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Lumon vuokra-asunto Vantaan Tikkurilassa. 

Vuokra 765 €/kk. Kuva: Kimmo Räisänen 

/HS

As. Oy Helsingin Pilvilinna, 

Pasila. Vh. 389 800 €.

Draaman kaari viimeaikaisessa 
keskustelussa asumisen 
laadusta

Mia Aitola, tyytyväinen 

asukas. Kuva: Kari 

Pullinen/HS 



Miksi venäläiset haluavat asua 
”muurahaispesissä”?
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Kuvat: Ilya Varlamov



Miksi asumisen laatua ohjataan?
Asuntopoliittinen näkökulma

• Miten ymmärrämme asumisen laadun? Asuntojen 

laatu vs. asumisen ja elämän laatu

• Julkisen sektorin tehtävänä on mahdollistaa hyvä 

elin- ja asuinympäristö sekä nykyisille että 

tuleville asukkaille ml. tulevat sukupolvet

4



Miksi asumisen laatua ohjataan?
Asuntopoliittinen näkökulma

• Kokonaiskuva, 

• pitkä aikajänne, 

• asuntomarkkinoiden tasapaino, 

• yhdenvertaisuus, 

• sosiaalinen ja ekologinen kestävyys 
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Kuka huolehtii 

näiden 

toteutumisesta? 



Laatu Helsingin uudessa 
kaupunkistrategiassa 2021-2025

• Kaupunkiympäristön laatua parannetaan. 

• Helsinki suunnittelee ja rakentaa vetovoimaista, viihtyisää ja kaunista 

kaupunkitilaa niin uusille kuin vanhoille alueille.

• Tavoitteena on toimiva ja kaunis kaupunki, jonka rohkeat investoinnit 

tukevat tulevaisuuden väestö- ja talouskasvua

• Kunnianhimoisen kaupunkirakentamisen, uusien asuinalueiden ja 

täydennysrakentamisen tulee olla tasapainossa lähiluonnon kanssa 

• Huolehditaan asumisen hallintamuotojen ja asumisvaihtoehtojen 

monipuolisuudesta eri alueilla.
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoite 
vuosina 2021-2022: 

• Sekoittavan asuntopolitiikan tavoitteena on 

sosioekonomisen eriytymisen ehkäisy ja eri 

asuinalueiden asuntokannan monipuolisuus

30 %
välimuodon asuntoja, 

kuten HITAS- ja 

asumisoikeusasuntoja

25 %
Ara-vuokra-asuntoja, 

kuten opiskelija-

asuntoja

45 %
vapaarahoitteisia 

omistus- ja 

vuokra-asuntoja

Kuva: Yiping Feng & Ling Ouyang

Esimerkkejä Helsingin 
asuntopoliittisesta 
ohjauksesta



Huoneistotyyppijakauman 
ohjaaminen

• Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään

omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla 

asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia 

toteutetaan perheasuntoina (vähintään 3h +k) ja Hitas-

omistusasuntotuotannossa 60-70 prosenttia. 

• Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla 

perheasuntojen määrä on jo riittävä. 

• Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta varmistetaan 

riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. 

• Tarvittaessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta. 



Edistetään Kehittyvä kerrostalo –ohjelmalla 

monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen 

kehittämistä. Tule kuulolle 26.11. webinaariin!

Hitas-tuotannossa laatutason ohjausta ja valvontaa koskien 

asuntoja ja asuinympäristöä. Hankkeiden suunnitelmia 

kehitetään yhteistyössä rakennuttajan kanssa.

Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, 

muun muassa ryhmärakennuttamista.

Asuntorakentamisen kehittäminen ja 
asukaslähtöisyys 

file://Kanslias000002/home2$/DHALMHA/Esitykset/Asumisen laadusta _Dhalmann.pptx


Kiitos!

10


