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Mitä on
kohtuuhintainen
asuminen?



Ihmisen pitää asua jossain!
vuokra vai omistus?

asumisen hinta vai
kustannus?

asumispreferenssit?

Miten voidaan mitata?

käytettävissä olevat
nettotulot?

rakentamiskustannukset?

rakennuskustannukset

Veroluonteiset menot

Yksityiskohtainen normiohjaus

tuottovaade?

kysyntä & tarjonta

suunnitteluratkaisu

kaavaratkaisu tontin hinta?

kenen etu, näkökulma?

Rahalaitoksen rooli?
Rakennusmarkkinat vai
kiinteistömarkkinat?



Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishanke

– Kaupunginhallitus varasi elokuussa 2014 kaksi tonttia
luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä
Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishanketta varten

– RAKLI ry ja Rakennusteollisuus RT ry yhteistyössä

– Pyritään antamaan alan eri toimijoille mahdollisuus todellisten
hankkeiden kautta osoittamaan ratkaisut, joilla asunnot on
mahdollista toteuttaa kohtuuhintaisina.

– Mahdollisuus näyttää osaaminen ja aito halukkuus
kohtuuhintaiseen kerrostalorakentamiseen!
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Keskeiset tavoitteet:
– Kohtuuhintaisuuden konteksti:

• Erityinen huomio kohtuuhintaisuutta, hinta/laatusuhdetta edistävissä
ratkaisuissa ja näkökulmissa

• Yhteistyö ja avoimuus, miten ja millä keinoin voidaan varmistaa
asuntorakentamisen kohtuuhintaisuus?

• Onko kohtuuhintaisuus saavutettavissa? Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
• Tunnistaa merkittävät kustannustehokkuuden ja tarpeenmukaisuuden

tekijät sekä eroavaisuudet
• Tunnistaa kohtuuhintaisuuden esteet
• Kaavamääräyksistä aiheutuvat kustannukset
• Tutkimuksellisuus, raportointi (Rakli, RT, hankeryhmät, kaupunki)
• Kansainvälisyys (mahdollinen vertailuhanke)
• Osaamisen ja avoimuuden lisääminen (avoin kustannustieto)
• Yhteisymmärryksen vahvistaminen, Yhteinen tahtotila
• Saada kohtuuhintaisempia asuntoja
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Keskeiset tavoitteet:

– Lopputulos?
– Kohtuuhintaisia, elinkaarikestäviä sekä kustannustehokkaita,

tarpeenmukaisia asuntoja kaupunkiin?

• Kohtuuhintaisuuden ja hintalaadun saavuttaminen?
– Oliko kohtuuhintainen toteutus mahdollista? Oliko

lopputulos kohtuuhintainen? Jos ei niin millä keinoin olisi
ollut mahdollista? Mitä keinoja vaadittiin, jotta
tavoitteeseen päästiin? Mitä pitäisi tulevaisuudessa tehdä
toisin? Pitääkö alaa kehittää tai jotain muuttaa? Mitkä ovat
kohtuuhintaisuuden esteet? Avoin kustannustietous?

– Pitääkö vaikuttaa lakiin, säädöksiin? Keventää
prosesseja? Tuoda uusia toimintatapoja? Luoko
toimintatapa uusia liiketoimintamalleja?
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

Kivikko
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

Laajasalo
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Yleisaikataulu vuosi 2016
– Kaupunginhallitus varasi 26.8.2014 kaksi tonttia em.tarkoitukseen

– Hankkeen julkistaminen ja vireille tulo 01-04/2016
• Kiinteistölautakunta joulukuu 2015
• Idea- ja konseptisuunnitelmien laadinta ja osallistuminen

– Hankehakemusten läpikäynti ja neuvottelut 04-06/2016
• Hankekohtainen arviointi, tavoitteiden selkeyttäminen, toteuttamiskelpoisuuden

arviointi,  kustannusarviointi, kaavalliset poikkeamat jne.

– Esitys valittavista hankkeista/hankeryhmistä 04-06/2016
• Tontinvarausesitys kiinteistölautakunnalle
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Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Yleisaikataulu vuosi 2016-18

– Luonnossuunnitelmien laadinta/edelleen kehittäminen 06-12/2016
• Alueryhmätyöskentely, Hitasryhmä
• Ohjaus- ja arviointiryhmäyhteistyö

– Rakennuslupaan tähtäävä suunnittelu 06-12/2016
• Luonnosten valmistelua lupatasoon
• Alueryhmätyöskentely, Hitas, Ohjaus- ja arviointiryhmä tarvittaessa
• Lyhytaikainen maanvuokraus luvan hakemista varten (voimassa 6 kk)

– Rakentamisvaihe 2016-2018
• Pitkäaikainen maanvuokraus

– Käyttöönottovaiheen jälkeen
• Tarvittava raportointi
• Lopputulosten arviointi
• Päätösseminaari, julkaisu

12



Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen

• Keskeiset periaatteet:

– Tontti (t) luovutetaan erillisellä ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyllä

• Tontti luovutetaan sääntelemättömään (vapaarahoitteinen vuokra tai omistus) tai
hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon, jolloin tältä osin varauksensaaja
esittää ennen asuntojen markkinoinnin aloittamista asuntojen ensimyynnin
enimmäishinnan (e/m2) tonttiosastolle

• Rahoitus- ja hallintamuodot  sekä muu sisältö määritellään tarkemmin varsinaisen
ohjelman laadinnan yhteydessä

– Varauksensaaja valitaan viitesuunnitelmien/projektisuunnitelmien
mukaan:

• Erityinen huomio rakentamisen kohtuuhintaisuutta sekä hinta/laatusuhdetta
parantavissa ratkaisuissa

• Voivat olla teknisiä innovaatioita, tuotantotekniikkaan liittyviä seikkoja tai
kehitysajatuksia, kaavateknisiä ratkaisuvaihtoehtoja, tuotantotalouteen liittyvät
tekijät tai muita metodeja/keinoja/ratkaisuja, joilla tähdätään kohtuuhintaisuuteen
sekä hinta/laatusuhteen parantamiseen

• Arviointikriteerit työohjelmasta kiinteistölautakunnan hyväksynnän jälkeen
• Kohtuuhintaisuus
• Hinta/laatusuhde
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www.kerrostalo.hel.fi

Yhteyshenkilö (t)

Kiinteistövirasto
Johtava tonttiasiamies, DI
Pekka Saarinen

pekka.t.saarinen@hel.fi
p. 040 671 8362

Yhteistyössä, Rakli, RT


