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Valtuustoaloit€

Helsingin kaupunginvaltuustolle

Teimme vuonna 2001 aloitteen kaupungin kiint€istojen uudeksi saneerausmatliksi. Myiihemmin valtuusto
hyvaksyi yksimielisesti aloitteen kolmanneksi tivaksi toimia ja selvitt{I vaihtoehtojen edut seke haitat
aikaisempien Purku- tai remontointivaihtoehtoj€n liseksi. Peetos myos edellyttSa, etti n{istii kolmesta
vaihtoehdoista paras valitaan. TAllaisia valtuuston ed€llyttemi{ s€lvityksie ei kuitenkaan ole tehty eikl tapaa ole
otattu keytiidn, vaikka kysymyksesse oleva uusi toimintatapa toisi Helsingille seuraavan 40vuoden aikana
tehtyjen paetitsten osalta jo vuokra-asunlosaneerauks€ssa keskimaiirin miljardin euron seestiit vuodessa, mikii
vastaa puolta maksamistamme kuntaveroista. Edut saavutettaisiin asuntojen saneerauksessa kertyneillS
siiristiiillii, ltusien velattomien asuntojen yuokrat[loilla, omistusasunnoiksi muuttuneiden asuntoj€n
myyntituloilla s€ke niihin muuttaneiden uusien asukkaiden tuomilla verotuloilla.

Uusi malli korvaa kaupungin kaikki vanhat 60000 vuokra-asuntoa uusilla, minkii lis$ksi sen tuomilla varoilla
voitaisiin esimerkiksi tuplata Helsingin koko asuntokantr (runsas 300000 kpl) ilman julkista rahaa seuraavan
40-vuoden aikana, Malli ei esta kaupungin vuokra-rsuntojen mAArin lis66mist6.
Malli toimii siten, etti kaupunki myy myyntirajoitteista vapautetut saneerausikiiset vuokra-asuntonsa vapailla
markkinoilla (niiin tekev{t jo muut kaupungit ja vastaavat toimijat, vaikka heille hy0dyt ovat marginaalis€t
llelsinkiin verrateir)!

I{aupungin 6f, {iS0 vuokra-asunnon myynti 40 yuoden aikana (mike hsketaan keskimiiiiriiiseksi kiinteistitn
elinkaareksi) tarkoittsa 1500 asunnon vuosimyyntii. Niin kerayyilti varoilla kaupunki rakentaa asukkaille
uudet asunnoi ja siis korvaa vanhat. Helsingin markkinatilanteessa vanhoista asun]loista saadaan uustuotannon
l(ustannuksia ! astaava hiota, joten uutta rahaa ei tarvita. Teten kaupunki slflstae kalliit remonttikustannuks€l,
jotka t')ivt|t olla uustuotantokustannuksia suur€mmat ja jotka veronmaksajat ja vuokralaiset joutuisivat
maksamaan. Lisiiksi kaupunki saa myyntitulot, joten uudet asunnot tulisivat olemaan velattomia, miste seuraa,
etta peiiosin asumiskustannukset muodoslavia lainanhoitokuluja ei olisi, eiki hinanatrtajan eli valtion
mielivaltaisia ja kohtuuttomia lainaehtoja mm. vuokrauspolitiikan ja myyntiehtojen osalta.
Koska asumiskustannukset ovat vain noin 4€ neli6lle kuukauden hoitovastikkeesta, voisi kaupunki kohtuullistaa
vuokraa ja sanda silti huomattavat yuokratulot, mite nykyisessd ARA-mallissa ei ol€. Myytyihin asuntoihin
muutlaisi Helsingisse tydssl kiyvi5 ja asuvia veronmaksajia, joiden v€rotulot ja muukin rahankiytto tulisi
fltlsingin hy0dyksi. Lisdksi tulisi monia muita hydtyjA, joiden rahallista arvoa on vaikea arvioida, kuten
!,cgrekaation lieyrn€minen, tliimatkaliikelteen veheneminen ja sen my6ti monet liikent€en haitat: saasteet,
ruuhkat, onnettomuudet ja tarve uusinvestointeihin vihenisi.

il{aailman talouskriisi uhkaa kotikaupunkiamm€. Tarvitsemme nopeita tehokkaita toimenpiteitii kriisin
regitiivisten ! aikutusten torjumiseksi. Esitemme, ettA Helsinki ottaa pikaisesti kiistattomat miljardihyiidyt
luovan. elliten vuokralaisia hyddyttiiyln ja valtuuston jo aiemmin yksimielisesti hlreksynrin "vaihtomallimme"
kiiy!tittnsi kiirtcisadjense kehittiimisess5 muiden alan toimijoiden tapsan.
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