ASUMISEN KEHITTÄMISIDEAT
VUOKRALAISTEN OSALLISUUS
ASUNTOALUEIDEN
TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA
Tässä ehdotett täydennysrakentamisen
konsepti on sttnnatt erityisest katptngin
vtokralaisiille, mtta se on sovelletavissa
myös mtihin astkasryhmiin.
Tavoiteena on varata vanhan alteen
täydennykseksi rakennetavat ttdet vtokraastnnot ensi sijassa saman yhtön tai alteen
vanhoille vtokra-astkkaille. Vanhoihin,
vapatttviin ja pertskorjattihin astntoihin
valitaisiin astkkaat ttsien vtokralle
hakijoiden jotkosta.
Utsiin astntoihin mtttavat ovat tedossa
astntojonoissa jo hyvissä ajoin , joten heidät
voi kttsta astkaslähtöiseen,
vtorovaiktteiseen sttnniteltprosessiin
hankkeen altsta lähten. Menetelmä ttotaisi
monenlaisia kestäviä hyötyjä eri osaptolille.
Varsinkin mm. ikääntyville ihmisille,
lapsiperheille ja erityisryhmille voi olla
mieltisampaa mtttaa saman alteen sisällä
ktin katemmaksi.
Koordinaatorina ttlisi olla katptnki, koska
mtilla ttotajaryhmillä ei näytä olevan
restrsseja tai intressiä ohjelman
totettamiseen.
Omisttsastmisen ja erityisest
vapaarahoiteisen astntottotannon hinnat
määräytyvät sattnnaisest markkinoiden
mtkaan. Siksi saman omistajan
täydentämisrakentamiskohteiden
tarjoaminen vanhoille vtokralaisille, jotka
ovat hoitaneet asiansa hyvin, ja ovat
ilmoitaneet mtttohaltkktttensa, toimii
parhaiten yleishyödyllisessä rakentamisessa,
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ja erityisest vtokra-astntottotannossa,
jossa astnto ei ole sijoittskohde, omistts on
yksissä käsissä, ja mtttohaltkkaat
vtokralaiset tsein vieläpä valmiiksi astntojen
hakijoina.
Ongelmia ja haasteita
Segregaato
Kerrostaloalteiden ttdistaminen,
pertskorjatkset tai täydentäminen ttovat
astinalteelle tsein mtttoksia, joiden
setratksena ktstanntstaso notsee, ja monet
astkkaat jotttvat mtttamaan alteelta.
Toisaalta ttdisrakentamisen hinta on tänä
päivänä vaikeast hallitavissa varsinkin
vapaarahoiteisten, yksityisten astntojen
ttdisttotannossa, joka on jo karanntt
keskittloistenkin tlottvilta.
Vuokralaisstatus ja juuretomuus
Stomessa vtokralaistts on vielä aliarvostett
astmismtoto, vtokralaiset leimataan helpost
toisen ltokan kansalaisiksi, jotka koetaan
pikemminkin häiriötekijänä.
Toisaalta vtokralaiset ovat hyvinkin
pitkäikäisiä astkkaita. Sttrin osa on hoitantt
asiansa hyvin, ja ansaitsisivat astmistralla
etenemisen. Eräs kahvilayritäjä kertoi, etä
vtokralaiset ovat parempia hänen
kannaltaan, koska heillä on varaa ktltttkseen
enemmän ktin astntolainan kanssa
kamppailevilla omisttsastkkailla. Monelle on
vaikea ktvitella, etä voisivat tämän päivän
ktstanntspaineissa ryhtyä astnnon
omistajaksi.
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Osallisttmismahdollisttksien pttte ja
vtokralaisttden matala statts lisää
jttretomttta. Jos astkkaat voivat vaikttaa
ympäristöönsä, sitotttminen ympäristöstä
htolehtmiseen lisääntyy. Vtokralaistts ei
vältämätä ole syy astntoalteen
epäviihtyisyyteen, vaan se on pikemminkin
jttretomtts tai vaiktttsmahdollisttksien
pttttminen, mikä ptolestaan lisää
mtttohaltkkttta.
Asumisura ja kohtuuhintainen asuminen
Vtokralaisille ttlisi ttrvata saman tapaiset
mahdollittdet astmistralla ktin
omisttsastkkaillekin, myös astnnon
omaksiltnastamisen mahdollistts. Konsept
parantaisi yleensäkin vtokralaisten stattsta,
lisäisi vtokra-astntoalteiden ttrvallisttta ja
viihtyisyytä, ja olisi omiaan vähentämään
eriarvoisttta.
Ehdottksella voisi vähentää vähävaraisten
astmismenoja, jos astntojen kokoa sekä
laatt- ja vartstetasoa voisi säännellä
kohderyhmän mtkaisest nykyistä tarkemmin.
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Muutosvastarinnasta muutosvoimaksi
Utdessa täydennysrakentamisen prosessissa
astkkaiden osallistts voisi olla mtttosvoima,
ktn astkkaat mtiden silmin edtstavat lähinnä
mtttosvastarintaa. Mtttokseen tarvitaan
ktitenkin katptngin ttkea ja päätöksiä, joilla
rakennttajia kanntstetaan lisäämään
osallisttta astkkaita kohtaan. Katptngin
ttlisi mahdollistaa tarvitavat
hallintokäytännöt, tarvitavien työvälineiden
kehitystyö sekä astmisen ja/tai rakentamisen
ttki, ja tehdä tarvitavat päätökset, jota
hankkeita saataisiin käyntin.
Koska alteen astkkaat ja vtokralaiset ovat
tavoitetavissa jo ennen hanketa ja ovat
ehkä jopa astnnonvaihtojonossa, astntojen
koko, laatt ja hintataso voitaisiin räätälöidä
astkkaiden tarpeen mtkaan osallistamalla
heidät sttnnitelttn altsta lähten.
Mm. ikääntyville ihmisille, lapsiperheille ja
erityisryhmille voisi olla mieltisampaa
mtttaa saman alteen sisällä ktin
katemmaksi.
Hallintokäytännön haasteita

Pienet asunnot ja rakennutajan etu
Helsingin astntokokojakatma on painottntt
vahvast pieniin astntoihin. Eräässä
rtotsalaisessa tttkimtksessa on selvitety.
(”Flytar en fytar två eller mera”)a etä yksi
vapatttntt perheastnto vapattaa kaksi tai
tseampia pieniä astntoja mtttoketjtssa.
Kannataisi rakentaa perheastntoja, mtta
pienet astnnot ovat ttotoisia rakennttajille
ja sijoitajille. Perinteiset yleishyödylliset
rakennttajat ovat lähes kadonneet
markkinoilta.

Haasteita aihettavat nykyiseen
hallintokäytäntöön liityvät käytännön asiat,
ktten rakennttajien yleiset asenteet
astkassttnnitelta kohtaan, tarvitavien
kaavamtttosten hitats, hankkeiden pientts
ja kallets, kiinteistöveron notst
rakenntsoiketden lisääntyessä, talojen
hallintamtodon jotstamatomtts sekä mttt
täsmämarkkinointin ja astkasvalintaan
liityvät säännökset sekä vielä hallintoelimien
oma mtttosvastarinta.
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Vuorovaikuteisen suunnitelun ttyökalut
IT-hankeportaali ja etätyöpajat
Hanketa varten ttlee kehitää tetoverkossa
toimiva IT-hankeportaali. Vtorovaiktteinen
IT-portaali attaa yhteisöllistämään
hankkeita. Se on käytännössä etätyöpaja,
jossa kotlttetaan osalliset hankkeeseen ja
vaikttamiseen niin etä tetoa saadaan ja
valinnat tehdään järjestelmällisest ja oikeaaikaisest ja etä astkkaat voivat otaa kantaa
myös sttnnitelmien ktstanntksiin.
Näiden välineiden kehitely on kesken, osin
siksi, etä rakennttajat, jotka ajatelevat ensi
sijassa yrityksensä voitoa, haltavat
astnnoista parhaan markkinahinnan, joka on
sattnnainen, ja näkevät astkkaiden
osallisttmisen ettpäässä ktstanntksena.
Hankkeiden toimintaketjta ttlee tarkastella
ennen kaikkea astkkaan, asiakkaiden ja
lopptkäytäjän näköktlmasta, osallistts on
voimavara.
Etätyöpajat ja kaavoituksen kehitäminen
IT-portaalin ja etätyöpajojen avtlla saadaan
astkaskohtaisia (tai pientaloptolella
tonttikohtaisiaa tarpeita yhdistetyä
kortelisttnnitelmaan, jolla kaavoittksen tai
poikketsltpamenetelyn yhteydessä
ttrvataan maankäytö- ja rakenntslain
mtkainen tasaptolisttsmenetely. Sen
tarkoittksena on myös nopettaa sekä
poikkeamispäätös- etä kaavoittsmenetelyä,
ktmpi siten valitaankin.
Nykyisestä hallintokäytännöstä poiketen
viitesttnnitelmilla ja poikkeamispäätöksillä
voitaisiin edetä rakenntsltpaan ilman
asemakaavan mtttosta, jos mtttokset eivät
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aihetta merkitävää rakentamista. MRL:n
pertsteltissa merkitävää rakentamista on
merkitäväst ympäristöstään poikkeava
rakentaminen ktten kerrostalo
pientaloalteella tai teollistts tai varastorakennts astinalteella. MRL ei tämän mtkaan
estä poikketsltpamenetelyä täydennysrakentamisen pertsteena, vaan kyse on
tseimmiten kaavoittsperinteeseen
kttltvasta katptngin omasta linjatksesta
käytää kaavoittsmenetelyä.
Kustannusohjauksen suunnan muutos
Käytäjänäköktlma ja IT-osallistts avaavat
ttsia mahdollisttksia myös kerrostalon
arkkitehtttrin ttdistamiseen, jos
ktstanntsten ohjats käännetään astnnon
neliömetripertsteisesta ohjatksesta astkkaan
määritelemän kokonaistlankäytön
ohjatkseen, mikä on IT-sovelltksen avtlla
täysin totettetavissa nykyisillä
sovelltsaltstoilla.
Arvio konseptn htyödtistä
Konsept antaa mahdollisuuksia monille
hyville vaikutuksille astkkaan, rakennttajan,
katptngin ja yhdysktntatalotden kannalta.
Konseptn totettts johtaa kertaltontoiseen
kokeiltprojektin, jonka ttlosten pertsteella
voidaan mtttaa käytäntöjä.
Hankkeiden laatt, astntojen ja yhteisten
tlojen ja työtlojen sthde voidaan räätälöidä
tavallista paremmin astkkaiden tarpeiden
mtkaan.
Vtokralaistenkin kohdalla voi ja on
lähdetävä siitä, etä tavoiteena on vakatta
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lisäävä pitkäaikainen astmismahdollistts,
jopa omaksi ltnastaminen.
Kaavamtttoksia voitaisiin astkkaiden
osallisttden lisääntyessä korvata
viitesttnnitelmilla ja poikkeamispäätöksillä,
mikä stjtvoitaisi prosessia, vähentäisi
valittksia ja säästäisi myös virkamiesktnnan
restrsseja, ja siten nopettaisi merkitäväst
hankkeiden totettamista..
Hankkeiden kokoa ja alteellisia
rakentamissopimtksia voitaisiin lisätä, ktn
astkkaat ovat mtkana valisttneina tlaajina ja
osallisina.
Hintatason sääntely voitaisiin totettaa
astkkaiden itsensä määritelemänä
sttnniteltvaiheessa, katptngin laatmien
ohjeiden mtkaisest.
Hallintavälineinä on tavallisten
astkastyöpajojen lisäksi tetoteknologia, jossa
käytetään hyväksi avointa, maksutonta 3Ddataa, hinta-laatupelisovelluksia sekä
viitesuunniteluun sopivia etätyöpajoja.
Kehitämisvalmitdet ovat olemassa, ja sopivia
sovelltsaltstoja on jo tseita valmiina.
Erityisryhmille on sttnniteltavissa tarvitavia
htolto-, hoito- ja ktntotttstloja hajattettst.
Ne voivat olla kaikkien astkkaiden käytössä.
Astinympäristössä voidaan tarjota palveltita
jotstavast astkkaiden ajan mitaan
ikääntyessä,tai tlanteen mttten mttttessa.
Niin, etä kotympäristössä olisi mahdollista
asta katemmin. Sttnniteltssa voitaisiin3
silloin otaa htomioon hajakeskitety
palveltastmisen malli, mikä vähentäisi
laitospaikkojen tarveta.
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Edellä ktvailtt menetely ttotaa
lähidemokrataa ja avoimttta, nykyistä
hallittmpia rakenntsktstanntksia, astkkaille
nykyistä paremmin sopivia astntoja, ja
yleensä vtokra-astmisen stattksen notsta ja mahdollisttksia kohttthintaiseen
astmiseen.
Astkassttnnitletn polkt voisi johtaa myös
ttsiin, entstä parempiin ekologisiin,
omatoimisttta lisääviin tai jakamistalotteen
liityviin ratkaistihin.
_______________

