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Rakentaminen Helsingissä
vuonna 2005

Vuonna 2005 vähenivät Helsingissä sekä rakenta-

miseen myönnetyt luvat että aloitetut ja keskeneräiset

rakennustyöt edelliseen vuoteen verrattuna. Rakenta-

miseen myönnettyjen lupien kokonaiskerrosala vä-

heni 6 prosenttia, aloitettujen rakennustöiden 30 pro-

senttia ja vuoden lopussa rakenteilla oleva kerrosala

23 prosenttia. Ainoastaan valmistuneen rakennustuo-

tannon määrä säilyi edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen hiljenemisen suuntaus on nähtävis-

sä sekä asuinrakentamisessa että toimitilarakenta-

misessa. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien

kerrosala oli viime vuonna 26 prosenttia, aloitettujen

asuinrakennusten kerrosala 22 prosenttia ja vuoden

lopussa rakenteilla olevien asuinrakennusten ker-

rosala 7 prosenttia pienempi kuin vuonna 2004.

Myös valmistuneen asuntotuotannon määrä väheni

– asuinkerrosalaa valmistui viime vuonna 13 pro-

senttia vähemmän kuin vuonna 2004.

Toimitilarakentamiseen myönnettyjen lupien

määrä kohosi edellisestä vuodesta 27 prosenttia,

mutta toisaalta uusien toimitilojen rakennustöiden

aloitukset vähenivät 41 prosenttia ja vuoden lopussa

rakenteilla olevat toimitilat 42 prosenttia edellisestä

vuodesta.
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Asuntorakentaminen

Asuntorakentamiseen myönnetyt rakennusluvat

Vuonna 2005 myönnettiin asuinrakentamiseen ra-

kennuslupia 220 000 k-m2 eli 77 000 k-m2 vähemmän

kuin vuonna 2004. Viime vuonna asuinrakentamiseen

myönnettyjen lupien määrä on neljänneksen pie-

nempi verrattuna myönnettyjen lupien tämän vuo-

sikymmenen keskitasoon ja kolmanneksen pienempi

verrattuna 1990-luvun keskitasoon.

Myönnetyillä luvilla on mahdollista rakentaa

2 306 asuntoa, joka on 1 233 asuntoa vähemmän kuin

vuonna 2004.

Asuntorakentamisen aloitukset ja rakenteilla

olevat asuinrakennukset

Viime vuonna aloitetuissa asuinrakennuskohteissa

oli kerrosalaa 212 000 k-m2. Asuntoja aloitetuissa

kohteissa oli 2 314, joka on 895 asuntoa edellisvuotta

vähemmän. Viime vuonna aloitettujen asuntojen

määrä on 2000-luvun aloitetun tuotannon keski-

arvoon verrattuna 29 prosenttia ja 1990-luvun keski-

arvoon verrattuna 38 prosenttia pienempi.

Aloitetuista asunnoista oli omakotitaloissa 180,

paritaloissa 134, rivitaloissa 106 ja asuinkerrostalois-

sa 1 892 kpl. Muissa rakennuksissa asuntoja oli 2 kpl.

Aloitettujen asuntojen keskikoko oli 75,1 m2, joka on

3,2 neliötä enemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Asuinrakennuksia oli rakenteilla vuoden lopussa

279 000 k-m2. Asuntoja rakenteilla olevissa kohteissa

oli 3 092 kpl eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuoden

2004 lopussa.

Valmistuneet asuinrakennukset

Uusia asuntoja valmistui 2 698, joka on

436 asuntoa ja 14 prosenttia vähemmän kuin

vuonna 2004. Myös 2000-luvun keskimää-

räiseen asuntotuotantoon (3 635/as/vuosi)

verrattuna viime vuoden valmistuneiden

asuntojen määrä jää yli 900 asuntoa pienem-

mäksi. Viime vuonna valmistuneen asunto-

tuotannon kokonaiskerrosala oli 230 000

k-m2.

Hallintaperuste ja rahoitusmuoto

Valmistuneista asunnoista oli 1 973 eli

73 % omistusasuntoja ja 725 eli 27 %

vuokra-asuntoja. Omistusasuntojen osuus

vuosituotannosta on edelleen kohonnut, jos-

kin viime vuosina omistusasuntoja on ollut
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Kuvio 3. Asuntotuotanto Helsingissä

vuosittain 1991-2005
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Kuvio 2.Valmistuneet asunnot 1986-2005

hallintasuhteen ja rahoitusmuodon mukaan



kuitenkin vähintään puolet valmistuneista asunnoista.

Asumisoikeusasuntoja ei viime vuonna valmistunut

lainkaan.

Kuluneen vuosikymmenen valmistuneen tuotan-

non hallintaperustejakauma muistuttaa 1980-luvun

tuotannon rakennetta, jolloin omistusasuntojen osuus

oli selvästi yli puolet valmistuneesta tuotannosta (ks.

kuvio 2 ja taulukko 1). 1990-lamavuosien aikana

omistusasuntojen osuus väheni huomattavasti.

Valtion arava- ja korkotukilainoitettujen (ARA-)

asuntojen osuus valmistuneesta tuotannosta oli 660

asuntoa eli 24 prosenttia, joka on selvästi vähemmän

kuin mitä 2000-luvulla on keskimäärin ollut (44 %).

1990-luvulla ARA-asuntoja oli valmistuneesta tuo-

tannosta vähän yli kaksi kolmannesta (ks. kuvio 2).

Valmistuneista ARA-asunnoista oli vuokra-asuntoja

lähes 90 prosenttia eli 575.

Kaupungin rakennuttamat ja eritysryhmien

asunnot

Kaupungin rakennuttamia asunnoista oli 513,

joista vuokra-asuntoja oli 256 ja omistusasuntoja 257.

Kaupungin rakennuttamien asuntojen osuus kaikista

valmistuneista asunnoista oli 19 %. Koko 2000- luvul-

la valmistuneesta uustuotannosta kaupungin rakennut-

tamia asuntoja on ollut keskimäärin 26 %.

Vanhuksille tarkoitettuja asuntoja valmistuneista

asunnoista oli 139, opiskelija-asuntoja 111.

Talotyyppi ja huoneistotyyppi

Pientaloasuntoja valmistui viime vuonna 556,

joista 190 oli rivitaloasuntoja, 227 oli omakotitaloja ja

139 paritaloja tai muita erillistaloja. Pientaloasunto-

jen osuus kokonaistuotannosta oli 19 prosenttia, joka

vastaa 2000-luvun keskimääräistä tasoa. Kerrosta-

loasuntoja oli 2003 ja muihin kuin asuinrakennuk-

siin valmistui uusia asuntoja 139.

Valmistuneen tuotannon huoneisto-

tyyppijakauma ei ole viime vuosina

olennaisesti muuttunut. Kaksio on ollut

yleisin huoneistotyyppi – kaksioita val-

mistuneista asunnoista oli viime vuon-

na 36 %, yksiöitä 13 % ja kolmioita 23 %.

Neljän huoneen ja keittiön tai sitä suu-

rempia perheasuntoja oli 28 % eli vähän

enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Asuntojen keskikoko oli 74,2 m2.

Vapaarahoitteisten asuntojen kes-

kikoko ja huoneluku on arava- ja korko-

tukilainoitettuun (ARA) asuntoihin ver-

rattuna selvästi suurempi. Asuntojen

keskikoko oli vapaarahoitteisissa asun-

noissa viime vuonna 81,2 m2 mutta

ARA-asunnoissa vain 52,4 m2.

Viime vuonna valmistunut ARA-

tuotanto on ollut hyvin pienasunto-

valtaista johtuen uusien opiskelija ja

vanhusten asuntojen suuresta osuudesta.
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Kuvio 4. Valmistuneet asunnot rahoitus-

muodon ja huoneluvun mukaan 1986-2005

Kuvio 5. Asuntotuotanto Helsingissä

suurpiireittäin 2005
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Pienten asuntojen osuus oli kolme neljännestä - yksi-

öitä oli 34 prosenttia ja kaksioita 40 prosenttia.

Perheasuntoja ARA-tuotannossa valmistui vain 7

prosenttia. Vapaarahoitteisista valmistuneista asun-

noista isoja asuntoja oli sen sijaan yli puolet – neljän

huoneen ja keittiön ja sitä suurempien osuus oli 35

prosenttia ja kolmioita oli 23 prosenttia. Vapaarahoit-

teisia kaksioita valmistui 34 prosenttia ja yksiöitä 6

prosenttia.

Vapaarahoitteisista uusista asunnoista on aikai-

semmin 2000-luvulla vajaa kolmannes ollut neljän

huoneen ja keittiön tai sitä suurempia perheasuntoja,

mutta ARA-asunnoista viidennes - viime vuonna vain

7 prosenttia.

Toimitilarakentaminen

Myönnetyt rakennusluvat

Toimitilarakentamiseen myönnettiin rakennus-

lupia 221 000 k-m2, joka on 27 prosenttia enemmän

kuin vuonna 2004, mutta 17 prosenttia vähemmän

kuin 2000-luvulla keskimäärin. Myönnettyjen lupien

kasvu kohdistuu pääosin liike- ja toimistoraken-

tamiseen, johon myönnetyt luvat kasvoivat viime

vuonna 30 prosenttia edellisvuotisesta.

Aloitetut rakennukset

Uusia toimitiloja vuonna 2005 alettiin rakentaa

113 000 k-m2. Tämä on 78 000 k-m2 eli 41 prosenttia

vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liike- ja toimis-

torakentamisen aloitukset vähenivät vuoteen 2004

verrattuna 39 000 k-m2 eli 40 prosenttia ja julkisen

palvelurakentamisen aloitukset 68 prosenttia

(53 000 k-m2). Toimitilarakentamisen käynnisty-

neiden töiden määrä on selvästi (52 %) pienempi kuin

2000-luvulla keskimäärin vuosittaiset aloitukset.

Erityisesti julkinen palvelurakentaminen on vä-

henemässä, mutta myös liike- ja toimistorakentami-

sessa on nähtävissä selvä laskusuunta.
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Kuvio 6. Rakennustoiminta (kerrosala) Helsingissä 1994-2005
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Keskeneräiset rakennukset

Toimitiloja oli rakenteilla viime vuoden lopussa

151 000 k-m2. Edellisen vuoden lopusta väheni raken-

teilla olevien toimitilojen kerrosala 108 000 k-m2 eli

42 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten rakenteil-

la oleva kerrosala väheni 87 000 k-m2 eli 59 prosent-

tia, julkisten palvelurakennusten kerrosala väheni

puolestaan 35 prosenttia (29 000 k-m2).

Valmistuneet rakennukset

Uusia toimitiloja valmistui viime vuonna 250 000

k-m2 - edellisestä vuodesta määrä kasvoi 30 000 k-m2

eli 14 prosenttia. Valmistuneista toimitiloista 70

prosenttia oli liike- ja toimistorakennuksissa, jos-

kin suureen määrään vaikuttaa viime vuonna valmis-

tunut Kampin liikekeskus, jonka yhteiskerrosala oli

81 000 k-m2. Julkisen palvelurakentamisen supistu-

minen jatkui edelleen - julkisen palvelurakentamisen

tiloja valmistui 54 000 k-m2 eli 18 prosenttia edellis-

vuotista vähemmän.

Rakentaminen alueittain

Asuntorakentaminen

Helsingin asuinrakentamisen painopistealueet

ovat edelleen Koillisen ja Itäisen suurpiirin alueilla.

Näille alueille sijoittui kolme viidennestä vuoden

vaihteessa rakenteilla olleista asunnoista ja lähes puo-

let valmistuneesta asuntotuotannosta.

Itäisessä suurpiirissä asuntotuotanto keskittyy

Aurinkolahden alueelle ja Koillisessa suurpiirissä

Latokartanon alueelle Viikkiin. Aurinkolahden alue

tulee olemaan edelleen asuntotuotannon keskeinen

alue, sillä aloitetusta tuotannosta lähes kolmasosa

sijoittui Aurinkolahteen ja myönnetyistä luvistakin

viidennes.

Toimitilarakentaminen

Toimitilarakentaminen painottuu alueellisesti jon-

kin verran eri tavalla kuin asuntorakentaminen.

Valmistuneista toimitiloista lähes puolet (45 prosent-

tia) sijoittuu Eteläisen suurpiirin alueelle johtuen

Kampin liikekeskuksen valmistumisesta. Myös Kes-

kisen ja Itäisen suurpiirin alueilla valmistui viime

vuoden puolella muutamia suurehkoja toimitilakoh-

teita – Itäisessä suurpiirissä kauppakeskus Lanterna ja

Keskisessä suurpiirissä Kumpulan kampukselle val-

mistunut tutkimuslaitos. Vuoden lopussa rakenteilla

olleesta toimitilatuotannosta kolmannes sijoittui Koil-

lisen suurpiirin alueelle, erityisesti Latokartanon alue

on edelleen toimitilarakentamisessa painopistealue.
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Kuvio 7. Asuntotuotanto suurpiireittäin 1983-2004
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Kuvio 8. Valmistuneet asunnot; asuntojen keskikoko ja pienten asuntojen osuus 1973-2005
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Taulukko 2. Talonrakennustoiminta Helsingissä neljännesvuosittain 2001-2005; kerrosala

rakennuksen pääkäyttötarkoituksen1) mukaan sekä asuntojen lukumäärä
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Taulukko 3. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan 1980-2005
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Aineisto, käsitteet ja määritelmät

Aineisto

Aineistona on käytetty Helsingin kuntarekisteriä.

Kyseessä on kokonaisaineisto, jonka peittävyys on

100 %.

Kerrosala

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat

ja se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin-

tai työhuoneita taikka muita rakennuksen pääasial-

lisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala on

vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerrosten

seinien ulkopinnat ja niiden ajateltu jatke ulkoseinien

pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta.

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan,

mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käy-

tetään. Käytetyt pääryhmät ovat:

Asuinrakennukset

Liikerakennukset

Toimistorakennukset

Liikenteen rakennukset

Hoitoalan rakennukset

Kokoontumisrakennukset

Opetusrakennukset

Teollisuusrakennukset

Varastorakennukset

Palo- ja pelastustoimen rakennukset

Muut rakennukset

Lisäksi tilastossa on käytetty seuraavia yhdistettyjä

pääryhmiä:

Liike- ja toimistorakennukset, johon kuuluu

Liikerakennukset

Toimistorakennukset

Liikenteen rakennukset

Julkiset palvelurakennukset, johon kuuluu

Hoitoalan rakennukset

Kokoontumisrakennukset

Opetusrakennukset

Palo- ja pelastustoimen rakennukset

Talotyyppi

Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraavasti:

Erilliset pientalot. Ryhmään luetaan 1-2 asunnon

asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat eril-

liset asuinrakennukset.

Rivi- ja ketjutalot. Ryhmään luetaan asuinrakennuk-

set, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pien-

taloa.

Asuinkerrostalot. Ryhmä sisältää vähintään kolmen

asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee

päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin.

Toimitila

Toimitila on rakennus tai sen osa, joka on saman luon-

nollisen tai oikeudellisen henkilön hallinnassa ja jota

käytetään muuhun toimintaan kuin asumiseen. Jos

sama henkilö sekä asuu että harjoittaa muuta toimin-

taa samassa rakennuksessa, määritellään muuhun

kuin omaa asumiseen käytetty tila omaksi toimitilak-

seen.

Valmistumisvuosi

Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona raken-

nus valmistui käyttökuntoon.
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