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Uusia tuulia  aluekehityshankkeiden 
toteutukseen ja rahoitukseen

ATRA-tutkimuksessa koostettu hankekirjasto 
opastaa aluekehittämisen hyviin käytäntöihin.

Ø R E S T A D  –  K Ö Ö P E N H A M I N A

SUOMALAISILLA KASVUSEUDUILLA, erityisesti pääkaupunkiseudulla, 
asuntojen kysyntä on 2000-luvulla kasvanut kasvamistaan. Tämä on puoles-
taan kasvattanut tarvetta entistä tehokkaampaan asuntotuotantoon, mihin 
kunnat ovat pyrkineet vastaamaan perinteistä asemakaava-alue kerrallaan 
tapahtuvaa aluekehittämistä laajemmilla, useiden asemakaavojen laajuisia 
kokonaisuuksia käsittävillä aluekehityshankkeilla. Leimallista näille hankkeille 
on, että ne edellyttävät merkittäviä investointeja sekä kunnan tekniseen 
että palveluinfrastruktuuriin. Nykyisinä varsin haastavina kuntatalouden 
aikoina tällaisten hankkeiden läpivienti aiheuttaa paineita toteutuksen 
organisoinnille ja rahoittamiselle sekä kuntasektorin että yksityisen sektorin 
puolella. Jotta aluekehityshanke voi onnistua suunnitellusti, täytyy julkisen 
ja yksityisen sektorin toteutusvastuulla olevien osien toteutua toisiinsa 
nähden oikeassa aikataulussa, mikä luonnollisesti edellyttää toteutuksen 
koordinointia pelkkää asemakaavaprosessia laajemmalla tasolla.

 ”Useimmat laajemmat aluekehitys-

hankkeet sisältävät  merkittäviä 

tarpeita sekä teknisen että 

palvelu infrastruktuurin paranta-

misen osalta. Näihin tehtävät 

investoinnit ovat hyvin etu-

painotteisia eli niiden takaisin-

maksuajat ovat pitkiä.”
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Näiden laajempien aluekehityshankkeiden toteutusta ja 
rahoitusta tutkimaan on vuoden 2013 keväällä käynnistetty 
Aalto-yliopiston Kiinteistötalouden tutkimusryhmässä ATRA-hanke, 
jonka ulkoisesta rahoituksesta vastaavat Tekes, Espoon ja Tampe-
reen kaupungit, Tuusulan kunta, SRV sekä Inspira. Syksyllä 2013 
hankkeessa kartoitettiin kyselyllä käynnissä olevia tai 2000-luvulla 
valmistuneita aluekehityshankkeita. Hankkeista on kevään 2014 
aikana laadittu julkinen hankekirjasto, jonka tarkoituksena on 
tarjota helposti lähestyttävä väline tiedonhankintaan ja -vaihtoon 
aluekehityshankkeista kaikille näiden parissa toimiville. Linkki kirjas-
toon löytyy artikkelin lopusta. Hankekirjasto kokoaa uudella tavalla 
yhteen paikkaan merkittävät aluekehityshankkeet ympäri Suomea. 
Jokaisesta hankkeesta löytyvät perustiedot rakentamisen määrää, 
aikataulua ja huomionarvoisia ratkaisuja koskien sekä yhdyshenkilö 
kommunikaation helpottamiseksi. Kirjastoa on tarkoitus ylläpitää 
aktiivisesti ja kannustammekin ottamaan allekirjoittaneeseen yhteyt-

tä puuttuvien hankkeiden osalta, jotta kirjaston kattavuus saadaan 
parhaalle mahdolliselle tasolle.

ORGANISOITUMISEN MAHDOLLISUUDET
Hankekirjaston kokoamiseksi järjestetyn kyselyn yhteydessä to-
teutettiin yksityiskohtaisemmin hankekäytäntöjä ja -kokemuksia 
selvittänyt kysely, jonka tuloksista järjestettiin seminaari viime joulu-
kuussa. Kyseisen tilaisuuden esitysmateriaali löytyy myös artikkelin 
lopussa olevan linkin takaa. Tuon kyselyn perusteella hankkeet on 
kunnissa toteutettu pääsääntöisesti normaalin linjaorganisaation 
kautta hankkeelle nimetyn projektinjohtajan koordinoimana. 
Kuitenkin kyselytulosten perusteella on nähtävissä, että myös 
tästä perinteisemmästä organisaatiosta poikkeavat mallit, kuten 
erillinen linjaorganisaation ulkopuolinen projektiorganisaatio, lin-
jaorganisaatiolta töitä tilaava taseyksikkö, sekä kehitysyhtiön muo-
dostaminen ovat saavuttaneet jalansijaa aluekehityshankkeiden 
läpiviennissä. ATRA-hankkeessa pyritäänkin kasvattamaan tietoutta 

 ”Yksi vaihtoehto investointien etupainot-

teisuuteen vaikuttamisessa on  erilaisten 

elinkaarimallien käyttö julkisissa inves-

toinneissa. Tällöinhän investointi  tapahtuu 

yksityisen sektorin toimesta ja  julkisen 

 sektorin meno- ja tulovirrat osuvat 

 ajallisesti lähemmäs toisiaan.”
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erilaisista vaihtoehdoista kuntien perinteiselle linjaorganisaation 
kautta tapahtuvalle aluekehittämiselle sekä analysoimaan niiden 
vahvuuksia ja heikkouksia tähän yleisimpään malliin verrattuna 
laajamittaisissa aluekehityshankkeissa.

RATKAISUJA JULKISTEN INVESTOINTIEN 
ETUPAINOTTEISUUTEEN
Useimmat laajemmat aluekehityshankkeet sisältävät merkittäviä 
tarpeita sekä teknisen että palveluinfrastruktuurin parantamisen 
osalta. Näihin tehtävät investoinnit ovat hyvin etupainotteisia eli 
niiden takaisinmaksuajat ovat pitkiä. Merkittävä osa hankkeista 
kunnalle kohdistuvista tuloista alkaa kumuloitua verotulojen muo-
dossa, vasta kun alueelle alkaa muuttaa asukkaita. Etupainottei-
suutta vähentää maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten 
järjestelmä, joka teoriassa takaa sen, että kunnan ei koskaan tarvitse 
vastata infrastruktuuri-investoinneista yksin, vaan maanomistaja 
on velvollinen osallistumaan näiden rahoitukseen. Kunnat voivat 
myös taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa hankkia kaavoit-
tamatonta maata tulevalta kehitysalueelta ja rahoittaa tarvittavia 
investointeja tontinluovutuksella kaavoituksen kautta tapahtuvan 
tonttien arvonnousun myötä. Tämä onkin kyselytulosten perusteel-
la merkittävä tekijä, sillä lähes puolessa kyselyaineiston hankkeista 
kunta omisti hankkeen käynnistyessä yli 80 % hankealueesta. 

Julkisten investointien etupainotteisuutta aluekehityshankkeis-
sa määrittää siis käytännössä kaavoitettavien tonttien arvonnousu 
joko tontinluovutustulojen määrittäjänä tai maankäyttösopimuk-
sissa neuvoteltavien korvausten määrittäjänä. Näistä tulovirroista 
ylimenevä osahan joudutaan kattamaan enemmän tai vähemmän 
epävarmoilla tulevaisuuden verotuloilla. Maankäyttösopimusten 
ja tontinluovutustulojen tuoma helpotus investointien etupai-
notteisuuden luomaan haasteeseen voi olla todellisuudessa hei-
kompi, kuin voisi olettaa, sillä usein nämä tulot kiertävät kunnan 
yleisen budjetin kautta. Tällöin kunnan yleinen taloustilanne voi 
luoda painetta pienentää tai lykätä aluekehityshankkeelle tärkeitä 
julkisia investointeja, mikäli rahaa tarvitaan kipeämmin muualla. 
Kyselymme perusteella miltei kaikissa kyselyaineiston hankkeissa 
niin investointien etupainotteisuus kuin myös budjettirahoitukseen 
liittyvä epävarmuus pitkällä aikavälillä nähtiinkin haasteina. Yksi 
vaihtoehto investointien etupainotteisuuteen vaikuttamisessa on 
erilaisten elinkaarimallien käyttö julkisissa investoinneissa. Tällöin-
hän investointi tapahtuu yksityisen sektorin toimesta ja julkisen 
sektorin meno- ja tulovirrat osuvat ajallisesti lähemmäs toisiaan.

Jatkossa ATRA-hankkeessa onkin tarkoitus pureutua tarkemmin 
kunnan ja yksityisen sektorin välisiin sopimuksiin aluekehitys-
hankkeiden toteutuksesta. Kuten syksyisestä kyselystä voi havaita, 

sopimiseen on lukuisia vaihtoehtoja, joiden valinta on luonnollisesti 
kytköksissä myös maankäytön suunnittelun valintoihin, joita puo-
lestaan määrittää vahvasti alueen maanomistustilanne. Erityisen 
mielenkiintoista toteutusaikataulujen koordinointiin liittyen on 
varsin yleinen kyselyssä havaittu toimintatapa, jossa sitovia aika-
tauluja ei ollut erikseen määritelty toteutusvastuista sovittaessa. 
Hankkeen tulevia tuloksia on tarkoitus esitellä seuraavan kerran 
tämän vuoden loppupuolella järjestettävässä seminaarissa.

OPPIA MAAILMALTA
Vaikka ATRA-hanke keskittyykin pääasiassa suomalaisten alueke-
hityskäytäntöjen kehittämiseen, on oppia jo haettu ja on tarkoitus 
hakea lisää ulkomailta. Syksyllä 2013 allekirjoittanut osallistui 
Culminatumin kestävän aluerakentamisen benchmarking-mat-
kalle Kööpenhaminaan tutustuen varsin pikaisilla vierailuilla muun 
 muassa Ørestadin ja Carlsbergin kehityshankkeisiin. Syvällisempää 
katsausta aluekehitykseen Pohjoismaissa allekirjoittanut on hake-
nut länsinaapuristamme Ruotsista, jossa tänä vuonna vietetyn kol-
men kuukauden aikana pureuduttiin erityisesti neljään mittavaan 
aluekehityshankkeeseen Tukholman seudulla sekä luonnollisesti 
yleisemmällä tasolla paikalliseen järjestelmään. Hankkeet, joihin 
sain tutustua pääasiassa osallisia haastatellen, olivat Hammarby 
Sjöstad ja Liljeholmen Tukholmassa, Ursvik Sundbybergissa sekä 
Barkarbystaden Järfallassa. Detaljitason tietoa hankkeista, jotka 
olivat kaikki lähtötilanteeltaan erilaisia, kertyi varsin mittava mää-
rä. Nostan tämän tiedon joukosta näin artikkelin loppuun kaksi 
yleisemmällä tasolla mielenkiintoista havaintoa, jotka mielestäni 
tarjoavat ajattelemisen aihetta myös Suomessa.

Ensimmäinen mielenkiintoinen havainto koskee laajemmissa 
aluekehityshankkeissa tehtävien valintojen kauaskantoisempia 
vaikutuksia. Tukholman alueen ensimmäisessä laajamittaisessa 
aluekehityshankkeessa vuosikymmeniin, Hammarby Sjöstadissa, 
kunta maanomistajana päätti luovuttaa rakennuttajille tontteja, 
joilla oli rakennusoikeutta vain noin 50 asunnon verran. Toki sama 
rakennuttaja saattoi saada useampia tontteja alueelta, mutta yh-
delle rakennuttajalle osoitetut useammat tontit oli pääsääntöisesti 
ripoteltu ympäri aluetta. Näin haluttiin edistää samanaikaisesti 
sekä vaihtelevampaa ilmettä alueella että rakennusalan kilpailua 
Tukholman alueella. Seurauksena pienet ja keskisuuret rakennus-
liikkeet ryhtyivät urakoinnin lisäksi myös rakennuttamaan kohteita. 
Tämän johdosta nykypäivänä Tukholman seudulla voidaan puhua 
kymmenistä rakennusliikkeistä, jotka pystyvät kilpailemaan raken-
nutettavista kohteista, kun ennen Hammarby Sjöstadin projektin 
aikaa rakennutettavat kohteet jaettiin useimmiten muutamien 
suurten rakennusliikkeiden välillä. Esimerkiksi Barkarbystadenin 

projektissa, jonka rakentaminen käynnistyi pari vuo-
sikymmentä myöhemmin, pienemmänkin kunnan 
neuvotteluasema on ollut parempi tämän kehityksen 
seurauksena, kun on ollut useampia kiinnostuneita 
luovutettaville tonteille. Tämä esimerkki alleviivaa 
hyvin laajamittaisissa hankkeissa tehtävien valintojen 
merkitystä kokonaisten kaupunkiseutujen rakennus-
markkinoiden kehityksen kannalta.

Toinen mielenkiintoinen ilmiö on se, että rahallisen 
korvauksen sijaan yksityinen, alueella maata omistava 
kiinteistökehittäjä oli usein aivan viime vuosiin saakka 
myös toteuttanut kadut ja yleiset alueet sekä muun 
kunnallistekniikan välttyen näin lakisääteisiltä korvauk-

 ”Onko yhteistä etua palvelevan kunnallistekniikan ja 

yleisten alueiden toteutusvastuun siir to sopimus-

teitse maanomistajalle lainkaan mahdollista 

 ilman hankintalain mukaista kilpailutusta, vaikka 

 pystyttäisiin osoittamaan sen palvelevan hanketta 

kokonaistaloudellisesta näkökulmasta?”

Mitä jos tietäisit tarkkaan, missä kaikki sinulle 
tärkeät asiat sijaitsevat? Sellaisetkin, joita et voi 
nähdä paljaalla silmällä.

Blom on Suomen johtava paikkatiedon  
kerääjä, käsittelijä ja mallintaja. Tarjoamme 
toimialakohtaiset palvelut, joiden avulla tehostat 
toimintaasi, saavutat kustannussäästöjä ja 
varmistat laadukkaan lopputuloksen. 

Ota yhteyttä, niin laajennamme maailmankuvaasi.

Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.

Haluaisitko  
nähdä enemmän?
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silta. Monissa tapauksissa infrastruktuurin toteuttaminen kokonaan 
tai osittain maata omistavan kiinteistökehittäjän toimesta voisi 
myös Suomessa olla perusteltua alueen toteutumisen paremman 
koordinaation näkökulmasta. Tosin Suomessa osallistumisesta 
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan 
lähtökohtaisesti sopia vapaammin maankäyttösopimuksissa kuin 
Ruotsissa, joten voi olla että Suomessa perinteisellä kustannuksiin 
osallistumisesta sopimisella voi lainsäädännöllisistä eroista johtuen 
olla eri osapuolille houkuttelevammat perusteet.

Hiljattain EU-lainsäädännön myötä tapahtuneet kiristykset 
hankintalakiin ja sen tulkintaan oikeuden ratkaisuissa Ruotsissa 
ovat pakottaneet luopumaan tästä käytännöstä, jota pidettiin 
tekemieni haastattelujen perusteella varsin yleisesti hyvin toimi-
vana menetelmänä yksityisen omistamaa maata kaavoitettaessa. 
Tämä kehitys saa nykyisen EU-lainsäädännön vallitessa mietti-
mään, onko yhteistä etua palvelevan kunnallistekniikan ja yleisten 
alueiden toteutusvastuun siirto sopimusteitse maanomistajalle 
lainkaan mahdollista ilman hankintalain mukaista kilpailutusta, 
vaikka pystyttäisiin osoittamaan sen palvelevan hanketta kokonais-
taloudellisesta näkökulmasta. Suomessahan periaatteessa maan-
käyttösopimuksen väljyys maankäyttö- ja rakennuslaissa antaisi 
mahdollisuuden tämän toteutusvastuun siirtoon maanomista-
jalle. Kuitenkin Ruotsin kaltainen ristiriita nykyisen EU-säädösten 
mukaisen hankintalainsäädännön kanssa lienee silloin meilläkin 
olemassa, niin kauan kuin lainsäädännössä näiden yleishyödyllisten 
toimintojen toteutusvastuu on määrätty yksin kunnalle.

Nämä Ruotsin esimerkit nostavat myös suomalaiseen alue-
kehittämiseen relevantteja kysymyksiä. Millaisia vaikutuksia 
laajoissa aluekehityshankkeissa tehtävillä valinnoilla toteutuksen 
järjestämisessä voi olla rakennusmarkkinoihin? Tai toisaalta mitkä 
edellytykset hankintalainsäädännön alaisuudessa on siirtää julkista 
toteutusvastuuta yksityiselle sektorille aluekehityshankkeiden 
toimintaympäristössä? Muun muassa tällaisten kysymysten kans-
sa painitaan aluekehityshankkeiden toteutus- ja rahoitusmalleja 
tutkivassa ATRA-hankkeessa, jonka tutkimusaihe on hyvin komp-
leksinen mutta samalla äärimmäisen mielenkiintoinen.

ATRA-hankkeen aineistot löytyvät Aalto-yliopiston Kiinteistö-
talouden ja -arvioinnin tutkimustiimin verkkosivuilta:  http://
maa.aalto.fi/fi/research/reg/real_estate_economics_valuation/
projects/.
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