 13 0,06 77274 840 20 0,09 0,64
5 154 43841 477 11 0,05 70150 762 18 0,08 0,62
6 231 71236 774 18 0,08 110699 1203 28 0,13 0,64
7 308 98631 1072 25 0,11 151248 1644 39 0,17 0,65

s Suhdeluku. Nettohyötyä verrataan uuden rakennuksen todelliseen asemakaava-
muutokseen 2060 kem2, pysäköintitapaus 1 (876 778 €)

er Suhdeluku. Vuokratontin nettohyötyjä verrataan saman tapauksen nettohyötyyn
asunto-osakeyhtiön omistaessa tontti.  

Taulukosta nähdään että tontin omistusmuoto vaikuttaa paljon nettohyödyn 

suuruuteen. Yleensä ero liikkuu noin 40 % tienoilla, mutta erot näyttävät 

kasvavan mitä pienemmistä summista on kyse. Taulukkoon on lisätty myös 

s-suhdeluku, jossa kellaritilojen nettohyötyä eri tapauksissa verrataan perus-

tapaukseen. Perustapauksella tarkoitetaan sitä lisärakennussuunnitelmaa 

millä As Oy Yliskyläntie 4 on haettu asemakaavamuutosta. Eli kerrosala 

kasvaa 2060 kem2, pysäköintitapaus 1, taloyhtiö omistaa tontin ja tontille ra-

kennetaan uusi talo (nettohyöty 880 000 €). Sarakkeesta nähdään että net-

tohyödyt ovat huomattavasti pienemmät kuin perustapauksessa, mutta tulee 

muistaa että lisärakennusoikeus on suhteellisen pieni kellaritiloissa. Kuvassa 

45 on esitetty nettohyödyn kehitys huonealan kasvaessa. 
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Kuva 45. Nettohyödyn kehitys lisäkerrosaloittain kellarirakentamisessa. 

Nettohyöty näyttää kehittyvän samallalailla kummallakin tontilla. Tämä johtuu 

siitä että myytävää rakennusoikeutta ei rasita kalliit pysäköintikulut tai 

taloyhtiön tontilla sopimuskorvaus. Ainoastaan 1/3 arvonnousu vaikuttaa 

vuokratonttien nettohyödyn kehitykseen positiivisesti. Kaksi tapausta näyttää 

olevan ylitse muiden, tapaus 1, jossa kerhotila muutetaan asuin käyttöön ja 

tapaus 2a, jossa taloyhtiön omistamat autotallit muutetaan asunnoiksi. 

Kummassakin tapauksessa tarvittavat varastotilat pystytään järjestämään 

”asunnon kylkeen”, jolloin erillisen pihavaraston rakentamiselle tai vanhojen 

varastotilojen järjestelylle ei ole tarvetta. Lisäksi kannattavuutta kerhotilan 

muuttamisesta asuinkäyttöön kasvattaa pienempi korjausaste, koska 

rakennuksen vaippaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Tapauksissa 5, 6 ja 7 

kellaritiloja muutetaan suhteellisen paljon, mutta siltikään tuotot eivät nouse 

tapauksien 1 tai 2a tasolle. Tämä johtuu siitä, että näissä tapauksissa kun 

varsinaisia varastotiloja muutetaan asuinkäyttöön joudutaan vastaavat 
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varastotilat järjestämään muulla tavalla. Tämä syö hankkeiden 

kannattavuutta. Kuvassa 46 on esitetty nettohyöty jaettuna myytävälle 

huoneistoalalle. 
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Kuva 46. Kellarirakentamisen nettohyöty jaettuna myytävälle huoneistoalalle, kum-
massakin tontin omistusmuodossa. 

Tapauksissa 1 ja 2a saadaan suhteellisen suuria hyöty jaettuna myytävälle 

huoneistoalalle, edes rakennettaessa uutta kerrostaloa ei saada yli 2000 € 

suhteellista hyötyä myytävästä alasta. Valitettavasti myytävän alan määrä on 

rajallinen ja maksimissaan hyötyä voidaan saada noin 200 000 €. Kuvassa 

47 saatu nettohyöty on jaettu vanhalle hyötyalalle, joka paljastaa asukkaan 

saaman todellisen hyödyn. 
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Kuva 47. Nettohyöty jaettuna vanhalle hyötyalalle eri kellarin korjaustapauksissa, esi-
tettynä kummassakin tontin omistusmuodossa. 

Kellareja muuttamalla saavutetaan suhteellisen pieni lopullinen hyöty. Kun 

kokonaisnettohyöty maksimissaan pyöri noin 200 000 € tienoilla, vanha asu-

kas saa siitä hyötyä vain maksimissaan 60 €/hym2. Tämä on vain murto-osa 

mitä tarvittaisiin esimerkiksi putkiremonttiin. Tosin kellareita muuttamalla 

asuinkäyttöön vältytään taloyhtiössä radikaaleilta muutoksilta ja saadaan 

kohtuullisia tuottoja vaivaan nähden. 200 000 € nettohyödyllä voidaan vaikka 

mukavasti kattaa pihan tai yhteisen saunan peruskorjaus.  

6.5 Korjaava rakentaminen 

Korjaavan rakentamisen osassa tutkittiin kosteatila-moduulin sijoittamista ra-

kennuksen vaipan ulkopuolelle. Kosteatila-moduulin arvioitiin maksavan noin 

120 000 €, joka jakaantui kolmen asunnon kesken. Tällöin yhden asunnon 

kustannuksiksi kertyi noin 42 000 € sisältäen pohjaviemärin korjaamiskus-
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tannukset, vanhan kylpyhuoneen muuttamisen vaatehuoneeksi ja parvek-

keiden uusinnan. Mitä pienempi asunto on, sitä kalliimmaksi tämänkaltainen 

remontti asukkaalle tulee suhteessa neliöihin. Suomessa keskimääräinen 

asunnonkoko on noin 75 hum2 ja tätä käytämme laskelmien pohjana. Taulu-

kossa 11 on esitetty kosteatila-moduulin kustannukset jaettuna yhdelle 

asunnolle ja vertailu perinteisen putkiremontin kustannuksiin. 

 
Taulukko 11. Kosteatila-moduulin kustannukset verrattuna perinteiseen putkiremont-
tiin. 

UUSI MÄRKÄTILATORNI VS. PUTKIKORJAUS
KOHDE: VANHA ELEMENTTIKERROSTALO, 3 PÄÄLLEKKÄISTÄ ASUNTOA

määrä yks €/yks €
Uusi kylpyhuone ja sauna (yht. 7m2) tilaelementtina 
rakennuksen ulkopuolelle + vanhan kylpyhuoneen (5 m2) 
muutos vaatehuoneeksi + uusi lasitettu parveke (8,5 m2) *) 3 kpl 118068
per asunto 39356
Pohjaviemärin kuunostuskustannukset / per asunto 75 m2 35 2625
Uuden asuinalan myyntihinta 21 m2 3000 -63000
per asunto -21000
Yhteensä 62943
per asunto 20981
Referenssi: vanhojen putkinousujen uusiminen 225 m2 360 81000
per asunto 27000  

Jos, kosteatila-moduulin kustannukset jakaa keskimääräiselle asunnon kool-

le saadaan asumisen tason kohottamisen hinnaksi noin 560 € / hum2. Kui-

tenkaan ei tule unohtaa asunnon arvon nousua, kun huoneiston koko kas-

vaa 7 hum2. Helsingin esikaupungeissa vanhojen myytävien asuntojen 

myyntihinnat pyörivät noin 3000 € / hum2, joten asunnon arvo saattaa nousta 

jopa 21 000 €.  

Putkiremontin kustannuksina käytetään Ketterä-projektissa selvitettyjä kus-

tannustietietoja. Jonne Lantto tutki diplomityössään Siltamäen 1970-luvulla 

rakennettujen kerrostalojen putkiremontinkustannuksia rakennusosa-arvion 

avulla. ROA:n avulla saatiin selville että putkiremontti vanhoihin kerrostaloi-

hin maksaisi noin 360 €/m2. Tällöin putkiremontti Helsinkiläisessä 75 hum2 

osakehuoneistossa maksaisi noin 27 000 €. Kosteatila-moduulin rakennus-

kustannukset ovat noin 42 000€ eli noin 56 % suuremmat kuin perinteisen 

putkiremontin. Kosteatila-moduulin kustannukset pitävät sisällään myös par-

vekkeiden uusinnan, joiden kustannuksiksi on arvioitu noin 5300 € / parveke 

(sis. ALV 23 %). Eli pelkästään putkiremonttiin liittyviä kustannuksia kosteati-

la-moduulista aiheutuu vain noin 36 700 €. Ja jos laskelmissa huomioidaan 

myös huoneiston pinta-alan kasvusta johtuva asunnon arvonnousu 21 000 



130 
 

€, huomataan että kosteatila-moduuli voi ollakin noin 11 300 € edullisempi 

vaihtoehto. 

Putkiremontit kuten muukin rakennusala on erittäin suhdanneherkkää. Tällä 

hetkellä pääkaupunkiseudulla putkiremonteille on enemmän kysyntää kuin 

ammattitaitoisia korjaajia on tarjolla. Tästä johtuen myös putkiremonttien to-

teutuneet kustannukset ovat olleet vuonna 2009 suuremmat kuin Ketterä-

projektin rakennusosa-arviossa on arvioitu. Isännöitsijäliitto kerää joka vuosi 

putkiremonttibarometrin ja Helsingissä putkiremontit maksoivat keskimäärin 

460 €/m2. (Taloussanomat 2010) Jos, kosteatila-moduuli saadaan ostettua 

arvioiduilla kustannuksilla kasvattaa tämä sen kannattavuutta entisestään. 

Tällöin putkiremontti maksaisi 75 m2 asunnossa noin 34 500 € ja kosteatila-

moduulin putkiremonttiin liittyvät kustannukset ovat noin 36 700 €, jolloin 

vaihtoehtojen ero supistuu vain muutamaan tuhanteen euroon. Ja jos asun-

non pinta-alan kasvusta aiheutuva arvonnousu huomioidaan, on kosteatila-

moduuli huomattavasti perinteistä putkiremonttia kannattavampi. 

Kosteatila-moduuli näyttää olevan varteen otettava vaihtoehto putki- ja mär-

kätilaremontille, jos pinta-alan kasvusta johtuva arvonnousu huomioidaan. 

Tosin useissa taloyhtiöissä elementin sijoittaminen voi olla vaikeaa ja se on-

nistuu esimerkiksi vain päätyhuoneistojen kohdalla. Tämä tuo mukanaan 

omat haasteet asunto-osakeyhtiön päätöksen tekoon. Voivatko tietyt asun-

not saada taloudellista hyötyä yhteisen remontin yhteydessä, jos kaikilla ei 

ole mahdollisuutta saada uutta kosteatila-moduulia? 

6.6 Uuden rakennuksen ja lisäkerrosten ristiinvertailu 

Ristiin vertailu toteutettiin vain uuden rakennuksen ja lisäkerrosten osalta. 

Näissä tapauksissa rakennusoikeuden määrää pystytään oleellisesti nosta-

maan ja tätä kautta saamaan huomattavia taloudellisia hyötyjä. Lisäksi uu-

den rakennuksen kohdalla vuokratonteista valittiin vain toinen vaihtoehto, 

jossa lisärakennusoikeus säilyy taloyhtiöllä. Tämä sen takia, että jos lisära-

kennusoikeus siirtyy kaupungille, on nettohyöty oleellisesti pienempi kuin 

tonteilla jotka taloyhtiö omistaa.  

Kuvaan 48 on kerätty diagrammit kolmessa eri kerrosalatapauksessa ja jo-

kaisessa viidessä pysäköintitapauksessa. Diagrammeista nähdään että uusi 

rakennus näyttäisi olevan lähes aina kannattavampi kuin lisäkerrokset, riip-

pumatta lisäkerrosneliömetrimäärästä ja pysäköintitapauksesta. Poikkeuk-
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sena kuitenkin nähdään että lisäkerrosten kannattavuus nousee uudisraken-

nuksia paremmaksi pysäköintitapauksessa 1 vuokratontilla suurilla lisäker-

rosneliömetrimäärillä. Tällöin korotettu täydennysrakennuskorvaus nostaa li-

säkerroksen kannattavammaksi kuin uuden rakennuksen rakentaminen yksi-

tyisellä tontilla. Muuten nettohyödyn kehitys näyttäisi olevan samanlaista jo-

kaisessa tapauksessa. Keskimäärin uusi rakennus on noin 50–70 % lisäker-

roksia kannattavampi, lukuun ottamatta pysäköintitapausta 5 jossa erot ovat 

lähes olemattomat.  
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Kuva 48. Uuden rakennuksen ja lisäkerrosten ristiinvertailu eri kerrosala- ja pysäköin-
titapauksissa. 
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7 KOESUUNNITELMAN  LUOTETTAVUUSANALYYSI 

Poiketen aikaisemmista tutkimuksista koesuunnitelma on tehty vapaarahoit-

teisilla tonteilla ja siihen on tehty useita herkkyystarkastelua mm. pysäköin-

nintoteutukselle, lisäkerrosneliömetrimäärille, lisärakennusoikeuden hallin-

nalle ja lisärannusmuodoille. Aiemmissa tutkimuksissa lisärakentamisesta 

saatavaa nettohyötyä on arvioitu pelkän arvonnousun periaatteella käyttäen 

apuna ARA:n tonttien enimmäishinta-arvoja. Tässä tutkimuksessa on selvi-

tetty lisärakennusvaihtoehdon lisärakennuskustannus rakennusliikkeen ma-

tematiikalla ja tätä kautta on pystytty selvittämään lisärakennusoikeuden 

kauppahinta taloyhtiön sitä myydessä. Tästä syystä voidaan todeta, että tut-

kimuksen tulokset ovat huomattavasti tarkempia aikaisempiin nähden ja an-

tavat realistisemman kuvan taloyhtiön mahdollisuuksista saada tuloja lisära-

kentamisella. 

Helsingin kaupungin käytäntö maksaa täydennysrakennuskorvauksia kau-

pungin vuokratontilla on herättänyt epäilyksiä tutkimuksen aikana. On ihme-

telty, miten on mahdollista että taloyhtiö voi myydä rakennusoikeuden kol-

mannelle taholla ja saada lisäksi täydennysrakennuskorvauksia kaupungilta. 

Tämä ja muut Helsingin kaupungin käytännöt lisärakennushankkeiden kor-

vauksista on käyty henkilökohtaisesti läpi Helsingin kaupungin tonttiosaston 

toimistopäällikkö Esko Patrikaisen kanssa, diplomityön laskelmien ja analyy-

sin jälkeen. Tällöin on pystytty varmistumaan että korvauskäytännöt on tulkit-

tu oikein. 

Tutkimuksessa on huomioitu suuri joukko eri muuttujia, jotka vaikuttavat lisä-

rakennuskustannuksiin ja sitä kautta taloyhtiön saamaan nettohyötyyn. Var-

sinkin uuden rakennuksen ja kellaritilojen käyttötarkoituksen muutos on niin 

perinteistä rakentamista, ettei tutkimuksen osalta siitä ole jäänyt pois tärkeitä 

muuttujia. Lisäkerroksia on taas rakennettu niin vähän, että empiiristä tietoa 

lisäkerrosten kustannuksista ei ollut saatavilla tutkimuksen käyttöön. Tosin 

lisäkerrosten kustannusvaihtelulle tehtiin oma tarkastelu, mutta se ei anna 

käsitystä mitkä kustannukset voisivat todellisuudessa olla. Lisäksi lisäkerros-

ten osalta on jätetty pois väestönsuojan laajentamis- tai rakennuskustannuk-

set. Väestönsuojan pois jättäminen voi olla merkittävä muuttuja, jos väes-

tönsuoja tulee tulevaisuudessa rakentaa lisäkerroksia tehdessä. 



134 
 

Tutkimuksen edetessä jouduttiin tekemään useita olettamuksia, sillä koe-

suunnitelmia tehdessä ei lisärakentamisesta ollut tarkkoja suunnitelmia käy-

tettävissä. Tosin koesuunnitelman lähtökohtana oli ajatus mitä jos tämä tai 

tämä on mahdollista, joten koesuunnitelman aikana tehdyillä olettamuksilla 

ei ole merkittävää vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen. 

Laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä joutuuko asunto-osakeyhtiö maksa-

maan veroja lisärakentamisesta saatavasta nettohyödystä. Vuoden 2010 oli 

vielä epäselvää miten verotus tullaan tulkitsemaan lisärakennusoikeuden 

myynnistä ja Kiinteistöliitto on laatimassa siitä selvitystä syksyn 2010 aikana. 

Jos taloyhtiö joutuu maksamaan nettohyödystä veroja, laskee se kannatta-

vuutta oleellisesti. 

Tutkimus rajattiin käsittelemään yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä Helsingin 

esikaupungeissa, joissa rakentaminen toteutettiin vapaarahoitteisesti. Tämä 

rajoittaa tutkimuksen soveltamista suoraan muille alueille kuin pääkaupunki-

seudulle. Laskennan teoriaosassa on ilmoitettu alueellinen hintataso ja sen 

voi suhteuttaa Suomen muihin alueisiin Talonrakennuksen kustannustieto 

2008 avulla ja päivittää nykyhetkeen indeksillä. Tutkimustulosten soveltamis-

ta muihin Suomen kaupunkeihin voi vaikeuttaa sopimus- ja täydennysraken-

nuskorvausten käytäntöä eri kaupungeissa. Laskennan teoriaosa on suo-

raan sovellettavissa Suomen muihinkin kaupunkeihin lukuun ottamatta so-

pimus- ja täydennyskorvauskäytäntöjä eri paikkakunnilla. Laskennassa tosin 

tulee ottaa huomioon jokaisen alueen oma hintataso. Laskennan tulokset on 

siinä suhteessa maanlaajuisesti sovellettavissa kun vertaillaan eri vaihtoeh-

tojen kannattavuutta. Eri muuttajat vaikuttavat samalla lailla paikkakunnasta 

riippumatta, vain lopullisen nettohyödyn suuruus on eri. 

Diplomityön lähteistö on suhteellisen laaja ja se antaa perusteellisen kuvan 

lisärakentamisen teoriasta ja nykytilanteesta. Suurin osa diplomityön lähteis-

tä on kirjallisuuslähteitä jotka on julkaistu 2000-luvulla suomeksi. Lisäksi tut-

kimukseen on haettu muutama ulkomainen lähde antamaan laajemman nä-

kemyksen aiheesta. Muutamat kirjallisuusosan lähteet ovat Internet-

sivustoja, mutta nekin on todettava luettaviksi. Sillä lähteinä on käytetty mm. 

Ympäristö- ja Sisäasianministeriön kotisivuja. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lisärakentamisen kannattavuutta asun-

to-osakeyhtiön näkökulmasta. Tutkimuksen aikana selvitettiin lisärakentami-

sen eri vaihtoehdot ja lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuudet ja käytän-

nöt Helsingin kaupungin alueella.  

Helsingissä yksityiset asunto-osakeyhtiöt omistavat tonttinsa tai ovat vuok-

ralla kaupungin tontilla. Tämä vaikuttaa oleellisesti taloyhtiön saaman lopulli-

sen hyödyn suuruuteen. Taloyhtiön omistaessa tontin taloyhtiö joutuu mak-

samaan maankäyttösopimuskorvauksia jos tontin arvonnousu katsotaan 

olevan yli 840 000 €. Vuokratonteilla kaupunki maksaa taloyhtiölle täyden-

nysrakennuskorvauksia 1/3 nettoarvonnoususta ja kalliissa pysäköintitapa-

uksissa jopa 2/3. Vuokratonteilla lisärakennusoikeuden hallinta voi olla joko 

kaupungilla tai taloyhtiöllä, riippuen lisärakennusmuodosta. Ensisijaisesti ko-

konaan uuden rakennuksen lisärakennushankkeissa kaupunki pyrkii saa-

maan hallinnan lisärakennusoikeuteen, jolloin taloyhtiö saa lisärakentami-

sesta vain täydennysrakennuskorvauksen. Jos taas vanhojen rakennusten 

päälle rakennetaan lisäkerroksia, pysyy lisärakennusoikeuden hallinta talo-

yhtiöllä. Tällöin taloyhtiö pystyy saamaan tuloja myymällä tai rakennuttamal-

la lisärakennusoikeutta ja saamaan lisäksi täydennysrakennuskorvauksia 

kaupungilta. Tässä tapauksessa taloyhtiön saama nettohyöty on huomatta-

vasti suurempi verrattuna taloyhtiöihin, jotka omistavat tonttinsa.  

Uuden rakennuksen kohdalla taloyhtiö voi saada omalla tontilla noin 

800 000- 4 000 0000 € tuottoja riippuen pysäköinti- ja lisäkerrosalaratkaisus-

ta (2000 – 5000 kem2). Vuokratontilla taloyhtiö voi saada 20–40% parempia 

tuottoja riippuen pysäköintiratkaisusta, jos lisärakennusoikeuden hallinta py-

syy taloyhtiöllä. Lisärakennusoikeuden siirtyessä kaupungille nettohyöty las-

kee oleellisesti verrattuna omistustonttiin. Tällöin nettotuotot ovat vain 10- 20 

% oman tontin tuotoista. Tällöin usein täydennysrakennuskorvaus ei edes 

kata vanhojen pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelykustannuksia tai lisä-

kerrosalan tulee olla suhteellisen suuri. Laskelmien perusteella voidaan to-

deta, että pysäköinnin toteutuksella on oleellisen suuri merkitys. Ero edulli-

simman ja kalleimman pysäköintiratkaisun välillä voi olla jopa kaksinkertai-

nen. Järjestelemällä pysäköinti niin ettei vanhoja pysäköintipaikkoja jouduta 

sijoittamaan halliin, saavutetaan huomattavia taloudellisia etuja, jopa pie-

nemmillä lisäkerrosaloilla. Huomattiin myös että jos Helsingin kaupunki löy-
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hentää uusien pysäköintipaikkojen määräyksiä 20 % saavutetaan noin 3-6 % 

paremmat tuotot taloyhtiölle.  

Lisärakennusoikeuden määrän kasvaessa yksityisen tontin ja vuokratontin 

erot kasvavat. Tämä johtuu siitä että maankäyttösopimuskorvauksia aloite-

taan perimään vasta jos arvonnousu katsotaan tontilla olevan yli 840 000 € 

ja tämä käytännössä tarkoittaa yli 2700 kem2 lisärakennusoikeutta Helsingin 

esikaupunkialueilla. Tällöin maankäyttösopimuskorvaus pienentää taloyhtiön 

saamaa nettohyötyä. Vuokratonteilla kalliissa pysäköintiratkaisuissa voidaan 

saada täydennysrakennuskorvausta korotetusti, tällöin kallein pysäköintirat-

kaisu voi nousta muita pysäköintitapauksia kannattavammaksi suurilla lisä-

kerrosneliömetrimäärillä. Tällöin taloyhtiö voi saada suurimman taloudellisen 

hyödyn lisäksi vanhat autopaikat pysäköintihalliin.  

Lisäkerrosten kohdalla taloyhtiö voi saada omalla tontilla noin - 800 000- 

4 000 0000 € tuottoja riippuen pysäköinti- ja lisäkerrosalaratkaisusta (1000 – 

5000 kem2). Huomattiin, että hissien rakennuskustannukset syövät nettohyö-

tyä niin ettei yhden lisäkerroksen rakentaminen ole kannattavaa muuta kuin 

edullisimmassa pysäköintiratkaisussa. Tällöinkin nettohyödyn suuruus jää al-

le 500 000 € taloyhtiön omistaessa tontti. Tosin jos taloyhtiössä on entuu-

destaan ollut hissi tai se pystytään helposti lisäämään vanhaan taloyhtiöön, 

nousee yhdenkin lisäkerroksen rakentaminen useimmilla tapauksilla kannat-

tavaksi.  Kun lisäkerroksia on kaksi, hissien kustannukset jakaantuvat suu-

remmalle alalle ja useimmat pysäköintiratkaisut omalla ja vuokratontilla nou-

sevat kannattaviksi. Tosin nettotuotto tällöinkin jää puolta pienemmäksi lisä-

kerroksissa kun verrataan samoihin lisärakennusneliöihin uuden rakennuk-

sen kohdalla. Jos lisäkerroksia pystyttäisiin tekemään enemmän ja näin kas-

vattamaan lisäkerrosalaa tuotot lisäkerroksien ja uuden rakennuksen välillä 

tasaantuisivat. Tosin tämä voi olla arkkitehtonisesti tai rakenteellisesti mah-

dotonta. Kun puhutaan lisäkerroksista, tulee kuitenkin muistaa, että lisäker-

roksissa on suurempi kustannus- ja myyntiriski. Lisäkerroksia on rakennettu 

todella vähän ja empiiristä kustannustietoa on vähän käytössä ja toisena 

seikkana on huomioitava se että pitävätkö mahdolliset asukkaat lisäkerrok-

sien asuntoja yhtä arvokkaina kuin kokonaan uuden rakennuksen asuntoja! 

Kolmantena vaihtoehtona tutkittiin millainen potentiaali vanhojen talojen kel-

larissa on lisärakentamiselle. Tällöin puhutaan käyttötarkoituksen muutok-

sesta, jossa kellaritiloja muutetaan asuinkäyttöön. Tiloja tarkastellessa huo-
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mattiin että maksimissaan kellarin huonealasta pystytään muuttamaan 

asuinkäyttöön noin 50 % ongelmitta. Tämä tarkoittaa kuitenkin korvaavien 

varastotilojen rakentamista pihalle. Taloyhtiön omalla tontilla nettotuottoja voi 

saada noin 14 000 – 470 000 € riippuen lisäkerroineliömetri määrästä (26 – 

565 kem2). Kaikista kannattavimmaksi huomattiin kerhotilojen ja taloyhtiön 

omistuksessa olevien autotallien muuttaminen asuinnoiksi. Kerhotilan koh-

dalla korjausaste oli muita tapauksia matalampi, tällöin myös varastotilat 

pystyttiin järjestämään niin, ettei pihalle tarvinnut rakentaa uutta pihavaras-

toa. Pihavaraston rakentamiselta vältyttiin myös autotallin muutoksen yhtey-

dessä.  

Neljäntenä lisärakentamisen muotona tutkittiin kosteatila-moduulia. Laskel-

mien pohjalta voitaisiin vetää johtopäätös, että kosteatila-moduuli voi olla 

varteenotettava vaihtoehto toteuttaa putkiremontti. Kosteatila-moduulin kus-

tannukset voivat olla pienemmät kuin perinteisellä putkiremontilla, kun huo-

mioidaan asunnon laajenemisesta johtuva arvonnousu. Pitkät ja työläät re-

monttivaiheet pystytään nyt korvaamaan valmiilla elementillä, joka voidaan 

asentaa paikalle muutamassa päivässä. Kosteatila-moduulin suurimmaksi 

ongelmaksi kuitenkin nousee se miten moduuli voidaan sijoittaa järkevästi 

asuntoon. Se on usein arkkitehtonisesti mahdotonta ja luultavasti vain muu-

tamaan asuntoon pystytään sijoittamaan moduuli taloyhtiössä. Tämä taas 

aiheuttaa varmasti ongelman päätöksenteko tilanteessa – voiko joku ”hyö-

tyä” putkiremontista enemmän kuin muut.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että lisärakentamisella voidaan saada koh-

tuullisia tuottoja, järjestämällä pysäköinti järkevästi tarpeeksi suurilla lisäker-

rosaloilla Helsingin esikaupunkialueilla. Mielestäni realistista on tavoitella 

noin puolta putkiremontin kustannuksista joka käytännössä tarkoittaa van-

han kerrosalan kasvattamista noi 50 %. Tällöin lisäkerrosalan sijoittaminen 

ja pysäköinnin järjestely voi onnistua suhteellisen kivuttomasti useimmilla 

esikaupunkitonteilla. Koko putkiremontin kattaminen lisärakentamisella tar-

koittaisi kerrosalan kasvattamista yli kaksinkertaiseksi, joka voi käytännössä 

osoittautua mahdottomaksi.  

9 SUOSITUKSET 

Tutkimuksen aikana heräsi useita ajatuksia miten lisärakentamista voitaisiin 

edistää Suomen ja erityisesti Helsingin esikaupungeissa. Mielestäni Helsin-

gin kaupunki on avainasemassa lisärakentamisen edistäjänä. Kaupungin 
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täytyy toimia informaation jakajana. Asukkaiden asenteet lisärakentamista 

kohtaan täytyy saada muuttumaan positiiviseen suuntaan. Tämä onnistuu 

oikeanlaisella markkinoinnilla, kannustimilla ja onnistuneilla pilottikohteilla. 

Markkinoinnin yhteydessä tulee korostaa muitakin kuin taloudellisia hyötyjä, 

joista epäsuorasti koko alueen väestö pääsee hyötymään. Väestönkasvu ei 

olekaan huono vaan erittäin hyvä asia. Tällöin asuntovalikoima alueella kas-

vaa, palvelut paranevat, yleisilme kohenee jne. Taloyhtiöille olisi myös ehkä 

hyvä jakaa jonkin näköistä suunnitteluavustusta, jolloin kynnys lisäraken-

nushankkeisiin lähtemisestä pienenisi.  

Kuten johtopäätöksissä todettiin, pysäköintiratkaisulla on merkittävä vaikutus 

taloyhtiön saaman nettohyödyn suuruuteen. Tässä toivoisinkin kaupungilta 

hieman rohkeampia linjavetoja pysäköintipaikkojen vaatimuksiin. Pystyttäi-

siinkö tulevaisuudessa vähentämään pysäköinnin määrää ja sijoittamaan ne 

maantasoon tai suosittaisiin autottomia taloyhtiöitä. Toisena vaihtoehtona 

voitaisiin nähdä yhteiset pysäköintikeskukset kortteleiden yhteydessä, jolloin 

pysäköintikustannukset pystyttäisin kohdistamaan paremmin autojen käyttä-

jille. 

Lisäkerrosten osalta olisi järkevää kehittää ryhmärakentamismalleja, jolloin 

useampi alueen taloyhtiö lähtisi yhdessä lisärakennushankkeeseen. Raken-

nusliikkeitä kiinnostaa varmasti enemmän 10 000 lisäkem2 kuin 2000 lisä-

kem2. Tällöin volyymin kasvaessa rakentamisesta saadaan kustannustehok-

kaampaa ja riskejä pienenettyä. 

Yhtenä ongelman voidaan myös nähdä että nykyisissä rakennusliikkeissä on 

tähän asti ollut puhtaasi saneeraus- ja uudistuotantopuoli. Lisärakennus-

hankkeissa usein toteutetaan suuria linjasaneerauksia samanaikaisesti. Täl-

löin täytyisi löytää sellainen yhteistyökumppani joka taitaisi niin uuden raken-

tamisen ja vanhan korjaamisen samanaikaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä että 

rakennusliikkeiden tulisi parantaa eri osastojen yhteistyötä tai sulauttaa osa 

ammattilaisista uudeksi osastoksi; lisärakennusosasto. 

Rakennusliikkeet voivat kokea lisäkerrosten ja kellareiden asuntojen myynti-

riskin liian suureksi ja ovat näistä syistä haluttomia lähtemään lisärakennus-

hankkeisiin. Tällöin taloyhtiön olisi mietittävä itse lähtemistä rakennuttajaksi. 

Tämä on haasteellinen tehtävä sillä se on luultavasti liian suuri taloudellinen 

riski myös yksityiselle taloyhtiölle. Tämä kuitenkin voisi avata aivan uuden 

mahdollisuuden liiketoimintaan. Lisärakennuskonsulteille tai lisärakennuttajil-
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le, joilla olisi vankka osaaminen lisärakennushankkeista. Tällöin konsultti 

toimisi rakennuttajana taloyhtiön puolesta ja veisi sen ammattimaisesti läpi. 

Konsultilla olisi heti käsitys kunnan lisärakennuskäytännöistä, yhteydet ra-

kennus- ja saneerausliikkeisiin ja muihin tarvittaviin tahoihin. Tällöin lisära-

kennushankkeet saataisiin vietyä suhteellisen kivuttomasti eteenpäin. Tällöin 

kuitenkin tulee muistaa että näissä tapauksissa myyntiriski on vieläkin talo-

yhtiöllä. Mitä tapahtuu jos asuntoja ei saadakaan myytyä? 

Laskelmissa ilmeni myös tonttien omistusmuodon eriarvoisuus. Vuokratontil-

la on omistustontteja paremmat mahdollisuudet saada tuottoja lisärakenta-

misesta. Tähän eriarvoisuuteen tulisi puuttua ja miettiä miten eri tontteja pys-

tyttäisiin kohtelemaan ja kannustamaan samalla lailla lisärakennushankkeis-

sa. 

Lisärakentaminen on suhteellisen uusi aihe ja yhdessä diplomityössä ei 

kaikkea mahdollista ole voitu ottaa huomioon. Lisätutkimuksia ehdotankin 

erityisesti tehtävän, miten lisäkerrosten osalta lisärakennushanke voidaan 

toteuttaa. Miten yhtiöjärjestys muuttuu ja miten uuden ja vanhan rakennuk-

sen osan elinkaari saadaan sovitettua yhteen. Miten lisäkerroksia rakennus-

teknisesti pystytään toteuttamaan taloudellisesti ja mikä on asuntojen hou-

kuttelevuus. Lisäksi olisi hyvä tehdä tutkimus siitä miten taloyhtiön olisi mah-

dollista toimia rakennuttajana. Onko yksityisellä taloyhtiöillä lain, resurssien 

tai riskien puitteissa mahdollisuuksia lähteä viemään itse lisärakennushank-

keita läpi. Lisäksi tämä tutkimus ei ole ottanut kantaa miten kannattavaa lisä-

rakentaminen on vuokratonteilla pitkällä ajan tähtäimellä. Paljonko vuokran-

korotus uusien lisäalojen kohdalta vaikuttaa nettohyötyyn tai mikä on vuokra-

tontin todellinen vaikutus asuntojen myyntihintaan. Ovatko asunnot kenties 

edullisempia kaupungin vuokratonteilla? 

Tässä diplomityössä sivuttiin hieman vanhojen kerrostalojen korjauskustan-

nuksia, mutta niihin ei paneuduttu tarkemmin. Jos putkiremontin linjasanee-

raus voi maksaa 400–600 €/m2 ja siihen lisäksi päälle julkisivu-, katto-, rap-

pukäytävä-, hissi-, piha- ja muut remontit, niin kuinka korkealle voivat korja-

uskustannukset nousta pääkaupunkiseudulla. Tällöin jos korjauskustannuk-

set nousevat 1500 -2000 €/m2 olisi tutkittava mahdollisuutta purkaa vanhat 

kerrostalot ja rakentaa tontti uudelleen tiiviimmin. Tällöin vanhojen asukkai-

den uudet asunnot kustannettaisiin kasvavalla kerrosalalla. 
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10 YHTEENVETO 

Suomen rakennuskanta on nuori ja suurin osa siitä on rakennettu kerrosta-

loina esikaupunkeihin 1960–70-luvuilla. Vanhat lähiöt ovat suurien haastei-

den edessä. Haasteena on rakennuskannan peruskorjaustarve, asukaskan-

nan ikääntyminen ja vähentyminen, hissittömyys, asuntokannan yksipuoli-

suus ja väljä asukastiheys, joka johtaa palveluiden tehottomuuteen ja kan-

nattomuuteen. Näiden ongelmien ratkaisuksi voidaan ainakin osittain nähdä 

täydennys- ja lisärakentaminen. Lisärakentamisesta saatavalla taloudellisel-

la hyödyllä pystytään kattamaan ainakin osa peruskorjauksien kustannuksis-

ta tai parantamaan esteettömyyttä, viihtyvyyttä tai pysäköintiratkaisuja. Ra-

kentamalla alueelle uusia erilaisia asuntoja, monipuolistetaan asuntokantaa 

ja saadaan alueelle uusia asukkaita. Tämä mahdollistaa lähipalveluiden 

kannattavuuden ja monipuolistumisen. Kuntatasolla pystytään tekemään 

merkittäviä taloudellisia säästöjä hyödyntämällä vanhaa infra-rakennetta. 

Täydennys- ja lisärakentaminen edistää kestävääkehitystä monilla tavoilla.  

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan vanhojen asuinalueiden tiivistävää ja 

eheyttävää rakentamista. Tällöin suurempia kokonaisuuksia, kortteleita tai 

kokonaisia esikaupunkeja, kehitetään parempaan suuntaan. Täydennysra-

kentamista suunnitellaan erilaisten kaavojen ja alueellisten kehityssuunni-

telmien avulla. Lisärakentaminen on osa täydennysrakentamista. Lisäraken-

tamiseksi mielletään rakentamista yksittäisellä jo rakennetulla tontilla. Lisä-

rakentaminen nostaa tontilla olevaa kerrosneliömetrimäärää, jota käytetään 

asumiseen.  

Suomessa lisärakentamista toteutetaan tällä hetkellä todella vähän. Kunnat 

ja kaupungit ovat vasta nyt heränneet kysymykseen; miten vanhojen esikau-

punkien käy rakennuskannan vanhetessa. Tähän asti kaupungit ovat pysty-

neet laajenemaan ulospäin, mutta se on kestävänkehityksen vastaista. Vä-

limatkat olisi pyrittävä pitämään kohtuullisina kodin, työn ja harrastusten vä-

lillä. Kaupunkien on löydettävä tapoja, joilla se pystyy kasvamaan sisäänpäin 

– lisärakentaminen.  

Samanaikaisesti yksityisten asunto-osakeyhtiöiden on etsittävä tapoja rahoit-

taa kalliit peruskorjaukset. Käytännössä kalliit korjaukset jäävät asukkaiden 

maksettavaksi ellei asunto-osakeyhtiö jollain tavalla pysty realisoimaan 

omaisuuttaan. Taloyhtiö voi myydä yhtiön omistamia tiloja, kuten talonmie-
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hen asunnon tai kerhotilan, mutta niistä saatava tuotto jää usein hyvin pie-

neksi verrattuna peruskorjauksien kustannuksiin. Asemakaavamuutoksen 

avulla taloyhtiö voi saada lisää rakennusoikeutta tontille ja ansaita tätä kaut-

ta tuloja. Lisärakentaminen voi siis olla vastaus sekä taloyhtiön että kaupun-

gin ongelmaan; rahoittaa korjauskustannuksia ja kasvattaa kaupunkia si-

säänpäin. 

Tässä diplomityössä tutkittiin lisärakentamisen taloudellista kannattavuutta 

asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Työn tavoitteena on edistää täydennys- 

ja lisärakentamista sekä konkretisoida eri lisärakennusmuotojen eroja, kus-

tannuksia ja hyötyjä. Työn tavoitteena on löytää ne muuttujat, jotka vaikutta-

vat oleellisesti taloyhtiön saaman hyödyn suuruuteen ja selvittää miten pal-

jon ne vaikuttavat. Työn tavoitteena oli myös koota yhteen täydennys- ja li-

särakentamisen oleellisista asioista, kuten niiden keskeisimmät perustelut, 

tavoitteet, lainsäädännöt, haasteet, hyödyt ja mahdollisuudet.  

Tutkimus rajattiin käsittelemään Helsingin kaupungin alueella vapaarahoit-

teisia lisärakennushankkeita. Tutkimukseen valittiin yksi tyypillinen 1970-

luvun asunto-osakeyhtiö ja lisärakentamisen kannattavuutta tarkasteltiin vain 

taloyhtiön näkökulmasta. 

Tutkimus toteutettiin koesuunnitelman ja laskennallisen analyysin avulla. Va-

littuun asunto-osakeyhtiöön sovitettiin neljää eri lisärakennusvaihtoehtoa. Li-

särakennusvaihtoehtona käytettiin uuden rakennuksen rakentamista, lisäker-

roksia, kellaritilojen käyttötarkoituksen muutosta ja kosteatila-moduulin sijoit-

tamista vanhan rakennuksen kylkeen. Kosteatila-moduulilla tarkoitetaan sel-

laista elementtiä joka pitää sisällään asunnon uudet märkätilat, jolloin vanha 

kylpyhuone voidaan muuttaa esimerkiksi vaatehuoneeksi. Uuden rakennuk-

sen, lisäkerrosten ja kellaritilojen käyttötarkoituksen muutoksessa selvitettiin 

lisärakennuskustannus tavoite- tai korjaushintamenetelmällä. Tämän jälkeen 

selvitettiin, paljonko asuntojen velattomat myyntihinnat ovat esikaupungeissa 

ja tätä kautta päästiin käsiksi taloyhtiön samaan nettohyötyyn. Jokaista lisä-

rakennusvaihtoehtoa herkisteltiin pysäköinnin toteutusmuodolle, lisäraken-

nusmäärälle, tontin omistussuhteelle ja lisärakennusoikeuden hallinnalle. 

Kosteatila-moduulin lisärakennuskustannukset selvitettiin rakennusosa-

arviolla ja kustannuksia vertailtiin perinteisen putkiremontin kustannuksiin. 
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Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että lisärakentaminen on kannatta-

vaa järkevästi toteutettuna tarpeeksi suurilla lisärakennusaloilla. Nyrkkisään-

tönä voitaisiinkin sanoa että jos putkiremontin kustannuksista halutaan kat-

taa puolet, tulee rakennusoikeuden kasvaa tontilla 50 % ja kokonaan kus-

tannusten kattaminen tarkoittaisi kerrosalan kaksinkertaistumista. Raken-

nusoikeuden kaksinkertaistaminen voi käytännössä olla mahdotonta. Var-

sinkin pysäköintivaatimusten täyttäminen voi muodostua lopulliseksi ongel-

maksi.  

Uusi rakennus näyttäisi olevan kohtuullisen kannattava jo pienemmilläkin li-

säkerrosaloilla (2000 kem2). Tällöin taloyhtiö voi Helsingissä tavoitella jopa 

miljoonan euron tuottoja kalliimmillakin pysäköintiratkaisuilla. Tosin jos vuok-

ratonteilla lisärakennusoikeuden hallinta siirtyy asemakaavan muutoksessa 

kaupungille, voivat lisärakennushankkeet olla kannattamattomia suhteellisen 

pienen täydennysrakennuskorvauksen takia. Tällöin täydennysrakennuskor-

vauksella ei edes välttämättä pystytä kompensoimaan pysäköintikuluja. 

Täydennysrakennuskorvaus on riippuvainen lisäkerrosalan määrästä, jolloin 

sitä täytyy kasvattaa niin että hyödystä saadaan tarpeeksi suuri. Vuokraton-

tilla, jos lisärakennusoikeuden hallinta pysyy taloyhtiöllä, ovat tuotot noin 20–

40 % parempia omalla tontilla oleviin taloyhtiöihin nähden. Tämä johtuu siitä, 

että vuokratontilla taloyhtiö voi myydä lisärakennusoikeuden kolmannelle 

osapuolelle ja saada kaupungilta täydennysrakennuskorvauksia. 

Lisäkerroksien osalta huomattiin, että yhden lisäkerroksen rakentaminen on 

harvoin kannattavaa. Hissin lisäämisestä syntyvät kustannukset ovat niin 

suuria, vaikka niihin on saatavilla avustuksia. Kahden lisäkerroksen raken-

taminen voi jokseenkin olla järkevää, mutta jos sitä vertaa samankokoisen 

uuden rakennuksen rakentamiseen ovat nettotuotot noin 2-3 kertaa pienem-

piä. Tosin erot kaventuvat lisäkerrosalan kasvaessa ja tarpeeksi suurilla 

aloilla lisäkerroksissa lähennellään jo uuden rakennuksen tuottoja. Tosin on-

gelmaksi syntyy miten paljon lisäkerroksia voidaan vanhojen talojen päälle 

lisätä. Mahdollista on, että kaksi lisäkerrosta muodostuu rakenteellisesti ja 

arkkitehtonisesti maksimiksi. 

Kellaritiloista voidaan suhteellisen helposti muuttaa noin 30 - 50 % asuin-

käyttöön. Kellaritiloja muuttamalla voidaan saada jonkin verran tuottoja, mut-

ta ne eivät riitä kattamaan edes puolta putkiremontin kustannuksista. Kellari-
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tilojen hyödyntäminen voi tulla kyseeseen myös jos lisäkerrosalaa halutaan 

kasvattaa vaikka lisäkerrosten yhteydessä.  

Kosteatila-moduuli voi olla erittäin kustannustehokas ratkaisu toteuttaa putki-

remontti. Kosteatila-moduulin rakennuskustannukset ovat perinteistä putki-

remonttia korkeammat. Mutta jos asunnon pinta-alan kasvusta aiheutuva 

asunnon arvonnousu otetaan huomioon, voidaan sanoa, että moduuli on 

noin 20–30% perinteistä putkiremonttia kannattavampi ratkaisu. Kosteatila-

moduulin suurimmaksi ongelmaksi kuitenkin nousee se, miten se voidaan si-

joittaa järkevästi asuntoon. Se on usein arkkitehtonisesti mahdotonta ja luul-

tavasti vain muutama asunto pääsee hyötymään moduulista taloyhtiössä. 

Tämä taas aiheuttaa varmasti ongelman päätöksenteko tilanteessa – voiko 

joku ”hyötyä” putkiremontista enemmän kuin muut. 

Lisärakentamisen yleistymisen ensisijaisena esteenä on puutteellinen tie-

donanto ja asukkaiden vastarinta. Koen että eri viranomaiset ovat avain-

asemassa lisärakentamisen yleistymisessä. Asukkaita ja isännöitsijöitä on 

tiedotettava tarpeeksi hyvin ja ”myyvästi” lisärakentamisen mahdollisuuksista 

sekä hyödyistä. Lisärakentamiselle on luotava positiivinen imago.  

Kaupunkien on myös mietittävä luovia ratkaisuja pysäköinnin järjestämiseen 

ja mietittävä sopimus- ja täydennysrakennuskorvausten käytäntöä. Tällä 

hetkellä ainakin Helsingissä vuokra- ja omistustontteja kohdellaan eriarvoi-

sesti. On pystyttävä luomaan malli, joka olisi tasapuolinen ja kannustaisi ta-

loyhtiöitä lähtemään lisärakennusprojekteihin. 

Ryhmärakentaminen voi myös olla avain onnistuneeseen lisärakennuspro-

jektiin. Useamman taloyhtiön toimiessa yhdessä voivat hankkeet vaikuttaa 

rakennusliikkeistä houkuttelevimmilta ja volyymillä pystytään parantamaan 

kustannustehokkuutta. Lisäksi ammattitaitoisille konsulteille on varmasti tar-

vetta tulevaisuudessa, jos taloyhtiöt alkavat itse toimia rakennuttajina.  
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