
 

 

Ympäristöministeriön ja Raklin täydennysrakentamisklinikan toimenpide-ehdotukset (5.3.2015) 
 
 

1. Enemmän tahtoa ja selvää tavoitteellisuutta 
 
Lisätään täydennysrakentamisen tavoitteellisuutta: Kaupungit ottavat käyttöön määrälliset 
tavoitteet täydennysrakentamiselle ja varmistavat, että ne ovat kaikkien tiedossa. YM laatii 
yhteistyössä kaupunkien kanssa täydennysrakentamista ja käyttötarkoituksen muutoksia koskevat 
suositukset ja seuraa niiden toteutumista. 
Kehitetään valtion tuki- ja kannustinjärjestelmää: YM käynnistää täydennysrakentamisen 
kehittämisohjelman. ARA:n infra-avustusta tulee pystyä kohdistamaan vanhojen rakennettujen 
alueiden kehittämiseen ja täydennysrakentamisen edistämiseen kasvukeskuksissa. 
 

2. Viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen 
 
Vuorovaikutus ja yhteistyö kuntoon: Kaupungit laativat täydennysrakentamisen 
painopistealueisiin liittyvät vuorovaikutussuunnitelmat. Kaupungit esittelevät yrityksille 
potentiaalisia täydennysrakentamiskohteita ja järjestävät vinkkitilaisuuksia. Parannetaan 
kaupunkien täydennysrakentamisyhteistyötä perustamalla yhteinen työryhmä. YM kutsuu 
kaupunkeja ja yrityksiä keskustelemaan täydennysrakentamiseen liittyvistä kehitystarpeista 
vuosittain. Arvioidaan kaupunkien täydennysrakentamista koskevia käytäntöjä prosessien 
kehitystarpeiden tunnistamiseksi. 
Internet-sivut ajan tasalle tiedon jakamiseksi: YM kokoaa täydennysrakentamista koskevaa tietoa 
portaaliin. Kaupungit kehittävät täydennysrakentamista koskevia sivustojaan. 
 

3. Käytäntöjen yhtenäistäminen ja ennakoinnin parantaminen 
 
Selkeytetään kaupunkien maapoliittisia linjauksia: Kaupungit varmistavat maankäyttösopimuksiin 
perustuvien maksujen ennakoitavuuden. Kaupungit selvittävät mahdollisuudet laatia 
kaupunginosakohtaisia täydennysrakentamisperiaatteita ja maankäyttömaksujen 
määräytymisperusteita. 
Yhtenäistetään säädösten tulkintaa ja soveltamista kaupungeissa: YM järjestää koulutusta 
säädösten tulkinnasta ja soveltamisesta yhdessä kaupunkien kanssa. Tehostetaan kaupunkien 
yhteistyötä normitulkintojen yhtenäistämiseksi.  
Parannetaan hankkeiden taloudellista toteutettavuutta ja yhtenäistetään käytäntöjä: Kaupungit 
arvioivat yhdessä yritysten kanssa, missä täydennysrakentamiskohteiden vaatimuksissa voidaan 
joustaa taloudellisen toteutettavuuden parantamiseksi. Selkeytetään arvonnousun laskentatapoja. 
Määritetään vähimmäissisältö viitesuunnitelmalle, jolla kaavaprosessi voidaan käynnistää. Otetaan 
käyttöön menettely täydennysrakentamishankkeen epävarmuuksien vähentämiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi. 
Edistetään käyttötarkoituksen muutoksia: Kaupungit laativat käyttötarkoituksen muutoksia 
koskevat periaatteet. Kehitetään kaavoituksen sisältöä ja esitystapaa käyttötarkoituksen muutosten 
edistämiseksi. 
 

4. Resurssien tehokas kohdentaminen prosessin sujuvoittamiseksi 
 
Täydennysrakentamiskohteiden tunnistaminen ja painottaminen: Kaupungit määrittävät 
täydennysrakentamisen painopistealueet ja aikataulutavoitteet. Kaupungit jaksottavat 
täydennysrakentamista koskevien kaavahakemusten jättämistä ja käsittelyä (nopeutettu 
kaavoitus).  
Kaupungit nimeävät alueellisen vastuuhenkilön ja parantavat sisäistä yhteistyötä: Kaupungit 
nimeävät alueellisen täydennysrakentamisen vastuuhenkilön. Kaupungit kehittävät virastojen 



 

 

sisäistä ja välistä täydennysrakentamisyhteistyötä. Lisätään kaupunkien luottamushenkilöiden 
tietoisuutta täydennysrakentamisesta. Etsitään keinoja riittävien resurssien löytämiseksi ja sujuvan 
prosessin varmistamiseksi. 
Täydennysrakentamisen esteiden purkaminen: Kaupungit ottavat kompensaatioperiaatteen 
käyttöön (uuden rakennuksen aiheuttamaa haittaa kompensoidaan kehittämällä lähiympäristöä). 
Selvitetään mahdollisuudet purkaa vanhoja rasitteita hallitusti. Selvitetään samaa asiaa koskevien 
valitusten rajoittamista. 

 
 
 
 
 


