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Tiivistelmä:

Suunnittelemalla asuinkerrostaloista muuntojoustavia eli erilaisiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin 
mukautumiskykyisiä voidaan varautua tulevaisuuden ennakoimattomiin muutoksiin ja siten luoda 
kestävämpää ympäristöä, joka palvelee erilaisten asukkaiden tarpeita pitkällä aikavälillä. On yleisesti 
tiedostettu, että nykyinen luonnon resurssien kuluttamisen ja ylikäytön tavat eivät ole kestäviä. Niinpä 
uudisrakentamisen pitäisi jo nyt tapahtua joustavasti ja sen pitäisi olla mahdollisimman pitkäikäistä, 
jotta tarve purkaa rakennuksia tulevaisuudessa voidaan minimoida. Tässä kandidaatintyössä on tarkas-
teltu muuntojouston toteutumista käytännössä arkkitehdin näkökulmasta. 

Työssä tutkittiin, kuinka muuntojousto toteutuu asuinkerrostalojen suunnittelussa ja miten sen toteu-
tumista ohjataan. Tavoitteena oli tutkia teemahaastattelujen avulla, miten arkkitehti voi käytännössä 
vaikuttaa muuntojouston toteutumiseen, kuinka hyvin ohjauksen keinot tukevat muuntojouston 
toteutumista ja miten sitä voitaisiin edistää. Haastattelin tutkielmaa varten viittä eri arkkitehtia, joi-
den näkemyksiä ja vastauksia vertailin kirjallisuudesta löytyvään tietoon.

Tutkimuksessa selvisi, että muuntojousto toteutuu nykyisellään heikosti ja ohjauksen keinot eivät ole 
riittäviä tukemaan sen toteutumista. Keskeisin havainto on, että nykyinen tapa rakentaa asuinkerrosta-
loja ei tue muuntojoustavuutta, ja sitä on hyvin vaikea muuttaa. Rakennustavan muutos vaatisi raken-
nuttajilta resursseja ja riskin ottamista, niinpä muuntojoustavia rakennushankkeita ei nähdä kannat-
tavina tai riittävän houkuttelevina. Muuntojoustavia ratkaisuja ei siten toteuteta, ellei niitä edellytetä 
lainsäädännöllä tai niihin kannusteta tavalla, joka vähentäisi taloudellisia riskejä. Lisäksi selvisi, että 
arkkitehti voi toteuttaa muuntojoustavuutta asuntosuunnittelussa pääasiassa vain tilallisin keinoin. 
Arkkitehdillä on kuitenkin keskeinen rooli ratkaisujen joustavuuden kyseenalaistamisessa, muunto-
joustavien suunnitteluratkaisujen kehittämisessä ja muuntojoustosta keskustelemisessa.

Tutkielman teossa osoittautui haasteelliseksi muuntojouston käsitteen ja ilmiön monimuotoisuus. 
Muuntojoustavuus voidaan käsittää monella eri tavalla ja mittakaavassa, mikä vaikeuttaa ilmiön tutki-
mista ja siitä keskustelua. Sitä on myös vaikea mitata, joten on vaikea arvioida kuinka muuntojousto 
on toteutunut käytännössä. Tarvitaan siis lisää tutkimusta muuntojouston toteuttamisesta, sen vaiku-
tuksista ja ohjauskeinojen kehittämisestä.





 Johdanto        6 

 Kirjallisuuskatsaus      8

 2.1 Muuntojouston käsitteen määrittely     8

 2.2 Asuntosuunnittelun vaiheet ja osapuolet    9 

 2.3 Muuntojouston ohjauksen keinot    10 

 2.4 Muuntojouston toteutuminen käytännössä   12

 Haastattelututkimus      15 

 3.1 Haastateltavat arkkitehdit     15

 3.2 Teemahaastattelujen suunnittelu, toteutus ja analysointi  17

 Haastattelujen tulokset     19  

 4.1 Nykyinen tapa rakentaa ei tue muuntojoustavuutta  19 

 4.2 Rakennuttajan ei kannata toteuttaa muuntojoustavuutta  20 

 4.3 Pyrkimys tehokkuuteen ei tue muuntojoustavuutta  22 

 4.4 Muuntojoustoa on toteutettava koko suunnitteluhankkeessa  23 

 4.5 Muuntojouston käsitteen monimuotoisuus luo haasteita 24

 Johtopäätökset       26 

 5.1 Muuntojouston toteutuminen ja sen ohjauskeinot  26 

 5.2 Arkkitehdin rooli muuntojouston toteuttamisessa  27 

 5.3 Tulosten merkitys, soveltuvuus ja jatkotutkimuksen tarve 28

Lähteet         30

Liitteet         32 
 Liite 1. Haastattelurunko       
 Liite 2. Haastattelukutsu      

1
2

3

4

5

Sisällys



6

1 Johdanto
Suomalaisten yleisin asumisen muoto on kerrostalo: vuonna 2011 44% koko 
Suomen asuntokannasta oli kerrostaloasuntoja ja vastaavasti Helsingissä 86% 
(Krokfors, 2016, s.12).  Asukkaan toiveet ja tarpeet helposti unohtuvat, kun 
asuntoja rakennetaan anonyymille keskivertoasukkaalle, ja kun asuntotuotan-
nossa korostuu tehokkuus sekä resurssien optimointi (Tiuri, 1997, s.24; Tar-
pio, 2015, s. 393; Krokfors, 2016, s. 9). Asukkaan tarpeet myös muuttuvat, 
mikä edellyttää asunnolta kykyä joustaa uusiin elämän tilanteisiin. Suunnitte-
lemalla kerrostaloasuntoja muuntojoustavaksi, eli erilaisiin käyttötilanteisiin ja 
olosuhteisiin muuntautumiskykyisiksi, voidaan asuntosuunnittelulla varautua 
ennakoimattomiin muutoksiin ja siten luoda kestävämpää ympäristöä, joka 
palvelee erilaisten asukkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa. (Tarpio, 2015, s. 
17 ja 33; Rakennustieto Oy [RT], 2016a, s. 1-2; RT, 2016b, s. 1-2).

Muuntojouston lisääminen hyödyntäisi kaikkia rakennushankkeen osapuolia – 
yhteiskuntaa, rakennuttajaa, omistajaa ja asukasta (RT, 2016a, s. 2-3). Muun-
tojouston toteuttamisen lisääminen vastaisi kestävän kehityksen ja kiertotalou-
den tavoitteisiin pidentäen rakennusten elinkaarta ja materiaalitehokkuutta. 
Lisäksi asunnot vastaisivat paremmin asukkaiden tarpeisiin ja mukautuisivat 
niiden muutoksiin, mikä lisäisi asukkaiden tyytyväisyyttä ja siten rakennut-
tajan tai asuntosijoittajan tavoitetta kohteensa menestymiselle asuntomarkki-
noilla. (Hakaste, 2014, s. 69-70; Tarpio, 2015, s. 17 ja 400; RT, 2016a, s. 1-3).

Arkkitehti suunnittelee asunnon rakennuttajan tilaohjelman perusteella ja tut-
kii muuntojouston toteutumisen mahdollisuudet sekä toteuttaa tämän perus-
teella suunnitteluratkaisut. Arkkitehdiltä vaaditaan siis perehtymistä muun-
tojouston aiheeseen ja kuinka asunnon tilallisilla ratkaisuilla voidaan luoda 
asunnon pohjaratkaisuun muuntojoustavuutta. (Tarpio, 2015, s. 390-400; 
RT, 2016a, s. 3). Kuitenkin muuntojouston esittäminen suunnitteluprosessiin 
vasta tässä vaiheessa voi olla vaikeaa tai jo mahdotonta (Tarpio, 2015, s. 400). 
Miten arkkitehti voisi siis edistää muuntojouston toteutumista kerrostaloasun-
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tojen suunnitteluprosessissa? Muuntojouston toteuttamiseksi löytyy kannus-
tusta ja ohjausta Rakennustieto-kortistosta (RT-kortisto), suunnitteluoppaista, 
ympäristöministeriön määräyksistä ja kaavoituksesta, mutta on epäselvää, 
kuinka hyvin nämä ohjauksen keinot todellisuudessa tukevat muuntojousta-
vien kerrostaloasuntojen suunnittelua. 

Idea muuntojoustosta ei ole uusi, vaan sitä on harjoitettu jo vuosisatoja 
(Hakaste, 2014, s. 68; Tarpio, 2015, s.393). Kuitenkin muuntojoustoon liit-
tyvät käsitteet ovat olleet epäselviä ja ne eivät ole vakiintuneet rakennusalan 
yleiseen käyttöön (Hakaste, 2014, s. 68), mutta Jyrki Tarpion väitöskirja-
työ (2015) ja vuonna 2016 ilmestyneet RT-kortit (2016a; 2016b) ovat luo-
neet pohjan muuntojoustoon liittyville käsitteille. Kirjallisuuden perusteella 
(Hakaste, 2014, s. 70 ja 73; Krokfors, 2016, s. 87; RT, s. 2016a, s. 1; RT, 
2016b s. 1) muuntojousto toteutuu kuitenkin vielä heikosti asuinkerrostalojen 
rakennushankkeissa, vaikka muuntojouston toteutumista ohjataan lainsäädän-
nön, kaavoituksen sekä suunnitteluoppaiden ja -ohjeiden avulla. On kuitenkin 
epäselvää, kuinka hyvin nämä ohjauksen keinot käytännössä edistävät muun-
tojouston toteutumista suunnitteluprosesseissa. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka muuntojoustavien kerros-
taloasuntojen suunnittelu toteutuu, miten nykyiset suunnittelun ohjauksen 
keinot tukevat tätä ja kuinka niitä voitaisiin edistää. Oleellista on arkkitehdin 
rooli tässä haasteessa, niinpä tutkimuskysymykset ovat:

Miten arkkitehti voi edistää muuntojouston 
toteutumista kerrostaloasuntojen 
suunnitteluprosesseissa? 

Ovatko nykyiset muuntojouston toteutumista 
ohjaavat keinot riittäviä ja miten sen toteutumista 
voitaisiin edistää kerrostalosuunnittelussa? 

Tutkielma taustoittaa ensin muuntojouston teoriaa ja suunnittelun ohjauksen 
keinoja esittelemällä kirjallisuudesta löytyvää tietoa. Kirjallisuusosio luo siten 
pohjan haastattelututkimukselle, joka toteutetaan teemahaastatteluina. Haen 
käytännön näkökulmaan ja muuntojouston toteutumiseen vastausta haastat-
telemalla arkkitehteja, joilla on kokemusta asuntosuunnittelusta, muuntojous-
ton toteuttamisesta käytännössä, poliittisesta vaikuttamisesta tai kaavoituk-
sesta. Tutkielmassa ei ole tavoitteena arvioida, miten arkkitehti voi kehittää 
asunnon muuntojoustavuutta tilallisten logiikoiden tai pohjaratkaisun suun-
nittelun keinoilla, vaan keskittyä mikä laajemmin vaikuttaa muuntojouston 
toteutumiseen ja mikä on arkkitehdin rooli tässä. Lopuksi, pyrin tunnistamaan 
haastatteluaineistosta, miten arkkitehtien kokemukset ja asiantuntijatietämys 
eroavat tai samaistuvat kirjallisuuteen ja syntyykö tämän pohjalta kehitysmah-
dollisuuksien ideoita muuntojouston toteutumisen edistämiseksi.
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Tässä luvussa luon pohjaa kanditutkielman teemahaastatteluille esittelemällä, 
kuinka kirjallisuuden perusteella muuntojousto toteutuu kerrostaloasuntojen 
suunnittelussa. Ensin määritelen muuntojouston käsitteen ja kuvaan asun-
tosuunnittelun suunnitteluprosessin vaiheita sekä eri osapuolien roolia muun-
tojouston toteutumisessa. Näiden perusteiden jälkeen voin käsitellä, miten 
muuntojouston toteutumista ohjeistetaan ja säädellään, ja lopuksi keskityn sel-
vittämään, miten kirjallisuuden mukaan muuntojousto toteutuu käytännössä.

 
  Muuntojouston käsitteen määrittely 

Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste toteaa kirjoituksessaan 
Muuntojouston uusi tuleminen (2014), kuinka muuntojouston käsite on ollut 
epäselvä ja vailla selkeää yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Hän korostaa 
myös sitä, kuinka muuntojoustosta puhuttaessa esiin tulee usein myös muita 
epäselviä käsitteitä, kuten avoin rakentaminen, suunnittelujousto ja monikäyt-
töisyys. Tämä monimutkaistaa muuntojoustosta keskustelemista. Jyrki Tar-
pion väitöskirjatyön (2015) ja muuntojoustoa käsittelevien RT-korttien (RT, 
2016a; RT, 2016b) myötä aiheen termistö on saanut selkeyttä ja ne antavat 
kaivatut yleiset määritelmät käsitteille. 

RT-kortin (2016a) mukainen määritelmä muuntojoustolle on seuraava: 
”Muuntojousto tarkoittaa kaupunkirakenteen, rakennuksen, asunnon tai 
huonetilan mukautumiskykyä erilaisiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin.” 
RT-kortti korostaa vielä, että muuntojouston käsite ja sisältö eroavat sen 
mukaan, onko kyse suunnitteluvaiheesta vai valmiista rakennuksesta. Tämän 
kanditutkielman aiheen mukaan oleellista on valmiin kerrostaloasunnon 
muuntojoustavuus, koska tavoitteena ei ole tutkia suunnitteluprosessin jous-
tavuutta ilmaantuviin muutoksen tarpeisiin. Muuntojoustavuus tarkoittaa 
siten tässä yhteydessä valmiin asuinkerrostalon kykyä mukautua erilaisiin ja 

2 Kirjallisuuskatsaus

2.1
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muuttuviin asumisen tarpeisiin. En käsittele tutkielmassa asunnon muutta-
mista muuhun käyttötarkoitukseen, joten en korosta määritelmässä käyttöti-
lanteita. Vastaavasti jätän määritelmästä pois olosuhteet, koska sana on hyvin 
epämääräinen ja voi viitata laajemmin esimerkiksi ilmaston, asumisen tai talo-
udellisten olosuhteiden muutokseen. Lisäksi korostan määritelmässä asumi-
sen tarpeita, koska asuntosuunnittelussa suunnitellaan asuntoja nimenomaan 
asukkaille. Myös Tarpio määrittelee väitöskirjassaan (2015, s. 33) joustavuu-
den käytännön kautta: ”—tarkoitan asunnon joustavuudella sen mukautumis-
kykyä erilaisiin käyttötarkoituksiin.”

Muuntojoustosta lukiessa on hyvä pitää mielessä, että valmiin rakennuksen 
muuntojoustavuus voi perustua kahteen pääperiaatteeseen: monikäyttöisyy-
teen ja muunneltavuuteen. Monikäyttöisyys tarkoittaa sitä, että rakennuksessa 
ei tarvitse tehdä rakennusteknisiä muutoksia, jotta se voisi mukautua eri tar-
peisiin. Muunneltavuus vaatii rakennusteknisiä muutoksia, esimerkiksi seinän 
purkamista tai rakentamista, jotta rakennus voi mukautua eri tarpeisiin. (RT, 
2016a, s.1.) Nämä käsitteet pohjautuvat tilallisiin muuntojouston ratkaisui-
hin. Erityisesti muunneltavuus helposti sekoittuu muuntojousto -käsitteen 
kanssa, vaikka muunneltavuus on RT-kortin mukaan muuntojouston alakä-
site.

 
  Asuntosuunnittelun vaiheet ja osapuolet 

Jotta suunnittelun ohjauskeinojen vaikutuksia ja tavoitteita olisi selkeää 
ymmärtää, tutustutaan seuraavaksi mistä vaiheista kerrostaloasuntojen raken-
nushanke koostuu ja miten asuntosuunnittelu on osa tätä prosessia. Samalla 
käsitellään millainen rooli eri osapuolilla kuten rakennuttajalla, arkkitehdillä ja 
asukkaalla on muuntojouston toteuttamisessa.

RT-kortin (RT, 2016b, s.15) mukaan muuntojoustava rakennushanke jakau-
tuu neljään vaiheeseen: hankesuunnitteluun, luonnoksiin, rakennuslupaan 
ja rakentamiseen. Hankesuunnitteluvaiheessa kohteen omistaja, joka voi olla 
sama taho kuin rakennuttaja tai esimerkiksi asukkaiden tai rakennusliikkeen 
muodostama asuntoyhtiö, asettaa hankkeen muuntojoustolle tavoitteet. Tässä 
vaiheessa, asemakaava ja sen määräykset vaikuttavat oleellisesti hankkeeseen. 
(RT, 2016b, s. 13-15.) Suunnittelu on osana näitä kaikkia rakennushankkeen 
neljää vaihetta (RT, 2016b, s.15; Kruus ja Kiiras, 2006, s. 372), vaikka kol-
mesta vaiheen nimestä ei erotukaan suunnittelun rooli. SUKE-tutkimuksessa 
(Kruus ja Kiiras, 2006), eli Suunnittelujärjestelmän kehittäminen projektin-
johtorakenteessa -tutkimuksessa, esitetty malli jakaa suunnittelun kolmeen 
vaiheeseen: hankesuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. 
Näistä yleissuunnitteluvaihe vastaa RT-kortin luonnosvaiheen ja toteutussuun-
nitteluvaihe vastaa RT-kortin rakennuslupavaiheen aikaisia suunnittelutehtä-
viä. On otettava huomioon, että RT-kortissa (RT, 2016b) on käsitelty raken-
nuksen elinkaaresta vain sen alkuvaiheita aina rakentamiseen asti. Se ei siis ota 

2.2
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huomioon muuntojoustavuuden toteuttamista tai parantamista rakennuksen 
elinkaaren myöhemmässä vaiheessa, kun se on jo rakennettu. Lisäksi hankkeen 
vaiheet eivät toteudu selkeästi peräkkäin, vaan ne limittyvät keskenään (Kruus 
ja Kiiras, 2006, s. 372).

Asuntosuunnittelijan, eli tavallisesti arkkitehdin, tehtävä on perehtyä muun-
tojouston toteutumisen mahdollisuuksiin ja suunnitella käytännön muunto-
joustavat ratkaisut (RT, 2016a, s.3; RT, 2016b, s.15). Rakennuttaja kehittää 
hankkeelle tilaohjelman, jonka pohjalta hanke suunnitellaan (RT, 2016a, s.3). 
Muuntojoustoon pyrkiviä suunnitteluratkaisuja tulisi kehitellä jo hankesuun-
nitteluvaiheessa. Kehittyneessä prosessissa kiinteistön omistaja tai rakennut-
taja on tiiviissä yhteistyössä suunnittelijan kanssa, mikä tukee muuntojouston 
toteutumista. (RT, 2016b, s.13.)

RT-kortissa (2016b, s. 13) tuodaan erityisesti esiin, että muuntojouston kes-
keinen tavoite on parantaa asukkaan vaikutusmahdollisuuksia rakennuspro-
sessissa. Muuntojoustavassa prosessissa asukkaalle voidaan luoda vaikutusmah-
dollisuus jokaiseen rakennushankkeen neljään vaiheeseen (RT, 2016b, s. 15).  
Lisäksi RT-kortti (2016a, s.2) toteaa yleisemmin, että muuntojousto mahdol-
listaa myöhemmät valmiin rakennuksen muutokset tai lisää niiden monikäyt-
töisyyttä, mikä vähentää asukkaiden tarvetta vaihtaa asuntoa.

Kerrostalorakennuksen tai -asunnon omistaja haluaa taata sijoitukselleen mah-
dollisimman hyvän tuoton, mitä edistää tarjonnan vastaaminen kysyntään. 
Muuntojoustava kohde mahdollistaa joustamisen myös asuntomarkkinoi-
den kysyntään ja erilaisiin tarpeisiin, hyödyttäen omistajaa. Rakennuttajalle 
tärkeää on markkinoida kohteensa ja palvella asiakasta hyvin. Markkinaetua 
syntyy, jos rakennuttaja saa yhdistettyä asukkaan toiveet ja vaikutusmahdolli-
suudet hyvin rakentamisprosessiin ja markkinointiin. (RT, 2016a, s.3.) Asuin-
kerrostalon rakennushankkeen eri osapuolilla on siis erilaiset motiivit, mutta 
muuntojouston toteuttaminen hyödyntäisi heitä kaikkia.

 
  Muuntojouston ohjauksen keinot

Muuntojouston toteutumista asuinkerrostalohankkeissa ohjataan lainsäädän-
nön, määräysten, kaavoituksen sekä suunnitteluoppaiden ja -ohjeiden avulla. 
Seuraavaksi kuvailen, miten nämä eri ohjauskeinot vaikuttavat muuntojous-
ton toteutumiseen.  

Kaikkea rakentamista ohjaavat kaavoitus ja rakennusluvat, jotka perustuvat 
maankäyttö- ja rakennuslakiin (ympäristöministeriö [YM], 2000). Kirjalli-
suuslähteiden (Hakaste, 2014; Tarpio, 2015; RT, 2016a; RT, 2016b; Krokfors, 
2016) julkaisuajankohtana käytössä ollut ympäristöministeriön asettamassa 

2.3
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”Asuntosuunnittelulla tulee edistää 
asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta 
sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin 
asumistarpeisiin.”  
–  Maankäyttö- ja rakennusasetus 51-52 § on 
kumottu 30.11.2017/789

G1 Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (2005) määriteltiin asuntojen 
muuntojoustosta seuraavaa: 

”Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun on 
oltava aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteiset 
tilat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon 
ottaen asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia.”  
– Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus-  
ja työtiloista 8 § 

Vuoden 2018 tammikuussa voimaan tullessa ympäristöministeriön uudessa 
1008/2017 asetuksessa (YM, 2018), määräyksen sanamuotoa on muutettu 
seuraavasti:

Tämä on oleellista huomata, koska uudessa määräyksessä asuntosuunnittelu 
-sanaa ei ole käytetty, jolloin vastuu asuintilojen mukautumisesta uusiin käyt-
tötarpeisiin ei ole yhtä voimakkaasti suunnittelussa vaan koko rakennushank-
keella. Jyrki Tarpio huomauttaa väitöskirjassaan (2015, s.18), että tämä vuoden 
2005 lainsäädäntö velvoittaa suunnittelijaa toteuttamaan tilojen soveltumista 
erilaisiin ja muuttuviin asumisen tarpeisiin. Kehitystä on siten tapahtunut, että 
lainsäädäntö ei velvoita muuntojouston toteuttamista vain asuntosuunnitteli-
jaa vaan sen voidaan tulkita velvoittavan kaikkia rakennushankkeen osapuolia. 
Kuitenkin muuntojouston toteuttamisen tarve on mainittu lainsäädännössä 
yhä hyvin pääpiirteittäin, minkä Tarpio (2015, s.18) toteaa myös.

Hakaste (2014, s. 70) viittaa myös talotekniikkaan liittyviin rakennusmäärä-
yksiin, joissa tiedostetaan esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien ja viemäriput-
kien huollettavuuden tarve ja ne tulisi siten rakentaa helposti vaihdettavaksi. 
Kuitenkin pelkkä helpon huollettavuuden toteuttaminen ei toteuta asunnon 
mukautumista asukkaiden erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Muuntojouston 
kannalta talotekniikan tulisi tukea myös erilaisia muuntojoustavia tilallisia rat-
kaisuja (Tarpio, 2015, s. 374-375, 392).  

Rakennuslupa ohjaa muuntojoustavuuden toteutumista asuinkerrostalon 
rakennushankkeessa, koska rakennuslupavaiheen jälkeen kaikki muutokset 
esimerkiksi pohjaratkaisuun vaativat muutosluvan, jonka saaminen edellyttää 
uutta hakemusprosessia (RT, 2016b, s. 15). Tämä ohjauskeino hankaloittaa 
muuntojouston toteutumista ja siitä on siten oltava tietoinen suunnittelupro-
sessissa.

Karin Krokfors selvitti tutkimuksessaan (2016), kuinka Helsingin kerrosta-
loasuntojen tilaratkaisut ovat kehittyneet 1997-2012 välisenä ajankohtana. 
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Tutkimuksen yksi löydöistä oli, että yksi kerrostaloasuntojen tilaratkaisuihin 
vaikuttava tekijä on asemakaavoitus ja sen määräykset. Hän korostaa, että kaa-
voituksen ohjausvaikutus, kuten rakennusala ja lamellikerrostalotypologian 
suosiminen, johtavat siihen, että kerrostaloasunnoista tulee samankaltaisia ja 
heikosti muuntojoustavia. Kaavoituksessa määrättävä rakennusalan määrä, 
sijainti ja muoto voivat siten vaikuttaa voimakkaasti asuinkerrostalon suun-
nitteluun ja ohjata lopputulosta vastaamaan vakiintuneita asuntotuotannon 
suunnittelun tapoja. (Krokfors, 2016, s. 9, 87-89, 93-94.)

Suunnitteluohjeet ja -oppaat, kuten RT-kortisto ja Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA) oppaat, ovat lainsäädäntöä ja kaavoitusta hei-
kompi muuntojouston ohjaamisen keino. Kuten niiden nimestä voi jo päätellä, 
kyseessä on kokoelma ohjeita, jotka eivät velvoita, mutta helpottavat suunnit-
teluprosessia. RT-kortiston tavoite on toimia laatujärjestelmänä ja tietopalve-
luna rakennusalalla (rakennustieto-kortisto, 2020). Erityisesti muuntojous-
toa käsittelevän RT-kortin (2016a, s.1) tavoitteena on tukea muuntojouston 
käsitteiden ja suunnitteluohjeiden yleistymistä. ARA on ympäristöministeriön 
tulosohjaama virasto, jonka toimintaa ohjaa valtioneuvoston asettama joh-
tokunta (ARA, 2020), joten sen luomat oppaat välittävät tietoa ARAn han-
kerahoitukseen vaadittavista laeista ja asetuksista (ARA, 2019). Niinpä val-
tion rahoitusta saa rakennushankkeeseen vain toteuttamalla ARAn oppaiden 
tavoitteita ja suosituksia asunnoille. 

Yhteenvetona voi todeta, että muuntojoustoa ohjataan monella keinolla, mutta 
ovatko ne riittäviä turvaamaan muuntojouston riittävän toteutumisen käytän-
nössä? Seuraavassa luvussa kuvataan, miten muuntojousto toteutuu käytän-
nössä kirjallisuudesta löytyvän tiedon perusteella. 

.  
  Muuntojouston toteutuminen käytännössä

Tässä luvussa pyrin vastaamaan kirjallisuuden perusteella, kuinka muun-
tojousto toteutuu käytännössä ja mikä siihen vaikuttaa. Kirjallisuuslähteet 
(Hakaste, 2014, s. 73; Tarpio, 2015, s. 17; RT, 2016a, s. 1; RT, 2016b, s. 1) 
ovat yhtä mieltä siitä, että kerrostaloasuntoja tulisi suunnitella muuntojous-
taviksi, jolloin asuntojen tilalliset ja rakennustekniset ratkaisut mukautuisivat 
asukkaiden erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Muuntojoustavuuden lisäämi-
nen olisi tärkeää myös kestävän kehityksen ja kerrostaloasuntojen elinkaaren 
pidentämisen kannalta (Hakaste, 2014, s. 69; Tarpio, 2015, s. 17; RT, 2016a, 
s. 1). Kuitenkin moni kirjoittaja (Hakaste, 2014, s. 70 ja 73; Krokfors, 2016, 
s. 87; RT, s. 2016a, s. 1; RT, 2016b s. 1) toteaa, että muuntojoustavuus toteu-
tuu vielä heikosti asuinkerrostalohankkeissa, vaikka sen tarve tiedostetaankin 
rakennussäädöksissä. 

Jyrki Tarpio toteaa väitöskirjassaan (2015, s. 400), että muuntojousto ei 
toteudu ilman, että sitä tavoitellaan. Hän korostaa ongelmaa esimerkiksi sil-

2.4
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loin, kun vastuu muuntojouston toteuttamisesta kaatuu vain arkkitehdin har-
teille. Jos arkkitehti ehdottaa tiettyä muuntojoustoa toteuttavaa suunnittelu-
ratkaisua vasta rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa, on liian myöhäistä, 
koska rakennuttaja tai hankkeen tilaaja on jo päättänyt rakentamisen reunaeh-
doista kuten tilaohjelmasta tai projektin toteutustavasta (Tarpio, 2015, s.400). 
Muuntojouston toteuttaminen täytyy olla siten osana koko suunnitteluproses-
sia aina hankesuunnitteluvaiheesta alkaen (Hakaste, 2014, s. 73; Tarpio, 2015, 
s.400; RT, 2016b s. 13). Hakaste (2014, s. 73) lisää vielä, että muuntojous-
tosta on muodostuttava laatutekijä, jota tavoitellaan ja joka on tunnustettu 
rakennusalalla, jotta sen toteutuminen lisääntyisi rakennushankkeissa. Lisäksi 
hän arvioi, ettei muuntojoustavuus ole vakiintunut vielä rakentamisen käytän-
nöissä, koska elinkaarinäkökulma toteutuu vielä heikosti rakennusalan toimin-
nassa ja muuntojousto olisi yksi elinkaariajattelun toteutumista tukeva keino. 

Voidaan siis päätellä, että muuntojouston toteutuminen ja asukkaan vaiku-
tusmahdollisuudet asuntoon ja sen muuntojoustavuuteen ovat vahvasti riip-
puvaisia kohteen rakennuttajan tai tilaajan asettamista tavoitteista hankkeelle. 
Päätelmää tukee myös Krokforsin tutkimus (2016, s.94), jonka mukaan nykyi-
set rakentamista ja suunnittelua ohjaavat keinot on kehitetty rakennuttajien 
näkökulmasta toimiviksi ja yleispäteviksi. Näin rakennuttajilla on mahdolli-
suus määritellä rakennushankkeidensa ja siten asumisen sisältö, jolloin suun-
nittelijan ja asukkaan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset (Krokfors, 2016, 
s. 94).

Sen lisäksi, että muuntojoustoa tulisi tavoitella koko hankkeen ajan, muunto-
jouston toteuttaminen vaatii tietoa, taitoa ja perehtymistä aiheeseen (Tarpio, 
2015, s.389-401; RT, 2016a, s.1-3). Muuntojoustoa voi toteuttaa erilaisilla 
tilallisilla keinoilla, joita Tarpion väitöskirja (2015) esittelee perusteellisesti ja, 
jotka RT-kortti (2016a) tiivistää. Tilalliset keinot eivät kuitenkaan yksinään 
riitä muuntojouston toteuttamiseksi, vaan suunnittelussa on otettava huo-
mioon myös rakenne- ja talotekniikkaan, kalustamiseen, rakentamisen vaiheis-
tamiseen ja tilojen hallintamuotoihin liittyviä kysymyksiä. Näiden kaikkien 
tekijöiden yhdistäminen ja huomioiminen suunnittelussa vaatii arkkitehdiltä 
laajaa osaamista ja perehtymistä, jotta hän voi toteuttaa niiden asettamissa reu-
naehdoissa vielä muuntojoustavia tilan ratkaisuja. (Tarpio, 2015, s. 374-375, 
389-401; RT, 2016a, s.3.) 

Myös jo olemassa olevat rakentamisen tavat ja käytännöt, jotka rakennuttajat 
ovat kehittäneet liiketoiminalleen, voivat estää muuntojouston toteutumista, 
koska se vaatisi olemassa oleviin tapoihin muutoksia (RT, 2016a; RT, 2016b). 
Maailmalta ja Suomesta löytyy kuitenkin monia esimerkkikohteita, joissa on 
tavoiteltu muuntojoustavuutta ja toteutettu sitä eri tavoilla (Tarpio, 2015; RT, 
2016a; RT, 2016b). Nämä kohteet voisivat toimia rakennuttajille esimerk-
keinä uusien rakennustapojen ja käytäntöjen kehittämiseksi.
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Krokfors toteaa tutkimuksessaan (2016, s. 87), että minimimääräykset ja 
-ohjeistukset ovat muodostuneet asuinkerrostalorakentamisessa normaaliksi 
asuntosuunnitteluksi. Tämä on seurausta siitä, että asuntotuotannossa tavoi-
tellaan asuinpinta-alan mahdollisimman tehokasta käyttöä, jolloin asuntoja 
voidaan tehdä myytäväksi tai vuokrattavaksi mahdollisimman monta mahdol-
lisimman pienillä kustannuksilla. Tällä tavalla rakennuttaja maksimoi sijoitta-
milleen resursseille mahdollisimman suuren tuoton. (Tarpio, 2015, s. 393-394; 
Krokfors, 2016, s. 87; Krokfors, 2017, s. 380.) Muuntojouston toteuttaminen 
on tilatehokkaan suunnittelun kanssa ristiriidassa, koska jos tehokkaasti suun-
nitellut tilat soveltuvat mitoitukseltaan vain yhdelle toiminnalle, niissä ei ole 
joustavuutta tai varaa muutoksille (Tarpio, 2015, s. 393-394). 

Tässä luvussa esittelin muuntojouston käsitteeseen liittyvää teoriaa pohjaksi 
kanditutkielman teemahaastatteluille. Seuraavassa luvussa kuvaan, kuinka 
toteutin haastattelututkimuksen löytääkseni asiantuntijoiden näkemyksiä tut-
kimusongelmaan.
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Tässä luvussa kuvailen, kuinka suunnittelin ja toteutin kanditutkielman tee-
mahaastattelut. Haastatteluissa kerätyn aineiston, sen analysoinnin ja saadun 
tiedon esittelen vasta seuraavassa luvussa (luku 4). Haastatteluiden tavoitteena 
oli selvittää arkkitehdeiltä ajantasaisia ja käytännön näkemyksiä, kuinka muun-
tojousto toteutuu suunnitteluprosesseissa, sen haasteista ja miten sen toteutu-
mista voitaisiin edistää. Haastatteluaineiston analyysin tavoitteena on vertailla 
haastatteluista saatua tietoa edellisessä luvussa esiteltyyn kirjallisuuteen ja siten 
löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin.  

 
  Haastateltavat arkkitehdit

Saadakseni mahdollisimman laajan ja edustavan haastatteluaineiston, valit-
sin tutkielmaan haastateltavaksi viisi arkkitehtia, joilla on erilaiset taustat ja 
kokemukset arkkitehdin työtehtävistä. Tutkimukseen haastatellut arkkitehdit 
ovat siten: Jussi Ukkonen, Henna Helander, Noora Laak, Asko Takala ja Karin 
Krokfors. Esittelen seuraavaksi, miksi haastattelin erityisesti heitä ja kerron 
heidän taustastaan. 

Sain alun perin idean kanditutkielmaani kuuntelemalla ”Ajatuksia kaupun-
gista” -podcastin asuntosuunnitteluun liittyvää jaksoa, jossa vieraili Jyrki Tar-
pio. Jussi Ukkonen ja Noora Laak toimittavat kyseistä podcastia ja he ovat 
sen avulla herättäneet keskustelua ja ajatuksia arkkitehtuurista. Podcast ei ollut 
ainoa syy, miksi halusin haastatella Jussi Ukkosta ja Noora Laakia, vaan he 
tuovat tutkimukseen asiantuntevaa näkökulmaa omasta kokemuksestaan ark-
kitehteinä. Jussi Ukkonen on tehnyt opiskelujensa aikana myös kanditutkiel-
man muuntojoustoon liittyen ja hän haastatteli tuolloin tutkielmaansa Esko 
Kahria ja Ulpu Tiuria. Jussi Ukkonen on toiminut työurallaan projektiark-
kitehtina tyypillisissä kerrostaloasuntojen suunnittelutehtävissä, suunnitellut 
kokeellisempaa puurakentamista ja toiminut konsulttina kaupunkisuunnitte-

3 Haastattelututkimus
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lumittakaavan tehtävissä. Tutkielman tekohetkellä hän on asemakaava-arkki-
tehtinä Helsingin kaupungilla eli hän tekee asemakaavoja valmistelevaa ja taus-
toittavaa työtä. 

Noora Laak on uransa alussa oleva arkkitehti, jolla on vahva pohja järjestö-
toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tutkielman tekohetkellä 
hän työskentelee Ark-Byroo nimisessä arkkitehtitoimistossa, jossa hänen työ-
tehtävänsä liittyvät kulttuuriympäristöön ja -historiaan. Lisäksi hän vaikuttaa 
kuntapoliitikkona ja vetää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön lauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaostoa. Puolueessaan (Vasemmistoliitto) hän toimii 
asiantuntijana, kun käsitellään rakennus- ja maankäyttölain uudistusta. 

Henna Helanderilla on vaikuttava työkokemus niin asuntosuunnittelusta kuin 
rakennuttamisestakin. Hän on suunnitellut peruskerrostaloista lähtien yhä 
kokeilevampiin konsepteihin kuten muuntojoustava uus-loft -konsepti, josta 
hän ja Jouko Piilola saivat vuoden 1997 asuntoreformikilpailussa palkinnon. 
Hän on työskennellyt rakennuttajana Helsingin asuntotuotantotoimistossa 
(ATT), joka on Suomen suurin asuntorakennuttaja, sekä kehittänyt hanke-
suunnittelupäällikkönä erilaisia konsepteja kuten citytalo- ja studiotalo-kon-
septit. Henna Helander on istunut myös ARA:n johtokunnassa ja on tutkiel-
man tekohetkellä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) puheenjohtaja. 

Asko Takala on pitkän linjan kokenut asuntosuunnittelija, ja Sivén ja Takala 
arkkitehtitoimiston osakas. Hän kertoo ajautuneensa asuntosuunnitteluun, 
koska se kytkeytyy kaikkeen. Asko Takalaa kiinnostaa kaikki erityisempi ja 
asuntosuunnittelun kehittämisen haasteet, mikä motivoi häntä ja suunnittelu-
toimistoaan kehittämään sisältöä. Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy 
tunnetaan vaativien asuinympäristöjen osaajana ja he ovat tehneet monia hoi-
va-asumisen kehityskohteita. Toimiston tavoitteena on luoda arkkitehtuuria, 
joka on kestävää, helppokäyttöistä ja joustaa erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. 
Asko Takalalla on siten tutkielman kannalta arvokasta käytännön kokemusta 
muuntojouston toteuttamisesta asuinkerrostalojen suunnitteluhankkeissa. 

Halusin haastatella Karin Krokforsia tutkielmaan, koska hän on tehnyt väitös-
kirjatyönsä ja siten tutkimustyötä joustavuuteen liittyen. Hänen väitöskirjansa 
(2017) ei käsittele vain muuntojoustavuutta, vaan minkälaista joustavuutta 
pitäisi olla vielä laajemmassa kontekstissa, niin että joustavuus ei kohdentuisi 
vain asunnon tasolle vaan myös rakennukseen, kortteliin ja kaupunginosaan. 
Karin Krokfors on tutkielman tekohetkellä kaupunkisuunnittelun professori 
Aalto-yliopistossa, mutta hänen taustansa on asuntosuunnittelussa. Hän on 
tehnyt suunnittelutoimistonsa kautta Helsingin vanhassa kaupungissa sijait-
sevan kellokas -kokeiluhankkeen, joka tutkii tiettyä tila-ajattelua. Tutkielman 
tekohetkellä Karin Krokforsin suunnittelutoimisto on mukana Helsingin kau-
pungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa hankkeella, joka toteuttaa joustavia 
ratkaisuja hänen väitöskirjatyönsä pohjalta.
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Haastatelluilta arkkitehdeiltä löytyy siten monipuolisesti kokemusta käytän-
nön suunnittelutehtävistä, asuntopolitiikassa vaikuttamisesta, kaavoituksesta, 
tutkimustyöstä ja joustavuuden toteuttamisesta asuinkerrostalohankkeissa. 

Teemahaastattelujen suunnittelu, toteutus ja  
  analysointi

Valmistauduin haastatteluihin tutustumalla Hirsjärven ja Hurmeen (2000) 
kirjoittamaan kirjaan: ”Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-
täntö”, samalla kun luin lähdekirjallisuutta muuntojoustosta ja sen toteu-
tumisesta. Valitsin teoksen, koska se esittelee selkeästi ja perusteellisesti tee-
mahaastattelun toteuttamisen sekä teoriassa että käytännössä, käyttäen myös 
esimerkkejä. Teos antaa myös ohjeita haastatteluaineiston mahdollisimman 
luotettavaan keräämiseen sekä tulosten analysoimiseen.

Hirsjärvi ja Hurme (2000, s. 43-48) erottavat kolme eri haastattelun muotoa: 
lomakehaastatteluun, strukturoimattomaan haastatteluun ja teemahaastatte-
luun. Teemahaastattelu, eli puolistrukturoitu haastattelu, saa nimensäkin siitä, 
että haastattelu perustuu joihinkin etukäteen määritettyihin teemoihin, jotka 
ohjaavat keskustelua. Tällöin haastattelu ei ole yhtä jäykkä kuin lomakehaas-
tattelu, jossa haastateltavan on tyydyttävä vastaamaan lomakkeen asettamissa 
rajoissa. Toisaalta haastattelu ei ole liian avoin ja rönsyilevä kuin strukturoi-
mattomassa haastattelussa, jossa ei ole ennalta määrättyä rakennetta. Teema-
haastattelu antaa haastateltavalle siten mahdollisuuden ohjata keskustelua ja 
haastattelijalle mahdollisuuden esittää täydentäviä kysymyksiä, jotka ilmene-
vät vasta haastattelun aikana. Tämä haastattelutapa vaatii haastattelijalta pereh-
tymistä aiheeseen etukäteen ja hyvää valmistautumista. (Hirsjärvi ja Hurme, 
2000, s. 43-48). 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, s. 102-111) neuvovat määrittelemään tutkimusai-
heeseen liittyvät käsitteet etukäteen ja tarkasti ennen haastattelujen toteutusta, 
koska näin haastattelija voi täsmällisesti vastata kaikille haastateltaville saman 
määritelmän käsitteille. Lisäksi he neuvovat, että haastattelurungon tehtävänä 
on turvata tarvittavan tiedon saanti olemalla riittävän tarkka, mutta jättämällä 
haastattelijalle joustavuutta kysymysten esittämiseen. Haastattelijan tehtävä on 
myös helpottaa tiedon välittämistä ja jäsentämistä, joten haastattelurunko on 
tähän tärkeä työväline. (Hirsjärvi ja Hurme, 2000, s. 102-111.) 

Valmistelemani haastattelurunko (Liite 1.) jakautuu siten kolmeen osaan: 
haastateltavan taustatietojen selvittämiseen, tutkimuksen aiheen esittelyyn ja 
itse keskusteluun eli haastattelun toteutukseen. Kysyin haastateltavilta heidän 
työtaustastaan ja kiinnostuksen kohteista muuntojoustoon liittyen, koska näin 
haastateltavat saivat itse kertoa taustastaan. Vaikka olinkin tutustunut haasta-
teltaviin arkkitehteihin etukäteen pohtiessani, ketä tutkimukseen kannattaisi 
haastatella, esittelyssä tuli paljon laajemmin ja kootummin esiin haastatelta-
vien kokemus. Tutkimuksen aiheen esittelyssä kerroin haastateltaville lyhyesti 

3.2
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tutkimuksen teoriataustasta, tavoitteista, tutkimuskysymyksistä ja määritte-
lin keskeiset käsitteet. Näin varmistin, että kaikki haastateltavat saivat samat 
pohjatiedot keskustelulle ja haastateltavalle muodostui ymmärrys tutkimuk-
sen aiheesta. Keskustelua ohjasi viisi pääteemaa (Liite 1.), joihin valmistelin 
pääkysymykset ja mahdollisia tarkentavia kysymyksiä. Haastattelutilanteessa 
pyrin esittämään tarkentavia lisäkysymyksiä haastateltavan esittämän tiedon 
pohjalta. Suunnittelin kysymysten pääteemat tutkimuskysymysten ja luvun 
2 kirjallisuustutkimuksen perusteella. Valmistelin haastattelurungon pohjalta 
myös pohjan haastattelukutsuille (Liite 2.), josta lähetin haastateltaville ark-
kitehdeille omat henkilökohtaiset versiot. Haastattelukutsujen tavoitteena oli 
antaa saajalle lyhyt esittely tutkimuksesta ja sen aiheesta, ja siten herättää mie-
lenkiinto osallistumaan haastatteluun.  

Lähestyin haastateltavia arkkitehteja sähköpostitse lähettämällä kaikille haas-
tattelukutsun (Liite 2.), jossa esittelin kanditutkielmani aihetta lyhyesti ja ker-
roin, millaisiin tutkimuskysymyksiin olen etsimässä vastauksia. Haastattelut 
toteutettiin vallitsevan koronavirustilanteen aikana etäyhteydellä videopuhelu-
palvelun kautta. Keskustelut kestivät noin tunnin ja videopuhelut nauhoitet-
tiin, jotta pystyin myöhemmin litteroimaan eli kirjoittamaan haastattelut kir-
jalliseksi ja näin varmistin, että tieto välittyisi mahdollisimman luotettavasti. 
Kävin litteroidun haastattelumateriaalin lävitse siten, että tunnistin kaikista 
haastatteluista yhteisiksi nousseita teemoja ja luokittelin siten kerättyä tietoa 
aiheittain. Tämän jälkeen vertailin arkkitehtien näkemyksiä ja miten ne ver-
tautuivat kirjallisuudesta löytämääni tietoon. Vertailin siis eri arkkitehtien väli-
siä näkemyksiä ja tutkin, olivatko ne yhteneviä vai eroavia keskenään ja myös 
kirjallisuudesta löytyvään tietoon verrattuna. Näitä löytöjä käsittelen ja ver-
tailen luvussa 4. Lopuksi palasin tutkimuskysymyksiin ja pyrin tunnistamaan 
haastatteluaineiston läpikäynnistä selkeytyneitä vastauksia niihin. Näitä johto-
päätöksiä esittelen tutkielman lopussa, luvussa 5.



19

Miksi muuntojousto ei sitten käytännössä toteudu asuinkerrostalojen raken-
tamisessa? Miten arkkitehti voi edistää muuntojouston toteutumista? Ovatko 
nykyiset muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot riittäviä ja miten sen 
toteutumista voitaisiin edistää? Näihin kysymyksiin haastatellut arkkitehdit 
antoivat näkökulmia ja vastauksia, joita esittelen seuraavaksi. 

Tässä luvussa esittelen, mitä haastateltujen arkkitehtien teemahaastatteluista 
selvisi eli esittelen haastattelujen tulokset. Vertailen tietoa myös luvussa 2. esi-
tettyyn kirjallisuudesta löytyneeseen teoriaan. Ennen aiheen tarkempaa käsit-
telyä totean, että kaikkien haastatteluiden perusteella muuntojousto toteutuu 
asuinkerrostalojen suunnitteluprosesseissa heikosti ja päätyy valmiisiin koh-
teisiin vain hyvin yksinkertaisina ratkaisuina. Yksinkertaisuus näkyy esimer-
kiksi Krokforsin, Helanderin ja Takalan mukaan siten, että muuntojouston 
ratkaisut ovat asennuslattioita tai kalustamiseen liittyviä valmiita tuotteita, 
jotka luovat hyvin pienimittakaavaista joustavuutta. Haastateltavat olivat 
kaikki sitä mieltä, että muuntojouston toteutuminen olisi tärkeää siltä kan-
nalta, että asuntokanta mukautuisi pitkällä aikavälillä muuttuviin tarpeisiin. 
Uudisrakentamisen pitäisi jo nyt tapahtua joustavasti ja sen pitäisi olla mah-
dollisimman pitkäikäistä, jotta se voisi mukautua vielä nyt ennakoimattomiin 
tarpeisiin tulevaisuudessa. Siten minimoidaan tarve purkaa rakennuksia, kun 
ne eivät palvelekaan uusia ilmeneviä käyttötarkoituksia.

4 Haastattelujen tulokset

”Yhteiskunnan suunta on kestävän kehityksen 
kautta sellainen, että pitää varautua. Seuraava 
askel olisi, että rakentaminen olisi joustavaa.”  
    – Jussi Ukkonen
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Nykyinen tapa rakentaa ei tue  
  muuntojoustavuutta

Kaikissa haastatteluissa ilmeni sama muuntojouston toteutumista estävä 
ongelmakohta: nykyinen tapa rakentaa ja nykyiset yleistyneet rakennusteknii-
kat eivät tue muuntojouston toteutumista. Erityisesti betonielementtiseinillä 
rakentaminen (BES-tekniikka) koetaan hankalaksi, koska asuntoja rajaavat 
betoniseinät ovat kantavia ja niihin on siten vaikeaa tehdä aukkoja kuten ovia 
jälkikäteen. Vanha rakennuskanta on joustanut paremmin, koska tiiliseiniin 
on voinut tehdä helpommin avauksia tarpeen vaatiessa, Helander havainnol-
listaa. Voin siten todeta, että haastatellut arkkitehdit kokevat nykyisen raken-
tamisen tavan joustamattomaksi ja asuinkerrostalojen rakennetta on vaikea 
muokata rakentamisen jälkeen sen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

”Elementtirakentaminen ei ole kehittynyt paljoa, 
sitten kun siirryttiin teolliseen rakentamiseen 
60-luvun jälkeen. Teemme vielä kantavia 
asuntojen välisiä seiniä, joissa rakenteellinen ja 
hallinnollinen raja on sama.”  
    – Karin Krokfors 

4.1

Krokforsin mietteestä ilmenee myös, että asuntojen hallintamuoto myötäilee 
näitä jäykkiä rakentamistapoja. Myös Ukkonen, Takala ja Helander huomaut-
tivat, että yhtiöjärjestyksien rakenne, jossa yhtä asuntoa vastaa aina yhdet osa-
kekirjat, jäykistää mahdollisuutta laajentaa tai pienentää asuntoja. Nykyinen 
tapa rakentaa, ja jopa asumisen ajattelu yksinomaan asuntoihin rajoittuvana 
toimintona, estää muuntojouston toteutumista. 

Haastatellut arkkitehdit ovat siten yhtä mieltä kirjallisuuden kanssa siitä, että 
vakiintuneet toimintatavat ja -käytännöt estävät muuntojouston toteutumista 
ja tarvitaan muutosta, jotta muuntojousto voisi toteutua nykyistä paremmin. 
Kirjallisuuden perusteella muuntojoustoa toteuttavia esimerkkikohteita on jo 
hyvin olemassa, mutta Krokforsin, Takalan ja Helanderin kokemuksen perus-
teella rakennuttajat kaipaavat lisää toimivia pioneerikohteita. Tällaiset hank-
keet madaltaisivat rakennuttajien kynnystä lähteä toteuttamaan muunto-
joustoa ja muuttamaan vakiintuneita rakennustapojaan. Krokfors, Takala ja 
Helander toivoisivat, että pilottihankkeista saataisiin laajempaan rakennustuo-
tantoon yleistyviä tapoja, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Laak painottaa 
myös, että rakennuttajien näkökulmasta on vielä monia avoimia kysymyksiä, 
joihin muotoutuu vastauksia vasta sitten, kun muuntojoustavat ratkaisut ovat 
levinneet laajempaan tuotantoon. Takala toteaa, että pelkkä nykyisten raken-
nustekniikoiden kyseenalaistaminen ei riitä. Sen sijaan hän kehottaa pohti-
maan pidemmälle, miten uudet kehitteillä olevat rakennustekniikat kuten 
puu- ja massiivitiilirakentaminen, voisivat palvella muuntojoustavuutta. 
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Rakennuttajan ei kannata toteuttaa  
  muuntojoustavuutta

Jos nykyinen rakennustapa ei selkeästi tue muuntojoustavuutta, niin herää 
kysymys, miksei nykyistä rakennustapaa sitten muuteta muuntojoustavam-
maksi? Kaikki haastellut arkkitehdit olivat yhtä mieltä siitä, että rakentamisen 
tavan muuttaminen olisi suuri ponnistus rakennuttajilta, ja se vaatisi erityisesti 
taloudellisia resursseja ja riskin ottamista. Monien rakennuttajien tapauksessa 
tämä muutos vaatisi, että he muuttavat tai kehittävät liiketoimintatapansa täy-
sin uudelleen. Takala havainnollisti tätä esimerkillä, jossa arkkitehti on keskus-
tellut rakennuttajan kanssa tekemistään tilallisista muuntojoustoa toteuttavista 
ratkaisuista, ja rakennuttaja ei ole halunnut edes kirjata ratkaisuja, koska ne 
olisivat ongelmallisia esimerkiksi kohteen myyntitilanteessa. Nämä näkökul-
mat kiteytyvät hyvin Laakin sanoihin:

4.2

”Vaikka tiedettäisiin, että rakennuksen elinkaaren 
kannalta on fiksumpaa rakentaa muuntojoustavaa. 
Jos se, joka tekee ratkaisut rakentamisen 
vaiheessa, ei hyödy siitä että rakennus on pitkällä 
aikavälillä joustava, mikä silloin kannustaa 
muuntojouston toteuttamiseen?”     
    – Noora Laak 

Kirjallisuuden perusteella jäi käsitys, että muuntojouston toteuttaminen hyödyn-
täisi kaikkia osapuolia - myös rakennuttajaa. Haastatteluissa selvisi kuitenkin, että 
muuntojouston hyödyt tulevat rakennuttajille välillisesti ja ne ovat vaikeasti tun-
nistettavissa. Vaikka rakennuttajakin viimekädessä hyötyisikin muuntojouston 
toteuttamisesta, sen riskit ja vaatimat resurssit ovat suuremmat. Ukkosen sanat 
havainnollistavat erään rakennuttajan toivetta:

”Rakennusliikkeen näkökulmasta on hyvä, jos 
he voivat tarjota erilaisia asuntoja samassa 
asuinkerrostalokohteessa. Näin syntyisi 
kerrostalon sisällä asuntojakaumaa.”  
    – Jussi Ukkonen

Rakennuttajaa kiinnostaa siis tarjota mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua, jonka 
yksi tapa on tarjota erilaisia kohteita asiakkaille. Kirjallisuuden perusteella muun-
tojousto olisi keino tuottaa näitä erilaisia asumisen vaihtoehtoja, koska muunto-
joustava asunto mukautuisi erilaisiin tarpeisiin. Muuntojouston avulla rakennut-
taja voisi tarjota parempaa asiakaspalvelua. Tässä on ristiriita, koska haastateltujen 
arkkitehtien näkökulmasta rakennuttajien voi olla vaikeaa tunnistaa muuntojous-
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Yksi keino vähentää rakennuttajien riskiä ja siten kannustaa muuntojouston 
toteuttamiseen olisi jonkinlainen kannustejärjestelmä, Helander ehdottaa. 
Krokfors on myös sitä mieltä, että rakennuttajat tarvitsevat enemmän tukea 
tai kannustusta, jonka varassa lähteä mukaan muuntojouston toteuttamiseen. 
Takala ja Krokfors näkevät, että keskikokoisissa rakennusliikkeissä löytyy tuo-
tekehityksestä kiinnostuneita toimijoita, jotka näkevät muuntojouston kehit-
tämisen hankkeissaan mahdollisuutena.   

Pyrkimys tehokkuuteen ei tue  
  muuntojoustavuutta

Kaikki haastattelut tukivat kirjallisuudestakin ilmi tullutta näkökulmaa, että 
muuntojoustavuuden toteuttaminen on ristiriidassa nykyisen asuinkerrostalo-
tuotannon tavoitteiden kanssa.  Nämä tavoitteet tähtäävät rakentamaan asun-
toja minimipinta-alalla ja mahdollisimman tehokkaasti, mikä ei tue muun-
tojoustavuuden tavoitetta luoda pitkällä aikavälillä joustavaa asuntokantaa. 
Ukkosen, Takalan ja Krokforsin haastatteluissa tuli puheeksi, että rakennut-
tajat pyrkivät tehostamaan liiketoimintaansa ja rakentamaan siten helposti 
monistettavia, ylläpidettäviä ja standardoituja asuinkerrostaloja. Rakennuttajat 
ovat optimoineet asuntotuotantotapansa näitä tavoitteita vastaavaksi. Muun-
tojoustavuus, ja erityisesti asuintilojen monikäyttöisyys, kuitenkin suurentavat 
asuinhuoneiston pinta-alaa. Ukkonen painottaa, että tila on myös resurssi ja 
usein ylimääräisen tilan ajatellaan tuovan asumiseen lisää laatua. Muuntojous-
ton toteuttamisessa on myös siten kyse asumisen laadun luomisesta. Takala ja 
Ukkonen ovat sitä mieltä, että asuntoja tuotetaan tavallisesti joko laadun tai 
minimihinnan lähtökohdasta. Näin voin todeta, että erityisesti minimilähtö-
kohtainen rakentaminen ei siten tue muuntojouston toteutumista.

ton tuomia mahdollisuuksia käytännössä ja he eivät voi siten kääntää muuntojous-
tavuutta markkinaedukseen. Takala tunnistaa myös tämän ongelman:

4.3

”Suunnitelmissa ja rakenteellisissa ratkaisuissa 
muuntojousto on ikään kuin sisään rakennettuna, 
enemmän kuin mitä rakennusliikkeet osaavat 
markkinoida. – – Tarvittaisiin tiedon välittymistä 
asukkaallekin, että – hei sinun asuntoon on 
rakennettu tällaisia ominaisuuksia”  
    – Asko Takala
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Tämä ja tehokkuuspyrkimys ovat muokanneet tapaa rakentaa ja tuottaa asuin-
kerrostaloja, mikä vaikeuttaa entisestään rakentamisen tavan muuttamista 
muuntojoustoa tukevaksi. Lisäksi Takala pohti haastattelussa, että pieniäkin 
asuntoja voi kuitenkin tehdä hyvin. Hän suhtautuu siten varovasti minimipin-
ta-alan vaatimuksen nostamiseen. Hän ehdottaisi, että laadun ja muuntojous-
tavuuden toteutumisen turvaamiseksi voisi asettaa asuinhuoneille toiminnal-
lisia minimivaatimuksia. Asumisen laatu ja muuntojoustavuus ovat kuitenkin 
vaikeasti mitattavia ilmiöitä, mikä vaikeuttaa vaatimusten asettamista.

Muuntojoustoa on toteutettava koko  
  suunnitteluhankkeessa

Kirjallisuuden perusteella muuntojoustavuutta on toteutettava koko suunnit-
teluhankkeessa, jotta se toteutuisi. Haastattelut tukivat tätä väitettä. Kysyes-
säni arkkitehdin keinoista vaikuttaa muuntojouston toteutumiseen suunnit-
telutehtävissä haastatellut arkkitehdit kokivat, että arkkitehdin vaikutuskeinot 
ovat lähinnä tilallisia. Takala kuvaili, että arkkitehdin tehtävä on myös kyseen-
alaistaa ratkaisujen joustavuus erilaisiin asumisen tilanteisiin, ja kertoa eri vaih-
toehdoista rakennuttajalle. Krokforsin muuntojoustava Kehittyvä kerrostalo 
-hankeen projekti, on myös vaatinut paljon yhteistyötä arkkitehdin ja raken-
nuttajan välillä. Voin siten todeta, että arkkitehdin ja rakennuttajan välinen 
yhteistyö on muuntojouston toteutumisen kannalta oleellista. Ei riitä, että 
vain arkkitehdillä olisi tahto toteuttaa muuntojoustavuutta. Kirjallisuus tukee 
myös tätä havaintoa.

”Esimerkiksi ARA:n käynnistysavustus on 
asuntokohtainen ja rasitteet kuten autopaikat 
eivät ole asuntokohtaisia, vaan ne ovat sidottuja 
kerrosalaan.  Maankäytön ja liikenteen 
sopimuksessa (MAL), mihin perustuen valtio 
antaa rahaa kunnille, lasketaan vain asuntoja. 
Politiikassa on tapana laskea asuntoja. Keinot 
suosivat pienten asuntojen rakentamista ja ei ole 
kysymystä siitä, mitä näille asunnoille tapahtuu 
myöhemmin.”     
    – Henna Helander

Helander huomauttaa, että nykyiset asuntorakentamisen ohjauksen keinot 
kannustavat pienien asuntojen rakentamiseen: 

4.4
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Krokfors on kysyttäessä suoraan sitä mieltä, että nykyiset ohjauksen keinot 
eivät riitä muuntojouston toteutumiseen:

”En usko, että yhtäkkiä pakotettaisiin 
rakentamaan muuntojoustavasti. Vaikka tavallaan 
se voisi olla järkevää. Se on niin kaukana ja 
tekninen kysymys. Mikä olisi se taho, ryhmä tai 
yhteiskunnallinen toimija, joka tarttuisi siihen, 
että tässä on nyt suuri epäkohta?”  
    – Jussi Ukkonen

Myös Takala, Laak ja Helander näkevät, että muuntojousto ei toteudu laajasti, 
ellei sitä edellytetä esimerkiksi lainsäädännön avulla. Maata omistavilla kun-
nilla ja kaupungeilla, kuten Helsingillä, on merkittävä mahdollisuus ohjata 
asuntojen tuotantoa, toteavat Laak ja Krokfors. Kunnat ja kaupungit voisi-
vat edellyttää muuntojoustavia ratkaisuja, jolloin suunnitteluhankkeessa olisi 
pakko ottaa muuntojoustavuus huomioon, jotta saisi tontin hankkeelle. Ukko-
nen esitti lainsäädännön muuttamista haastavan näkökulman:

” Muuntojoustoa ei tehdä, ellei sitä edellytetä. 
Ei riitä, että asemakaavassa on toive tai että 
muuntojouston toteutuminen jää RT-kortin 
tai ARA:n suunnitteluoppaiden kehotukseksi. 
Rakennustapa on niin läpitunkeva, että 
muuntojoustavat kohteet jäävät marginaaliin koko 
rakentamisesta. Rakennustavasta on muodostunut 
yleisesti ymmärretty totuus, paradigma, jota on 
hyvin vaikea muuttaa. Näen, että esimerkiksi 
ympäristöministeriöllä on tärkeä rooli siinä, 
että muuntojoustoa voitaisiin alkaa kestävyyden 
kannalta edellyttää.”  
    – Karin Krokfors

Näkökulma osoittaa myös, kuinka vakiintunut ja vaikea muuttaa nykyinen 
rakennustapa on. Laak tunnistaa myös ongelman, että vaikka olisi helppoa ja 
ristiriidatonta todeta muuntojouston toteutumisen tarpeellisuus, ratkaisujen 
löytäminen on haastavampaa. Aihe jakaisi mielipiteitä ja näkemyksiä poliitti-
sessa spektrissä, Laak jatkaa. Voin siten päätellä, että muuntojoustavuudesta on 
tarvetta keskustella, mistä päästään seuraavan alaluvun havaintoihin. 
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4.5 Muuntojouston käsitteen monimuotoisuus  
  luo haasteita

Luvussa 2 esitelty RT-kortin esittelemä määritelmä muuntojoustolle kuvaa 
jo käsitteen monimuotoisuutta – muuntojousto voi olla kaupunkirakenteen, 
rakennuksen, asunnon tai huonetilan muuntautumiskykyä. Sama ilmeni myös 
haastatteluissa, koska keskustelua syntyi aina asuinhuoneen kiintokalustei-
den joustavuudesta kerrostalojen erilaisiin typologioihin kaupunkirakenteessa. 
Jussi Ukkonen korostaa haastattelussa tutkimustyön merkitystä ja toteaa, että 
sen ansiosta meillä on käsitteet, joilla keskustella ja jotka mahdollistavat nyky-
järjestelmän kritisoinnin. Vaikka RT-kortit ja erityisesti Tarpion väitöskirja 
(2015) ovat luoneet määritelmiä muuntojouston käsitteille, muuntojousta-
vuutta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta ja muuntojoustavuus käsitetään 
eri tavoin. Esimerkiksi Krokfors kertoi haastattelussa, ja viittaa myös väitös-
kirjaansa (2017), että hän mieltää monikäyttöisyyden pääkäsitteeksi muunto-
joustavuuden sijasta, ja siten muuntojoustavuus edesauttaa monikäyttöisyyden 
toteutumista. 

Krokfors näkee myös, että muuntojouston vieminen lainsäädäntöön edellyt-
täisi ilmiön mitattavuutta. Hän ja Takala havainnollistavat ongelmaa kysy-
mällä, miten tunnistetaan, onko muuntojousto toteutunut rakennushank-
keessa hyvin? Vastaavasti, miten määritellään muuntojouston tavoitteet? 
Krokfors kehitti väitöskirjassaan (2017, s. 340–343) yhden mahdollisen tavan 
arvioida ja laskea muuntojoustoa. 

Ukkonen pohtii muuntojouston toteutumista ohjaavista keinoista vielä seu-
raavaa:

”Muuntojouston säätelykin on tavallaan aika 
hampaatonta, koska muuntojoustoa voidaan 
mahdollistaa muiden keinojen, kuten esimerkiksi 
esteettömyysvaatimusten, kautta.”     
    – Jussi Ukkonen

Esteettömyyden yhteys muuntojoustavuuteen tulee esille muissakin haastatte-
luissa, kuten Takalan haastattelussa. Hän havainnollistaa, että esteettömät rat-
kaisut kulkuväylissä ja märkätiloissa lisäävät asumisen laatua kaikille. Kuten jo 
aikaisemmassa luvussa 4.3. mainitsin, Takala pohti toiminnallisten minimien 
asettamisen mahdollisuutta myös asuinhuoneille. Tätä kuitenkin hankaloittaa 
myös laadun ja muuntojouston mittaamisen vaikeus. Totean siten, että muun-
tojouston käsite on monimuotoinen ja se linkittyy muihin ilmiöihin ja käsit-
teisiin kuten esteettömyyteen, kestävyyteen ja asumisen laatuun. Tämä tekee 
muuntojouston toteuttamisen arvioinnista ja hallitsemisesta haastavaa, mikä 
taas hankaloittaa muuntojouston toteutumista ohjaavien keinojen asettamista. 
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Tämän kanditutkielman tavoitteena oli tutkia, kuinka muuntojousto toteutuu 
asuinkerrostalojen suunnitteluprosesseissa ja miten sen toteutumista ohjataan. 
Erityisesti, tavoitteena oli tutkia haastattelujen avulla, miten arkkitehti voi 
käytännössä vaikuttaa muuntojouston toteutumiseen, kuinka hyvin ohjauk-
sen keinot tukevat muuntojouston toteutumista ja miten sitä voitaisiin edis-
tää. Haastattelin tutkielmaa varten viittä eri arkkitehtia, joiden näkemyksiä 
ja vastauksia vertailin kirjallisuudesta löytyvään tietoon. Tässä luvussa kokoan 
keskeisimmät löydökseni ja pohdin niiden merkitystä yhteiskunnan, asuinker-
rostalojen suunnittelun ja arkkitehdin työn kannalta. 

Muuntojouston toteutuminen ja sen  
  ohjauskeinot

Tutkimani kirjallisuus- ja haastatteluaineiston pohjalta on selvää, että muunto-
joustavuus ei vielä toteudu laajasti asuinkerrostalojen rakentamisessa ja suun-
nittelussa. Muuntojoustavuutta toteuttavat hankkeet ovat vielä kokeiluasteella 
ja jo olemassa olevat yleisemmät sovellukset toteuttavat muuntojoustavuutta 
pienessä mittakaavassa, mitkä tuottaa vain alkeellista joustavuutta. Kandidaa-
tintyön keskeisin johtopäätös on, että muuntojouston ohjauksen keinot eivät 
ole nykyisellään riittäviä tukemaan muuntojouston toteutumista. Tämä ilme-
nee siitä, että nykyinen tapa rakentaa asuinkerrostaloja ei tue muuntojousta-
vuutta ja sitä on hyvin hankala muuttaa. Rakennuttajien ja rakennusliikkeiden 
toimintatapojen pitäisi muuttua muuntojoustavuutta tukevaksi, mikä vaatisi 
heiltä resursseja ja riskin ottamista. Niinpä muuntojoustavat rakennushank-
keet eivät ole heille kannattavia tai riittävän houkuttelevia. Rakennuttajat eivät 
siten toteuta muuntojoustavia ratkaisuja, ellei niitä heiltä lainsäädännöllä edel-
lytetä tai siihen kannusteta tavalla, joka vähentäisi taloudellisia riskejä. 

5 Johtopäätökset

5.1
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Nykyiset ohjauksen keinot eivät edellytä muuntojouston toteuttamista. Ne 
kyllä kehottavat ja kannustavat toteuttamaan muuntojoustoa kuvaamalla esi-
merkkikohteita ja muuntojouston etuja, mutta eivät tarjoa konkreettisia kei-
noja riskien vähentämiseksi. Esimerkiksi muuntojoustavuutta käsittelevät 
RT-kortit esittelevät suunnittelijalle tilallisia keinoja, mutta eivät esittele käy-
tännön kehityskeinoja rakennuttajille. Kaupungeilla ja kunnilla olisi maan-
omistajina mahdollisuus luovuttaa tontteja vain hankkeille, jotka toteuttavat 
muuntojoustavuutta. Tämä vaatisi kuitenkin, että muuntojouston tavoite-
taso pystytään määrittämään ja toteutunutta muuntojoustavuutta pystyttäi-
siin arvioimaan. Myös muuntojouston tavoitteen vieminen lainsäädäntöön 
ja määräyksiin edellyttäisi muuntojouston ilmiön mitattavuutta. Karin  
Krokfors kehitti väitöskirjatutkimuksessaan joustavuuden toteutumisen arvi-
ointia, mutta menetelmän käytännön sovellukset ovat vielä kehitteillä. 

Sen lisäksi, että nykyiset ohjauskeinot eivät ole riittäviä, ne voivat jopa estää 
muuntojouston toteutumista. Nykyiset ohjauksen tavat tukevat minimira-
kentamista, mikä ei tue muuntojoustavuutta, koska monikäyttöiset ratkai-
sut tarvitsevat tilaa. Nykyiset rakentamisen tavat ja käytänteet pyrkivät myös 
tehokkuuteen, mikä ei tue muuntojoustavuutta. Yksi mahdollinen ohjaus-
keinojen kehitysidea voisi olla toiminnallisten minimivaatimusten asettami-
nen myös asuintiloille. Mallia voisi ottaa esteettömyyttä tukevista keinoista, 
mutta haasteena on jälleen näiden toimintojen mitattavuus ja yleistäminen. 
Tarvitaan siten jatkotutkimusta ja muuntojoustavien ratkaisujen yleistymistä, 
jotta muuntojoustavuus kehittyisi olennaisemmaksi osaksi asuinkerrostalojen 
rakennustapaa. Mallia voitaisiin ottaa myös vanhemmasta asuntotuotannosta, 
jossa ei ole käytetty jäykkää betoniseinäelementtitekniikkaa.

Arkkitehdin rooli muuntojouston  
  toteuttamisessa

Tutkimani aineiston perusteella arkkitehdin keinot toteuttaa muuntojousta-
vuutta asuinkerrostalojen suunnitteluprosesseissa liittyvät pääasiassa tilalli-
siin keinoihin. Rakennushankkeessa arkkitehtisuunnittelija tutkii ja kehittää 
joustavuutta tuottavat tilalliset ratkaisut ja tuo eri vaihtoehtoja esiin hankkeen 
rakennuttajalle, tilaajalle tai asukkaalle tilanteen mukaan. Vaikka arkkitehdin 
keinot toteuttaa muuntojoustoa vaikuttavat rajallisilta, on tärkeää, että ark-
kitehdit kyseenalaistavat asuinkerrostalojen tilallisten ja rakenteellisten rat-
kaisujen mukautumisen tuleviin asumisen tarpeisiin. Eikä vain ennakoitaviin 
tarpeisiin, vaan myös ennakoimattomiin tarpeisiin, koska ei ole mahdollista 
ennustaa asumisen tarpeita ja niiden kehitystä vuosikymmenien päähän. Ark-
kitehti voi kuitenkin tavoitella tiivistä yhteistyötä rakennuttajan kanssa ja pyr-
kiä yhdessä kehittämään joustavampia tapoja rakentaa ja korostaa siten jous-
tavien rakenteellisten ratkaisujen tärkeyttä. Tutkimuksen perusteella olen sitä 

5.2
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mieltä, että arkkitehdeillä voisi olla suuri merkitys muuntojouston toteuttami-
sen parantamisessa jo osallistumalla keskusteluun ja kyseenalaistamalla nykyi-
set käytännöt. Jotta ohjauskeinoihin kuten lainsäädäntöön ja määräyksiin 
saataisiin muutoksia tulevaisuudessa, täytyy jonkun pyrkiä aktiivisesti aiheut-
tamaan muutosta. Arkkitehti voi ja hänen kannattaa tuoda siten asiantunti-
juutensa esiin ja kannustaa muuntojouston tuomista päätöksentekoon osallis-
tumalla keskusteluun esimerkiksi politiikassa sekä työtehtävissään asiakkaiden, 
rakennuttajien ja tilaajien kanssa. Nykyisen rakentamisen tavan muuttaminen 
on hyvin haastava ja pitkä tehtävä, joka ei tapahdu nopeasti. Kuitenkin luo-
malla muutokselle painetta esimerkiksi kehittämällä ohjauksen keinoja, sitä 
voitaisiin nopeuttaa. 

Tulosten merkitys, soveltuvuus ja  
  jatkotutkimuksen tarve

On yleisesti tiedostettua, että nykyinen luonnon resurssien kuluttamisen ja 
ylikäytön tavat eivät ole kestäviä. Muuntojoustavuuden toteuttaminen raken-
tamisessa parantaisi materiaalitehokkuutta, koska tarve purkaa rakennuksia 
vähenisi, sillä ne kykenisivät mukautumaan muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta 
ajankohtainen tavoite on rakentaa enemmän ja tiiviimmin jo rakennetuille 
alueille, joten muuntojoustavuus ei välttämättä vastaisi tähän tarpeeseen nyt, 
mutta voisi tehdä sitä tulevaisuudessa. Ehkä vastaavat purkuaallot voitaisiin 
estää suunnittelemalla tämän päivän uudisrakentaminen joustavasti, mikä 
mahdollistaisi myös asumisen tiivistämisen tai väljentämisen. Nykyinen tapa 
rakentaa pienempiä asuntoja ja pyrkimys tehokkuuteen huolestuttavat, koska 
miten voidaan varmistaa, että rakennuskanta on myös sosiaalisesti kestävää 
tulevaisuudessa. Muuntojouston toteuttaminen lisäisi siten asumisen laatua ja 
asukkaan vaikutusmahdollisuutta omaan asuinympäristöönsä. Muuntojous-
ton tärkeyttä on helppo perustella, mutta sen toteuttamisen tapa ja saaminen 
laaja-alaiseksi käytännöksi asuinkerrostalojen rakentamisessa on haastavaa.

Tämä tutkielma ottaa osaa keskusteluun muuntojoustavuudesta osoittamalla, 
että nykyiset ohjauksen keinot eivät tue muuntojoustavuuden laaja-alaista 
toteutumista asuinkerrostalojen rakentamisessa ja suunnittelussa. Ohjausten 
keinojen kehitysmahdollisuuksien ja erityisesti niiden vaikutusten tutkimi-
nen vaatii vielä lisätutkimusta. Myös muuntojouston ilmiö ja käsitteet vaativat 
lisätutkimusta ja vakiintumista laaja-alaiseen käyttöön, koska muuntojousta-
vuutta on vielä vaikea tarkastella täsmällisesti mittaamalla. Ehkä pitkäaikai-
sesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltaisiin miten suunnittelun aikana kehite-
tyt muuntojouston ratkaisut toimivat rakennuksen koko elinkaaren aikana, 
voisi olla hyötyä myös mittauskeinojen kehittämiseen. Mittauskeinot voisi-
vat olla esimerkiksi laadullisia ja kuvailevia, joille määrättäisiin tietty numee-
rinen asteikko. Ensin on kuitenkin pystyttävä tunnistamaan, mikä on hyvä tai 
heikko joustavuuden ratkaisu, mikä vaatii pitkäaikaista tutkimusta ratkaisujen 
käytännön toimivuudesta. 

5.3
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Haastattelin tutkielmaa varten viittä eri arkkitehtiä, joilla on erilaiset työtaus-
tat ja kokemukset urallaan, joten kerätty aineisto antaa kattavan katsauksen 
arkkitehdin ammattikunnan näkökulmaan aiheesta. On kuitenkin huomat-
tava, että en haastatellut rakennusliikkeiden edustajia, lainsäätäjiä tai päättäjiä, 
joiden näkökulmasta löytyisi varmasti uusia lähestymistapoja, jotka ovat jää-
neet tässä työssä huomioimatta. 

Tämä kanditutkielma onnistuu tunnistamaan joitakin muuntojouston 
toteuttamiseen liittyviä haasteita, mutta se pyrkii vasta avaamaan keskuste-
lua. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, miten arkkitehdit voivat edistää 
muuntojouston toteutumista kerrostalojen suunnitteluprosesseissa? Toinen 
kysymykseni oli, ovatko nykyiset muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot 
riittäviä ja miten sen toteutumista voitaisiin edistää asuinkerrostalojen suun-
nittelussa? Vastaukseni molempiin kysymyksiin on lyhyesti, että tarvitaan vielä 
lisää tutkimusta ja siten joustavuuden käsitteiden sekä ilmiön vakiintumista 
käytäntöön. Tutkielman teossa erityinen haaste on ollut muuntojoustavuuden 
käsitteen ja ilmiön monimuotoisuus. Muuntojoustavuutta voidaan lähestyä 
monella eri tavalla ja siten ilmiö voidaan käsittää myös monella eri tavalla. 
Haastattelujen tukena toiminut haastattelurunko auttoi oleellisesti tehtävässä 
ohjata ja luoda käsitteellinen pohja keskustelulle. On kuitenkin muistettava, 
että jokaisella haastateltavalla on omat kokemuksensa ja lähestymistapansa 
muuntojoustavuuteen. 

Muuntojouston rooli ja toteutuminen tulevaisuudessa on vielä pitkälti epä-
selvää. Kun pohditaan muuntojouston tuomia mahdollisuuksia, tulisi mieles-
täni arvioida joustavuuden tuomia etuja ja vaikutuksia koko yhteiskunnalle. 
Niitä täytyy verrata muuntojouston toteuttamiseen vaadittaviin resursseihin, 
riskeihin ja tarpeeseen sietää epävarmuutta, mikä kohdistuu erityisesti raken-
nuttajiin. Vain tunnistamalla ja tiedostamalla nämä tekijät, voidaan muunto-
jouston toteuttamiseksi tehdä perusteltuja päätöksiä. Korostan, että mielestäni 
muuntojoustosta ei kuitenkaan saa muodostua itseisarvo, vaan joustavuuden 
tavoitteet on oltava selkeät, jotta niihin voidaan myös pyrkiä. Arkkitehdillä on 
siis keskeinen rooli muuntojouston toteuttamisessa ja siitä keskustelemisessa. 
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Liitteet
 

Liite 1. Haastattelurunko

Alkuun esittele itsesi, haastattelun tarkoitus ja varmista, että haastateltavalle 
sopii keskustelun nauhoitus.  
Kysy haastateltavan perustiedot ja tausta: 
Nimi, työtaustaa, relevantti kokemus ja erikoisosaaminen tai kiinnostus

Esittele haastateltavalle tutkimuksen aihe, tavoitteet ja keskeisimmät käsitteet: 
Suunnittelemalla kerrostaloasuntoja muuntojoustavaksi, voidaan varautua 
ennakoimattomiin muutoksiin ja siten luoda kestävämpää ympäristöä, joka 
palvelee erilaisten asukkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa. Kannustusta ja 
ohjausta muuntojouston toteuttamiseen löytyy RT-kortistosta, suunnitte-
luoppaista ja säädöksistä, mutta kirjallisuuden perusteella muuntojousto ei 
vielä toteudu laajasti asuinkerrostalojen rakennushankkeissa. 

Kanditutkielman tavoitteena on löytää vastauksia seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin: 
 Miten arkkitehti voi edistää muuntojouston toteutumista  
 kerrostaloasuntojen suunnitteluprosesseissa? 
 Ovatko nykyiset muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot  
 riittäviä? 
 Miten muuntojouston toteutumista voitaisiin edistää  
 kerrostaloasuntojen suunnittelussa?

RT-kortin määritelmä muuntojoustolle: Muuntojousto tarkoittaa kaupunki-
rakenteen, rakennuksen, asunnon tai huonetilan mukautumiskykyä erilaisiin 
käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin.

Kanditutkielman tavoitteiden pohjalta olen määritellyt muuntojoustavuuden 
seuraavasti: Muuntojoustavuus tarkoittaa siten tässä yhteydessä valmiin asuin-
kerrostalon kykyä mukautua erilaisiin ja muuttuviin asumisen tarpeisiin.

Tutkimus keskittyy siten asuinkerrostalojen muuntojoustavuuteen. Työssäni 
haluan korostaa erilaisiin asukkaiden tarpeisiin mukautumista, koska onhan 
asuntosuunnittelussa kyse asuntojen suunnittelusta niiden käyttäjille eli asuk-
kaalle. 

Muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot:  
 RT-kortit ja muut suunnitteluoppaat kuten ARA 
 Ympäristöministeriön asettamat rakennusmääräykset – nämä  
 perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin 
 Kaavoitus
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Keskustelua jäsentävät viisi teemaa ja pääkysymykset:

Muuntojouston toteuttamisen merkitys 
 1. Kuinka tärkeänä pidät muuntojouston toteutumista kerrostalo 
 asuntojen suunnittelussa?

Muuntojouston toteutuminen 
 2. Miten muuntojousto toteutuu mielestäsi kerrostaloasuntojen  
 suunnittelussa? Miksi, voitko kertoa mahdollisia syitä tähän?

Arkkitehdin rooli muuntojouston toteutumisessa 
 3. Millaisissa suunnittelutehtävissä olet törmännyt muuntojoustoon  
 ja siten asuntojen mukautumiseen erilaisiin ja muuttuviin  
 asukkaiden tarpeisiin?

 Kuinka olet voinut arkkitehtinä vaikuttaa muuntojouston toteutu  
 miseen näissä suunnittelutehtävissä? 
  Jos et, niin mikä esti muuntojouston toteutumista? 
  Jos kyllä, niin mikä edisti/mahdollisti muuntojouston  
  toteutumista?

Muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot 
 4. Ovatko nykyiset muuntojouston toteutumista ohjaavat keinot,  
 kuten rakentamismääräykset ja suunnitteluohjeet mielestäsi riittäviä  
 tukemaan muuntojouston toteutumista?

 Miten muuntojouston toteutumista voitaisiin edistää?

Muuntojouston tulevaisuus ja merkitys 
 5. Miten näet muuntojouston tulevaisuudessa? 
 Muuntojouston rooli kestävän rakennetun ympäristön luomisessa?

Lisäkeskustelun aihe: 
Asuntopolitiikka ja muuntojoustavuus 
 6. Miten asuntopolitiikalla voitaisiin edistää muuntojouston  
 toteutumista kerrostaloasuntojen suunnittelussa?

Kiitä haastattelusta ja kysy voinko olla yhteydessä sähköpostitse, jos mieleen 
tulee tarkennusta kaipaavia kohtia. 
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Liite 2. Haastattelukutsu

Puhuttele aluksi haastateltavaa ja kerro, miksi haluat haastatella häntä. 

Esittely kanditutkielman aiheesta:

Suomalaisten yleisin asumismuoto on kerrostalo: vuonna 2011 44 % koko 
Suomen asuntokannasta oli kerrostaloasuntoja ja Helsingissä 86 % asunnoista 
on kerrostaloissa. Asukkaan toiveet ja tarpeet helposti unohtuvat, kun asun-
toja rakennetaan anonyymille keskivertoasukkaalle, ja kun asuntotuotannossa 
korostuu tehokkuus sekä resurssien optimointi. Asukkaan tarpeet myös muut-
tuvat, mikä edellyttäisi asunnolta kykyä joustaa uusiin elämän tilanteisiin. 
Suunnittelemalla kerrostaloasuntoja muuntojoustavaksi, voidaan varautua 
ennakoimattomiin muutoksiin ja siten luoda kestävämpää ympäristöä, joka 
palvelee erilaisten asukkaiden tarpeita myös tulevaisuudessa. 

Muuntojouston lisääminen hyödyttäisi kaikkia osapuolia - yhteiskuntaa, 
rakennuttajaa, omistajaa ja asukasta – mutta kaatuuko vastuu muuntojouston 
toteuttamisesta suunnittelijan harteille? Kannustusta ja ohjausta muuntojous-
ton toteuttamiseen löytyy RT-kortistosta, suunnitteluoppaista ja säädöksistä, 
mutta riittääkö tämä? Kuinka hyvät edellytykset muuntojouston toteutumi-
selle on käytännössä? Miten muuntojouston toteutumista ja varautumista ker-
rostaloasukkaiden muuttuviin tarpeisiin voitaisiin edistää? 

Etsin näihin kysymyksiin vastauksia kandidaatin tutkielmassani, jota teen  
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle. Toteutan tutkimuksen kirjalli-
suuskatsauksena ja teemahaastatteluilla, jotka ovat vapaamuotoisia keskuste-
luja, joiden rungon olen valmistellut etukäteen. Haastattelu kestäisi noin tun-
nin ja tehtäisiin etänä videopuhelun kautta, jonka nauhoitan tiedon oikean 
välittymisen turvaamiseksi. Haastattelut toteutetaan viikoilla 40-43 eli 28.9.-
23.10.2020 välillä, sinulle sopivana aikana.

Toivottavasti saisin haastatella sinua!

Ystävällisin terveisin, 
Emmy Hedin 
Tekniikan kandidaatti 2017 ja arkkitehtiylioppilas vuosikurssia 2018 
emmy.hedin@aalto.fi






