
Tulokset 2018 – Reflektioita 2021?

GBC 5.10.2021
Kimmo Kurunmäki
johtaja, RAKLI 

Mitä Tilat käyttöön 
-klinikasta jäi käteen?
RAKLIn klinikka tyhjien tilojen käyttötarkoitusmuutoksista ja 
tilapäiskäytöstä



Tulosraportti: https://www.rakli.fi/klinikat/



Miksi klinikka?

• Resurssiviisaus 
Rakennettu omaisuus on resurssi, jonka tehokas ja laadukas hyödyntäminen vahvistaa kestävää 
kaupunkikehitystä ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. 

• Laatu ja taloudellisuus
Vastaavasti tyhjä tila on infran vajaakäyttöä, luo turvatonta ja heikkolaatuista elinympäristöä ja aiheuttaa 
merkittäviä taloudellisia ja ylläpidollisia riskejä omistajalleen ja yhteiskunnalle.

• Elävyys
Ajallinen kerrostuneisuus, käyttötarkoitusten monipuolisuus ja niiden vaihtuvuus, myös tilojen kunnon ja 
hintatason vaihtelevuus, luovat kiinteistöihin, alueille ja kaupunkiin elävyyttä.

• Kaupungistuminen
Kaupungistuminen on tänä päivänä voimakasta, ja sen arvioidaan jatkuvan voimakkaana tulevaisuudessa. 
Keskustat ja kantakaupunki vetävät asukkaita ja yrityksiä puoleensa. Rakennettu ympäristö on jatkuvassa 
muutoksessa, ja muutoskyky on rakennetun ympäristön tärkeä ominaisuus. Kiinteistöjen ja alueiden 
käyttötarkoituksen laajentaminen on yksi täydennysrakentamisen muoto.

• Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on käynnissä. Tyhjien tilojen käyttötarkoitus- ja 
tilapäiskäyttökysymyksiä voi edistää tarjoamalla lakiuudistukseen konkreettisia ehdotuksia klinikan pohjalta.





Tarkastelukehikko ja yhteenvetoja





Tässä kohteessa sovellettavia suosituksia erityisesti:

• Helsingin kaupungin keskustaa koskevat konversioperiaatteet: soveltaminen alueellisella tasolla
• Alueelliset prosenttiosuudet eri käytöille ja annetaan yksittäisten kohteiden konvertoinnille liikkumaväliä alueellisten osuuksien 

puitteissa

• Pysäköintinormin kevennykset vanhan arvokohteen muutoksessa
• Autottomat korttelit keskusta-alueella (vrt. uudet autottomiksi suunniteltavat alueet), yhteiskäyttöautot jne.

• Vältetään ylikorjaamista

• Prosessin sujuvoittaminen



Tässä kohteessa sovellettavia suosituksia erityisesti:

• Tuodaan Espoon kaupungin ja kiinteistönomistajan strategiat yhteiseen ymmärrykseen. 
Yhdenmukaistetaan kaavan tulkinnat kaupunginhallinnossa. 

• Luodaan yhden luukun palvelu kaupungin puolelta helpottamaan alueen kehittämistä.

• Laaditaan uusi osayleiskaavan tasoinen innovaatiokaava. 
• Tuodaan uuteen kaavaan alueellinen, laajennettu käyttötarkoitus, joka mahdollistaa yritys- ja yliopistotoimintojen yhteisen 

kehittämisen. 
• Sallitaan kiinteistökohtaisia vapauksia käyttötarkoituksesta alueellisen kokonaisuuden ehdoilla. Myös määräaikaiset 

käyttötarkoitukset mahdollisiksi.

• Sallitaan nykyisen YO-kaavan aikana osa pinta-alasta muuhun kuin kaavanmukaiseen käyttöön. 
Määritellään esimerkiksi poikkeamisen maksimiprosenttiosuus.





Tässä kohteessa sovellettavia suosituksia erityisesti
• Laaditaan alueelliset periaatteet kaupunginhallinnon sisällä ja muiden viranomaisten kanssa 

helpottamaan lupaprosesseja. Haetaan hyväksyntä ”riittävälle väliaikaiselle infratasolle”. Pidetään yllä 
jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten kesken ja alueella toimivien tai sinne pyrkivien kanssa.

• Selvitetään tilojen nykykunto ja selkeytetään käyttöön liittyvät vastuut. Vuokrasopimusten ehdot, 
vuokralaisen vastuut ja velvollisuudet selkeiksi. Vaihtoehtona guardian-malli (case Camelot Europe).

• Edesautetaan tilaoperaattoreiden/-agenttien toimintaa. Helpotetaan siten kaupungin omaa 
tilapäiskäytön operointiin tarvittavaa panostusta. 

• Laaditaan kaavoista väljiä ja mahdollistetaan tilojen hybridikäytöt.



Lisätuotoksia

• Politiikkasuositukset: Tyhjät tilat kaupunkien voimavaraksi (DAC-hanke)

• Diplomityö: arkk. Julius Kulppi, Käyttötarkoituksen muutoshankkeiden ja tilapäiskäytön kehittäminen 

Suomessa

• Tilapäiskäytön manageriosaamisen koulutus
― Koulutuksen suunnittelu monitieteiseksi siten, että siinä yhdistyisivät mm. korjausrakentamisen, kiinteistönhoidon, 

kaupunkisuunnittelun, kulttuurituotannon, rakennusperinnön ja kaupallinen (ml. matkailu) osaaminen. 

― Sekä perusopintoihin että täydennyskoulutuksena kunnille ja kiinteistö- ja rakennusalalla oleville. Toteutus esim. moduuleina.

https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/19_2_tyhjat_tilat_kaupunkien_voimavaraksi.pdf
https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/25940


Kiitos!


