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Sisältö
• Maankäyttötieteiden laitos, Aalto-yliopisto
– Koulutusohjelmien uudistus

• Isot haasteet
• Maankäyttöpolitiikkaa, kaavoitus ja
maapolitiikka
– Kansainvälisesti
– Kotimaisesti

•

Pfofessors and Head of the Institute
Geoinformatics Research Group
–
–
–
–

Geodesy (Prof. Martin Vermeer – Ph.D, HY)
Cartography (Prof. Kirsi Virrantaus – D.Sc, TKK)
Photogrammetry (Prof. Henrik Haggrén – D.Sc, TKK); 60%
Spatial Environmental Research Utilising Sensor Based Surveys and Geoinformation
(Adjunct Prof. Petteri Alho – Ph.D, TU); 15%
– Remote Sensing (60%), joint with ELEC; position allocated

•

Real Estate Economics Research Group
–
–
–
–

•

Economic Law (Prof. Ari Ekroos – D.Jur, HY); 30%
Land Management (Prof. Arvo Vitikainen – D.Sc, TKK)
Real Estate Studies (Prof. Kauko Viitanen – D.Sc, KTH)
Real Estate Business (Prof. Seppo Junnila – D.Sc, TKK)

YTK Land Use Planning and Urban Studies Group
– Strategic Urban and Regional Planning (Prof. Raine Mäntysalo – D.Sc, OY)
– Land Use Planning (Prof. Marketta Kyttä – PhD, TKK)

•

Research Institute of Measuring and Modeling for the Built Environment
– Head of the Institute Hannu Hyyppä, PoP, D.Sc. (Tech.) TKK; 20%

Grand challenges

INTERNATIONALIZATION OF
MARKETS

CLIMATE CHANGE &
ENERGY

SPATIAL &
LAND USE
DYNAMICS

URBANIZATION

COMMUNITY
EMPOWERMENT

INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUN UUSI TUTKINTORAKENNE

HAKUKOHTEET
2013

Lisäksi tohtorinkoulutus, 4 vuotta
Haku 2 x vuodessa

Väestön kasvu
• Väestö kasvaa todella kovaa vauhtia edelleen.
Viimeisen 60 vuoden aikana maapallon
väkiluku on lähes kolminkertaistanut n. 2,5
miljardista yli 7:ään
• Väestö kasvaa n. 250.000:lla päivässä, hyvin
tuottavaa maaperää tuhoutuu 1000 tonnia ja
metsää 3000 m2 joka sekunti (Laszlo, E., Vision 2020
– reordering chaos for global survival, Taylor & Francis eLibrary, 2005, in Tamminen , T., Mikä planetaarinen
tietoisuus?, Futura 2/2013).

Väestön muuttoliike

(Westman, U., Introduction to the Global Land

Tool Network and pro poor approaches to compensation in developing countries, esitelmä
seminaarissa Compulsory purchase and compensation in land aquisition and takings, Teknillinen
korkeakoulu 6-9.9.2007)

• Samalla kun maapallon väestö on kasvanut
voimakkaasti, se on myös muuttanut
voimakkaasti kaupunkeihin.
• 1970 arvioitiin, että väestöstä asui
kaupungeissa 37 %, vuonna 2000
kaupungeissa asui 10 %-yksikköä enemmän ja
vuonna 2030 osuudeksi arvioidaan jo 60 %

Yhdyskunnan rakentaminen
• Yhdyskuntarakenteen toteuttaminen on iso haaste
• Suurelta osin yhdyskunnat ovat toteutuneet ilman
tarkkoja suunnitelmia ajan tarpeiden ja vaatimusten
mukaisesti
• Suomessa ehkä poikkeuksellisenkin vahva
suunnitelmallisuus lahjoitusmaakaupungeissa
• Uusien ajatusten ja teknologioiden myötä vanhat
aikanaan hyvätkin ratkaisut usein ongelmallisia
• Tavoitteiden tulisi ehkä olla väljiä ja mukautuvia
• Suomessa suurin muutos liittynee autoon
• Aikaansaako tele- ja kommunikaatioteknologia
seuraavan ison muutoksen?
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Rakennetun ympäristön merkitys
• 90% kuluttajien ajasta (käyttöliittymä)
• 70% kansallisvarallisuudesta
• 50% ilmastonmuutoksen
sopeutumismahdollisuuksista
• 30% BKT
• 20% työpaikoista

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• Globaalista ajattelusta johdetut tiivistämisen
toteuttamisen ongelmat isoja Suomen
kaltaisessa harvaan mutta kauttaaltaan
asutussa maassa.
– Olevat rakenteet vaikuttavat paljon (Maarit Sireni,
Kuntapoliitikot ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.
Muuttaako ilmastonmuutos alueidenkäyttöä maaseudulla,
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2011)

Päästöt
• Tarkasteltaessa ilmastopäästöjä metropolialueilla,
kaupungeissa, kaupunkien lievealueilla ja maaseudulla
näyttää, että vain yksityisautoilun päästöt ovat harvaan
asutuilla alueilla korkeampia kuin taajoilla alueilla.
Muutoin (sähkö ja lämmitys, rakentaminen,
kunnossapito ja hoito, kulutustavarat, vapaa-ajan
palvelut, matkustaminen ulkomaille, terveydenhoito,
julkinen liikenne) päästöt näyttävät seuraavan
asutuksen taajuutta. (Heinonen Jukka, The Impacts of
Urban Structure and the Related Consumption Patterns of the
Carbon Emissions of an Average Consumer, väitöskirja, Aaltoyliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Helsinki 2012)

Peruskorjauksen päästöt
• Rakentamisen päästöt ovat niin suuret, että vain
ilmastovaikutusten kannalta peruskorjaaminen
näyttää kannattamattomalta ainakin keskipitkällä
tähtäyksellä (25 v), osin myös 50 v tähtäimellä.
Jos korjaaminen tarvitaan muista syistä, se toki
kannattaa tehdä mahdollisimman
ilmastoystävällisesti. (Säynäjoki, Antti, Heinonen, Jukka,
Junnila, Seppo: A scenario analysis of the life cycle
greenhouse gas emissions of a new residential area,
Environmental Research Letters 7/2012)

Maapolitiikka, Eerolainen 1990
” Maankäyttösopimukset. Suomen Kaupunkiliiton julkaisu 601. Helsinki. ”
Kunnan tavoitteet

Asuminen

Elinkeinot

Ympäristö

Palvelut

Maankäyttöpolitiikka

Kaavoitus

Maapolitiikka

Fyysinen ympäristö

Yhdyskuntarakenteen toteuttaminen

• Toteuttamista edeltää aina tarpeen, oletetun tai
todellisen, esilletulo
• Tarve johtaa suunnitteluun ja edellytysten
selvittämiseen
• Tärkeimmät toteuttamiskriteerit
–
–
–
–
–
–
–
–

taloudellinen järkevyys
tekninen kelpoisuus
juridinen toteutettavuus
kulttuurinen hyväksyttävyys
kestävän kehityksen mukaisuus
tarvittavan paikan olemassaolo ja saatavuus
rahoituksellinen kyvykkyys
riskin kanto- ja sietokyky
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Institutionaalinen rakenne
• Institutionaalinen rakenne vaikuttaa alueiden
kehittämisen prosessiin. Kokemusten ja
tulemien analysoinnin myötä rakenteita
voidaan mahdollisuuksien mukaan muuttaa
parempien tulosten aikaansaamiseksi

Kiinteistökehittämisen yleiset mallit
• Barbara Havel (Property rights regime in land development –
analysis of the influence of institutions on land development in terms of
property rights theory, Teknillinen Korkeakoulu, Kiinteistöopin ja

tarkasteli
väitöskirjassaan kunnan ja kehittäjien
yhteistoimintaa kaavan laatimisessa ja
maanhankinnassa. Hän kehitti uuden
analysointimallin ja havaitsi, että
toimintatavoissa on isoja eroja maittain,
esimerkiksi Suomen ja Puolan välillä.
talousoikeuden julkaisuja A43, Espoo 2009)

Toteuttamistyökalut
• Lähtökohtana toteuttamisessa ovat yleensä
vapaaehtoiset sopimukset
• Ellei niitä pystytä käyttämään, yleensä yhteiskunnalla
(joskus yksityisilläkin) on mahdollisuus pakkotoimien
käyttämiseen
• Yleisperiaatteena on lievimmän keinon periaate
• Käytettävissä olevat keinot ja niiden käyttö vaihtelee
maittain valtavasti

Kiinteistökehittämisen tavat
• Kiinteistökehittämistä toteutetaan Dransfeld & Vossin

(Funktionsweise städtischer Bodenmärkte in Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft - ein Systemvergleich. Dissertation. Universität
Dortmund, Facbereich Raumplanung. Herausgeber Bundesministerium fûr
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Bonn. 1993) mukaan

viidellä tavalla: kunta hankkii maan, kunnallinen
kehitysyhtiö tms. hankkii maan, kehittäjä hankkii maan,
omistaja kehittää omaa maataan tai käytetään
rakennusmaan järjestelyä (yhteistoimintaa). Eri maissa
tapoja käytetään hyvin erilailla. Esimerkiksi Saksassa
kaikkia tapoja käytetään varsin paljon, Ranskassa
kehittäjä hankkii maan on selvästi yleisintä ja Suomessa
taas kunnan maanhankinta.

Kaavan merkitys - tutkimustuloksia
• Kaava on tärkeä, mutta se on hyödyllinen vain, jos
sillä voi tehdä jotain (Hollanti).
• Markkinoita ei voi johtaa sinne, minne ne eivät
halua mennä (Iso-Britannia)
• Ilman suurta määrää sopimuksia toteuttamisesta
ei juuri ole toivoa [kaavan] onnistumisesta
(Norja).
• -> Kaava ei toteudu – se on toteutettava
• Tutkimuksen mukaan 15 %:ssa detaljikaavoista soveltumattomia
kaavamääräyksiä (Vesterlin Tomas, Okunskap bakom olämpliga
planbestämmelser, Samhällsbyggaren 03/2013, Ruotsi)

Toteuttamaton kaava merkitsee mm.
• Suunnittelupanosten hukkaamista
• Tuhlaa maata epätarkoituksenmukaiselle ja
tehottomalle maankäytölle
• Hajauttaa yhdyskuntarakennetta
• Vähentää viihtyisyyttä
• Aiheuttaa kunnalle mittavia
hukkainvestointeja infrastruktuurin
rakentamisessa ja vajaakäytössä

Toteuttamiskeinot
• Epäsuorat
–
–
–
–

Lupajärjestelmä
Osittamisrajoitukset
Rakentamiskehotus
Maksut
• liittymismaksut
• kehittämiskorvaus

– Verotus
– Informaatio
– Avustukset ?

• Suorat
–
–
–
–
–

Sopimus
Toimitus
Lunastus
Ilmaisluovutus
Kehittämisalue

Plan-led or development-led system
Quotation on page 88 (Havel 2009):
“Gielen (2007) shows that the classical classification of differences in Western
European planning systems does not fit fully with the real world. Gielen (2007)
concludes “almost all the studied countries show very similar characteristics as the
British ´development-led´ system”.

Local Development Framework

Unitary Development Plan/Local Plan

Not (formally) binding

Development Initiative
Outline Planning Permission

Planning Permission
Building Permit

Thomas Kalbro (2009)

A “project permission”

Maankäytön suunnittelu- ja
toteuttamisjärjestelmien kehityksestä
• Suomen nykyinen suunnittelujärjestelmä lienee maailman huippua
• Maailmalla näyttää, että valtiojohtoinen hierarkkinen järjestelmä on
saavuttanut rajansa, ei viimeisenä kaavoituksessa (Boelens et al. 2006 ja
Boelens 2010 in Heurkens, E.W.T.M., Private Sector-led Urban
Development Projects, Management, Partnerships & Effects in the
Netherlands and the UK, väitöskirja, Delft University of Technology, Faculty
of Architecture, Department of Real Estate & Housing, 2012)
• van der Krabbenin (2011 in Heurkens 2012) mukaan hollantilainen kuntien
aktiivinen, riskiä ottava ja yrittäjäluonteinen rooli, jota muissa maissa ei
juuri esiinny, on yhä vaikeammin puolustettavissa
– Vastaavasti EU-tuomioistuin; ei ole kunnallinen tehtävä ottaa riskiä

• Hollannissa julkisyhteisövetoisesta -> julkis-yksityissektori vetoiseen ->
yksityissektorivetoiseen aluekehittämiseen (Heurkens 2012)
– Yksityissektorin investointeja tarvitaan, mutta myös yksityissektori tarvitsee
julkista sektoria

• Ruotsissa kaavoitusjärjestelmä matala – tehty ehdotuksia, voitaisiinko
esim. detaljikaavasta luopua (Sundell, U. Får vi bra bostäder fortare om vi
slutar göra detaljplaner?, Samhällsbyggaren 03/2013)

External environment

Internal environment
ENVIRONMENTAL
DATA

USERS

INVESTMENT STRATEGIES

REAL ESTATE MANAGEMENT

(OTHER)
INVESTMENT MARKET

$
FINANCING MARKET
YEN EUR

Purchase - Occupancy - Conveyance

REAL ESTATE MARKET
2:13

Viitanen, K., 1994, Ympäristö kiinteistöjohtamisessa ja -suunnittelussa. Julkaisussa “Viitanen, K., Santala, J., Mella, J. (toim.) Ympäristö ja kiinteistöt. Maanmittaustieteiden
päivät 24.-25.11.1994. Maanmittaustieteiden Seuran julkaisu n:o 31. Helsinki

Suhdanteet
• Talouden suhdanteet vaikuttavat
investointeihin ja päätöksiin
kiinteistömarkkinoilla
• Korkojen nousu vaikuttaa usein ensimmäisten
joukossa kiinteistöalaan, ja rakentamisen ja
kiinteistökehittämisen alakulo painaa
puolestaan muita talouden sektoreita.

Toimistotilojen käyttöasteet pysyttelevät matalina
(www.kti.fi)

• KTI Kiinteistötieto Oy:n (2013) mukaan PKS:n
tyhjien toimistotilojen määrä on noussut noin
30 000 nelilöllä viimeisen puolen vuoden
aikana
• PKS-alueella erityisesti Espoossa tyhjien
toimistotilojen määrä on suuri, yli 25 %
• Oulussa tilanne on säilynyt hyvänä;
käyttöasteet ovat pysyneet yli 90 %:ssa

Sustainability – Initiatives
Jessica: A new way of using EU funding to promote sustainable
investments and growth in urban areas
• JESSICA stands for Joint European Support for Sustainable Investment
in City Areas

Source: http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm

Asuntokuntien koko Suomessa
(Tilastokeskus 2013)

Yhteensä 2,5 milj. asuntokuntaa

Tontin osuus asunnon hinnasta
(Peltola & Väänänen, Asuntotontien hinta, Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 105, 2007)

• Valtaosassa Suomen kunnista maan osuus
asunnon hinnoista jää alle 10 %:iin
• Vain suurimmissa kaupungeissa ylletään yli 20
%:n osuuksiin, tosin aivan keskustoissa maan
osuus voi nousta paljon korkeammaksikin

Oulustako yhdyskuntarakentamisen
brändi?
• Hyvä alku antaisi eväitä tiedostetummallekin
toiminnalle – yhdyskuntarakentamisen
brändikunta
• Edellyttäisi brändin tietoista kehittämistä,
ylläpitojärjestelmää ja negaatioiden
poistamista -> brändi on strateginen asia
• Parempi kokonaistulos
• Yhteensopivuus Oulu-brändiin varmistettava
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•
•
•
•
•
•
•
•

Keskeistä huomioonotettavaa
aluebrändeissä
yhteistyö tärkeää
tavoitteiden tulee olla selkeitä
brändi on strateginen asia
tuotteen tulee olla kunnossa, vaatii panostusta
negaatiot tulee poistaa tai ainakin minimoida
brändi tulee tiedostaa kaikessa toiminnassa
ylläpito vaatii järjestelmän
brändiä tulee kehittää, pitää ajan tasalla, modernina
– herkkyys uusille ja muuttuville ilmiöille
• esim. ICT:n yhdyskuntarakennevaikutukset?
• muodit, taudit, levottomuudet yms. voivat muuttaa käyttäytymistä
nopeastikin
Brändi – mahdollisuus kiinteistöalalla
Markku Riihimäki, Kari Nissinen, Janne Porkka, Jarkko Leinonen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Kauko Viitanen Teknillinen korkeakoulu

Viimeisimpiä tutkimuksia, KV
• REPSU 2012-15: Tutkimus asukaslähtöisen täydennysrakentamisen
mahdollisuuksista – tapaustutkimus suomalaisilla kaupunkialueilla,
VTT:n kanssa, rahoittaa Suomen Akatemia, Aalto
• ATRA 2013-15: Aluerakentamishankkeiden toteutus- ja
rahoitusmallit, rahoittavat Tekes, Espoo, Tuusula, Tampere, SRV ja
Inspira sekä Aalto
• KASKAS 2012-13: Kaupan rakentamisen sääntely ja kaupan
strategiat, Tekes, Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen
Kauppakeskusyhdistys ry, Ruokakesko Oy, Uudenmaan liitto,
Ympäristöministeriö, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK,
Aalto
• Green-ICT 2010-13: Monitoring Based Commissioning Tools and
Services for Existing Buildings - Valuation and Green Lease, (ToVa),
Yhdessä VTT:n kanssa, Tekes, Espoo, Helsinki sekä useita muita

Haja-ajatuksia
• Toimistojen vajaakäyttö, esim. Espoo – kaavoittaja ei näe, mitä tarvitaan?
• Nettikauppa mullistaa kauppapaikkojen rakentamisen – palveluja ei
pystytäkään rakentamaan niiden varaan, kaikki uusiksi?
• Kiinteistöt ovat hyvä verotuksen kohde, sillä ne eivät liiku – mutta käykö
niin, että kukaan ei enää haluakaan sijoittaa rahojaan kiinteistöihin, ei
rakenneta eikä ole töitä ja mitenkähän niiden verojen käy?
• Kaikki puhuvat asuntojen hintojen alentamisesta, mutta todellinen tavoite
se ei taida olla juuri kenellekään – kallistuvista asunnoista tuntuvat
hyötyvän lähes kaikki
• Maan hintaa pidetään yleisesti suurimpana syynä asuntojen kalleuteen –
kuitenkin ylivoimaisessa valtaosassa Suomen kuntia maan hinta on selvästi
alle 10 % asunnon hinnasta – ainoastaan suuret kaupungit tekevät
poikkeuksen ja siellä kunnan ovat jo lähtökohtaisesti omistaneet maat!

Uusi Oulu – city ja maaseutu
• Otettava huomioon vuorovaikutus, yhteispeli – ei
vastakkainasettelua
• Päästöjen ja energiakulutuksen suhteen ei oleellisia eroja
• Peltojen säilyttäminen ei itseisarvo – viljeltävät koottava
laajoiksi kokonaisuuksiksi
• Rakentamiselle ei välttämätöntä asettaa tiukkoja
sijoittautumisehtoja, mutta ehkä rakennustyypeille –
mobiili voisi olla kova sana – ehkä myös määräaikainen
sijainti
• Kuinka tiivis keskusta? Täytyy pysyä haluttuna -> joustavat
käyttötarkoitukset, kaavat ja rakennukset
• Ihminen ei ole hallintoa varten van hallinto ihmistä varten

Mistä kilpailuetu, mistä kilpailla?
•
•
•
•
•

Viihtyisä ns. keskituloiselle, hyvä asua, maksukykyä
Työpaikkoja ja yrittämismahdollisuuksia, apua saatavissa
Joustavasti ja nopeasti toimivat palvelut, päätökset
Erilaisia mahdollisuuksia, sekä city että maaseutu
Oikeudenmukainen ja tasapuolinen, palvelut myös
englanniksi
• Kiinteistösijoittajat tulevat, jos vain edes kohtuulliset
tuotto-odotukset riskeihin verrattuna -> läpinäkyvyyttä
– Suomi alkaa kuitenkin olla liian kallis, verot syövät tuotot hyvin
pieniksi

• Turvallisuus ja luonto lienevät valtteja, brändättävissä
– Hyvät yhteydet tärkeitä, lentokenttä

Mitä tapahtui?
• Luennon aikana maailman väkiluku kasvoi
5000:lla
• 3000 ihmistä muutti kaupunkeihin
• Metsää tuhoutui 500 ha
• Tuottavaa maaperää tuhoutui 2 milj. tonnia
• Ja te vain kuuntelitte

Kiitos!

Kauko.Viitanen@aalto.fi

