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Asuminen ja ympäristö kytkeytyvät toisiinsa monin eri tavoin ihmisen arjessa. Uusissa
asunto-osuuskunnissa korostuukin yhdessä suunnittelu ja yhteisöllisyys. Yhdessä on
helpompi tehdä päätös esimerkiksi ympäristöystävällisestä energiaratkaisusta. Asuntoosuuskunnat voivat olla myös yksi tapa lisätä kohtuuhintaista asumista Suomessa.
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Osuustoiminta-lehti on Osuustoimintakeskus
Pellervon julkaisema lehti osuustoiminnallisten
ja keskinäisten yritysten johdolle
ja hallinnon jäsenille.

Asunto-osuuskunnan
erityisyys rakentumassa

O

len työurani aikana tehnyt vuosia sisältöä asunto-osakeyhtiössä
asuvalle lukijakunnalle. Saattelin julkaisukuntoon juttuja muun
muassa tällaisista aiheista: Jakamistalous on nouseva trendi. Taloyhtiöt voivat
säästää kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluja yhdistämällä. Oman osaamisen
jakaminen koko hallitukselle edesauttaa yhteistä hyvää. Lisäksi muistan pääkirjoituksen, jossa kysyin, millaisia vielä
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia yhteisomistamisen pitäisi tarjota.
Monia aiheista yhdistää äkkiseltään
juuri siltä, mikä on kaikkein ominaisinta asunto-osuuskunnille: asumisen aikainen hyöty ja yhteisöllisyyden tuomat edut. Asunto-osakeyhtiökin tuottaa asumispalveluita osakkailleen. Sekin on käyttäjäomisteinen ja pohjautuu
pitkälti asukkaiden itsehallintoon. Laajasti ajateltuna asunto-osakeyhtiö voitaneenkin kai katsoa yhdeksi osuustoiminnan muodoksi.

yhä. Erityisesti pieni- ja keskituloisille kohtuuhintaisuuteen tähtäävä asunto-osuuskunta olisi oiva vaihtoehto.
Kohtuuhintaisuuden lisäksi kehitteillä olevissa asunto-osuuskuntamalleissa korostuvat pysyvä oikeus asumiseen
ja asumisen aikainen hyöty. Kun asumiseen on sitouduttu, toimivalle yhteisöllisyydelle on hyvä pohja. Näin asunto-osuuskunnissa voitaisiin päästä sukkelammin ja todennäköisemmin kiinni
yhteisöllisyyden hyötyihin, vaikka samat
asiat voidaankin toteuttaa myös asunto-osakeyhtiöissä.
KOHTUUHINTAISTEN
ASUNTOJEN
tarve kasvaa tulevaisuudessa, samoin
tarve yhteisöllisyyteen. Luontevin vastaus näihin tarpeisiin asuntomarkkinoilla on asunto-osuuskunta. Erilaisia
asumismuotoja tarvitaan, mutta pitää
huolehtia, etteivät muut asumismuodot
omi viestinnässään tätä ydintä.
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