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Täydennysrakentaminen  
taloyhtiön tontilla 
Väitöskirja yhteisen päätöksenteon edellytyksistä

Tuulia Puustinen

Lähiöiden pääasiassa 1960–70- luvuilla 
massatuotetun rakennuskannan 
 korjausvelka on yksi asuntosektorin 
suurimmista haasteista Suomessa.

elinvoimaisina säilyttämiseen. Erityisen haasteen täydennysra-
kentamiselle luo kuitenkin taloyhtiön omistusrakenne ja yhteisen 
päätöksenteon vaatimus. 

Tutkin väitöskirjassani taloyhtiön omalla tontilla tapahtuvan 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia yhteistä päätöksen-
tekoprosessia tukevien tekijöiden sekä yhteisen päätöksenteon 
edellytysten näkökulmasta pääkaupunkiseudun esikaupunki-
alueilla. Väitöskirja, joka tarkastettiin Aalto-yliopiston Rakennetun 
ympäristön laitoksella helmikuussa 2020, käynnistyi osana Suo-
men Akatemian rahoittamaa monitieteellistä ”Tutkimus asukas-
lähtöisen täydennysrakentamisen mahdollisuuksista – tapaustut-
kimus suomalaisilla kaupunkialueilla” (Repsu) -tutkimushanketta 
(2011–2015). Väitöstutkimus rajautui tilanteeseen, jossa taloyhtiö 
hakee lisää rakennusoikeutta sekä muutosta olemassa olevaan 
asemakaavaan kunnalta uuden tai uusien (asuin)kerrostalojen 
rakentamiseen omalle tontilleen. Oheinen pelkistetty havainne-
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TALOYHTIÖN TONTIN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN voi 
tarjota yhden mahdollisuuden rahoittaa peruskorjauksia alueilla, 
joilla on kysyntää uusille asunnoille. Peruskorjausten rahoitustar-
ve onkin keskeinen motiivi tämäntyyppiselle täydennysrakenta-
miselle. Julkisen sektorin näkökulmasta täydennysrakentamisen 
toivotaan vaikuttavan paitsi korjausvelan vähentämiseen, myös 
kasvavien kaupunkialueiden tiivistämistarpeisiin sekä lähiöiden 
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kuva esittää yhtä mahdollisuutta tällaisesta tontilla 
tapahtuvasta täydennysrakentamisesta. Tutkimus 
keskittyi taloyhtiön sekä asukasosakkaiden näkö-
kulmaan. Näin ollen esimerkiksi kunnalliset suunnit-
teluprosessit sekä viranomaisten näkökulma jäivät 
tutkimuksen ulkopuolelle.

Väitöskirja koostuu kolmesta vertaisarvioidusta 
tieteellisestä julkaisusta (osatutkimuksesta) sekä 
yhteenvedosta. Käytännönläheisessä tutkimuk-
sessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähesty-
mistapaa, jossa käytetään laadullisia ja määrällisiä 
menetelmiä. 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Puustinen & 
Viitanen 2015) tutkittiin yhteisen päätöksentekopro-
sessin avainkohtia ja -seikkoja viidessä taloyhtiössä 
Helsingin esikaupunkialueilla. Kyseisissä taloyhtiöissä 
oltiin tutkimuksen tekemisen aikaan (2013) joko 
päätetty tai päättämässä täydennysrakentamisesta 
taloyhtiön tontilla. Tutkimus toteutettiin monita-
paustutkimuksena, jossa aineistona oli hallitusten 
puheenjohtajien sekä isännöitsijöiden haastattelut. 

Toisessa osatutkimuksessa (Puustinen et al. 2017) 
tutkittiin asukasosakkaiden näkemyksiä täydennys-
rakentamisesta isojen remonttien rahoittajana ja 
heidän taloudellisia vaatimuksiaan täydennysraken-
tamiselle. Aineistona kuvailevalle tilastoanalyysille ja 
avointen kysymysten laadulliselle analyysille oli laaja, 
lähes 900 vastaajan kyselyaineisto. Kysely toteutet-
tiin vuonna 2014. Vastaajat olivat peruskorjausiässä 
olevien/peruskorjausikää lähestyvien taloyhtiöiden 
asukasosakkaita 22 esikaupunkialueella pääkaupun-
kiseudulla. 

Kolmannessa osatutkimuksessa (Puustinen et al. 2018) 
käsitteellistettiin yhteisen päätöksenteon rooli ja vaikutukset 
täydennysrakentamisessa taloyhtiön tontilla. Tutkimuksen 
empiirisessä osassa tutkittiin täydennysrakentamisen koettuja 
hyötyjä ja haittoja sekä niiden jakautumista osakkaiden kesken. 
Aineistona tutkimuksessa oli 20 asukasosakkaan haastattelut nel-
jässä taloyhtiössä Helsingissä, joissa oltiin tutkimuksen laatimisen 
aikaan joko päätetty tai päättämässä täydennysrakentamisesta.

KESKEISET TULOKSET 
Väitöstutkimuksessa tunnistettiin kolme keskeistä yhteistä pää-
töksentekoprosessia tukevaa tekijää. Näistä ensimmäinen liittyy 
julkisen sektorin rooliin ja sen harjoittamaan politiikkaan, toinen 
tarpeeseen käyttää asiantuntija-apua ja neuvontaa täydennys-
rakentamisprosessin aikana ja kolmas tarvittaviin edellytyksiin 
yhteiselle päätöksenteolle. Tarvittavat edellytykset kytkeytyvät 
ensinnäkin täydennysrakentamisen koettujen hyötyjen ja hait-
tojen jakautumiseen osakkaiden välillä sekä sen seurauksiin ja 
toiseksi virallisen päätöksentekoprosessin ohella tapahtuviin, 
usein epämuodollisiin seikkoihin ja menettelytapoihin.

JULKISEN SEKTORIN JA SEN HARJOITTAMAN 
POLITIIKAN ROOLI
Laajan kyselyaineiston tulokset osoittavat, että ainakin teoreet-
tisesti tarkasteltuna asukasosakkailla on huomattava tuotto-
vaatimus täydennysrakentamiselle: täydennysrakentamisesta 
saatavien tuottojen pitäisi kattaa kaksi kolmasosaa seuraavan 
kymmenen vuoden remonttikustannuksista taloyhtiössä tai 
vähintään 75 % hypoteettisen linjasaneerauksen arvioiduista 
kustannuksista. Täydennysrakentaminen vaikuttaa toimivan 
remonttien rahoittajana vain tilanteissa, joissa on mahdollisuus 
huomattavaan taloudelliseen tuottoon.

Tulosten perusteella nykyisellä kustannusrakenteella ja poli-
tiikan välineillä täydennysrakentamisen potentiaali on rajallinen. 
Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, ja kuten Suomen 
ylhäältä alaspäin ohjautuvan maankäytön suunnittelujärjestel-
män perusteella voi olettaa, julkinen sektori ja sen harjoittama 
politiikka ovat keskeisessä roolissa täydennysrakentamisen kan-
nattavuuden määrittelemisessä taloyhtiölle. Väitöskirjan tulokset 
tukevat aiempia havaintoja ja täydentävät niitä asukasosakkaiden 
ja taloyhtiön johdon näkökulmasta. Kannattavuuteen vaikut-
tavia tekijöitä ovat rakennusoikeuden määrän ja arvon lisäksi 
muun muassa maankäyttömaksu, verotuksen ajoittaminen sekä 
pysäköinnin mahdollisesta uudelleenjärjestämisestä koituvat 
kustannukset. Väitöstutkimus esittää useita käytännön päätelmiä 
julkisen sektorin rooliin liittyen päätöksentekijöiden hyödynnet-
täväksi Suomessa. Jos täydennysrakentamista halutaan edistää, 
julkisten päätöksentekijöiden on syytä arvioida maankäyttö-
maksun tarpeellisuutta tilanteessa, jossa paine olemassa olevien 
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lähiöiden tiivistämiseen on suuri, lieventää pysäköintimääräyksiä 
sekä muuttaa verotuskäytäntöjä täydennysrakentamisen ja pe-
ruskorjauksen ajoittamisen osalta. 

Viranomaisilla on lisäksi keskeinen rooli prosessin tukemisessa 
taloyhtiön sisällä. Taloyhtiön näkökulmasta on viranomaisten 
tuki ja heidän antamansa selkeät reunaehdot täydennysra-
kentamiselle alusta alkaen olennaisia ja vähentävät prosessiin 
liittyviä riskejä, epävarmuuksia ja ylimääräisiä kustannuksia. 
Tutkimuksen tulosten perusteella joustamattomat tai vaihtelevat 
reunaehdot hankaloittavat taloyhtiön päätöksentekoprosessia 
huomattavasti.

TARVE ASIANTUNTIJA-AVULLE
Tulokset osoittivat lisäksi taloyhtiön ei-ammattimaisen luon-
teen vaikutukset täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin. 
Täydennysrakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen eivät 
kuulu asunto-osakeyhtiölaissa kuvattuihin taloyhtiön perus-
tehtäviin omistaa ja hallita kiinteistöä, mutta maanomistajana 
sen rooli täydennysrakentamishankkeissa on mitä keskeisin. 
Asiantuntija-avun tarve täydennysrakentamishankkeissa liittyy 
täydennysrakentamisen toteuttamistapaan, prosessin etenemi-
seen, täydennysrakentamisen ajoitukseen verotuksen kannalta ja 
täydennysrakentamisen kannattavuuden arviointiin. Neuvontaa 
ja tukea tarvitaan eri vaiheissa projektia. 

YHTEISEN PÄÄTÖKSENTEON EDELLYTYKSISTÄ
Huomattavan tuottovaatimuksen lisäksi kyselyaineiston tulokset 
osoittivat myös monien ei-rahallisten tekijöiden vaikuttavan 
asukasosakkaiden päätöksentekoon. Vajaalle viidesosalle laajan 
kyselyaineiston vastaajista mikään taloudellinen hyöty ei ole riit-
tävä täydennysrakentamisen kannattamiseksi. Osakkaiden haas-
tattelut täydennysrakentamista harkitsevissa tai jo toteuttaneissa 
taloyhtiöissä täydensivät ja tarkensivat kyselyaineiston tuloksia 
ja paljastivat keskeisiä päätöksenteon eroja asukasosakkaiden 
välillä taloyhtiön sisällä. 

Pääsääntöisesti ne asukasosakkaat, jotka painottivat pää-
töksenteossaan täydennysrakentamisesta koituvia haittoja, 
asuivat lähellä uutta rakentamista ja kokivat siitä suoraa haittaa 
esimerkiksi maisemanmenetyksenä tiettyjen ikkunoiden osalta. 
Osa heistä oli huolissaan asuntonsa mahdollisesta arvonlaskusta, 
mutta perusteluissa korostui erityisesti myös tonttiin liittyvät 
tunne- ja luontoarvot. Sen sijaan monet haastateltavista, jotka 
painottivat täydennysrakentamisen rahallista hyötyä päätök-
senteossaan, asuivat kauempana täydennysrakentamisesta. 
Monella heistä vaikutti myös olevan pienempi tuottovaatimus 
täydennysrakentamiselle ainakin kohteissa, joissa päätöksente-
koprosessi oli vielä kesken.

Näin ollen tulosten perusteella voidaan todeta, että niin 
sanottu vaihtokauppa, jonka osakkaat tekevät täydennysra-
kentamisen suhteen, vaihtelee suuresti suhteessa koettuihin 
haittoihin. Tämä on tärkeä jatkotutkimusaihe, joka liittyy paitsi 
täydennysrakentamisen vaikutukseen asunnon arvoon niin 
myös asukasosakkaiden asumiseensa liittämien ei-rahallisten 
näkökulmien ymmärtämiseen. Tietääkseni asunnon mah-
dollisen arvonlaskun osalta ei ole ennakkotapauksia eikä ole 
olemassa selkeitä standardeja tämän taloudellisen vaikutuksen 
mittaamiselle. Tämän osalta tarvitaan lisää tutkimusta ja mah-
dollisia ratkaisukeinoja.

Tunnearvoja on todennäköisesti mahdotonta kompensoida. 
Vaikka asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate ei ota 
nykyisellään huomioon muita kuin taloudellisia vaikutuksia, 
tämä tutkimus osoittaa, että ei-rahallisten näkökantojen syvempi 
ymmärtäminen todennäköisesti tukisi täydennysrakentamispro-
sessia. Kannustimet taloyhtiön yhteisen intressin löytämiselle 
mahdollistaisivat useamman täydennysrakentamishankkeen 
toteutumisen, täydennysrakentamisen koko potentiaalin pa-
remman saavuttamisen tontilla sekä vähentäisivät prosessiin 
liittyviä kiistoja. Onkin syytä kehittää mekanismeja koetun haitan 
epätasaisen jakautumisen mittaamiseen ja tasapainottamiseen 
osakkaiden välillä. Tämä on myös tärkeä jatkotutkimusaihe.

Toisaalta väitöskirjan tulokset osoittivat, että taloyhtiön sisäi-
nen päätöksentekoprosessi täydennysrakentamiseen liittyen on 
vakiintumaton ja sitä luonnehtivat monet seikat, jotka tapahtu-
vat yhtiökokousten ohella ja ovat epämuodollisia. Nämä seikat, 
jotka liittyvät esimerkiksi prosessin läpinäkyvyyteen, viestintään, 
osakkaiden varhaiseen mukaan ottamiseen sekä taloyhtiön 
johdon toimintaan ja rooliin vaikuttavat prosessiin lisääntynei-
den riskien ja epävarmuuksien sekä osakkaiden välisen tieto- ja 
valtaepätasapainon kautta. Yhteisen päätöksentekoprosessin 
käytäntöjä tulee kehittää. Prosessin läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
ja osakkaiden osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseksi 
taloyhtiön on esimerkiksi syytä tehdä yhteinen periaatepäätös 
täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittämisestä jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa prosessia. Käytäntöjen kehittäminen on 
tärkeää myös osakkaiden erilaisten intressien ymmärtämisen 
kannalta, sekä keskustelun ja vuorovaikutuksen tueksi.
Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa https://aaltodoc.
aalto.fi/handle/123456789/42428.
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