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Maarit Nordmark
Pieniä ja suuria 
valituksia
RAKENNUSLAUTAKUNNAN VARA-
PUHEENJOHTAJANA joudun sovelta-
maan rakennus- ja kaavoituslainsäädäntöä 
alle kymmenen kilometrin päässä Tukhol-
man ydinkeskustasta sijaitsevassa vauraassa 
Danderydin kunnassa, jossa suurin osa asuk-
kaista on konservatiivisia. Omakotitaloissa 
asutaan keskimäärin yli 20 vuotta, ennen 
kuin ne luovutetaan seuraaville asukkaille. 
Vuokra-asuntojen osuus kunnan asuntokan-
nasta on vain muutama prosentti, ja noin 70 
prosenttia asuu omistamissaan omakotita-
loissa. Meillä on siis rakenteellinen ongelma: 
esimerkiksi erotilanteissa on vaikeaa löytää 
kahta pienempää asuntoa ja vanhusten 
on vaikea vaihtaa kerrostaloasumiseen 
voimien ehtyessä siinä määrin, että talon 
kunnossapito, puutarhanhoito ja lumityöt 
eivät enää suju. 

Kunnallispoliitikoilla on vastuu kunnan 
asuntorakenteen kehittämisestä. Voisi ku-
vitella, että asuntorakenteen kehittäminen 
asukkaiden tarpeita vastaavaksi olisi kaikkien 
intressissä. Rationaalisesti ajatellen olisi hyvä, 
jos asuntoketjut toimisivat, jolloin kunnan 
asukkaat voisivat halutessaan muuttaa 
kunnan sisällä asumistarpeiden muuttuessa. 
Teoriassa näin. Entä käytännössä? 

Jokainen kaavamuutosesitys ja raken-
nuslupa valitetaan ylempiin oikeusasteisiin. 
Päiväkodeista tulee haittaa, ryhmäasunnoista 
puhumattakaan. Pakolaisia tänne ei ainakaan 
haluta, ja jos kunnan on asutettava oleskelu-
luvan saaneita pakolaisia – pienessä kunnas-
samme asutettavien pakolaisten määrä on 
ollut viime vuosina sadan ja kahdensadan 
välillä – ei heitä haluta minnekään. Ei ainakaan 
koulujen läheisyyteen, koska oletetaan pa-
kolaismiesten ahdistelevan tyttöjä ja nuoria 
naisia. Eikä muun asutuksen läheisyyteen. 
Entä vaikeasti vammautuneiden ryhmäasun-
not? Ei, ei, ei – silloin perustetaan ryhmä, 
jonka sähköpostiosoite on ”passar.inte.in@
gmail.com”. Jokainen omakotitaloa suurempi 
kaavamuutosesitys aiheuttaa kompaktin 
vastarinnan, asukkaat palkkaavat ryhmissä 
asianajajia ja perustavat yhdistyksiä, joiden 
ainoa tarkoitus on EI TÄNNE.

Mietin usein, mihin aito yhteisöllisyys, 
yhteiskunnan rakentaminen ja eri ryhmien 
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tarpeiden 
huomioon 
ottaminen 
on kadonnut. 
Vai onko sitä 
koskaan ollutkaan? 
Olivatko asiat ennen pa-
rem min vai olemmeko siirtyneet grynde-
reiden päätäntävaltakaudelta toiseen ääri-
päähän – ei-sanojien päätäntävaltaan. Se, 
joka eniten protestoi, saa tahtonsa läpi. Se, 
joka uhkaa kunnallispoliitikkoja tarpeeksi, 
saa haluamansa helpoiten. Asukkaat po-
larisoivat eri sidosryhmiä toisiaan vastaan 
ja kaikkein parjatuimpia ovat ne kunnan 
asukkaat, jotka ovat ottaneet hoitaakseen 
poliittisia tehtäviä vapaa-ajallaan. Meitä va-
paa-ajan poliitikkoja ei enää mielletä edes 
kunnan asukkaiksi, vaan ”poliitikoiksi”, jotka 
runnovat kaavoja läpi ketään kuuntele-
matta. Samaan aikaan, kun pohjoismainen 
rakennus- ja kaavoituslainsäädäntö antaa 
suuret mahdollisuudet vaikuttaa kaavaeh-
dotuksiin. Onkin varmasti vain puhdasta 
sattumaa, että sen enempää Danderydin 
kunnan rakennuslautakunnan puheen-
johtaja kuin varapuheenjohtajakaan eivät 
asetu ehdokkaiksi syksyn vaaleissa.

Samalla kun pienetkin muutokset pienes-
sä kunnassa aiheuttavat suurta vastustusta, 
on suurissa kunnissa mahdollista tehdä suu-
riakin muutoksia. Tukholmassa ollaan toisessa 
ääripäässä – vanhoja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita rakennuksia puretaan ja monien 
päälle annetaan lisää rakennusoikeutta, 
vaikka kaupungin vuosirenkaita siten muu-
tetaankin pysyvästi – ja harvoin esteettisesti 
parempaan suuntaan. Pienet projektit aihe-
uttavat suurta vastarintaa pienessä kunnassa 
ja suuret projektit pientä vastarintaa suuressa 
kunnassa. Mahtaakohan näin olla myös 
Suomessa? 

Olen harrastanut kunnallispolitiikkaa 16 
vuotta, enkä oikein edes muista, minkälaista 
elämä oli, kun ei ollut jokaviikkoisia valtuusto-
ryhmän, puheenjohtajaryhmän, lautakuntien 
tai valtuuston kokouksia. Vuoden päästä 
tiedän, minkälaista on olla aivan tavallinen 
kansalainen, eikä kunnallispoliitikko. Rupe-
aisinkohan suurvalittajaksi?

aikaiseksi. Tämä toimistorakennus on 
meidän kaupungintalo. Me haluttiin ottaa 
se siihen sen takia, että päättäjät näkevät 
millaisia ESCO-hankkeita tehdään.

– Toimenpiteet on hyvin samantyyp-
pisiä kuin ekassakin. Suurimmat erot on 
siinä, että ledien osuus on lisääntynyt tosi 
paljon, elikkä kaikkiin kahteentoista koh-
teeseen vaihdettiin ledejä. Ja sitten meillä 
on yksi maalämpötoteutus. Meillä oli 
yksi öljylämmityskohde ja vaihdetaan se 
maalämpöön. – Meillä on nyt tosiaan 12 ra-
kennusta ja kulutus on näissä noin 21 000 
megawattituntia vuodessa. Säästötakuu 
on tässä toisessa 5 155 megawattituntia 
ja kasvihuonekaasusäästöt 1 317 tonnia 
vuodessa. Halusin ottaa nämä esille sen 
takia, että nähdään että markkinoilla on 
tapahtunut jotakin. Kilpailu on ilmeisesti 
kiristynyt koska suurin piirtein samansisäl-
töisestä ja saman kokoluokan hankkeesta 
on nyt luvattu paljon suuremmat säästöt 
kuin silloin ekalla kerralla.

– Meillä on sillai hyvä vertailukohta, 
että meillä on eri toteuttaja näissä.

100 PROSENTTINEN SÄÄSTÖTAKUU
– Meillä on sataprosenttinen säästötakuu 
näissä kohteissa. Jos takuusäästö ylittyy, 
tämä osuus jaetaan 50/50 meidän ja 
toimijan kesken. Mikäli säästöjä ei saa-
vuteta, ESCO-toimija maksaa puuttuvien 
säästöjen hinnan meille laskua vastaan 
ensimmäisenä ja toisena vuonna yksi 
yhteen ja kolmannesta vuodesta lähtien 
1,4-kertaisena.

– Ykkösessä meillä on nyt kaksi sääs-
tökautta takana ja kakkosen säästökausi 
alkaa 1/2018.

– Yksi haaste on pitkät sopimusajat. 
Kiinteistöjen käyttö muuttuu väkisinkin 
sopimuskauden aikana.


