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Tiivistelmä

Raportissa pohditaan asemakaavan ja tontinluovutusehtojen keskinäistä suhdetta rakentamisen ohjaamisessa. Kunnan luovuttaessa tontin se voi kirjata sopimukseen rakennustapaa koskevia ehtoja.
Tontinluovutuksen etuna on kuitenkin joustavuus: rakennustapaohjeita on mahdollista muuttaa ilman
että asemakaavaa muutetaan. Sitovat ehdot ovat kuitenkin valvonnan kannalta hankalia, jos ehdot
ovat kovin yksityiskohtaisia. Raportissa arvioidaan kolme Oulun kaupungin tekemää yhteistoimintasopimusta, joita pidän onnistuneina. Raportin alussa on kuvaus Oulun maapolitiikasta ja asuntomarkkinoista ja asuntojen hinnoista.
Tontinluovutus voi olla monella tavoin mukana laadukkaan kaupungin luomisessa. Tontinluovutus voi
olla välineenä eritavoin, esimerkiksi siten, että tontti luovutetaan kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen
tekijälle, tai tontinhakijaa pyydetään laatimaan viitesuunnitelma, jonka myönteinen arviointi on ehto
tontin saamiselle, taikka kaupunki hyväksyy hankkeen pääsuunnittelijan. Tontinluovutus voidaan jakaa
seuraaviin ryhmiin: myynti listahintaan, hintakilpailu, laatukilpailu ja kumppanuuskaavoitus. Raportissa
esitellään näiden tontinluovutustapojen käyttöä. Raportissa ehdotetaan uudentyyppistä tapaa huutokaupata tontti, jossa tontin lopullinen hinta muodostaa kahdesta osasta: suurempi kiinteä osa ja pienempi asuntojen myyntihinnasta riippuva osa.
Raportin tärkein referenssikaupunki on Helsinki, jonka laajoilla projektialueilla kaupunki luovuttaa tontit. Arvokkailla paikoilla Helsingissä on kokeiltu yhä useammin kumppanuuskaavoitusta, jossa kaupunki valitsee kumppanin kilpailevista alustavista projektisuunnitelmista, joiden arviointi suoritettaan es imerkiksi seuraavin kriteerein: kaupunkikuvalliset ratkaisut ja arkkitehtoninen laatu sekä niiden varmistaminen, älykkääseen kaupunkirakentamiseen liittyvät ratkaisut ja tavoitteet, rakentamisen energia- ja
ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut, asuntorakentamisen kehittäminen ja innovatiiviset
asumisen ratkaisut, rakentamisen perusratkaisut sekä hankkeen taloudellinen, tekninen ja muu toteutuskelpoisuus.
Raportissa arvioidaan kumppanuuskaavoituksen toimivuutta Oulussa. Oulun keskustan asuntojen
hintatasolla menettely toiminee myös Oulussa. Hiukkavaaran hintatasolla menettely voi toimia, tos in
kevennettynä, ja kalleimpia laatupanostuksia välttäen. Jos Hiukkavaarassa pyritään muita aluekeskuksia korkeampaan laatuun, rakennuttajalta voidaan vaatia korkeita laatupanostuksia vain tonttien
hinnasta tinkimällä, jos asuntojen ostajat eivät ole halukkaita maksamaan laadusta tai riittävän maksukykyisiä. Hiukkavaaran hintatasossa on kuitenkin melko vähän tinkimisvaraa.
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Raportissa ehdotetaan Hiukkavaaran keskuksen pysäköintiin joustavaa ratkaisua, jossa vältetään kalliita etupainotteisia pysäköintiratkaisuja.
Raportissa pohditaan innovaatioiden roolia kaupunkirakentamisessa. Innovatiivinen tontinluovutus
tarkoittaa sitä, että kunta luopuu korkeimmasta tontin hinnasta kannustaakseen rakennuttajaa tuottamaan sellaista laatua, josta asunnon ostaja ei ole riittävän valistunut tai maksukykyinen maksamaan
hintaa jotka vastaavat lisälaadun tuottamisen hintaa ja riskiä. Innovatiivinen tontinluovutus vaatii toim iakseen lähtökohtaisesti riittävän korkeaa asuntojen ja tonttien hintatasoa. Jos tonttien hintataso on
alhainen, hinnanalennuksella ei voi ostaa lisälaatua, koska tontin hinnan alennus voi olla enintään
tontin hinnan suuruinen. Laatuinnovaatioita voidaan siis kokeilla tilanteessa, jossa asunnon ja tontin
välinen hintaero on riittävän suuri. Toimivaksi osoittautuneet innovaatiot leviävät kalliilta alueelta halvoille.
Koko kunnan tonttivarannon näkökulmasta innovatiivinen tontinluovutus tarkoittaa sitä, että käytetään
kaikkia luovutuskeinoja siellä, mistä niistä saadaan suurin hyöty. Esimerkiksi kumppanuuskaavoitusta
keskeisellä, korkean hintatason alueella, jossa laadulliset vaatimukset ovat suuret, myyntiä korkeimman tarjouksen tekijälle alueella, jossa laadulliset vaatimukset ovat keskimääräiset ja myyntiä edulliseen listahintaan alueella, jossa on runsas tonttitarjonta, ja alue halutaan toteuttaa sujuvasti
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Keskeiset käsitteet

lähteet:
Kuntaliiton maapolitiikan käsikirja,
omat määritelmät,
Avoimen ja joustavan asemakaavan käytännöt. Pilottikohteen a Oulun Hiukkavaaran keskus. 17.12.2014. Ramboll Finland Oy

hankekaavoitus

Nimitys kaavalle tai kaavoitusprosessille, jonka laatiminen on käynnistetty yk-sityisen tahon, esim. elinkeinoelämän, aloitteesta ja joka
liittyy konkreettisesti johonkin tiettyyn hankkeeseen.

kaavoitussopimus
eli
kaavoituksen käynnistämissopimus
eli
yhteistoimintasopimus

Sopimus, jolla asemakaavoituksesta vastaava
kunnallinen taho ja kumppanuuskaavoitushankkeen yksityinen taho tai tahot sopivat
kaavaa varten tarvittavien selvitysten ja viitesuunnitelmien teettämisen vastuiden ja kaavan laatimisen kustannusten jaosta sekä
mahdollisista muista asemakaavoituksen prosessiin liittyvistä asioista.
Kaavoitussopimuksesta on joissakin yhteyksissä käytetty myös termiä ”yhteistoimintasopimus” tai ”kaavoituksen käynnistämissopimus”.

kumppanuuskaavoitus

Nimitys kaavoitusprosessille, jossa kaavoitettavan kohteen todennäköinen rakentaja ja/tai
rakennuttaja on tiedossa jo kaavahankkeeseen ryhdyttäessä ja asemakaava laaditaan
näiden tahojen kanssa tiiviissä yhteistyössä.
Kumppanuuskaavoituksessa viitesuunnitelmien laatimisesta vastaa useimmiten rakennusliikkeen palkkaama arkkitehti, jolloin kaavan
viitesuunnittelu palvelee samalla kohteen toteutussuunnittelun luonnosvaiheena. Kaavoitusprosessin hallinnasta vastaa kuitenkin aina
kunta. Kumppanuuskaavoitus edellyttää kunnan ja rakennuttajatahon välistä kaavoitussopimusta/ yhteistoimintasopimusta.
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maankäyttösopimus

rakennustapaohje

tontinluovutusohje

tuottajamuotoinen rakentaminen

tontinluovutus

Kaavoitusta ja aluekehitystä tukeva käytäntö,
jossa yksityinen ja kunnallinen taho laativat
sopimuksen tietyn alueen käyttöä, suunnittelua, toteutusta, yllä-pitoa ja näihin liittyvää
vastuun ja kustannusten jakoa koskien.
Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta sitten, kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä.
Usein se hyväksytään samanaikaisesti kaavan kanssa.

Kunnan
Rakentamistapaohje
omistaman tontin
on luovuttaminen
asemakaavan raliitekennuskäyttöön
asiakirjana tai sovittujen
laajempaakriteerien
yhtenäistä
taialuetta
perusteiden
(esim.
täyttyessä.
jokin tiettyYksinkertaisin
asuinalue- taitontinluovukaupungintuksen
osakokonaisuus)
peruste on hintaan
koskevana
perustuva
erillisenä
tarjousasiakirkilpailu,
jana julkaistu
mutta luovutus
ohje, joka
voiesittää
tapahtua
alueella
muullakin
suosiperiaatteella.
teltavan ja hy-väksyttävän rakentamistavan.
ntamistapaohjeen tarkoitus on antaa tarpeellisiksi arvioiduissa kohteissa toteuttamista ohjaavia konkreettisia ohjeita ja suosituksia. Ohjeet tukevat ja täsmentävät asemakaavan sisältöä.
Nimensä mukaisesti rakentamistapaohje on
ohjeellinen, eli se ei sido rakenta-jaa kaavamääräyksen tavoin. Ohjeenkin sitovuutta voidaan kuitenkin lisätä liittämällä se osaksi tontinluovutusehtoja. Vrt. Oulun käytäntö: Oulussa ra-kennustapaohjeet hyväksyy kaupungin
rakennuslautakunta ja tontinluovu-tusehdoissa
niiden noudattaminen asetetaan tontinsaajaa
sitovaksi ehdoksi.
Asiakirja, jossa kunta kertoo omistamiensa
tonttien luovutusmenettelystä ja antaa ohjeistusta sitä varten.
Rakennusliikkeen tms. yhden toimijan toteuttama ja tämän asettamista lähtö-kohdista toteutuva laajemman kokonaisuuden rakentaminen.

Kunnan omistaman tontin luovuttaminen rakennuskäyttöön sovittujen kritee-rien tai perusteiden täyttyessä. Yksinkertaisin tontinluovutuksen peruste on hintaan perustuva
tarjouskilpailu, mutta luovutus voi tapahtua
muullakin peri-aatteella.
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Maapolitiikka
Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, jotka saavat tavoitteensa osin
kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen suunnittelun onnistuminen. Maankäyttöä suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisilla kaavoilla. Kaavojen mukaisia
maankäyttöratkaisuja toteutetaan käyttämällä maapoliittisia toteuttavia keinoja.
Maankäyttöpolitiikka
Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan
avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus
edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista.
Maapoliittinen suunnittelu ja yleiskaavoitus
Maapoliittisen suunnittelun tulee olla mukana yleiskaavoituksessa. Yleiskaavaratkaisujen takana tulisi
olla myös näkemys siitä, millä tavoin ratkaisut toteutetaan. Asian tärkeys on korostunut yleiskaavoituksen merkityksen lisääntyessä maankäyttö- ja rakennuslain myötä. Maapolitiikan keinot ovat välineitä,
jolla varmistetaan, että suunnitelmien mukaan tarvittavat alueet saadaan käyttöön.
Maapolitiikan suunnittelu ja maapoliittinen ohjelma
Maapolitiikan tavoitteiden ja toimintalinjan muodostaminen on osa kunnan strategista suunnittelua.
Kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita maapolitiikassa käytetään. Voidaan puhua jopa etukäteen päätetystä toimintalinjasta, jota noudatetaan pyrittäessä maapolitiikan tavoitteisiin. Maapoliittisen
toimintalinjan tulee olla johdonmukainen. Hankalissakin tilanteissa tulisi toimia valitun strategian m ukaisesti. Illman sitoutumista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Hyvä ja toimiva
tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas käyttäminen on laatia maapoliittinen ohjelma.
Kaavoitusmonopoli

Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvollisuutta ja oikeutta kutsutaan
"kaavoitusmonopoliksi" MRL 4§, MRL 20§. Kunnan kaavoitusmonopoli on maapolitiikan kulmakivi.
Kunnan on kyettävä vaikuttamaan yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen. Kaavat on tehtävä kaavataloudelliset näkökulmat huomioon ottaen. Käytännössä on kuitenkin todettu, että pelkkä kaavoitus ei
riitä ohjaamaan yhdyskuntarakentamista riittävässä määrin. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti. Kunta on viimekädessä taloudellisessa vastuussa yhdyskuntarakenteen kustannuksista katujen ja
yleisten alueiden osalta MRL 12 luku. Lisäksi yhdyskuntarakenne vaikuttaa kunnan velvollisuutena
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olevien palvelujen järjestämisen kustannuksiin. Tarvitaan maapoliittista suunnittelua ja maapoliittisten
keinojen käyttämistä.
Tontinluovutus
Kunta luovuttaa omistamansa kaavan mukaiset tontit rakennettaviksi. Luovutusmuotoina ovat myynti
ja vuokraus. Omakotitontteja luovutetaan sekä erillishakujen että jatkuvan haun kautta. Tonttien saajien valintamenettely vaihtelee kunnittain paljonkin. Rivi-, kerros-, liike- ja teollisuustontit luovutetaan
pääsääntöisesti neuvottelumenettelyä käyttäen.
Tonttivaranto
Asemakaavan ja yleiskaavan tontteihin sisältyvä rakentamaton, rakennuskelpoinen käyttämätön rakennusoikeus.
Tonttitarjonta
Se osa tonttivarantoa, joka on kunnallistekniikan piirissä ja tarjolla rakentamista varten. Kuntien ja rakennusliikkeiden omistama tonttivaranto voidaan yleensä katsoa kokonaisuudessaan tonttitarjonnaksi. Yksityishenkilöiden ja perikuntien omistama tonttivaranto on tonttitarjontaa vain siltä osin, kun myyjät ovat halukkaita luopumaan tonteistaan.
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1. Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli (INURDECO) –hanke

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Sonell Oy, Skanska talonrakennus Oy ja Hartela-Forum Oy ovat
saaneet TEKES:iltä ja Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR) kaksivuotisen rahoituksen
Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: Kestävä pohjoinen talvikaupunki (INURDECO) kehittämishankkeelle.
Oulun kaupunki kehittää hankkeen avulla kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään, laatii talvikaupunkistrategian sekä määrittelee käyttäjälähtöiset toimintamallit.
Oulun kaupunki, Oulun yliopisto sekä yhteistyöyritykset kehittävät hankkeessa asemakaavoitus ja tontinluovutusmenettelyjä, Living Lab -sopimusmalleja ja vuorovaikutusmenettelyjä mm. virtuaalisen 3D vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median avulla. Tavoitteena on uudenlaisen kumppanuuskaavoituksen
ja kestävän kaupunkisuunnittelun kehittäminen elinkaarinäkökulmasta neljälle vuodenajalle.
Pilotointikohteena on Oulun Hiukkavaara, joka on Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana
rakentuva kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille entiselle puolustusvoimien alueelle tulee
asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee valmistuessaan 40
000 lähiseudulla asuvaa oululaista. Konkreettisen asemakaavahankkeen avulla kehitetään eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva, monistettavissa oleva integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli
osaratkaisuineen sekä käytäntöineen. Integroivalla kaupunkikehitystyöllä tarkoitetaan toimintatapaa,
jossa kaupunkikehittämisen osapuolet toimivat pitkäjänteisessä kehityshakuisessa yhteistyössä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kaupunkikehittämisprosessia, tukea
kaupunkikehittämiseen liittyviä liiketoiminnan ekosysteemejä, ottaa monipuolisesti huomioon energianäkökulmat sekä tuottaa vetovoimaista ja laadukasta asuinympäristöä. Lisäksi Hiukkavaarassa on
lähdössä liikkeelle tai käynnissä useita muita kehittämishankkeita, jotka liittyvät älykaupunki, energiatehokkaan rakentamisen ja liiketoimintaympäristön kehittämisen teemoihin.
Tässä konsulttityössä arvioidaan kolmea kaupungin ja rakennusliikeyhteistyökumppanien välistä yhteistoimintasopimusta sekä sopimusten valmisteluun liittyvää prosessia.
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2. Oulun maapolitiikasta

Oulua on hyvällä syyllä pidetty maapolitiikan mallikaupunkina. Oulu ostaa vuosittain noin 400 ha maata, enemmän kuin mikään kaupunki Suomessa. Runsaan tarjonnan ansiosta tonttien ja asuntojen hintataso on Oulussa verraten alhainen, ja elinkustannukset Oulussa ovat alhaiset.
Oulun kaupunki omistaa huomattavan osan rakennetuista asunto- ja yritystonteista. Tässä suhteessa
Oulu muistuttaa Helsinkiä ja Tamperetta, joissa myös kunta on merkittävä tonttimaan omistaja. Muut
Suomen kaupungit omistavat paljon vähemmän rakennettua tonttimaata, suhteellisestikin.
Rakennetun tonttimaan omistus ei sinänsä ole kovin olennaista kaupungin maapolitiikan tavoitteiden
saavuttamisen kannalta. Se on eräänlaista ylimääräistä luksusta, jota voidaan tarvittaessa vähitellen
realisoida ilman vahinkoja. Tärkeämpää on, että kaupunki pystyy omalla rakentamattomien tonttien
tarjonnallaan jatkuvasti vastaamaan yritysten ja kotitalousten kysyntään.
Oulun maapolitiikka on hyvin dokumentoitu. Tarpeen mukaan hyväksytään strateginen ”Maapolitiikan
linjaukset” (Mapo) ja kahden vuoden välein ”Maapolitiiikan toteuttamisohjelma” (Mato).

3. Asuntokysyntä Oulussa
Taloustilanne on Oulun seudulla heikentynyt muuta maata enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 30.200 eli 16,4 % työvoimasta (kesäkuussa 2013 26.000 työtöntä eli 14,4 %). Pohjois-Pohjanmaan työttömyys on ollut 1-2 % kokomaan keskiarvoa korkeampi. Uusimman tiedon mukaan ero on 2,5 %, sillä koko maan työttömyys on 13,9 %.
Uusia asuntoja on Oulun kaupungissa on myynnissä 870 kpl (lokakuussa 2014, lähde Etuovi). Valtaosa maksaa alle 3000 euro/m2. Hiukkavaaran uusien asuntojen hintataso on 1920-2265 euroa/m2 eli
noin puolet Oulun keskustan hintatasosta ja neljäsosa/kolmasosa Helsingin kantakaupungin hintatasosta.
Oulun etuna on, että asuntoja voidaan tuottaa edullisin kustannuksin, ja rakentaminen on kannattavaa
liiketoimintaa myös heikon kysynnän oloissa. Vaarana on, että vanhaa rakennuskantaa jää tyhjilleen.
Vaarana on myös, että jos heikko kysyntä jatkuu pitkään, se johtaa myös uuden rakennuskannan
myymättä jäämiseen, rakennusalan kannattavuuden heikentymiseen, toiminnan supistumiseen ja uusien alueiden toteutumisen hidastumiseen.
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Oulussa on myös kalliita alueita, ja niillekin valmistuu runsaasti uusia asuntoja. Kalleudesta huolimatta
niiden menekki on ollut hyvä. Esimerkiksi keskustan Galleria -korttelin 12 -kerroksinen asuintalo on
myyty lähes kokonaan ennen valmistumista.

3.1. Käytettyjen asuntojen hintakehitys 2005-2014

Oulussa asuntotonttien tarjonta ei ole ollut asuntotuotannon pullonkaulana samaan tapaan kuin pääkaupunkiseudulla ja joissakin maakuntakeskuksissa. Samalla työllisyystilanne, joka vielä 10 vuotta
sitten oli Oulun seudulla kohtuullinen, on kääntynyt huonompaan suuntaan. Seurauksena asuntojen
hintakehitys on ollut vuodesta 2005 lähtien Oulussa paljon hitaampaa kuin kaikissa vertailukaupungeissa.
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Kuva 1. Käytettyjen asuntojen hintakehitys Oulussa ja vertailukaupungeissa. Lähde: Tilastokeskus
On huomattava, että asuntojen hinnat eivät Oulussa ole laskeneet. Hintojen laskua tai liian voimakasta
nousua voidaan molempia pitää haitallisina asuntomarkkinailmiöinä. Esimerkiksi Helsingissä asuntojen kallistuminen vielä vuoden 2009 jälkeen talouden ollessa vuosina 09, 12,13 ja 14 taantumassa, on
ollut kummallinen ilmiö, ja se ennakoi vaikeuksia asuntomarkkinoilla. Vertailukaupungeista Vaasa
erottuu muista vahvan hintakehityksen osalta.
Vuonna 2014 vertailukaupungeista Oulua halvempi oli vain Pori, joka oli selvästi Oulua halvempi.
Vuonna 2005 vertailukaupungeista Oulua halvempia olivat lisäksi Turku, Jyväskylä, Lahti ja Vaasa.
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Pääkaupunkiseudun hintataso vuonna 2005 oli 64 % Oulua kalliimpi ja vuonna 2014 106 % Oulua
kalliimpi.

3.2. Asuntojen hintataso 2005-2014
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Kuva 2. Käytettyjen asuntojen hintataso Oulussa ja vertailukaupungeissa. Lähde: Tilastokeskus
3.3. Myynnissä olevat uudet asunnot lokakuussa 2014
Etusivu -palvelun mukaan Oulussa oli myynnissä 860 uutta asuntoa. Monet asunnoista ovat myynnissä sekä rakennuttajan että välittäjän kautta, ja luvusta on poistettu duplikaatit. Kuvat 3-4 kertovat
asuntojen hintapyynnöt.
Kuvien 3-5 pystyakselilla on hinta, vaaka-akselilla ovat kaikki kaupat yksi kerrallaan hinnan mukaan
suuruusjärjestyksessä alueittain. Kuvat kertovat kolme asiaa: alueen hintatason, alueen hintatason
jakauman ja alueen myynnissä olevien asuntojen määrän.
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Kuva 3. Uusien asuntojen kokonaishintapyynnöt Oulussa lokakuussa 2014. Lähde: Etuovi.

Keskusta: Etelätulli, Etu-Lyötty, Heinäpää, Hollihaka, Keskusta ja Myllytulli.
Kalliit alueet: Karjasilta, Toppilansaari, Toppilansalmi, Tuira ja Värttö.
Keskihintaiset alueet: Alppila, Haapalehto, Haukipudas kk, Herukka, Hintta, Jääli, Kaakkuri, Kastelli,
Kiiminki kk, Kiulukangas, Kuivasranta, Leveri, Limingantulli Linnanmaa, Maikkula, Ritaharju, Saarela
ja Salmenranta.
Halvat alueet: Haukipudas, ei kk, Kiiminki, ei kk, Honkimaa, Metelinkangas, Metsokangas,
Myllyoja, Oulunsalo ja Talvikangas.
Kuvaa 3 luetaan seuraavasti: Keskihintaisilla alueilla on myynnissä noin 341 asuntoa, joista halvin
maksaa 7800 euroa ja kallein 489500 euroa. Valtaosa keskihintaisten alueiden asunnoista maksaa
vähemmän kuin 280.000 euroa. Hiukkavaaran kallein asunto maksaa 294000 euroa, ja kallein neliöhinta Hiukkavaarassa oli 2265 euora/m2.
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Kuva 4. Uusien asuntojen neliöhintapyynnöt Oulussa lokakuussa 2014. Lähde: Etuovi.
Vertailun vuoksi neliöhintapyynnöt Suomen kalleimmalla alueella, Helsingin kantakaupungissa ja Lauttasaaressa, jossa on touko-joulukuussa 2014 myynnissä 1040 uutta asuntoa:
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Kuva 5. Uusien asuntojen neliöhintapyynnöt Helsingin kantakaupungissa ja Lauttasaaressa. Lähde:
Etuovi.
Neliöhintojen mukaan Hiukkavaaran uusien asuntojen hintataso on 1920-2265 euroa/m2 eli noin puolet Oulun keskustan hintatasosta ja neljäsosa/kolmasosa Helsingin kantakaupungin hintatasosta.
Hiukkavaaran asuntojen hintatasolla on merkitystä sille, kuinka laadukasta tuotantoa siellä kannattaa
tarjota. Toisaalta Hiukkavaara on uusi alue, jonka suhteellinen hintataso tulee nousemaan. Keskuksen
aloituskortteleiden laadulla on merkitystä sille, kuinka nopeasti Hiukkavaaran hintataso alkaa nousta
halvimpien alueiden yläpuolelle.

4. Asemakaavamääräysten, rakentamistapaohjeiden sekä sopimusten keskinäinen suhde
Asemakaavamääräyksellä ei voida velvoittaa rakentamistapaohjeiden noudattamiseen. Käytännössä
rakentamistapaohjeet tulevat sitoviksi, jos niiden noudattamista vaaditaan tontinluovutuksen ehtona
(kauppakirja tai vuokrasopimus) kunnan ollessa tontin luovuttaja.
Helsingissä on tontinvarausten yleisehtona, että varauksensaaja on velvollinen noudattamaan mahdollisia alueellisia rakentamistapaohjeita. Lisäksi on vaatimuksia alueellisen pysäköintiyhtiöön liittym isestä. Joskus vaaditaan myös energiatehokkuutta ja taidetta. Vaaditaan myös 75 m2 asuntojen keskikokoa, joka on aiheuttanut isojen asuntojen ylituotantoa pienten asuntojen kustannuksella, ja tästä
vaatimuksesta ollaan luopumassa.
Helsingissä rakennustapaohjeet (joskus nimellä lähiympäristösuunnitelma) ovat paikoin hyvin yksityiskohtaisia, ja rakennusvalvontavirasto valvoo niiden noudattamista, jos toimenpide on luvanvarainen.
Kiinteistövirasto ei valvo. Oulussa rakentamistapaohjeet hyväksytään rakennuslautakunnassa,
ja ne ovat tontin saajaa sitovia.
Kaupungin tontinluovutus on joustava tapa antaa sitovia ohjeita. Ohjevalikoimaa voidaan helposti
muuttaa tarpeiden ja saatujen kokemusten mukaan. Asemakaavaa voidaan keventää: asemakaavakartta voi olla yleispiirteisempi ja määräyksiä voi olla vähemmän, jos tarvittava ohjaus toteutetaan tontinluovutuksen kautta. Helsingissä tilanne on kuitenkin niin, että asemakaavat ovat hyvin tarkkoja, ja
niitä täydentävät yksityiskohtaiset rakennustapaohjeet.
Ohjeistuksen suuri määrä voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Osa ohjauksesta on turhaa siksi, että
hyvä tavoite on järkevämpää saavuttaa muulla keinoin, kuten hinnoittelulla, vaikkapa energian kulu-
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tuksen osalta. Osa ohjauksesta on tarpeellista, mutta kiinteistötoimialaa ei ole syytä rasittaa siihen
liittyvällä valvonnalla.

5. Innovatiivinen tontinluovutus
5.1. Kolmen yhteistoimintasopimuksen arviointi
Oulun kaupunki ja kolme Inurdeco -kehittämishankkeen yhteistyökumppanina toimivaa rakennusliikettä (Hartela Forum Oy, Skanska Talonrakennus ja Sonell) tekivät yhteistoimintasopimuksen Hiukkavaaran keskuksen kahden kerrostalokorttelin ja yhden pientaloalueen suunnittelusta ja toteutuksesta. Sopimukset ovat loogisia ja siellä on mainittu suuri määrä tavoitteita, jotka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Sopimusten tärkeimmät konkreettiset osat ovat seuraavat:


sopimusalueelta vuokrattavien tonttien varaus- ja tontinluovutusehdot



varaajat esittävät asemakaavoituksen pohjaksi sopimusalueen käyttösuunnitelmat



suunnittelualueen mitoituksen lähtökohdat



raportoinnin aikataulu



tonttien luovutus ja vuokrausperiaatteet. vuokra-aika on 60 vuotta, liikerakentamisen vuokra on
7,50 €/kem2/v



ammattirakentajien asuntotonttien luovuttamisen aikaisintaan vuoden 2017 alussa



määräaikoina toteutettava vähimmäisrakentamisen määrä



yksinoikeus rakentaa ja myydä asuntoja ensimmäisen vuoden aikana

Sopimusten arviointi:
1) sopimuksen tavoitteiden vastaavuus maankäytön suunnittelun tavoitteisiin.
2) sopimuksen tavoitteiden vastaavuus yhteistyökumppanin alueelle asettamiin tavoitteisiin
3) sopimusten riskit kaupungille ja yhteistyökumppanille
4) sopimusten kehittämisehdotukset
1,2) Sopimuksen tavoitteet ovat sellaisia, että kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Asemakaavoituksen
tavoitteena oli tukea rakenteellisen pysäköinnin toteutumista ytimen kävelypainotteisella alueella, sitä
sopimusehdot eivät tue riittävästi.
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3) Riskit liittyvät asuntojen kysyntään, mutta sopimus on joustava siinä suhteessa. Tontinluovutuksella
on tavoiteaikataulu. Sitten on liian kalliiseen rakentamiseen liittyvä riski, koskien liian etupainotteista ja
kallista pysäköinti-investointia.
4) Kehittämisehdotukset ovat vähäisiä, esim. vuokra-ajan pituus, osto-optio, vuokran suuruus, alennuksen suuruus jossain tilanteessa.
Käyttösuunnitelmien laatu on olennaista sopimusten toimivuuden kannalta. Näyttää siltä, että kum ppanit ovat onnistuneet tuottamaan suunnittelua, josta on apua kaupungille asemakaavojen viimeistelyssä.
5.2. Innovatiivinen tontinluovutus Helsingissä

Tontinluovutus voi olla monella tavoin mukana laadukkaan kaupungin luomisessa. Helsingin kaupungissa tontinluovutus on välineenä mukana mm. seuraavasti:
-

tontti luovutetaan kutsukilpailun voittaneen ehdotuksen tekijälle

-

tontinhakijaa pyydetään laatimaan viitesuunnitelma, jonka myönteinen arviointi on ehto tontin
saamiselle

-

kiinteistövirasto hyväksyy hankkeen pääsuunnittelijan, muuten tonttia ei saa (vaikka hyväksyntä aina on tullutkin, kriteeri saattaa silti karsia huonoja hakijoita)

Helsingissä tontinluovutus voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:


myynti listahintaan



hintakilpailu,



laatukilpailu ja



kumppanuuskaavoitus

Listahintaan myynti tarkoittaa myyntiä kaupungin ennalta ilmoittamaan hintaan. Jos halukkaita ostajia
on useita, ostaja valitaan arvalla. Tämä on yleinen menettely pientalotonttien luovutuksessa. Hintakilpailu tarkoittaa huutokauppaa, ja se voidaan toteuttaa eri tavoin. Laatukilpailu tarkoittaa sitä, että kaupunki ilmoittaa ennalta kauppahinnan. Ostaja valitaan suunnitelman laadun perusteella. Laatukilpailu
(”kauneuskilpailu”) voidaan toteuttaa arkkitehtikilpailuna.

Innovatiivinen maapolitiikk a ja tontinluovut usk äytännöt

18 (33)
Helsingissä kiinteistöviraston tonttiosasto pyrkii kehittämään uusia tontinluovutustapoja perinteisten
hinta- ja laatukilpailujen rinnalle. Kumppanuuskaavoitus on tällainen. Kumppanuuskaavoitus perustuu
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyyn. Seuraava esimerkki on tällaisesta menettelystä.

5.3. Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely (kumppanuuskaavoitus)
Helsingin kaupunginhallitus päätti, että Kalasataman Verkkosaaressa kaksi korttelia (asuinrakennusoikeus noin 45 600 k-m²) varataan erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä kumppanuuskaavoitukseen. Kiinteistölautakunta teki hakuohjeen ja järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn
(lyhyesti hakumenettelyn). Hakumenettelyssä kokeiltiin tavanomaisiin laatukilpailuihin nähden kevennettyä ja vuorovaikutteista tontinluovutusmenettelyä, jossa tonteista kiinnostuneita pyydettiin toimittamaan ensi vaiheessa alustavat projektisuunnitelmat.
Hakuehtojen mukaan alustavien projektisuunnitelmien laadun perusteella jatkoneuvotteluihin valitaan
1-4 hakijaa. Jatkoneuvotteluiden tavoitteena puolestaan oli alustavien projektisuunnitelmien kehittäm inen lopulliseen muotoon sekä saavuttaa neuvottelutulos tonttien luovutukseen ja toteutukseen liittyvistä ehdoista. Lopulliset projektisuunnitelmat toimivat alueen asemakaavan jatkosuunnittelun sekä tonttien suunnittelun ja rakentamisen pohjana. Lopullisesti tonttien varaamisesta päättää arviointiryhmän
ja kiinteistötoimen esityksestä kiinteistölautakunta.
Alustavien projektisuunnitelmien arviointi suoritettiin kokonaisarviointina seuraavin keskeisin kriteerein:
 Kaupunkikuvalliset ratkaisut ja arkkitehtoninen laatu sekä niiden varmistaminen
 Älykkääseen kaupunkirakentamiseen liittyvät ratkaisut ja tavoitteet
 Rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut
 Asuntorakentamisen kehittäminen ja innovatiiviset asumisen ratkaisut
 Rakentamisen perusratkaisut
 Hankkeen taloudellinen, tekninen ja muu toteutuskelpoisuus

5.4. Arvio menettelyn toimivuudesta Helsingissä
Kaupungin oman arvion mukaan kumppanuuskaavoituksen avulla Verkkosaaren eteläosan kaavaluonnosta on onnistuttu kehittämään siten, että asuinrakennusoikeuden määrä on kasvanut noin 13
000 k-m². Kaavaratkaisuja on kehitetty merkittävästi aiempaa toteutuskelpoisemmiksi. Tämä on asuntotuotanto- ja maanmyyntitavoitteiden kannalta positiivista.
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Tuota kaupungin omaa arviota voisi kommentoida siten, että kumppanuuskaavoitus näyttää kuitenkin
laskevan kaupungin maanmyyntituloja verrattuna tilanteeseen, jossa tontti myytäisiin korkeimman tarjouksen tekijälle. Kumppanuuskaavoituksella kaupunki säilyttää kuitenkin paremmin kontrollin suunnittelun ja toteutuksen laatuun verrattuna.
Kumppanuuskaavoitukselle kaupunki voi vaatia rakennuttajalta merkittäviä laatupanostuksia. Asuntojen myyntihintojen vaihteluväli Kalasatamassa on noin 5400-8000 e/m2 (katso kuva 5). Asumiseen
tulevan rakennusoikeuden hinta oli 900 ja 1000 e/kem2. Noilla hintatasoilla laatupanostusta voidaan
vaatia, joskin rakennuttajan riski on silti melkoinen, ottaen huomioon hankkeiden suuri koko ja monet
muut isot asuntorakennushankkeet Helsingin uusilla projektialueilla. Kumppanuuskaavoituksen tuomat
ylimääräiset laatupanostukset, meren päälle rakentaminen ja vaikeat perustamisolosuhteet aiheuttavat yhteensä oin 1500 euron/kem2 lisäkustannuksen, joten asuntojen myynnin onnistuminen korkealla
hintatasolla on edellytys hankkeen onnistumiselle.
Kumppanuuskaavoitusta kehitetään edelleen, ja vaikuttaa siltä, että menettelyä on joko tarpeen keventää edelleen, tai rutiinien oppiminen on vielä kesken:
”Helsingin kaupungilla on pitkä kokemus sellaisten tontinluovutustapojen kehittämisessä,
jossa myyntitulotavoitteet lisäksi pyritään myös laadullisiin tavoitteisiin. Äsken esitelty ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely on osa tätä kehitystyötä. Tonttien suuresta määrästä, yleisten alueiden ja tonttien rakentamiseen liittyvien yhtymäkohtien, projektisuunnitelmissa esitettyjen suunnitteluratkaisujen yhteensovittamisen sekä kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi menettely on osoittautunut haastavaksi. ”
5.5. Arvio menettelyn toimivuudesta Oulussa ja Oulun Hiukkavaarassa
Menettely aiheuttaa rakennuttajalle useita työvaiheita ja lisäkustannuksia, kuten alustavat projektisuunnitelmat, jatkoneuvottelut ja ylimääräiset rakennuskustannukset. Viimeksi mainitut ovat usein suurin kustannuserä. Kuitenkin alustava projektisuunnitelma on kriittinen kustannuserä, koska se jää kokonaan rakennusliikkeen tappioksi, jos sen ehdotus häviää kilpailussa. Niinpä pienen rakennusliikkeen
kynnys lähteä leikkiin mukaan on korkea.
Oulun keskustan asuntojen hintatasolla menettely toiminee myös Oulussa. Hiukkavaaran hintatasolla
menettely voi toimia, tosin kevennettynä, ja kalleimpia laatupanostuksia välttäen. Jos Hiukkavaarassa
pyritään muita aluekeskuksia korkeampaan laatuun, rakennuttajalta voidaan vaatia korkeita laatupanostuksia vain tonttien hinnasta tinkimällä, jos asuntojen ostajat eivät ole halukkaita maksamaan
laadusta tai riittävän maksukykyisiä. Hiukkavaaran hintatasossa on kuitenkin melko vähän tinkimisvaraa.
5.6. Tontinluovutus huutokaupalla
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Tonttihuutokaupat saivat Helsingissä 1960 -luvulla huonon maineen, kun huutokauppahinnat nousivat
liian korkeiksi. Tarinan mukaan huutokaupan huonon maineen johdosta Helsinki siirtyi pitkäksi aikaa
kokonaan tontinvuokraukseen. Selitys on ontuva, sillä myös tontin vuokrahinta voi olla huutokaupan
kohteena. Viime vuosina huutokauppa on jälleen palannut tontinluovutuksen keinovalikoimaan, ja on
tuottanut kaupungille hyviä myyntituloja. Kaupungin tavallisessa tarjouskilpailussa tonttien myyntihinta
on kiinteä ja määräytyy rakennusoikeuden perusteella.
Perinteisessä huutokaupassa (jota taloustieteilijät kutsuvat englantilaiseksi huutokaupaksi) hinta nousee niin kauan kuin on vähintään kaksi huutajaa jäljellä, kun toiseksi viimeinen huutaja tippuu pois niin
hinta pysähtyy. Se kuinka paljon “enintään kannattaa tarjota” on sama asia kuin se, missä vaiheessa
kannattaa lakata huutamasta.
Kirjallisten tarjouksien eli “suljettujen kirjekuorien” tarjouskilpailussa, jota tonttien myynnissäkin käytetään, ei ole korotusvaihetta, vaan tarjousstrategian muotoiluun kuuluu arvailu siitä kuinka paljon muut
ovat tarjoamassa. Helsinki on käyttänyt suljettujen kirjekuorien tarjouskilpailua mm. Eiranrannassa,
jossa 4 tonttia myytiin yli 50 miljoonan euron hinnalla.
Vuoden 2009 lyhyen taantuman aikaan rakentamisen aloitukset olivat 9 kuukauden ajan lähes seisahduksissa. Tuolloin Helsingin kaupunki kokeili uutta kilpailumallia, jossa huutokauppatarjous sidottiin asuntohintaan. Jätkäsaaren Saukonpaadessa rakentajan kanssa sovittiin, että tonttien lopullinen
kauppahinta perustuu valmiiden asuntojen myyntihintaan.
Jätkäsaaren ensimmäisen ostotarjouskilpailun tuloksena Saukonpaadenrannan tontit luovutettiin huutokaupan voittaneelle Lemminkäiselle. Lemminkäisen tarjous oli 33,7 %:n suuruinen osuus asuntojen
arvioidusta myyntihinnasta. Ideana oli, että kaupunki ja tonttien ostaja jakavat asuntomarkkinoiden
epävarmuuden riskin. Kaupungin tonttiosaston mukaan tällainen malli soveltuu erittäin arvokkaille tonteille ja suurille kohteille, joissa rakentamisaika on pitkä (Juhani Tuuttila, kiinteistövirasto).
Kaupungin mielestä menettely näyttää toimineen, sillä Saukonpaaden korttelin tonttien kokonaiskauppahinta nousee vähintään 52 miljoonaan euroon. Lopullinen hinta selviää, kun viimeisetkin tonteille
rakennettavista asunnoista on myyty. Vastaavia ostotarjouskilpailuita, joissa asuntojen toteutuneet
myyntihinnat vaikuttavat tontin hintaan, on järjestetty myöhemmin muun muassa Arabianrannassa.
Menettelyn huono puoli on siinä, että se kannustaa rakentamaan halvalla, koska kalliimman rakentamisen tuottamasta myyntihinnan lisäyksestä menee 33,7 % kaupungille. Niinpä arvokkaalle tontille on
rakennettu melko tavanomaista laatua. Nykyään kaupunki on muuttanut käytäntöään siten, että es imerkiksi Verkkosaaressa tietyn rajan ylittävästä myyntihinnan lisäyksestä menee 20 % kaupungille.
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Kaupungin kahta euromääräisesti suurinta huutokauppakohdetta, Eiranrantaa ja Saukonpaasia, voidaan molempia arvostella lopputuloksen keskinkertaisuudesta.
Helsingin kokeilemaa menettelyä voi kehittää edelleen. Seuraavan tyyppinen huutokauppa voisi olla
kokeilun arvoinen. Tontin hinnalla on kiinteä osa ja huutokaupattava lisäosa, joka perustuu asuntojen
arvoon.
esim.

kiinteä osa

= 3 milj. euroa

(kaupunki päättää)

tarjous

=12 %

(rakennusliike tarjoaa)

asuntojen myyntihinta

=20 milj. euroa

(rakennusliike määrää laatutason,
hinta määräytyy markkinoilla)

tontin hinta

= 5,4 milj. euroa

Kannustin rakentaa liian halvalla pysyy pienenä, koska rakennuttaja saa 88 % myyntihinnan lisäyksestä itselleen. Silti kaupunki saa tontin osuutena asunnon hinnasta tässä esimerkissä 27 % asuntojen
kokonaismyyntihinnasta. On huomattava, että asunnon hinta riippuu sekä rakentamisessa käytetyistä
panoksista, johon rakennusliike itse voi vaikuttaa, ja markkinatilanteesta myyntihetkellä, jonka rakennusliike joutuu kohtaamaan sellaisena kuin se on. Vaikeassa markkinatilanteessa kunnalla voi olla
tällainen vähäinen rooli riskin jakajana. Järjestelyyn liittyy yleensä sekin, että viimeinen osa tontin hinnasta maksetaan vasta kun talo on valmistunut. Tämä lainaelementti oli Saukonpaasin tapauksessa
ehkä tärkeämpi kuin riskinjakoelementti.
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6. Sopimuskannustimet laatutasoiltaan korkeatasoisen kaupunkiympäristön luomiseksi
Tässä luvussa selvitetään kumppanuuskaavoituksen ja muiden sopimuskannustimien käyttöä laadukkaan kaupunkiympäristön luomiseksi.

6.1. Kaupunkikuvalliset ratkaisut ja arkkitehtoninen laatu sekä niiden varmistaminen
Hyvä rakennustapa.
Rakennustapaohjeet ovat Helsingissä sitovia, kun kaupunki luovuttaa tontin. Käytännössä rakennustapaohjeet toimivat siten, että rakennushanketta käsitellään aluerakentamisprojektissa yhdestä kolmeen kertaan, ja mukana on edustava rakennusvalvontavirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastoista,
kiinteistövirastosta ja alueprojektista, ja vielä rakennuttajan edustaja. Rakennustapaohjeet koskevat
myös yksityisten luovuttamia tontteja, vaikka ovatkin sitovia vain kaupungin tonteilla, mutta hankekäsittelyssä ne otetaan huomioon kaikilla tonteilla, ja tontinluovutuksen kirjattu ehto rakennustapaohjeen
sitovuudesta ei ole relevantti. Pienissä hankkeissa, joissa ei ole hankekäsittelyä, rakennustapaohjeiden noudattamista valvotaan vain rakennuslupakäsittelyssä.
Taide kaupunkikuvassa.
Helsingissä taidetta on tuettu Arabiassa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannalla. Arabiassa 1 %
hankkeen kustannuksista piti sijoittaa taiteeseen. Muualla rahoitusosuus on pienempi ja se määriteltiin
eri tavoin, 10 e/ke-m2. Arabianrannan prosenttiperusteinen rahoitus oli hankala, koska esim. ylimääräiset perustamiskustannukset nostivat taiderahoitusta, vaikka asioilla ei ole toistensa kanssa mitään
tekemistä. Taiteen rahoittamiseen ja toteuttamiseen liittyy kysymys taideteoksen omistuksesta ja siitä,
miten sitä huolletaan. Tilapäinen taide on pysyviä esineitä helpompia huollon kannalta. Tampereen
Vuoreksessa on tapana, että rakennuttajat käyttävät taiteeseen noin 1 %:n suuruisen osuuden rakennuskustannuksista. Vaatimusta ei ole kirjattu tontinluovutusehtoihin tai muualla, mutta kaikki tuntevat
käytännön, ja vaikka sitä ei aina noudateta, se toimii kohtuullisen hyvin.
Helsingin Verkkosaaressa pyritään kumppanuuskaavoituksen keinoin varmistamaan kaupunkikuvallisten ratkaisujen toimivuus ja korkea arkkitehtoninen laatu.

6.2. Asuntorakentamisen kehittäminen ja innovatiiviset asumisen ratkaisut
Esimerkkejä kumppanuuskaavoituksesta Helsingin Verkkosaaressa :
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o

asuntopohjat

o

asukkaiden yhteistilat (korttelikylpylän, juhlatilan, kuntosalin, työtilan ja majoitushuoneen vieraille)

o

asuntoihin liittyvät kattoterassit, asukkaiden kattosauna terasseineen,

o

maantasossa liiketilaa sekä asuntoihin liittyvää työtilaa.

o

katutason työtila

o

pistetalojen kattoterasseille on esitetty esim. viljelypalstoja

o

merelle aukeavat asunnot ovat suurikokoisia ja varustetasoltaan korkealuokkaisia.

o

paikan lähtökohdat hyödynnetään asuntojen merinäköaloissa sekä merelle aukeava
parvekkein ja terassein.

o

korkea rakentaminen ja pelastautumisen kadun puolelta järjestäminen ovat johtaneet
keskikäytäväratkaisuun.

o

venepaikat asuinrakennuksen yhteydessä sekä mereen kurottava sauna avantouintipaikkoineen konkretisoivat asumisen merellisyyttä.

6.3. Älykkääseen kaupunkirakentamiseen liittyvät ratkaisut ja tavoitteet
Esimerkkejä kumppanuuskaavoituksesta Helsingin Verkkosaaressa :
Ihmisten liikkumista ja päivittäistä toimintaa helpottavien ratkaisujen (esim. älykäs lukitus ja
hissijärjestelmä, yhteistilojen etävarausmahdollisuus, kulkuoikeuksien hallinta) kehittäm inen Kone Oyj:n kanssa. Huoneistokohtaiset älykkäät ohjaus ja seurantajärjestelmät.
Pyritään löytämään malli korttelin sisäisen älykkään sähkönjakelumallin ratkaisemiseksi.
Kotiportaali (esim. kulutustiedot, asuntojen etäohjaus ja yhteistilojen varaus), taloyhtiön
etävalvonta, asukkaita palveleva palveluverkosto.
6.4. Rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta lisäävät innovatiiviset ratkaisut
Tärkein energiankulutusta ohjaava tekijä on energian hinta. Julkisuudessa on esitetty, että myös maapolitiikan keinoin pyrittäisiin ohjaamaan vähän energiaa kuluttavaan rakentamiseen. Näitä keinoja ovat
kiinteistöverotus ja kuntien luovuttamien tonttien hinnat ja vuokrat. Ajatuksena on se, että hintamekanismi yksinään ei ohjaa tehokkaasti.
Helsingissä on aikaisemmin vaadittu minimiä tiukempia energialukuja tontinluovutuksen ehtona. Menettely toimi, koska se oli riittävän yksinkertainen, päätökseen tarvittavat tiedot saatiin suoraan rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoista. Kun energialukujen laskentatapaa muutettiin, Helsinki luopui
vaatimasta minimiä parempaa energiatehokkuutta.
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Helsingissä on pohdittu myös määräaikaista alennusta tontinvuokraan. Kiinteistölautakunta katsoi kuitenkin, että vaikka energiansäästäminen ja energiataloutta tukevien ratkaisujen kehittäminen ovat
kannatettavia ja tavoiteltavia asioita, niin määräaikaisen tontinvuokra-alennuksen myöntäminen alhaisen E-luvun omaaville hankkeille on oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti todennettuna käytännössä lähes mahdotonta. Liitteenä 4 on mainittu kaksi tapausta, joissa energiatehokkuutta on vaadittu
tontinluovutuksen ehtona Helsingissä.
Lähtökohtaisesti ostaja tietää itse parhaiten omat energiankäyttöön liittyvät tarpeensa ja mieltymyksensä. Toisaalta asunnon ostotilanne on usein niin ainutkertainen ja hektinen, että yhteiskunnan intressinä saattaa olla vaatia rakentamiselta parempaa energiatehokkuutta kuin ostaja ymmärtää haluta,
varsinkin kun rakennuskanta on pitkäikäistä, ja muutosten tekeminen myöhemmin on valmiiseen rakennuksen usein kallista tai mahdotonta. Tämä seikka puoltaisi määräaikaista alennusta tontinvuokraan. Joissakin kaupungissa, kuten Kotkassa ja Tampereella näin menetellään.
Mielestäni energiatehokkuuden osalta hinta yksinään on tehokas ja hallinnollisesti yksinkertainen ohjauskeino. Energian hinnan verotuksella valtiovalta voi tarvittaessa kannustaa energian säästöön. Hallinnollisesti energian käytön verotus on ylivoimainen. Kiinteistöveroon, tontinvuokraan tai tonttikauppaan liittyvät alennukset ovat kaikki hallinnollisesti raskaita, niihin liittyy sopimusten valmistelua ja
neuvottelemista, selvityksiä, valvontaa ja jopa oikeuskäsittelyä. Kunta voi neuvolla auttaa rakentajia
valitsemaan omalta kannaltaan parhaat ratkaisut.
Jätehuolto. Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa tontinluovutukseen on kirjattu vaatimus liittyä
alueelliseen putkikeräysjärjestelmään. Hiukkavaarassa aluetehokkuudet ovat huomattavasti pienempiä, eikä järjestelmää ole tulossa, joten asia ei ole relevantti tontinluovutuksessa. Oulun Hiukkavaarassa pientaloalueella kokeillaan usean kiinteistön yhteistä kimppakeräyspistettä (molokkia).
Kumppanuuskaavoituksen keinoin Helsingin Verkkosaaressa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:
Kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen kytkeminen Helenin lämpöpumppujärjestelmään. Mahdollistaa aurinkoenergian talteenoton. Sähköauton yhteisomistuksellinen latauspaikka.(
Kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen kytkeminen Helenin lämpöpumppujärjestelmään. Mahdollistaa aurinkoenergian talteenoton. Sähköauton yhteisomistuksellinen latauspaikka.
6.5. Rakentamisen perusratkaisut
Helsingin Verkkosaaressa kaupungin tarjoamaa kaavaluonnosta on kumppanikaavoittajan toimesta
onnistuneesti ja merkittävässä määrin muutettu, esimerkiksi:
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Kaavaluonnoksen kaupunkikuvallista ratkaisua on kehitetty rohkeasti. Rakennusoikeutta
ehdotuksessa on 19 000 k-m2, kaavaluonnoksessa on 12 000 k-m2.
Rannan käyttöä ja toiminnallisuutta on kehitetty pitkälle. Rantasauna ja kotisatama ovat
hyviä ja kehittämiskelpoisia ajatuksia, rantabulevardi aktivoituu ja merellistä asumista
hyödynnetään aidosti.
Suunnitelman kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi nousee eteläkärkeen esitetty maamerkki, 12- kerroksen korkeuteen nouseva veistoksellinen asuinrakennus. Uusi symbolirakennus antaa alueelle tunnistettavan ja innostavan identiteetin.
Korttelin pohjoisosa rakentuu pistetaloista joiden väliin jäävät kaksikerroksiset rivitalot.
Kaavaluonnoksen katutilaa ja pihaa rajaavista kerrostaloista ja suuresta umpikorttelista
on luovuttu.
6.6. Hankkeen taloudellinen, tekninen ja muu toteutuskelpoisuus
Esimerkkejä kumppanuuskaavoituksesta Helsingin Verkkosaaressa :
Toimijan voidaan arvioida omaavan riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankkeen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on esitetty varsin kattavasti rakentamisen perusratkaisut.
Yleishuomiona voidaan todeta, että korttelin eteläosaan ja korttelin keskelle sijoittuvaksi
esitetyt terassoituvat rakennukset meren läheisyydessä luovat suunnittelulle ja rakentamiselle erityisvaatimuksia ja lisännevät kustannuksia.
Korttelinpysäköinti on osoitettu sijoittuvan pääosin yhteiseen yli 300 autopaikankannenalaiseen pysäköintilaitokseen. Yhteispysäköintilaitoson rakentamisen vaiheistuksen
kannalta todennäköisesti rakennusteknisesti vaativa.
Suunnitelmassa esitettyjen pistetalojen toteutuksen toistettavuus parantanee hankkeen
taloudellista toteutuskelpoisuutta.
Korttelin pohjoisosassa rakennukset rajoittuisivat suoraan Verkkosaarenkanavaan. Ratkaisu on todennäköisesti vaativa ja kallis ja edellyttää kanavan sekä korttelin rakennusten suunnittelun ja toteutuksen huomattavaa yhteensovittamista.
Kortteli 10601 on jo lähtökohtaisesti toteutettavuudeltaan vaativa erityisesti meren päälle
ulottuvien rakennusalojen ja rantarakentamisen vaatimien erityisratkaisujen vuoksi.
Toimijan voidaan arvioida omaavan riittävät taloudelliset ja muut resurssit hankkeen toteuttamiseksi, vaikka kohde on käytettävissä olevien tietojen perusteella kokoluokaltaan
tälle toimijalle varsin suuri.
Suunnitelmassa on esitetty kattavasti rakentamisen perusratkaisut ja hankkeen toteutuskelpoisuuteen on paneuduttu poikkeuksellisen hyvin. Merenpäälle sijoittuva tornitalo on
todennäköisesti toteutettavuudeltaan erittäin vaativa ja kallis. Hankkeen toteuttaminen
kokonaan tai lähes kokonaan omistusasuntotuotantona, hidastanee korttelin rakentumista.

6.7. Laadukas ja kustannustehokas pysäköinti
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Julkaisussa "Helsingin pysäköintipolitiikka" suositellaan 12 kärkitoimenpidettä, joista myös Hiukkavaaraa ajatellen ainakin nämä ovat relevantteja:
1) Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys
2) Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen
3) Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden kanssa
4) Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen toisistaan
5) Tonttikohtaisesta pysäköinnistä alueelliseen toimijaan (keskitetty pysäköinti)
Raportti on laadittu kaupunkisuunnitteluvirastossa, mutta näihin suuntiin ollaan kiinteistövirastonkin
mukaan menossa Helsingissäkin (Haapanen). Haapasen mukaan asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen toisistaan on teoriassa hyvä tavoite, mutta käytännössä vaikeaa. Hintojen erottaminen johtaa käytännössä luvattoman pysäköinnin lisääntymiseen, ja Haapanen epäili kaupungin halukkuutta kitkeä sitä valvonnan ja luvattoman pysäköinnin sakottamisen lisäämisellä. Nykyinen järjestelmä, jossa pysäköintipaikka myydään asunnon mukana, alentaa kaupungin tontinmyyntituloja ja nostaa
asunnon hintaa sellaiselle, joka ei autopaikkaa halua.
Helsingin Verkkosaaren kumppanuuskaavoituskohteessa pysäköinti on sijoitettu kahteen tai kolmeen
tasoon kannen alle. Vaikka menettely voi olla laadukas, se on myös varsin kallis, erityisesti meren
pinnan tason alapuolella toteutettuna.

7. Pysäköinti Hiukkavaaran keskuksessa
7.1. Pysäköinti Hiukkavaarassa: kysynnän ja tarjonnan näkymiä

Valtaosalla Hiukkavaaraa aluetehokkuus on niin alhainen, että maantasoinen tonttikohtainen pys äköinti on helppo järjestää. Hiukkavaaran keskuksessa pysäköinnin järjestäminen on kuitenkin ydinkysymyksiä. Keskukseen tulee kaupallista kerrosalaa uusimman kaupallisen selvityksen mukaan 12 600
kem2 ja niille tarvitaan noin 500 autopaikkaa. Keskukseen tulee myös 10 kpl AK -korttelia verraten
korkealla tonttitehokkuudella, ja niihin lähes tuhat asuntoa. Kaupallinen kerrosala sijoittuisi noihin 10
kortteliin. Yhteensä pienelle alueelle tarvitaan yli tuhat autopaikkaa.
Kun kaikki 10 korttelia ovat valmiit, laadukas lopputulos vaatii keskitettyä pysäköintiä. Paras ja kallein
vaihtoehto on kellaripysäköinti. Vähemmän laadukas mutta huomattavasti halvempi ratkaisu on
maanpäällinen kansiratkaisu.
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Esimerkiksi Helsingin Viikissä hallinnoimat kohteet ovat pieniä 100 - 150 autopaikan pysäköintiyksiköitä. Ne ovat toteutettu kahdessa tasossa maanpäällisinä kansiratkaisuna,
joissa osa pysäköintipaikoista sijaitsee piha-alueella kannen päällä. Kummallekin kannelle ajetaan suoraan kadulta. Ratkaisu on ollut hyvin kustannustehokas. Autopaikka onkin
maksanut vain 10 000 €/ap. (Minna Koukkulan D-työ)
Kaupalliset palvelut toteutetaan vaiheittain (Hiukkavaaran kaupallisen selvityksen päivitys. Colliers
International Oy. 3.10.2013):

Kuva 6. Kaupan toteutuksen vaiheet.
Lähikauppa toteutetaan vuonna 2015. Seuraavat vaiheet toteutetaan kysynnän mukaan. Viimeinen
vaihe toteutuu kaupallisen selvityksen mukaan vuonna 2030. Myös AK -tontit toteutetaan kysynnän
mukaan. Mahdollisesti useimmat AK -tonteista toteutetaan vasta, kun Hiukkavaaran on muilta osin
valmiiksi rakennettu, eli vasta 2030 -luvulla.
Tämän hitaan kysynnän skenaarion mukaan Hiukkavaaran keskuksessa tulee olemaan pitkään rakentamattomia tontteja, joita voidaan väliaikaisesti käyttää edulliseen pysäköintiin.
Hiukkavaaran keskuksen asemakaava on tarkoitus hyväksyä talvella 2015. Samalla joudutaan ratkaisemaan monia keskenään ristiriitaisia tavoitteita:
-

toimiva kaupunkiympäristö, turvallinen ja toimiva liikenneympäristö

-

laadukas kaupunkikuva, ”elämysten kaava” ja elämysten kaupunginosa

-

palvelujen syntyminen alueelle vuodesta 2015 alkaen
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-

näiden tavoitteiden toteutuminen, sopivassa määrin, myös rakentamisvaiheen aikana

-

kustannustehokas toteutus, asuntojen menekin varmistaminen myös heikon kysynnän oloissa,
alueen sujuva toteutus

Käsitykseni mukaan Hiukkavaaran keskuksen kaupallisten palvelujen tarvitsema autopaikkamäärä,
noin 500 ap, saattaa olla laskettu liian suureksi. Se vastaa normia 25 ke-m2/ap. Colliersin selvityksen
mukaan alueelle ei tulla muualta autolla ostoksille. Muualla asuvat käyvät kaupassa Oulun keskustassa, uuden ja vanhan nelostien varressa ja Kuusamon tien varressa, joissa ovat isoimmat kauppakeskukset ja joihin on parhaat liikenneyhteydet autolla. Hiukkavaaran vaikutusalueeksi jossakin mainittu
40.000 asukasta ei voi koskea kauppaa. Hiukkavaaran oman asujaimiston ostovoimasta jää alueen
sisälle päivittäistavarakaupan osalta 70 % ja erikoiskaupan osalta vain 5-20 %. Melko suuri osa kauppojen asiakkaista asuu muutaman korttelin päästä kaupoista, ja suuri osa näiden kauppamatkoista
tapahtuu kävellen.
Hiukkavaaran kerrostaloasuntojen menekki on avoin kysymys. Käyvätkö ne kaupaksi 2500, 2300,
2000 vai 1800 euron/m2 hintaan? Lämmin autopaikka on tuskin sellainen myyntivaltti, että siitä ollaan
valmiita maksamaan kymmeniä tuhansia euroja. (Rambollin tekemän Hiukkavaaran pysäköintiselvityksen mukaan autopaikka kellarissa maksaa tontista riippuen 36700-40700 euroa ja autopaikka kannella, tontista riippuen, 24200-31200 euroa). Toriparkki kannattaa toteuttaa (318 ap hinnaltaan 29000
euroa/ap Rambollin mukaan).

7.2. Hiukkavaaran pysäköinnin asemakaavallinen suunnittelu
Tässä taloustilanteessa ei mielestäni ole syytä pakottaa rakennuttajia kallisiin, joskin korkealaatuisiin
pysäköintiratkaisuihin. Mahdollisuus sellaisten toteuttamiseen myöhemmin, taloustilanteen parannuttua, tulee säilyttää. Asemakaavan tulisi olla tältä osin joustava. Rakentamattomia tontteja keskuksessa
lienee vielä 10 vuoden päästä, ehkä vielä 20 vuoden päästä, ja yhden tai kahden viimeisen korttelin
osalta olisi hyvä säilyttää seuraavat mahdollisuudet:
-

toteutetaan maanpäällinen pysäköintitalo

-

toteutetaan 1-2 kerrosta maanalaista kellaripysäköintiä myös naapurikortteleiden tarpeisiin

-

toteutetaan pysäköintipaikat vain tontin omiin tarpeisiin.

Asemakaava voitaisiin tässä vaiheessa hyväksyä sellaisena, että se sallii tontin käytön niin pysäköintitilana, asumiseen ja kuin palveluihinkin. Lopullinen käyttö riippuu autopaikkojen kysynnästä. Tonttikohtaiseen pysäköintiin vaaditaan asemakaavassa pienehkö määrä paikkoja, maantasossa tai kellarissa.
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7.3. Ehdotus pysäköinnin joustavasta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä Hiukkavaaran keskuksessa
Pysäköinnin järjestämisessä ajatuksena on, että kunta sitoutuu järjestämään maanpäällisen pysäköinnin 10-15 vuoden ajan, jonka jälkeen kunnan hallinnoima alueellinen pysäköintiyhtiö sitoutuu myymään autohallipaikkoja edulliseen, esimerkiksi 10.000 euron hintaan.
Haastattelussa Sami Haapanen suhtautui ajatukseen kaksijakoisesti: toisaalta hän sanoi Helsingiss äkin olevan edessä samantapaisten keinojen miettiminen. Toisaalta hän epäili autollisten asunnonomistajien halukkuutta maksaa tulevaisuudessa isoa rahamäärää autopaikasta, kun he ovat tottuneet vuosikausien ilmaiseen tai edulliseen pysäköintiin. Kaupunki ei voi pakottaa ketään ostamaan autopaikkaa. Esitys johtaisi siihen, että autopaikkoja jäisi käyttämättä, ja luvaton pysäköinti lisääntyisi, eikä
kaupunki toisaalta olisi halukas sitä valvonnalla vähentämään.

8. Johtopäätöksiä
8.1. Innovaatioiden roolista
Kaikki inhimillinen toiminta tuottaa jatkuvasti innovaatioita. Myös asuntojen ja yhdyskuntien rakennustoiminta tuottaa innovaatioita, joilla joko säästetään kustannuksia tai parannetaan tuotteen laatua. Yritykset ottavat automaattisesti käyttöön kustannuksia säästävät innovaatiot. Sama koskee laatua parantavia innovaatioita, jos samalla hinnalla voidaan tuottaa parempaa laatua. Jos laatuinnovaatio nostaa kustannuksia, yritykset saattavat kokeilla niitä ja katsoa, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan
niistä.
Innovaatioiden tuottaminen ja testaaminen on usein kallista. Tästä syystä suurin osa pienyrityksistä
haluaa mieluummin tuottaa tavanomaista epäinnovatiivista massatuotantoa, mikä onkin asuntojen
tarjonnan ja hintatason näkökulmasta hyvä asia, varsinkin jos massatuotanto on laadukasta. Koska
innovaatiot leviävät ja hyödyttävät koko yhteiskuntaa, valtiovalta ja kunnat tukevat innovaatioiden syntymistä. Kuntien rooli näyttäytyy esimerkiksi tonttitarjonnan muodossa.
Innovatiivinen tontinluovutus tarkoittaa sitä, että kunta luopuu korkeimmasta tontin hinnasta kannustaakseen rakennuttajaa tuottamaan sellaista laatua, josta asunnon ostaja ei ole riittävän valistunut tai
maksukykyinen maksamaan hintaa jotka vastaavat lisälaadun tuottamisen hintaa ja riskiä.
Lähtökohtaisesti ostaja tietää itse parhaiten omat tarpeensa ja mieltymyksensä. Toisaalta asunnon
ostotilanne on usein niin ainutkertainen ja hektinen, että yhteiskunnan intressinä saattaa olla vaatia
Innovatiivinen maapolitiikk a ja tontinluovut usk äytännöt

30 (33)
rakentamiselta parempaa laatua kuin ostaja ymmärtää haluta, varsinkin kun rakennuskanta on pitkäikäistä, ja muutosten tekeminen myöhemmin on valmiiseen rakennuksen usein kallista tai mahdotonta.
Innovatiivinen tontinluovutus vaatii toimiakseen lähtökohtaisesti riittävän korkeaa asuntoja ja tonttien
hintatasoa. Jos tonttien hintataso on alhainen, hinnanalennuksella ei voi ostaa lisälaatua, koska tontin
hinnan alennus voi olla enintään tontin hinnan suuruinen. Laatuinnovaatioita voidaan siis kokeilla tilanteessa, jossa asunnon ja tontin välinen hintaero on riittävän suuri. Toimivaksi osoittautuneet innovaatiot leviävät kalliilta alueelta halvoille.
Laajemmassa mielessä, koko kunnan tonttivarannon näkökulmasta, innovatiivinen tontinluovutus tarkoittaa sitä, että käytetään kaikkia luovutuskeinoja siellä, mistä niistä saadaan suurin hyöty. Esimerkiksi seuraavat periaatteet saattavat olla käyttökelpoisia:
-

kumppanuuskaavoitus keskeisellä, korkean hintatason alueella, jossa laadulliset vaatimukset
ovat suuret

-

myynti korkeimman tarjouksen tekijälle alueella, jossa laadulliset vaatimukset ovat keskimääräiset

-

myynti (edulliseen) listahintaan alueella, jossa on runsas tonttitarjonta, ja alue halutaan toteuttaa sujuvasti

Näistä periaatteista on lupa poiketa tapauskohtaisesti. Myynnin ja vuokrauksen suhteen seuraavia
periaatteita on syytä harkita:
-

ostomahdollisuus kaikissa luovutuksissa, jos erityistä syytä säilyttää kaupungin maanomistus
ei ole

-

myös vuokrausmahdollisuus varsinkin kalliilla tontilla, jos maksukykyisiä ostajia on vähän

-

vuokraukseen liitetään yleensä osto-optio

8.2. Esitys lopullisiksi tontinluovutusehdoiksi pysäköinnin osalta
Kunta sitoutuu järjestämään maanpäällisen pysäköinnin 10-15 vuoden ajan, jonka jälkeen kunnan
hallinnoima alueellinen pysäköintiyhtiö sitoutuu myymään autohallipaikkoja esimerkiksi noin 10.000
euron hintaan. Autopaikkalupaus kirjataan tontinvuokrasopimukseen, ja mahdollisesti myös taloyhtiön
yhtiöjärjestykseen.
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Tämä rakennuttajan kannalta edullinen ratkaisu otetaan tai ei oteta huomioon tontin luovutushinnassa.
Ratkaisu palvelee riskinjakoa kunnan ja alueen ensimmäisten kerrostalojen rakennuttajien kesken.
Jos menettely on kunnalle tappiollista, kunta saanee riittävästi vastinetta tonttien ja asuntojen paremman menekin myötä, kun asunnot ovat halvempia ja rakennustoiminta kannattavampaa verrattuna
kalliimpiin ja etupainotteisempiin pysäköintilaitosinvestointeihin. Kaksinkertaisen tappion vaaraa ei
näytä olevan olemassa. Kaksinkertainen tappio tarkoittaa tilannetta, alue jää pitkäksi aikaa keskeneräiseksi, ja samalla kunta joutuu subventoimaan kalliita autopaikkoja.
Menettely ei sido kuntaa tulevissa tontinluovutuksissa, joissa ehtoja voidaan tiukentaa, jos esim. asuntojen menekki osoittautuu hyväksi.
8.3. Esitys lopullisiksi tontinluovutusehdoiksi energiatehokkuuden osalta
En suosittele määräyksiä. Jos halutaan, vähimmäisvaatimuksen ylittäviin energiatehokkuuslukuihin
voidaan liittää tontin hinnan alennus.

8.4. Esitys lopullisiksi tontinluovutusehdoiksi : taide kaupunkikuvassa
Tontinluovutusehtoihin voidaan joidenkin tonttien osalta liittää vaatimus, että 0,5 -2 % rakennuskustannuksista pitää käyttää taidehankintoihin. Jos halutaan, tontinhintaan voidaan antaa vastaava alen
nus.
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