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Reunaehtoja ja onnistumisen edellytyksiä tilojen 
uudelleenkäytölle 



Miksi Tilat käyttöön -klinikka?
• Rakennettu omaisuus on resurssi, jonka tehokas ja laadukas hyödyntäminen 

vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. 
• Tyhjä tila on infran vajaakäyttöä, luo turvatonta ja heikkolaatuista elinympäristöä 

ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja ylläpidollisia riskejä omistajalleen ja 
yhteiskunnalle.

• Kaupungistuminen on voimakasta. Keskustat ja kantakaupunki vetävät asukkaita 
ja yrityksiä puoleensa. Kaupunkikehityksen haasteet kiteytyvät riittävän 
asuntotuotannon mahdollistamiseen ja rakennetun ympäristön monipuoliseen 
käyttämiseen. 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki tullaan uudistamaan. Käyttötarkoitus- ja 
tilapäiskäyttökysymyksiä voi edistää tarjoamalla lakiuudistukseen konkreettisia 
ehdotuksia klinikan pohjalta.

• RAKLIn klinikka tarjoaa asian edistämiseksi erinomaisen toteutusmuodon – sekä 
kiinteistöjen omistajille että kaavoituksen ja rakentamisen viranomaisille.



Tyhjä toimistotila PKS:lla

@ITomperi





Tilaa muuttuville 
tarpeille

Tilankäyttäjän toimintaa ja 
tarpeita ymmärretään 
syvällisesti ja niihin vastataan 
tarjoamalla asiakkaille 
parhaita tilaratkaisuja ja 
koteja palveluineen. 
Kaupunkiympäristöt ja 
liikkumisratkaisut tukevat 
sujuvaa arkea.

Kaupunkeja ja kaupunkiseutuja 
uudistetaan rohkeasti ja 
tehokkaasti julkisten ja yksityisten 
toimijoiden vaikutuksia 
ratkaistaan kestävästi. 
yhteistyönä. Polarisaation 
vaikutuksia ratkaistaan kestävästi.

Tyhjiin tiloihin etsitään 
yhteistyössä tarpeita 
vastaavia ratkaisuja 

Asukkaille tarjotaan 
heidän elämäntilanteitaan 
vastaavia asuntoja ja niihin 
liittyviä palveluita

Toimitila on palvelu, joka 
edistää käyttäjän liiketoimintaa, 
parantaa organisaatioiden 
suorituskykyä ja työntekijöiden 
hyvinvointia

Maankäyttöä, asumista, liikennettä 
sekä palveluita ja elinkeinoja 
yhteensovittava kokonaisajattelu on 
kaikilla tasoilla vakiintunut 
toimintatapa
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• Käyttötarkoituksen laajentaminen: 
– Kiinteistönäkökulma
– Aluenäkökulma
– Kaavat ja poikkeusluvat
– Lupamenettelyt

• Tilapäiskäyttö
– Kiinteistönäkökulma
– Aluenäkökulma
– Lupamenettelyt
– Väliaikaisratkaisut, potentiaalin selvittäminen, ylläpito 



Klinikan kohteet
• Mariankatu 23, Helsinki, kiinteistölähtöisyys, käyttötarkoituksen 

laajentaminen (Senaatti)
• Otaniemi, Espoo, aluelähtöisyys, käyttötarkoituksen laajentaminen / 

innovaatiokaava (Aalto CRE)
• Hiedanranta, Tampere, tilapäiskäyttö ent. teollisuusalueella (Tampereen 

kaupunki)



Klinikkaan osallistujat

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Tampereen kaupunki
Aalto CRE
Senaatti-kiinteistöt
Sponda
Ympäristöministeriö

Varma
Logicor Oy
A-Insinöörit Rakennuttaminen
Sweco PM Oy
Ramboll CM Oy
YIT Rakennus Oy
VR Yhtymä
Museovirasto
Kuntaliitto





Klinikkaprosessi

Suunnittelupalaveri
Osallistujat

Projektisuunnitelma
Markkinointiesite

AIHIO
Aloitusseminaari
1. työpaja

Työpajat 2-5

Tulosseminaari
Alustavat tulokset
Esitysaineisto

Tulosraportti

Esitehtävä

Mahdolliset
välitehtävät

Uutisointi, viestintä
Jatkotoimenpiteiden
toteutus





Työpaja I



Mihin kysymykseen haluat klinikalta vastauksen? 



Kysymysten ryhmittely ryhmässä

• Käyttötarkoituksen laajentamiseen liittyvät
• Tilapäiskäyttöön liittyvät
• Löytyykö muita yhdistäviä teemoja?



Valitkaa ryhmässä tärkeimmät/ 
vaikuttavimmat kysymykset (2+2) 

• Kaikki kysymyslaput otetaan talteen
• Voitte myös kirjoittaa erillisille lapuille tapauksia, joissa nämä keskeiset 

kysymykset ovat menneet hyvin/huonosti
• Ryhmien valintojen lyhyt esittely



Kaupunkien käytännöt 
käyttötarkoitusmuutoksissa, -laajennuksissa ja 
tilapäiskäytössä 

• Ryhmälle annetaan 1 edellä noussut kysymys 
• Lyhyt henkilökohtainen pohdinta
• Ryhmäkeskustelu ja keskeisten seikkojen kirjaaminen lomakkeelle
• Keskustelujen purku ja lomakkeiden kerääminen



Seuraavat askeleet 
• Työpaja II, 8.11.2017 klo 9-12

– Käyttötarkoituksen laajentaminen // Tilapäiskäyttö 
– Suojelukysymyksiä, reunaehtoja
– Kohteet 

• Työpaja III, 12.12.2017 klo 9-12
• Työpaja IV, 24.1.2018 klo 9-12
• Tulosseminaari (helmikuu, tarkentuu) 





Työpajan juoksutus
13.00 Johdanto: mitä työpajoilta haetaan (yhteiskehittely, ”intressivapaus”), mitä tältä työpajalta? 

13.10 Mihin kysymykseen haluat klinikalta vastauksen? Post It, henkilökohtainen pohdinta 1 min

Esittäytyminen ja kysymyksen esittäminen

13.25 Pöytäryhmät ryhmittelevät laput: syntyykö selkeitä kimppuja? hajautuvatko kysymykset?

Ryhmittely käyttötarkoituslaajennus --- tilapäiskäyttö  lisää lappuja jos jompikumpi puuttuu

Ryhmä valitsee esim. 2+2 tärkeintä/vaikuttavinta; kaikki kysymykset otetaan talteen

Omille lapuille vielä tapauksia, joissa em. kysymykset ovat menneet hyvin/huonosti

Purku 5 min/ryhmä

14.00 Kaupunkien käytännöt, nostoja Post It –lapuista: prosessikuvauksia, reunaehtoja

Yhtä monta nostoa kuin on ryhmiä, tai kaksi ryhmää käsittelee samaa nostoa

Sellaisia nostoja, joissa on a. käyttötarkoitusta b. tilapäiskäyttöä

KK + ML jakavat nostoja eri ryhmille

1. henkilökohtainen pohdinta, miten nosto ilmenee kaupunkien käytännöissä (prosessit, 
reunaehdot); 5 min

2. ryhmäkeskustelu; yksi ryhmästä (päätilaaja) kirjaa keskustelun pääasiat ylös lomakkeeseen; 
15 min

3. keskustelujen purku; 25 min

14.50 Ajatuksia seuraavista askelista ja tilaisuuden päätös



Tarvikkeet
• Uusi Locus (case Camelot Europe)
• Roll-up
• Post It (eri värejä eri työvaiheisiin?)
• Fläppipaperit
• Kyniä 
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