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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-ohjelman mu-
kainen asuntojakauma (25 % ara-vuokra-asuntoja, 30 % välimuodon 
asuntoja, 45 % sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja) on riittä-
vä varmistamaan koko kaupungin tasapainoisen kehityksen. Edullisen 
vuokra-asuntotuotannon osuutta koko kaupungin tasolla ei ole tarvetta 
nostaa. Sekä säännellyn vuokra-asumisen että kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen tuotantoa tulisi kuitenkin lisätä alueilla, joissa sääntelemät-
tömän omistusasuntotuotannon osuus on suuri. Vastaavasti alueilla, 
joissa ARA-vuokratuotannon osuus on merkittävä, tulisi laadukasta 
omistusasuntotuotantoa lisätä. Erittäin tärkeää on alueellisen eriarvoi-
suuden ehkäiseminen, johon voidaan vaikuttaa täydennysrakentamisen 
hyvällä laadulla sekä palvelu-, virkistys- ja joukkoliikenneverkostojen 
suunnittelulla ja toteutuksella. 

Asukasrakenteen monipuolisuuden ja kaupunginosien tasapainoisen 
kehityksen kannalta on olennaista, että AM-ohjelman jakaumaa sovel-
letaan mahdollisuuksien mukaan kaikkialla kaupungissa – ei ainoas-
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taan ns. projektialueilla ja esikaupunkien täydennysrakentamisessa. 
Kantakaupungin sairaala-alueiden muuttaminen asumiseen avaa esi-
merkiksi erinomaisen mahdollisuuden vuokra-asuntotuotannon lisäämi-
seen kantakaupungissa. Kantakaupungissa ja sen lähialueilla tapahtu-
valla täydennysrakentamisella on parhaimmillaan alentava vaikutus ko-
ko Helsingin asuntojen hintoihin, jota asuntojakauman ja -tuotannon 
monipuolistaminen lisää. 

Kaupungin luovuttamien tonttien osalta AM-ohjelman mukainen hallin-
ta- ja rahoitusmuotojakauma on toteutunut lähes tavoitteiden mukaises-
ti, vaikka määrällisistä tavoitteista onkin jääty jälkeen 2000-luvun alun 
laskusuuntaisista asuntotuotantomääristä johtuen. Sen sijaan yksityi-
selle ja valtion maalle ei ole toteutunut säänneltyä tuotantoa kuin mar-
ginaalisesti, mikä on vaikeuttanut asetettujen tavoitteiden saavuttamis-
ta ja johtaa siihen, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ei vuo-
sittain toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaistavoittee-
seen pääseminen edellyttäisi kaupungin maalle toteutettavalta asunto-
tuotannolta ainakin jossain määrin kokonaistavoitteesta poikkeavaa ja-
kaumaa. Tämä voisi kuitenkin puolestaan johtaa kaupungin omistamien 
alueiden osalta yksipuolistavaan asuntokantaan.

Olennaista kokonaistarkastelun kannalta olisi myös valtion sitoutumi-
nen omalla ja luovuttamallaan maalla noudattamaan ohjelman mukais-
ta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa.

Seuraavan AM-ohjelman tarkistuksen yhteydessä on etsittävä keinoja 
miten ohjelman toteutuminen erityisesti ara-tuotannon määrän osalta 
turvataan.

Käsittely

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Silvia Modig: lisätään uusi lause: Seuraavan AM-ohjelman tarkistuksen 
yhteydessä on etsittävä keinoja miten ohjelman toteutuminen erityisesti 
ara-tuotannon määrän osalta turvataan.

Kannattaja: Mai Kivelä

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Korvataan toisen kappaleen kaksi ensimmäistä lausetta 
kuulumaan: Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-
ohjelman mukainen asuntotuotantojakauma(25% ara-vuokra-asuntoja, 
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30% välimuodon asuntoja, 45% sääntelemättömiä vuokra- ja omistusa-
suntoja) ei ole kyennyt varmistamaan edullisen vuokra-asumisen riittä-
vyyttä. Seuraavan AM-ohjelman tarkastamisen yhteydessä tulee tar-
kastella ara-vuokra-asuntojen osalta määrän lisäämistä yhtenä keinona 
varmistaa edullisen vuokra-asuntotuotannon riittävyys. Loppu kappa-
leesta esityksen mukaan.

Kannattaja: Mai Kivelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan toisen kappaleen kaksi ensimmäistä lausetta 
kuulumaan: Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-
ohjelman mukainen asuntotuotantojakauma(25% ara-vuokra-asuntoja, 
30% välimuodon asuntoja, 45% sääntelemättömiä vuokra- ja omistusa-
suntoja) ei ole kyennyt varmistamaan edullisen vuokra-asumisen riittä-
vyyttä. Seuraavan AM-ohjelman tarkastamisen yhteydessä tulee tar-
kastella ara-vuokra-asuntojen osalta määrän lisäämistä yhtenä keinona 
varmistaa edullisen vuokra-asuntotuotannon riittävyys. Loppu kappa-
leesta esityksen mukaan 
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Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-4 (1 poissa).
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