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Suomessa puretaan tällä hetkellä paljon nuoria, mahdollisen elinkaarensa keskivaiheilla olevia rakennuksia. 
Rakennusten purkaminen ja korvaaminen uusilla rakennuksilla ei ole kestävän kehityksen mukaista. Tässä 
kandidaatintutkielmassa tutkitaan olemassa olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia asunnoiksi 
keinona pidentää rakennusten todellisia elinkaaria. Tutkielmassa selvitetään myös, millaisiin muihin kau-
punkiympäristöä koskeviin kysymyksiin käyttötarkoituksen muutoksilla voidaan vastata. Lisäksi kartoite-
taan niitä haasteita, joita muutosprosessissa tulee vastaan. Tutkimusmetodina on käytetty pääosin kirjalli-
suustutkimusta, jonka lisäksi on haastateltu kantakaupungista vastaavaa rakennusvalvonnan edustajaa sekä 
kaavoittajaa. 
 
Aiheen on rajattu koskemaan erityisesti olemassa olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia asuin-
käyttöön Helsingin kantakaupungissa. Ilmiö on ajankohtainen Helsingissä, sillä kaupungin poikkeuksellinen 
asema Suomen tärkeimpänä keskuksena tekee siitä yhteiskunnallisten muutosten päänäyttämön. Helsingin 
kantakaupungissa paine toimivan, tiiviin ja tehokkaan kaupunkirakenteen kehittämiseen on suurinta ja varaa 
vajaakäytölle on vähiten.  
 
Käyttötarkoituksen muutosten ansiosta rakennukset voivat pysyä käytössä pidempään, mikä on olennaista 
niiden mahdollisimman pitkien elinkaarien ja sen myötä resurssien järkevän käytön kannalta. Lisäksi raken-
nusten säilyminen tekee kaupunkiympäristöstä kerrostuneen ja mielenkiintoisen. Käyttötarkoituksen muu-
tosten mahdollisuutena on myös asuntojen lisääminen kantakaupungin alueelle, missä niiden kysyntä on eri-
tyisen suurta. Kantakaupungissa sijaitsevista asunnoista saatava korkea tuotto onkin lisännyt kiinteistön-
omistajien halukkuutta muuttaa omistamiaan toimitiloja asunnoiksi. 
 
Toisaalta haasteena on se, että asuntojen lisääminen käyttötarkoituksen muutoksilla syrjäyttää aina raken-
nuksen mahdollisen muun käyttäjän. Helsingin keskusta on koko Suomen merkittävin työpaikkakeskittymä, 
jonka elinvoimaisuudesta ja toimintojen monipuolisuudesta halutaan pitää kiinni. Sen vuoksi toimitilojen 
muuttaminen asunnoiksi ei useissa tapauksissa ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi käyttötarkoituksen muu-
toksiin liittyy monia teknisiä, taloudellisia ja rakennussuojelullisia haasteita, jotka tekevät niiden toteuttami-
sen monimutkaiseksi.  
 
Tarkastelussa selvisi, että käyttötarkoituksen muutosten kompleksisuus vaatii jokaisen rakennuksen 
tapauskohtaisen tarkastelun toiminnallisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ekologisesta 
näkökulmasta käyttötarkoituksen muutokset ovat sen sijaan aina uudisrakentamista parempi 
vaihtoehto. Mikäli siis halutaan kehittää kaupunkia kestävän kehityksen mukaisesti, tulisi rakennusten 
käyttötarkoituksen muutoksia suosia uudisrakentamisen sijaan. Lisäksi tarkastelussa selvisi, että osaamista 
tarvittaisiin lisää teknisten, taloudellisten ja rakennussuojelullisten haasteiden ratkaisemiseen muutosrakenta-
misessa. 
Avainsanat  käyttötarkoituksen muutos, muutosrakentaminen, kaupunkikehitys, ekologisuus 
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ekologisesti kestämätöntä ja rakennuskan-
taa köyhdyttävää. 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen 
käyttötarkoituksen muutosta vaihtoehtona 
rakennusten purkamiselle. Rakennusten 
säilymisen elinehto on, että ne pysyvät 
käytössä. Kun yhteiskunta ja sen rakenteet 
muuttuvat, myös sen osapuolten tarpeet 
erilaisille tiloille muuttuvat. Esimerkiksi 
teknologian kehitys muuttaa yhteiskuntaa 
nopeasti mutta epälineaarisesti (Valtioneu-
voston kanslia, ei pvm.),  minkä takia sen 
vaikutuksia tilatarpeiden muutoksiin on 
vaikea ennakoida. Tarve uusille tiloille voi 
syntyä äkillisesti.  Mikäli tilatarpeiden muu-

Helsingissä puretaan nyt ennätysmäärä 
nuoria rakennuksia: julkisten rakennusten 
keskimääräinen purkuikä on Suomessa 40 
vuotta (Huuhka & Lahdensivu, 2016 s. 25). 
Luku on hurja, rakennusten elinkaarten ol-
lessa puolta lyhyempiä kuin suomalaisten 
elinajanodote. Peruskorjausikään tullessaan 
rakennukset todetaan nykyiseen tarpee-
seen sopimattomiksi ja suureen korjaustyö-
hön investoimista ei pidetä kannattavana, 
koska tiloille ei ole kysyntää. Purettujen ra-
kennusten tilalle rakennetaan uusia raken-
nuksia, joiden tavoitteellinen käyttöikä, ei 
myöskään usein kuin 50 vuotta (Suomen ra-
kennusinsinöörien liitto, 2013). Purkaminen 
ja vanhaa korvaava uuden rakentaminen on 

1. Johdanto 
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tokseen pyritään vastaamaan uudella ra-
kentamisella, saattaa vanhojen toimitiojen 
houkuttelevuus  laskea. Usein ne jäävät 
jopa tarpeettomiksi – Helsingissä noin 15 
prosenttia toimitiloista oli tyhjillään vuonna 
2019 (Kaleva ym., 2019, s. 12). Selvitän, 
miten tilanne heijastuu kantakaupunkiin ja 
mikä rooli käyttötarkoituksen muutoksilla 
voisi olla purkamistarpeen vähentämisessä 
siellä.  
 
Tavoitteenani on tutkia, käyttötarkoituksen 
muutosten potentiaalia kaupungin kestä-
vän kehityksen kannalta. Selvitän käyttö-
tarkoituksen muutosten mahdollisuuksia 
ehkäistä purkujätteen syntymistä ja säästää 
uuteen rakentamiseen tarvittavia materiaa-
leja sekä välttyä näiden kuljetuksista synty-
viltä päästöiltä.

Tutkin myös, millaisia ympäristöjä käyttötar-
koituksen muutosten avulla voidaan saavut-
taa. Tarkastelen käyttötarkoituksen muutos-
ten vaikutuksia kaupunkikuvaan ja selvitän, 
mikä merkitys rakennusten säästämisellä on  
kulttuurihistoriamme kannalta. 

Helsinki kasvaa nopeasti: tästä päivästä 
2030-luvulle tultaessa kaupunkiin ennuste-
taan muuttavan noin 6700 uutta asukasta 
vuosittain (Kaasila ym., 2019) ja uusia asun-

toja tarvitaan lisää. Uusien asuinalueiden 
lisäksi keskusta-asumisen mahdollisuuksia 
on kasvatettava mahdollisuuksien mukaan. 

Koska Helsingin kantakaupunki sijoittuu 
niemelle, ovat sen laajenemismahdolli-
suudet rajalliset ja paine tiivistää olemassa 
olevien kaupunkialueiden asuntokantaa 
on korkea. Täydennysrakentamisen ja 
maankäytön tehostamisen mahdollisuu-
det  ovat kuitenkin niukkoja jo valmiiksi 
tiiviissä kantakaupungissa. Usein ainoana 
vaihtoehtona nähdään purkava uudisraken-
taminen, vaikka olemassa olevien raken-
nusten kehittäminen käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä olisikin mahdollista. 
Tiivistämisen lisäksi nykyisen rakennuskan-
nan käyttöaste olisi pidettävä korkeana, niin 
ettei keskusta-alueella olisi vajaakäyttöisiä 
tai käyttämättä jääneitä rakennuksia. Tässä 
tutkielmassa selvitän, missä määrin tähän 
voitaisiin vastata käyttötarkoituksen muu-
toksilla. 

Helsingin keskusta on kuitenkin koko Suo-
men elinkeinoelämän keskus, ja sen on 
pystyttävä tarjoamaan myös toimitiloja mo-
nenlaisiin tarpeisiin. Uusimpien tilastojen 
mukaan toimitilojen käyttöaste onkin tällä 
hetkellä kantakaupungissa korkea  – yli 90 
prosenttia (Kaleva ym., 2019), mutta esi-
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merkiksi koronaviruspandemian  vaikutusta 
toimitilojen tarpeisiin ei vielä tiedetä. Tässä 
kandidaatintutkielmassa tutkin, mitä vaiku-
tuksia toimitilojen käyttötarkoituksen muu-
toksilla asunnoiksi on kaupungin toiminnal-
lisuuden ja ympärivuorokautisen toiminnan 
ja eläväisyyden kannalta.  

Selvitän myös sitä, mitkä käytännön tekni-
set ja toiminnalliset haasteet hankaloittavat 
käyttötarkoituksen muutosten käytännön 
toteuttamista.  Tutkin myös rakennussuo-
jelun suhdetta käyttötarkoituksen muutok-
siin.  

Pyrin lähestymään aihetta useammasta 
näkökulmasta ja selvittämään rakennusalla 
toimivien eri osapuolten suhtautumista 
käyttötarkoituksen muutoksiin. Tutkin 
aihetta käsittelevää kirjallisuutta, raport-
teja ja asetuksia. Lisäksi toteutan kaksi 
asiantuntijahaastattelua, joissa selvitän 
Helsingin kantakaupungin kaavoituksen ja 
rakennusvalvonnan kantaa käyttötarkoi-
tuksen muutoksiin. Tutkin myös Helsingin 
rakennussuojeluviranomaisena toimivan 
Helsingin kaupunginmuseon lausuntoja 
tekeillä olevista käyttötarkoituksen muutos-
hankkeista. Tarkastelen käyttötarkoituksen 
muutoksia kokonaisvaltaisena ilmiönä ja 
pyrin hahmottaan niiden vaikutuksia kau-

punkikuvaan jättäen samalla tarkoituksel-
lisesti hankkeesta riippuvat tekniset seikat 
vähemmälle huomiolle. 

Rajaus kantakaupunkiin on valittu siksi, että 
siellä paine tiiviille, tehokkaille ja toimiville 
rakennuksille on suurinta ja varaa vajaa-
käytölle on vähiten. Koska kantakaupunki 
on sekä liike- että kaupunkielämän keskus, 
heijastuvat yhteiskunnan muutokset sin-
ne ensimmäisenä. Kantakaupungissa on 
myös muita alueita enemmän muussa kuin 
asuinkäytössä olevaa rakennuskantaa, jolle 
käyttötarkoituksen muutos asunnoiksi on 
ylipäätään mahdollista.
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koitus poikkeaa kaavassa olevasta käyttö-
tarkoituksesta. Kaavamuutosta haetaan 
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalta, 
ja sen alullepanijana on kiinteistön omistaja 
tai kaupungin eri tahot (Helsingin kaupunki, 
2020). 

Nykyinen kaavoitusjärjestelmä ei erikseen 
huomioi käyttötarkoituksen muutoksia 
omana rakentamismuotonaan, vaan niiden 
kaavoitusta koskevat samat säädokset kuin 
kokonaan uusien alueiden kaavoitusta.  
Tämä hankaloittaa käyttötarkoituksen muu-
tosten käytännön toteutuksen sujuvuutta, 
sillä kaavoitusjärjestelmä on varsin hidas 
ja rakennukset saattavat jäädä  prosessin 

2.1  Käyttötarkoituksen muutoksiin 
liittyvät säädökset

Käyttötarkoituksen muutoksella tarkoite-
taan korjausrakentamista, jossa aiemmin 
rakennetun kohteen käyttötarkoitus muu-
tetaan nykyisestä joksikin muuksi. Tavalli-
simpia käyttötarkoituksen muutoksia ovat 
toimisto- tai teollisuusrakennuksen muutos 
muuhun toimitilakäyttöön tai asuinraken-
nukseksi sekä loma-asuntojen muutos py-
syviksi asunnoiksi.  (Rakennustieto Oy, 2017, 
s. 12.)

Käyttötarkoituksen muutos vaatii muutok-
sen asemakaavaan, mikäli uusi käyttötar-

2. Käyttötarkoituksen muutos ilmiönä
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aikana pitkäksi aikaa tyhjilleen (Hernberg, 
2017). Kestävään kaupunkisuunnitteluun 
perehtynyt Hella Hernberg (2017) onkin eh-
dottanut eduskunnan ympäristövaliokun-
nalle tekemässään asiantuntijalausunnossa 
kaavoitusjärjestelmän kehittämistä käyttö-
tarkoituksen muutosten helpottamiseksi. 
Lausunnossa Hernberg ehdottaa rahoitusta 
pilottihankkeille, joiden avulla voitaisiin ke-
hittää säännöstulkintoja. Hän pitää tärkeänä 
myös käyttötarkoituksen muutosten käy-
tännön suunnitteluratkaisujen kehittämistä 
erityisesti asumisen kannalta. (Hernberg, 
2017 s. 7.)

Käyttötarkoituksen muutos vaatii pää-
sääntöisesti myös rakennusluvan. Lupaa 
harkittaessa otetaan huomioon voimassa 
oleva asemakaava ja käyttötarkoituksen 
muutoksen suhde siihen sekä muuhun 
maankäyttöön. Lisäksi tarkastellaan asuin-
rakennukselta vaadittavia ominaisuuksia ja 
arvioidaan, voidaanko käyttötarkoituksen 
muutoksella saavuttaa ne. Lupa haetaan 
rakennusvalvonnalta. (Rakennustieto Oy, 
2017, s. 12.) 

Tällä hetkellä käyttötarkoituksen muutok-
sen lopputuloksena on usein etenkin kanta-
kaupungissa asuntoja, sillä niille on keskus-
ta-alueella kysyntää ja niistä saatava tuotto 

on toimitiloja korkeampaa (Kaasila ym., 
2019, s. 9). Sen vuoksi tässä kandidaatin-
tutkielmassa on keskitytty erityisesti toimi-
tilarakennusten käyttötarkoituksen muut-
tamiseen asunnoiksi. Lainsäädännöllisesti 
käyttötarkoituksen muutoksella tuotetaan 
uudisasuntoja, joiden runkona olemassa 
oleva rakennus toimii. Uudisasunnolla 
tarkoitetaan asuntoa, jonka perustajaosa-
kas tai elinkeinonharjoittaja myy asunnon 
otettavaksi käyttöön ensimmäisen kerran 
uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen 
verrattavan korjausrakentamisen jälkeen 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus, 1994). 
Uudisasuntojen kauppaa koskee vanhoista 
asunnoista poikkeava lainsäädäntö.

2.2. Kantakaupungin rajaus

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan 
eritysesti Helsingin kantakaupungissa 
tapahtuvia käyttötarkoituksen muutok-
sia. Kantakaupungilla tarkoitetaan tässä 
opinnäytteesä sitä Helsingin eteläistä 
aluetta, joka koostuu valtaosin kerrostalojen 
muodostamista, tiiviistä umpikortteleista.
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Kuva 1: Helsingin keskustavisossa esitetty kantakaupungin rajaus (Kurki-Issikainen ym., 2020, s.15). 
(Kuva: Helmi Häkkinen, 2020.)
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2.3. lmiön taustaa: miksi käyttötar-
koitusta muutetaan?

Käyttötarkoituksen muutosten toteuttami-
sen taustalla ovat yhteiskunnassa tapahtu-
vat rakenteelliset muutokset. Ilmasto, ym-
päristö, väestörakenne, talous ja tekniikka 
ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä johtaa 
ihmisten toiminnan muuttumiseen. Se mitä 
tehdään vaikuttaa siihen, millaiseen tiloja 
tarvitaan. Mitä nopeammin toiminta muut-
tuu, sitä nopeammin muuttuu myös tarve 
erilaisille tiloille. 

Yhteiskuntaa muokkaavia megatrendejä 
ovat  Sitran (2020)   mukaan:

1. Tarve ekologiseen jälleenrakennukseen
2. Väestön ikääntyminenja monimuotois-

tuminen
3. Verkostomaisen vallan voimistuminen
4. Teknologian sulautuminen kaikkeen
5. Talousjärjestelmän muutos 

Nämä kaikki vaikuttavat siihen, millaisia tilo-
ja ihmiset tarvitsevat.  Suuret muutokset ai-
heuttavat väistämättä jonkilaisia muutoksia 
tilatarpeisiin. Koska muutosten ennakoimi-
nen on vaikeaa  (Sitra, 2020, s. 7.) on vaikeaa 
myös ennustaa, minkälaisia tiloja tarvitaan 
tulevaisuudessa.  Kantakaupungin alueella 
muutettiinkin 2000-luvun aikana 500 000 
kerrosneliömetriä toimitiloja asuinkäyttöön 
(Kurki-Issikainen ym., 2020).

TAVARAT

TALOTEKNIIKKA
TUKIRAKENNE
TEKSTUURI, 
ULKOPINTA

TILAJAKO

TONTTI

Kuva 2: Steven Brandin (1994, s. 13) esitys rakennusosien elinkaarista. Mitä paksummalla viivalla osa on 
esitetty, sitä pidempi on sen elinkaari. (Kuva: Helmi Häkkinen, 2020)
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Rakennuksissa tapahtuvia muutoksia on 
analysoitu yleisellä tasolla kirjallisuudessa 
paljon. Esimerkiksi Stewart Brand (1994) 
tarkastelee avainteoksessaan How buildin-
gs learn: what happens after they’re built 
rakennusten elinkaarta ja toteaa niiden 
olevan jatkuvan muutospaineen kohteena. 
Brand toteaa, että säilyäkseen olemassa 
rakennusten on pysyttävä käytössä ja mu-
kauduttava käyttäjiensä tarpeisiin, kykeni-
vät ne siihen hyvin tai eivät. (Brand, 1994.)

Brand kuvaa rakennuksissa tapahtuvia 
muutoksia oheisella kaaviolla (Kuva 2), jossa 
rakennuksen elementtiä esittävän viivan 
paksuus kuvaa osan kestävyyttä. Tukiraken-
ne on ainoa osa rakennusta, joka kestää se 
elinkaaren ajan ja Brandin mukaan raken-
nus onkin olemassa niin kauan kuin sen ra-
kenne on olemassa. (Brand, 1994 s. 13.) 

Muiden osien muutos on sen sijaan väistä-
mätöntä tekniikan, muodin, käyttäjien tar-
peiden ja taloustilanteen muuttuessa. Uu-
sista, elämää helpottavista ja parantavista 
innovaatioista tulee nopeasti välttämättö-
myyksiä. Esimerkiksi tietoliikennekaapeloin-
ti tai koneellinen ilmavaihto ovat järjes-
telmiä, jotka on lisätty moniin vanhoihin 
rakennuksiin paljon niiden rakentamisen 
jälkeen. Usein erityisesti talotekniikan van-

heneminen johtaa rakennusten ennenai-
kaiseen purkamiseen jo niiden mahdollisen 
elinkaaren keskivaiheilla. Tekniikka kehittyy 
rakennusten elinkaaria lyhyemmässä ajassa, 
ja jos sen uusiminen on tehty rakennukses-
sa vaikeaksi, päädytään usein korvaamaan 
koko rakennus uudella.  Tämä pätee myös 
muihin rakennuksen osiin. Jos esimerkiksi   
tilajaon muuttaminen ei onnistu helposti, 
ei rakennus  välttämättä pysty vastaamaan 
muuttuviin tarpeisiin kovin hyvin. (Brand, 
1994.)

Tämän takia  olisi  tärkeää, että rakennuk-
set olisivat mahdollisimman hyvin ylläpi-
dettävissä ja muunneltavissa. Yksittäisiä 
rakennusosia olisi pystyttävä  vaihtamaan 
ja korjaamaan  niin, että rakennuksen ylläpi-
täminen  olisi  kannatavampaa kuin purkava 
uudisrakentaminen. 

Erityisesti toimitilojen tarve vaihtelee usein, 
sillä se on sidoksissa kaupunkien elinkeino-
rakenteeseen, joka muuttuu jatkuvasti. Toi-
mitilojen ominaisuuksilta vaaditaan usein 
paljon. Uutta toimitilatuotantoa tulee jatku-
vasti lisää (Kaleva ym., 2020), jolloin toimijat 
siirtyvät vanhoista tiloista uusiin. Sen vuoksi 
vajaakäytölle tai tyhjilleen jääneitä tiloja 
syntyy usein juuri toimitilarakennuksiin. 
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Käyttämättä jääneille rakennukselle oli-
si löydettävä uusia käyttäjiä, jotta niiden 
säilyttäminen olisi mahdollista. Aina näin 
ei kuitenkaan tapahdu, jos rakennuksen 
käyttötarkoitus ei  vastaa minkään käyttäjän 
tarpeeseen. Mikäli rakennus halutaan sen 
käyttötarkoituksen vanhentuneisuudesta 
huolimatta säilyttää, on sen käyttötarkoi-
tusta muutettava vastaamaan jonkin uuden 
käyttäjäryhmän tarpeita. 

Näin on käynyt esimerkiksi vanhalle Tek-
nillisen korkeakoulun päärakennukselle 
Abrahaminkatu 1:ssä. Rakennus on jäänyt  
tyhjilleen Metropolia ammattikorkeakoulun  
yhdistettyä toimipisteitään uusille kam-
pualueille. Oppilaitoksena toimineelle ra-
kennukselle ei ole löytynyt uutta käyttäjää, 
joten sen käyttötarkoitus ollaan muutta-
massa majoitus- ja asuinkäyttöön. (Heikin-
heimo ym. s. 4.) 

Poikkeuksena aiemmin mainittuihin syihin, 
jotka ovat seurausta suuremmista raken-
teellisista muutoksista, voi kiinteistön omis-
taja toteuttaa käyttötarkoituksen muutok-
sen myös nostaakseen kiinteistönsä arvoa. 
Asuntojen arvon noususta aiheutuva tuotto 
on tällä hetkellä Helsingin kantakaupun-
gissa toimitiloja ja korkeampaa (KTI, 2020). 
Tämä markkinakehitys ohjaa kiinteistöjen 

omistajia muuttamaan omistamiaan kanta-
kaupungissa sijaitsevia rakennuksia asun-
noiksi, sillä kiinteistökehittäminen tähtää 
yksittäisen kiinteistön arvon lisäämiseen 
investoinneilla (Rakennustieto Oy, 2018). 
Tällöin kyseessä ei ole käyttäjän tarpeissa 
tapahtunut muutos, sillä tiloilla saattaa olla 
pysyvä vuokralainen. Omistaja kuitenkin 
uskoo saavansa käyttötarkoitusta muutta-
malla rakennuksen tehokkaampaan ja ta-
loudellisesti tuottavampaan käyttöön. 
Myös kiinteistöomaisuuden realisoiminen 
on asuntojen muodossa taloudellisesti kan-
nattavampaa kuin rakennuksen myyminen 
toimistoina.

Se, että asunnoista saatava tuotto on ny-
kyisin toimitilojen tuottoa suurempaa 
kantakaupungissa selittyy useilla tekijöillä, 
joihin ei tässä kandidaatintyössä perehdytä 
tarkemmin. 

2.4. Käyttötarkoituksen muutosten 
historiaa Helsingissä

Helsingin kantakaupungin rakennuksissa 
tapahtuneita muutoksia on tutkinut tai-
teilijaprofessori Juha Ilonen teoksessaan 
Kolmas Helsinki: kerroksia arjen arkkiteh-
tuurissa (2013). Teoksen perusteella käy ilmi, 
etteivät käyttötarkoituksen muutokset ole 
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lajaoltaan sopimattomiksi. Olemassa ole-
viin rakennuksiin suhtauduttiin kuitenkin 
mutkattomasti hyödyntämällä niitä uuden 
osana. Esimerkiksi rakennus osoitteessa 
Annankatu 28 kehittyi vuonna 1837 raken-
netusta yksikerroksisesta pajarakennuksesta 
kuusikerroksiseksi asuin- ja liikerakennuk-
seksi 115 vuoden aikana (Ilonen, 2013, s. 44) 
Näin säästettiin kustannuksia ja pystyttiin 
säilyttämään arvossa pidettyjä rakennuksia. 
Muutoksia ja laajennuksia toteutettaessa 
ei nykyajan tavoin oltu kovin tarkkoja lop-
putuloksen eheydestä, vaan ne toteutettiin 
vastaamaan uusia tarpeita. Usein korotuk-
set ja laajennukset tehtiin aikansa arkkiteh-
tonisten ihanteiden mukaisesti, eivätkä ne 
välttämättä mukailleet rakennuksen alku-
peräistä tyyliä vaan toivat uuden kerroksen 
kokonaisuuteen. (Ilonen, 2013, s. 39–44.)

Lisäksi  Helsingissä on muutettu monia van-
hoja rakennuksia – esimerkiksi oppilaitoksia  
–  kulttuurin käyttöön, mutta niihin ei tässä 
kandidaatintyössä  paneuduta tarkemmin.

Viimeaikaisiin Helsingissä toteutettuihin 
käyttötarkoituksen muutoksiin perehdytään 
tarkemmin luvussa  5.1. 

uusi ilmiö Helsingissä. Helsingin keskustaan 
muodostui 1800-luvulla teollisuutta, joka 
on nykypäivään mennessä lähes kadonnut. 
Elinkeinorakenteen muutoksen johdos-
ta kantakaupungissa ei enää 1900-luvun 
lopulla tarvittu tiloja teollisuuskäyttöön. 
Sitä varten rakennetut rakennukset joko 
purettiin tai muutettiin muuhun käyttöön 
– usein toimistoiksi. Kantakaupungissa jäl-
jellä olevat entiset teollisuusrakennukset 
ovat saattaneet olla muutostyön kohteena 
useampaankin kertaan ensin toimistoiksi 
1900-luvun loppupuolella ja myöhemmin 
asunnoiksi 2000-luvulla. (Ilonen, 2013, s. 
134.)

Näkemys kantakaupungin toiminnoista on 
vaihdellut myös 1900-luvun aikana. Monia 
1800-luvun lopulla valmistuneita, alun perin 
asuinkäytössä olleita rakennuksia muutet-
tiin toimistoiksi 1960- ja 1970-luvuilla, jol-
loin toimitilojen tarve oli kasvussa. Sittem-
min 2000-luvulla monia näistä toimistoista 
on palautettu takaisin asunnoiksi, kun kes-
kusta-asumisen suosio on noussut. (Ilonen, 
2013. s. 134.)

Ilonen (2013, s. 39) toteaa, että Helsingin 
kaupungin kasvaessa myös varhaiset kivi-
talot jäivät nopeasti käyttötarkoitukseensa 
soveltumattomiksi – liian mataliksi ja ti-
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Kuva 3: Pursimiehenkatu 7 :ssä sijaitseva Selim A. 
Lindqvistin suunnittelema panttilainakonttori valmistui 
vuonna 1903. Rakennus muutettiin toimistoiksi vuonna 
1998. Sittemmin. vuonna 2012 rakennus muutettiin 
asunnoiksi. Muutostyön asunnoiksi suunnitteli Mika 
Päivärinne ja Per Hansen. (Ilonen, 2013.) (Kuva: Helmi 
Häkkinen, 2020.)
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3.1. Mahdollisuus kestävän 
kehitykseen

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä (Helsingin kau-
punki, 2019). Jotta tavoitteisiin voidaan 
päästä, on kaikessa toiminnassa pyrittävä 
vähentämään päästöjä. Rakentaminen ja 
rakennukset aiheuttavat noin 36 prosenttia  
vuosittain syntyneistä päästöistä maailman-
laajuisesti (IEA, 2019.) Kestävään rakenta-
miseen on siis kaikin tavoin pyrittävä, jotta 
nykyiset ilmastotavoitteet voidaan täyttää. 
Uuden rakentamisen kestävän kehityksen 
lisäksi on pyrittävä hyödyntämään jo ole-
massa olevaa rakennuskantaa ja välttämään 

purkamista. Jos muuttuneet tilatarpeet 
voitaisiin täyttää muokkaamalla olemassa 
olevia rakennuksia uuteen käyttöön, voitai-
siin uutta rakentamista vähentää, jolloin väl-
tyttäisiin uuden rakentamisen aiheuttamilta 
merkittäviltä päästömääriltä.

Rakennuksen elinkaaren  aikaisia päästöjä 
on viimeaikoina tutkinut esimerkiksi ym-
päristöministeriön erikoisasiantuntija Matti 
Kuittinen (2017). Kuittisen mukaan päästöjä 
syntyy rakennuksen tuotevaiheessa (ra-
kennusmateriaalien hankinta ja kuljetus),  
rakentamisvaiheessa, käyttövaiheessa ja 
purkuvaiheessa. Säynäjoen (2014) mukaan 
Suomessa rakentamisen ekologinen ke-

3. Mahdollisuudet
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hitys on keskittynyt suurimmaksi osaksi 
rakennusten energiatehokkuuden paran-
tamiseen. Säynäjoki toteaa, että energia-
tehokkuuden parantaminen on  tehokas 
tapa rakennuksen käyttövaiheen päästöjen 
vähentämiseen, mutta yksinään se ei riitä. 
Säynäjoen tutkimuksen mukaan pelkästään 
korkeaan energiatehokkuuteen tähtäämi-
nen johtaa siihen, että rakentamisvaiheessa 
syntyvä niin sanottua hiilipiikki jää huo-
miotta. Hiilipiikillä tarkoitettaan lyhyessä 
ajassa syntyneitä suuria päästömääriä. Tut-
kimuksensa johtopäätöksenä hän toteaa, 
että uuden rakentamisen energiatehokkuu-
den parantamisen sijaan pitäisi keskittyä  
nykyisen rakennuskannan energiakorjaami-
seen. (Säynäjoki, 2014.) Tämä tukee ajatusta 
nykysen rakennuskannan elinkaaren piden-
tämisestä, mihin voidaan käyttötarkoituk-
sen muutoksilla pyrkiä.

Rakennusten purkamista voidaankin jos-
kus perustella sillä, että tontin uusista ra-
kennuksista tehdään vanhoja rakennuksia 
energiatehokkaampia (ks. esim. Väisänen, 
2020; Linden & Holmila, 2020). Helsingin 
kaupungin (2019) teettämän selvityksen 
mukaan korjausrakentaminen on kuitenkin 
tutkituissa esimerkkikohteissa purkavaa 
uudisrakentamista ekologisempaa, vaikka 
se sisältäisi esimerkiksi lisäkerrosten raken-

tamisen. Selvityksessä  todetaan, että koska 
peruskorjauksen yhteydessä olemassa ole-
van rakennuksen talotekniikkaa voidaan 
kehittää ja energiatehokkuutta parantaa, ei 
ole perusteltua purkaa rakennuksia pelkäs-
tään niiden vanhentuneisuuden varjolla.  
(Helsingin kaupunki, 2019.) Asiaa on kuiten-
kin tutkittu vasta vähän, eikä vertailuja pur-
kamisen ja korjaamisen päästöjen suhteista 
toisiinsa ole toteutettu kuin muutamia.

Vaikka uudet rakennukset ovatkin usein 
vanhoja rakennuksia energiatehokkaampia, 
ei uudisrakentaminen ole myöskään Ra-
kennusteollisuuden (2010)  julkaiseman ra-
portin mukaan ole suuressa mittakaavassa 
tehokas ratkaisu rakennuskannan energia-
tehokkuuden parantamiseen. Parhaimmil-
laankin Suomen rakennuskanta uudistuu 
vain muutaman prosentin vuositahtia eikä 
riitä, että energiatehokkuutta parannetaan 
vain tuossa pienessä osassa rakennuskan-
taa. Rakennusteollisuuden raportin (2010) 
mukaan olisikin tärkeää kehitettää tapoja 
parantaa energiatehokkuutta osana korja-
usrakentamista. Näin esimerkiksi käyttötar-
koituksen muutoksen yhteydessä voitaisiin 
nykyisten rakennusten energiajärjestelmät 
uusia ekologisemmiksi. (Rakennusteolli-
suus, 2010.)
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Suomessa on yleistynyt ilmiö, jossa maan-
käyttöä tehostetaan purkavalla uudisraken-
tamisella. Suomessa tapahtuvaa purkamista 
ovat tutkineet Satu Huuhka ja Jukka Lah-
densivu (2016) Tampereen yliopistosta. He 
toteavat tutkimuksessan, että Suomessa 
purkamisen motiivina on hyvin usein tarve 
tehostaa maankäyttöä keskusta-alueilla.  
Tilastollisen tutkimuksen mukaan raken-
nusten purkaminen keskittyy Suomessa 
kaupunkien keskustoihin – 44 prosenttia 
Suomessa vuosina 2000–2012 puretusta 
kerrosalasta sijaitsi kaupunkien keskustois-
sa. Tuosta 60 prosenttia purettiin uuden 
rakentamisen tieltä.  Julkisten rakennusten 
keskimääräinen purkuikä on kuitenkin 

vain 40 vuotta eikä suuri osa puretuista ra-
kennuksista ole vielä lähellä käyttöikänsä 
loppua. Kehitys kytkeytyy kaupunkien kas-
vuun. Myös asuinrakennusten purkaminen 
on heidän mukaansa keskittynyt kaupun-
kien keskustoihin, vaikka ne kärsivätkin 
yleisesti asuntopulasta. Purettujen raken-
nusten tilalle rakennetaan siis uusia, tehok-
kaampia rakennuksia. Tutkimuksen perus-
teella uuden rakentamisen kerrosala onkin 
säännönmukaisesti ylittänyt purettujen 
tilojen pinta-alan. Huuhka ja Lahdensivu 
toteavatkin, että tilantarve ei ole keskustois-
sa vähentynyt. Purkamalla ei yritetä päästä 
tarpeettomasta tilasta eroon vaan päinvas-
toin saavuttaa sitä lisää. Tämän Huuhka ja 

Kuva 4: Suomen kaupunkien keskustoissa purkamisen syynä on useimmiten uusi rakentaminen 
Purettujen toimitilarakennusten keskimääräinen ikä purettaessa on hieman yli 40 vuotta. (Huuhka & 
Lahdensivu, 2016.) (Kuva: Helmi Häkkinen.)
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Lahdensivu toteavat olevan suora edellytys 
käyttötarkoituksen muutosten suosimiseen 
ja lisäämiseen. Heidän mukaansa Suomen 
kaupunkien rakennuskantojen kehittämi-
nen nojaa kuitenkin suurelta osin vanhojen 
rakennusten korvaamiseen uusilla ja tehok-
kaammilla rakennuksilla. (Huuhka & Lah-
densivu, 2016.)

Pelkästään pääkaupunkiseudulla purettiin 
2010-luvulla 390 000 neliömetriä toimisto-
rakennuksia (Kaleva ym., 2020). Se vastaa 
lähes kahta kolmasosaa siitä kerrosalasta, 
mitä Helsingin kaupunki kaavoittaa uutta 
asumista vuosittain (Helsingin kaupunki, 
2019).  Käynnissä olevasta ilmiöstä puhu-
taan mediassa jopa purkubuumina (Ks. 
esim. Helander, 2020; Semvli, 2020).

Suomessa syntyy lähes 16 miljoonaa ton-
nia rakennusjätettä vuodessa, joka vastaa 
noin 13 prosenttia kaikesta täällä vuosittain 
syntyvästä jätteestä. Kuitenkin vain hieman 
yli puolet rakennusjätteestä osataan tällä 
hetkellä kierrättää eli merkittävä osa purku-
työmailla syntyvästä jätteestä päätyy kaato-
paikalle (Juvonen, 2020). 

Kaatopaikalle päätyvä jäte kuormittaa ym-
päristöä, sillä sieltä vapautuu metaania, joka 
on voimakas kasvihuonekaasu. Lisäksi kaa-

topaikat saattavat rakennustavasta riippuen 
saastuttaa maaperää ja vesistöjä. Myös jät-
teen kuljetus aiheuttaa päästöjä. (Euroopan 
ympäristökeskus, 2014.)

Vaikka purkavalla uudisrakentamisella 
päästäisiinkin vanhoja rakennuksia ener-
giatehokkaampaan lopputulokseen, ei sitä 
silti voida pitää kestävänä tapana kehittää 
kaupunkeja. Lars Mattila (2014) toteaa dip-
lomityössään, että 1960-luvulla alkanut, 
monimutkaisiin materiaalikerroksiin perus-
tuva rakentaminen jatkuu yhä ja on uhka 
sekä ympäristölle, että asukkaan terveydelle 
ja sijoitukselle. Kuten luvun alussa todettiin, 
tällä hetkellä puretaan juuri noita 1960-lu-
vulla ja sitä myöhemmin rakennettuja ra-
kennuksia. Koska rakentamisen tavat eivät 
ole merkittävästi 1960-luvulta muuttuneet, 
eivät uudet rakennukset ole sen kestäväm-
piä kuin nyt purettavatkaan (Mattila, 2014, 
s. 9). Uusien asuinrakennusten tyypillinen 
käyttöikätavoite onkin Suomessa vain noin 
50 vuotta (Suomen rakennusinsinöörien 
liitto, 2013). Jos uudet rakennukset eivät 
kestä kuin hieman yli puolet suomalaisen 
elinajanodotteesta, eivät ne voi olla kestä-
viä. Mattilan (2014, s. 9 ) mukaan  on sosiaa-
lisesti kestämätöntä, että näistä rakennuk-
sista asunnon ostavat ihmiset menettävät 
kotinsa ja sijoituksensa, jos rakennus tullaan 
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heidän elinaikanaan purkamaan. Uudet 
rakennukset koetaan ehkä tällä hetkellä 
ongelmattomiksi, mutta vuosien päästä ne 
saattavat paljastua yhtä ongelmallisiksi kuin 
nyt purettavat rakennukset. (Mattila, 2014.)

Mikäli nykyisiin ympäristötavoitteisiin halu-
taan päästä, ei purkavan uudisrakentamisen 
tulisi olla vakioratkaisu kaupunkeja kehitet-
täessä.  Sen sijaan olemassa olevien raken-
nusten elinkaaria tulisi pidentää ja niiden 
korjaamiseen panostaa. Käyttötarkoituksen 
muutos on hyvä työväline rakennusten 
elinkaaren pidentämiseen ja sen yhteydessä 
voidaan rakennuksen talotekniikkaa kehit-
tää ekologisempaan suuntaan.

3.2.  Mahdollisuus asuntojen lisäämiseen

Käyttötarkoitusta muuttamalla pyritään vas-
tamaan muuttuviin tarpeisiin ja sillä tavoin 
pitämään olemassa oleva rakennus käytös-
sä. Tällä hetkellä Helsingissä tarvitaan lisää 
asuntoja, sillä kaupunkiin muuttaa arviolta 
6700 uutta asukasta vuosittain vuoteen 
2030 saakka. Helsingin kaupunki onkin si-
toutunut kaavoittamaan 600 000–700 000 
kerrosneliömetriä uutta asuinkerrosalaa 
vuosittain vastatakseen uusien asukkaiden 
tarpeisiin. Helsingin kaupungin tavoitteena 
on kokonaan uusien alueiden rakentamisen 

lisäksi tiivistää olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta. (Helsingin kaupunki, 2019.) 

Keskusta-asumisen suosio on ollut viime 
vuosina kasvussa – ihmiset arvostavat hyviä 
liikenneyhteyksiä ja palvelujen läheisyyt-
tä entistä enemmän (vrt. Strandell, 2010; 
Strandell, 2012).  Tämä on näkynyt myös 
Helsingin kantakaupungin asuntojen hin-
noissa, jotka ovat kasvaneet  vuodesta 2015 
vuoteen 2020 yli 27 prosenttia (Suomen 
virallinen tilasto [SVT], 2020). 

Koska  keskusta-asumisen hinnat ovat kor-
keita  ja kysyntä suurta syntyy myös tarve 
vastata kysyntään. Tätä kandidaatintyötä 
varten toteutetussa haastattelussa Hel-
singin asemakaavoituksen kantakaupun-
kitiimin tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen 
(2020) kertoi, että vaikka kantakaupunki on  
jo rakennettu valmiiksi on  Helsingin kau-
pungin tavoittena silti lisätä asumista mah-
dollisuuksien mukaan myös keskustassa. 
Suurimmaksi osaksi  asuntokannan kasvat-
taminen keskittyy kantakaupungin sisällä 
tai lähialueilla sijaitsevien uusien asuinaluei-
den kuten Hernesaaren, Jätkäsaaren ja Kala-
sataman kehittämiseen. (Pikkarainen, 2020.) 

Hernbergin (2014, s. 56) mukaan käyttötar-
koituksen muutosta voidaan pitää yhtenä 
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täydennysrakentamisen muotona. Se on 
keino tiivistää olemassa olevia alueita, sillä 
muutoksen avulla vajaakäytössä olleisiin 
tiloihin saadaan uusia käyttäjiä  (Hernberg, 
2014, s. 56). Koska uudisrakentamisen 
paikkoja on valmiiksi rakennetussa  kanta-
kaupungissa vähän, on ainoa mahdollisuus 
asuntojen lisäämiseen olemassa olevien 
rakennusten muuttaminen tai  rakennusten 
laajentaminen. Joissakin yksittäisissä ta-
pauksissa väljästi rakennetuilta tonteilta voi 
löytyä mahdollisuuksia lisärakentamiseen 
(Pikkarainen, 2020).

Pikkaraisen (2020) mukaan Helsingin kan-
takaupungissa ei juurikaan ole tyhjillään 

tai vajaakäytössä olevia toimitiloja, joiden 
asuinkäyttöön muuttaminen olisi mah-
dollista. Kantakaupungin tilanne poikkeaa 
muusta pääkaupunkiseudusta, jossa toimi-
tilojen käyttöaste on varsin matala (Kaleva 
ym., 2020). Pikkarainen (2020) kertoo toimi-
tilojen mahdollisen vajaakäytön johtuvan 
yleensä kiinteistön omistajan haluttomuu-
desta pitää tilojaan kunnossa tai löytää niille 
vuokralaisia rakennusten sen hetkisessä 
käyttötarkoituksessa. Koska asunnoista saa-
tava tuotto on toimitiloja korkeampaa kiin-
teistöjen omistajat pyrkivät muuttamaan  
kiinteistöt asuinkäyttöön eivätkä siksi halua 
kehittää niiden sen hetkistä käyttöä. (Pikka-
rainen, 2020.)

Kuva 5: 
Käyttötarkoituksen 
muutoksena 
syntyneet asunnot 
voivat olla tilallisesti 
uusia asuntoja 
mielenkiintoisempia. 
Esimerkiksi vanhaan 
tennishalliin 
Tähtitorninkatu 10-
12:ta toteutetussa 
asunnossa näkyy 
alkuperäisen 
rakennuksen 
katon muoto. 
(Kuva: Cederceuz 
Arkkitehdit, ei pvm.)
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Voi kuitenkin olla vaikeaa löytää rahoitusta 
joidenkin vanhentuneiksi koettujen 
toimitilojen korjaushankkeisiin, mikäli 
toimitiloista saatava tuotto on asumista 
matalampaa. Voi syntyä tapauksia, joissa 
rakennuksen korjaamista pidetään 
taloudellisesti kannattavana vain, jos se 
voidaan samalla muuttaa asunnoiksi. 
Tällöin vastakkain asettuvat ekologiset 
ja kaupunkikuvalliset arvot, mikäli 
vaihtoehtoina on joko rakennuksen 
muuttaminen asuinkäyttöön tai sen 
purkaminen, jos korjaushalukkuuta ei 
muuten löydy. Pikkaraisen (2020) mukaan 
kaupungilla ei ole vielä muodostunut 
kantaa tällaiseen vastakkainasetteluun. 
Hän kuitenkin toteaa, että tulevaisuuden 
kannalta olisi oleellista pohtia ekologisten 
ratkaisujen painoarvoa, mikäli ne ovat 
ristiriidassa kaupungin toiminnallisten tai 
kaupunkikuvallisten tavoitteiden kanssa 
(Pikkarainen, 2020).

Asukkaan kannalta käyttötarkoituksen 
muutoksena toteutetut asunnot voivat 
usein olla täysin uusia asuntoja houkkutte-
levampia. Käyttötarkoituksen muutoksessa 
syntyneillä asunnoilla on korkea arkkiteh-
toninen potentiaali, siilä ne ovat lähes aina 
yksilöllisiä. Parhaassa tapauksessa historian 
kerrostumat täydentävät mielenkiintoisella 

tavalla nykypäivän asuntoa. Käyttötarkoi-
tuksen muutoksena syntyneet asunnot 
voivat toimia vastavoimana nykyisen asun-
totuotannon persoonattomuudelle, sillä 
olemassa olevien suunnittelukäytäntöjen 
monistamisen sijaan niissä on tehtävä ta-
pauskohtaisia ratkaisuja.  Lopputuloksena 
on ainutkertaisia asuntoja ja vanhoihin 
rakennuksiin syntyneistä uusista asunnois-
ta  ollaan usein myös valmiita maksamaan 
muita uudiskohteita enemmän (SVT, 2020). 
Alun perin käyttötarkoituksen muutoksena 
syntyneet loft-asunnot ovatkin inspiroineet 
myös uutta asuntotuotantoa esimerkiksi 
Talli Arkkitehtien Loft: Tila  As oy - hankkees-
sa (Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto, ei 
pvm). 

 3.3. Mahdollisuus historiallisten 
kerrostumien säilyttämiseen 

Käyttötarkoituksen muutoksella on mah-
dollista säästää purku-uhan alla olevia 
rakennuksia ja näin säilyttää kaupungin 
historiallisia kerrostumia. Helsingin kaupun-
ginmuseo toimii Helsingin ja Keski-Uuden-
maan rakennussuojeluviranomaisena ja sen: 
”-- tehtävänä on huolehtia siitä, että eri-ikäi-
siä rakennuksia, sisätiloja ja aluekokonai-
suuksia säilyy myös tuleville sukupolville 
--” (Helsingin kaupunginmuseo, ei pvm). 
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Helsingin kaupunkikuvassa halutaan siis säi-
lyttää rakennuksia kaikilta aikakausilta. Hel-
singin kaupunginmuseo (ei pvm.) korostaa, 
että säilytettäviä kohteita löytyy myös viime 
vuosisadan jälkimmäiseltä puolikkaalta, 
jonka rakennuskanta nähdään tällä hetkellä 
ongelmallisena, ja on suurimmassa vaarassa 
tulla puretuksi. Mikäli rakennuksen säilyttä-
minen ja korjaaminen sellaisenaan ei vastaa 
tarpeisiin, tai ole taloudellisesti kannatta-
vaa, voi käyttötarkoituksen muutos tehdä 
sen säilyttämisen mahdolliseksi. Esimerkiksi 
suuriin pääkonttoreihin voi olla vaikeaa 
löytää  sopivia vuokralaisia niiden alkupe-
räisen käyttäjän siirtyessä muualle. Niiden 
tilat on suunniteltu suurille organisaatioille, 

eivätkä ne välttämättä sovellu monen toi-
mijan käyttöön luontevasti. Pääkonttorit 
ovat kuitenkin usein hienoa arkkitehtuuria 
ja niiden säilyttäminen on kaupunginmuse-
on tavoitteiden mukaista. (Kappaleessa 5.1. 
esitellään joitakin asunnoiksi muutettuja 
yritysten pääkonttoreita.)

Kaavoittaja vaatii käyttötarkoituksen muu-
tosten kohdalla lähes aina rakennushis-
toriallisen selvityksen (Pikkarainen, 2020). 
Tämän perustana on Maankäyttö- ja raken-
nuslaki, jossa vaaditaan selvityksiä kaavan 
vaikutuksesta muun muassa rakennettuun 
ympäristöön ja kulttuuriin (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki, 1999/895 § 25). Rakennushis-

Kuva 6: Rakennus osoitteessa 
Annankatu 28 on kasvanut 1830-luvulla 
rakennetusta yksikerroksisesta 
pajarakennuksesta kuusikerroksiseksi 
asuin- ja liikerakennukseksi. Laajennuksia 
tehtiin vuosina 1874, 1880, 1913 ja 
1952. Historialliset kerrostumat näkyvät 
rakennuksen julkisivussa. Rakennuksen 
alkuperäinen suunnittelija  ole tiedossa, 
mutta 1880 laajennuksen suunnitteli 
Florentin Granholm ja Johan Nissinen, 
vuoden 1913 korotuksen Harald Smedberg 
ja Vilho Lekman ja vuoden 1951 korotuksen 
Väinö Rikhard Rytöhonka. (Ilonen, 2013, s. 
44.) (Kuva: Marja Valtonen, 2010)
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toriallinen selvitys tehdään, jotta rakennuk-
sen arvokkaat piirteet voidaan säilyttää. 
Kysymykseksi kuitenkin muodostuu, miten 
arvioidaan tavanomaisiksi koettujen raken-
nusten arvoa, jos ne eivät vastaa nykyisiä 
suojelumääräyksiä. Tästä kirjoittaa myös 
Hernberg (2014, s. 27), joka toteaa haasteel-
lisiksi etenkin omana aikanamme rakennet-
tujen rakennusten arvon määrittämisen. 
Purettavat rakennukset eivät ole suojeltuja, 
eikä niillä nähdä olevan merkittävää raken-
nustaiteellista tai -historiallista arvoa (Hel-
singin kaupunki, Rakennusvalvonta, 2020). 
Suojelumääräysten ulkopuolelle jäävät 
rakennukset ovat kuitenkin tällä hetkellä 
luvussa 3.3. esitettyjen tietojen mukaan juu-
ri niitä rakennuksia, jotka tarvitsisivat eniten 
suojelua purku-uhkaa vastaan.  

Koska asunnoista saatava tuotto on kan-
takaupungissa korkeaa, saattaa se toimia 
motiivina rakennusten muuttamiseen 
asunnoiksi, jolloin rakennus myös korja-
taan.  Mikäli  asunnoiksi muuttaminen tekee 
korjaamisesta kannattavaa on se myös ra-
kennuksen säilymisen kannalta positiivista. 
Toisaalta  asunnoiksi muuttaminen vaatii 
usein radikaaleja muutoksia alkuperäiseen 
rakennukseen. Tähän problematiikkaan pe-
rehdytään tarkemmin luvussa  4.4.

Käyttötarkoituksen muutokset lisäävät aina 
uuden kerroksen kaupungin rakennuskan-
taan. Myös Ilonen (2013) on todennut, että 
kerrostuneet rakennukset ilmentävät kau-
pungin tarinaa usein paremmin kuin ker-
ralla rakennetut eheät kokonaisuudet. Hän 
toteaa, että Helsingin keskustalle luonteen-
omainen rikkaus perustuu nimenomaan 
sen ajallisiin kerrostumiin ja vieretysten ra-
kennettujen talojen erilaisuuteen.  (Ilonen, 
2013, s. 3–4.)
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4.1. Toimintojen vähentyminen

Käyttötarkoituksen muutosten kohdalla on 
aina pohdittava sitä, tukeeko uusi käyttötar-
koitus alueen toiminnallista kokonaisuutta. 
Sopiiko uusi toiminto alueelle? Käyttötar-
koituksen muutos asunnoiksi syrjäyttää 
rakennuksen mahdollisen muun käyttäjän, 
kun se poistuu toimitilakäytöstä. 

Helsingin kaupungin Keskustavisiossa 
toimintojen vähentyminen on nähty 
merkittävänä haasteena. Helsingin keskusta 
on koko Suomen elinkeinoelämän, 
hallinnon, talouden, kaupan, kulttuurin 
ja tieteen keskus. Sen erityisasemasta 

on pidettävä kiinni, eikä tämän hetkinen 
markkinakehitys (ks. luku 2.3.) saa liikaa 
vaikuttaa kantakaupungin toimintoihin.   
Keskustavisiossa esitetään, että toimitilojen 
tarjonta on jo nykyisellään niukkaa aivan 
keskustan ytimessä, jonne suurimmat 
paineet kohdistuvat.  (Kurki-Issikainen, ym., 
2020.)

Pikkaraisen (2020) mukaan kaupunki 
ei enää myönnä kaavamuutoksia 
toimitilakäytöstä asuin käyttöön kuin 
poikkeustilanteissa, jossa kohteen 
muuttamiselle on erityisiä syitä 
Kaupunki on  vuonna 2017 linjannut 
konversioperiaatteista, joiden mukaan 

4. Haasteet
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käyttötarkoituksen muutoksia koskevia 
kaavamuutoshakemuksia tarkastellaan.  
Konversioperiaatteiden yleisenä tavoitteena 
on pitää keskustan toiminnallinen 
rakenne sekoittuneena ja turvata 
riittävä toimitilojen määrä. Linjauksessa 
kantakaupunki  on jaettu toiminnalisten 
tavoitteiden perusteella  vyöhykkeisiin. 
Jokaisella vyöhykkeellä käyttötarkoituksen 
muutoksia tarkastellaan hieman eri 
tavalla. Koko kantakaupungin alueella 
käyttötarkoituksen muutoksia harkitaan 
kuitenkin tapauskohtaisesti, eikä täysin 
yksiselitteistä linjausta niiden toteuttamisen 
puolesta tai vastaan ole määritelty.  (Hels-
ingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2017.)
 
Sen sijaan majoituskäyttöön muuttaminen 
nähdään kantakaupungin toiminnallista 
sekoittuneisuutta tukevana käyttönä, vaik-
ka se onkin luonteeltaan lähellä asumista. 
Koska hotelli- ja majoituskäytössä olevat 
rakennukset ovat asemakaavassa liikera-
kennuksia on niiden toteuttaminen käyttö-
tarkoituksen muutoksena kaavamuutoksen 
suhteen mutkattomampaa kuin asuinkäyt-
töön muuttaminen.  (Pikkarainen, 2020.)

Toisaalta voisi ajatella asukkaiden määrän 
lisääntymisen lisäävän alueellisten palve-

lujen käyttäjämäärää ja voi jopa lisätä toi-
mintoja, kun esimerkiksi palvelujen kysyntä 
lisääntyy. Tämä kuitenkin edellyttää, että 
vajaakäytöllä olevaa tilaa olisi melko paljon, 
mikä ei tällä hetkellä Helsingin kantakau-
pungissa toteudu. Toisenlaisessa tilanteessa 
etenkin sijainniltaan keskeisten, mutta toi-
minnoiltaan yksipuolisia, työpaikkavaltaisia 
alueita voidaan elävöittää tuomalla sinne 
uusia asukkaita. 

 4.2. Taloudelliset haasteet

Koskisen (2016) mukaan taloudellinen kan-
nattavuus on oleellinen tekijä käyttötarkoi-
tuksen muutosta harkittaessa, sillä hanketta 
ei lähdetä viemään eteenpäin ellei se ole 
taloudellisesti kannattava. Purkava uudis-
rakentaminen voi usein olla käyttötarkoi-
tuksen muutosta edullisempaa toteuttaa. 
Rakennuksen sijainnilla on suuri merkitys 
hankkeen kannattavuutta arvioitaessa. Jos 
kyseessä ei ole niin sanottu arvokohde, 
josta voidaan pyytää alueen keskiarvoa 
korkeampaa neliöhintaa, ei sen käyttötar-
koituksen muutos välttämättä täytä ra-
kennuttajan tuottovaatimusta hankkeelle. 
Arvokohteella tarkoitetaan sellaista raken-
nusta, jolla on sellaista rakennustaiteellista- 
tai historiallista arvoa, josta ollaan valmiita 
maksamaan. (Koskinen, 2016 s. 75.)
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 Kuva 7: Entistä Koneen Oy:n vuonna 1973 valmistunutta pääkonttoria korotettiin kerroksella, kun se 
muutettiin asuinkäyttöön vuonna 2019. Rakennus sijaitsee Munkkiniemenkatu 25:ssa. Korotuksen ja 
muutoksen suunnitteli Arkkitehtiryhmä A6. (Kuva: Arkkitehtiryhmä A6, 2019.)
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Koskisen (2016) mukaan rakennuksen kor-
jausaste nousee usein asunnoiksi muutet-
taessa korkeaksi, sillä asuntojen halutaan 
vastaavan uudisrakentamisen tasoa. Myös 
Hernberg (2014) ottaa tämän esiin ja toteaa, 
ettei käyttötarkoituksen muutoshankkeissa 
välttämättä ole tarkoituksenmukaista tavoi-
tella uutta vastaavaa tasoa. Hänen mukaan-
sa hyvään lopputulokseen voitaisiin päästä 
vähemmälläkin korjausmäärällä.  (Hernberg, 
2014 s. 59.)

Käyttötarkoituksen muutoksena toteutettu-
jen asunnoista ei Koskisen (2016) mukaan 
voida yleensä saada pohjaratkaisultaan 
yhtä tehokkaita  kuin uutena rakennetuista. 
Tämä johtaa siihen, että asunnoista saatava 
hinta on saman kokoista täysin uutta asun-
toa matalampi, mikä osaltaan heikentää 
hankkeiden taloudellista kannattavuutta. 
(Koskinen, 2016, s. 76.) 

Korjausrakentamisen hinnasta ei löydy uu-
disrakentamiseen tilastollisesti vertailtavaa 
tietoa eli sen kustannuksia ei voida kuiten-
kaan suoraan todeta korkeammiksi. Epä-
tietoisuus korjausrakentamishankkeiden 
kustannuksista johtaa kuitenkin siihen, että 
niihin investoiminen tuntuu epävarmalta, 
mikä ei kannusta ryhtymään hankkeeseen. 
Korjausrakentamisen kustannusten mittaa-

minen on uudisrakentamista monimutkai-
sempaa, sillä kohteet poikkeavat toisistaan 
eikä riittävän samankaltaisia hankkeita ole 
välttämättä niin paljon, että niitä voitaisiin 
tilastollisesti vakioida. Korjausrakenta-
miseen liittyvän tilastotiedon keräämistä 
ollaan kuitenkin parhaillaan kehittämässä. 
(Arhosalo, 2019.)

Taloudellisen kannattavuuden kannalta 
voidaan käyttötarkoituksen muutoksen yh-
teydessä laajentaa muutettavaa rakennusta, 
jolloin pystytään kasvattamaan myytäväksi 
tulevaa kerrosalaa (Hernberg, 2014, s. 59). 
Rakennusten korottaminen  ja ullakon 
muuttaminen asunnoiksi  ovat yleisiä vaih-
toehtoja.  

 4.3. Tekniset ja toiminnalliset haasteet

Käyttötarkoituksen muutos vaatii yleensä 
merkittäviä muutoksia rakennuksen raken-
teisiin ja talotekniikkaan. Kun muuhun tar-
koitukseen suunnitellut tilat sovitetaan uu-
teen käyttöön, voidaan rakenneosia joutua 
muokkaamaan radikaalistikin. Myös raken-
nuksen talotekniikka tulee usein muokata 
vastaamaan uudisrakentamisen tasoa. Kaik-
ki rakennuksen alkuperäisestä rakenteesta 
poikkeavat ratkaisut tuottavat haasteita 
käyttötarkoituksen muutoksen käytännön 
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toteuttamisessa. Tässä kandidaatintyössä 
teknisiä haasteita kootaan yleisellä tasolla 
yhteen, jotta voidaan hahmottaa käyttö-
tarkoituksen muutosten kokonaiskuvaa ja 
toteutettavuutta käytännössä.
 
Professori Karin Krokfors (2017) kirjoittaa 
väitöskirjassaan, että nykyiset tiettyyn käyt-
tötarkoitukseen rakennetut ja rakennettavat 
rakennukset, eivät ole kovin muuntojousta-
via eli kyvykkäitä mukautumaan muuttuviin 
tarpeisiin. Tämä onkin hänen mukaansa 
johtanut nykyiseen toimintatapaan, jossa 
muuttuneisiin tarpeisiin vastataan korvaa-
malla käyttöön sopimattomat rakennukset 
uusilla. Olemassa olevat rakennukset eivät 

siis välttämättä sovellu käyttötarkoituksen 
muutokseen. Krokforsin mukaan nykyisiin 
rakentamisen tapoihin tarvittaisiinkin muu-
toksia, jotka suosisivat enemmän rakennus-
ten muuntelun mahdollisuuksia. (Krokfors, 
2017, s. 18.) 

Toisaalta puutteita on Hernbregin (2014) 
mukaan myös toimintatavoissa; käyttötar-
koituksen muutosten toteuttamiseen ei ole 
vielä kehittynyt riittävän hyviä ratkaisumal-
leja. Hernberg (2014) toteaa raportissaan, 
että nykyrakentamisen käytännöt ovat pit-
kälti kehittyneet suosimaan uuden rakenta-
mista ja korjausrakentaminen on eriytynyt 
täysin omaksi osa-alueekseen. Korjaus- ja 

TOIMINNALLISET RISTIRIIDAT JA TEKNISET HAASTEET 

• Energiatehokkuus vs. materiaalitehokkuus ja rakennustaiteelliset arvot 
vanhojen ikkunoiden  säilyttäminen on materiaalin käytön kannalta tehokkaampaa, 
mutta uudet ikkunat eristävät lämpöä paremmin

• Toimintojen sovittaminen tilaan vs. esteettömyys
ääneneristyksen toteuttamisesta syntyvät kynnykset voivat olla ristiriidassa 
esteettömyysmääräysten kanssa

• Toimintojen sovittaminen tilaan ja  materiaalitehokkuus ja rakennustaiteelliset 
arvot
ulkoäänen eristävyys voi vaatia rakennuksen ikkunoiden ja sitä myötä alkuperäisen 
julkisivun muokkaamista

• Runkosyvyys vs. asuinhuoneiston ikkunapinta-ala
syvärunkoiset rakennukset jättävät sisälleen pimeää tilaa, ikkunapinta-alan suhde 
huoneiden pinta-alaan ei vastaa rakennusmääräyksiä

• Poistumistiet ja palo-osastoinnit suhteessa muihin vaatimuksiin
rakennusten sisäisten yhteyksien järjestäminen määräysten mukaisiksi

Lähde: Hernberg, 2014
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uudisrakentamisen väliin jäävä muutosra-
kentaminen on nykyolosuhteissa hankalaa, 
sillä sitä koskevat samat säännökset kuin 
uudisrakentamista, mutta tapoja toteuttaa 
säännösten mukaisia muutoshankkeita ei 
vielä riittävässä määrin ole. Säännösten 
tulkinta vaatii niiden syvällistä tuntemusta, 
joka monilta suunnittelijoilta uupuu. Lisäksi 
puuttuu asiantuntemusta muutoshankkei-
den hyvistä käytännön toimintatavoista.  
(Hernberg, 2014.) 

Helsingin kantakaupungin rakennusvalvon-
nan päällikkö Heli Virkamäki (2020) toteaa 
tätä kandidaatintyötä varten toteuteussa 
haastattelussa, että  etenkin talotekniset 
seikat kuten asuntokohtaisen ilmanvaihdon 
ja vedenjakelun järjestäminen ovat niin suu-
ren mittaluokan toimia, että   ne ovat usein 
esteitä käyttötarkoituksen    muutoshank-
keille. Niin suuri osa rakennusosista voidaan 
joutua korvamaan, että alkuperäisestä ra-
kennuksesta ei jää juuri mitään jäljelle. Jos 
korjaustarve on suuri, ei se hänen mukaan-
sa välttämättä ole hiilijalanjäljeltäänkään 
uutta rakentamista merkittävästi    pienem-
pää. (Virkamäki, 2020.)

Hernbergin (2014) kuitenkin toteaa, että 
koska nykyiset rakennusmääräykset ovat 
kuitenkin muotoutuneet ohjaamaan uu-

disrakennusten toteuttamista ne eivät ne 
sovellu muutostöiden toteuttamiseen toi-
votulla tavalla. Koska uudisrakentamiseen 
suuntautuneita rakennusmääräyksiä nouda-
tetaan myös käyttötarkoituksen muutokse-
na toteutettavissa asunnoissa on lopputu-
loksena väkisinkin uudisrakentamisen tasoa 
vastaavia asuntoja. Hernbergin mukaan 
säästävämpi korjaustapa voisi ratkaista sekä 
ekologisia, että toiminnallisia haasteita.  
(Hernberg, 2014, s. 62.)

Virkamäen (2020) mukaan rakennuksen 
purkamisen syynä on usein sen huono 
kunto ja huonot rakennusmateriaalit, jol-
loin käyttötarkoituksen muutosta ei nähdä 
tarkoituksenmukaisena. Hänen mukaansa 
purettavat rakennukset ovat usein monessa 
suhteessa ongelmallisia, ne saattavat esi-
merkiksi rumentaa kaupunkikuvaa. Esimer-
kiksi sisäilmaongelmia aiheuttavat tekijät  
ovat vaikeasti korjattavissa, mitä ei  purka-
mista kritisoivassa keskutelussa (ks. luku 
3.1.) usein tuoda esiin. 

Helanderin (2020I mukaan tilanteessa, jos-
sa rakennuksen purkamista harkitaan sen 
huonon kunnon ja säilyttämiskelvottomien 
rakennusmateriaalien vuoksi olisi ehkä 
järkevintä tutkia, mitä osia rakennuksen 
rungosta pystytään hyödyntämään tontin 
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uudessa rakentamisessa ja muilta osin pur-
kaa rakennus. Rakennusten betonirungot 
ovat usein hyödynnettävissä, vaikka muu-
tosvaatimukset olisivatkin suuria. Betoni-
rungon käyttöikä voi olla jopa 300 vuotta, 
vaikka sen suunnittelukäyttöikä olisikin 
vain 50 vuotta  (Punkki, 2017). Säilyttämällä 
kantavat betonirakenteet säästyttäisiin nii-
den purkamisesta syntyvältä jätteeltä sekä 
uuden rungon valmistukseen tarvittavien 
raaka-aineiden kulutukselta. 

4.4. Rakennussuojelulliset haasteet

Käyttötarkoituksen muutokset ovat usein 
haasteellisia  myös rakennussuojelun näkö-
kulmasta. Kun käyttötarkoitusta muutetaan 
ovat toimenpiteet välillä rajuja ja voivat 
vaatia esimerkiksi olemassa olevien tilaele-
menttien poistamista. Etenkin asunnoiksi 
muuttaminen vaatii usein suurempien tilo-
jen jakamista pienemmiksi yksiköiksi, minkä 
vuoksi alkuperäisen rakennuksen tilakoko-
naisuuksia voi olla mahdotonta säilyttää. 
Virkamäen (2020)  mukaan joissain tilan-
teissa voisi olla sekä rakennussuojelun, 
talotekniikan että lopputuloksen toiminnal-
lisuuden kannalta mielekkäämpää muutta 
toimitilarakennuksia niiden alkuperäistä 
käyttötarkoitusta lähempänä olevaan käyt-
töön asumisen sijasta.

Miia Perkkiö (2007) on tutkinut väitös-
kirjassaan käyttötarkoituksen muutoksia 
restauroinnin näkökulmasta ja pohtinut 
niitä ristiriitoja, jotka syntyvät, kun raken-
nusta yritetään samanaikaisesti säilyttää ja 
muuttaa. Rakennussuojelun näkökulmasta 
käyttötarkoituksen muutoksiin liittyy jopa 
filosofisia kysymyksiä, kun on pohdittava, 
mitkä rakennuksen piirteet ovat säilyttämi-
sen arvoisia, ja mistä ollaan valmiita luopu-
maan uuden käyttötarkoituksen nimissä. 
Uhkana on rakennuksen erityspiirteiden ja 
alkuperäisen luonteen katoaminen. Mikäli 
käyttötarkoituksen muutos toteutetaan pel-
kästään uuden käyttötarkoituksen ehdoilla, 
voi muutostyö tuhota rakennuksen alkupe-
räiset erityispiirteet piirteet täysin. Toisaalta 
Perkkiö toteaa, ettei sellainenkaan korja-
ushanke, jossa rakennuksen käyttötarkoi-
tus säilyy ennalllaan, ole koskaan pelkkää 
olemassa olevan säilyttämistä. Ihmisten ja 
organisaatioiden toimintatavat muuttuvat 
koko ajan, mikä edellyttää jatkuvasti pieniä 
muutoksia rakennuksissa. Koska rakennus-
ten säilymisen elinehto on, että ne pysyvät 
käytössä, on niita pystyttävä jonkin verran 
muokkaamaan. (Perkkiö, 2007.) Pohdinnan 
arvoinen kysymys onkin se, onko säilyttä-
misen ja käytössä pitämisen tavoitteena 
säästää vain tiettyjä, aikansa merkkiraken-
nuksia jälkipolville vai pyritäänkö koko 
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rakennuskantaa suojelemaan kattavasti. 
Onko tavoitteena historiallisesti kerros-
tunut kaupunki vai uuden rakentamisen 
ehdoilla kehittyvä kaupunki, jossa vanhoja 
rakennuksia on säilytetty vain historiallisina 
lähteinä? Helsingin kaupunginmuseo antaa 
lausuntoja kaavamuutoksista käyttötar-
koituksen muutoshankkeissa. Usein kau-
punginmuseo on myöntyväinen, kun muu-
toskohteena on alkuperäiseen käyttöönsä 
palautettava rakennus (ks. esim. Saresto, 
2019a, 2019b, 2019c). Luvussa 2.4. mainit-
tiin, että Helsingin keskustasta löytyy lukui-
sia alunperin asuinkäytössä olleita raken-
nuksia, jotka on 1900-luvun puolessa välissä 
muutettu toimistokäyttöön. Nyt suuntana 

Kuva 8: 
Käyttötarkoituksen 
muutoksen 
yhteydessä 
Korkeavuorenkatu 
21:n porrashuoneen 
kattomaalaukset 
kunnostettiin 
huolellisesti. 
Muutostyön 
pääsuunnittelijana 
toimi Arkkitehti Jani 
Prunnila. (Rautiainen, 
2017.) (Kuva: 
Rakennuslehti.fi)

on näiden kohteiden palauttaminen ta-
kaisin asunnoiksi. Koska toimistoksi muu-
tettaessa rakennuksista on usein poistettu 
monia alkuperäisiä piirteitä, ei säilytettävää 
välttämättä ole kovin paljon ja kaupungin-
museon on luontevaa antaa myöntävä lau-
sunto käyttötarkoituksen muutoksesta. (ks. 
esim. Saresto, 2019a, 2019b, 2019)

Pikkaraisen (2020) mukaan rakennuksen 
alkuperäisellä käyttötarkoituksella ei ole 
merkitystä  kaavamuutosta harkittaessa. 
Koska kaupunki näkee toimitilojen määrän 
säilyttämisen tärkeänä, ei  asuinkäyttöön 
palauttamisella ole kaavamuutoksen kan-
nalta painoarvoa. (Pikkarainen 2020.)
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Kuva 9: Helsingin kaupungin konversioperiaatteissa esitetty vyöhykekartta. Aluetta A 
kehitetään asuinpainotteisena alueena ja siellä toimitilojen käyttötarkoituksen muutokset 
asunnoiksi ovat tapauskohtaisesti mahdollisia. Aluetta B kehiteään toiminnoiltaan 
sekoittuneena  alueena, jossa muutoksille voi saada luvan tarkempien selvitysten jälkeen. 
Aluetta C kehiteään keskusta-alueena, jossa toimitiloista ei lähtökohtaisesti ole mahdollista 
tehdä asuntoja. (Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, 2017.)
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5.1 Mitä on muutettu?

Helsingin kantakaupungissa on 2000-luvul-
la muutettu 500 000 kerrosneliötä toimitilaa 
asuinkäyttöön (Keleva ym., 2020). Tästä osa 
on hotelleja ja vapaarahoitteista asumista. 
Tässä luvussa esittelen muutamia viimei-
sen vuosikymmenen aikana tehtyjä tai nyt 
tekeillä olevia käyttötarkoituksen muutok-
sia, joissa toimitilarakennuksista on tullut 
asuntoja. Ne on jaoteltu lähtötilanteensa 
käyttötarkoituksen mukaan ryhmiin. Esi-
merkkien tarkoitus on havainnollistaa, mi-
ten monenlaisesta lähtötilanteesta voidaan 
päätyä asunnoiksi muuttamiseen. Kohteet 
on valittu pääosin Helsingin kantakaupun-

gin alueelta, mutta joissain ryhmissä on 
esimerkkejä myös kantakaupungin lähialu-
eilta, jotta kyseisen ryhmän otoksesta saa-
taisiin laajempi. Näiden kohteiden sijainnit 
viestivät jonkin verran siitä, millä alueilla 
käyttötarkoituksen muutosten toteuttami-
seen ollaan kiinnostuneita.

Kartoitus ei ole kattava lista kaikista Helsin-
gin kantakaupungin alueella 2000-luvulla 
tapahtuneista k’äyttötarkoituksen muutok-
sista asunnoiksi. Siihen on kerätty kandi-
daatintyön puitteissa mahdollisimman laaja 
otos eri lähtökohdista muutettuja asuntoja.   

5. Kartoitus
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Etenkin peruskorjausvaiheeseen tulleita 
1900-luvun puolessavälissä rakennettuja 
toimistokiinteistöjä on muutettu asuinkäyt-
töön, kun niiden edelliset käyttäjät ovat 
siirtyneet muihin tiloihin. Rakennukset ovat 
saattaneet olla suuria pääkonttoreita tai 
pienempiä toimistokiinteistöjä. 

Kuva 11. Vuonna 1940 
rakennettu Keskon 
entinen pääkonttori 
Katajanokalla, Satam-
akatu 3:ssa muutettiin 
asunnoiksi vuonna 2019. 
Muutoksen suunnitteli-
vat L-arkkitehdit. (Kuva: 
Varma.fi)

Kuva 10: Vuonna 1962 valmistunut 
toimkstorakennus Kaarinkaupungissa 
Unioninkatu 8:ssa muutettiin 
asuinkäyttöön vuonna 2014. Alkuperäisen 
rakennuksen suunnitteli arkkitehti Karl 
Haglund ja muutoksen Avarac Arkkitehdit. 
(Kuva: Helmi Häkkinen, 2020)
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Kuva 11: YLE:n entinen toimistotalo 
Taka-Töölössä, Merkannontie 5:ssä 
on ollut Suomen ympäristökseskuk-
sen käytössä vuodesta 1993. Vuonna 
1968 valmistunutta rakennusta 
ollaan nyt muuttamassa asunnoiksi. 
Hankkeen suunnittelee Arkkitehtiry-
hmä A6 ja sen odotettu valmistumis-
ajankohta on vuonna 2022. (kuva: 
auratumasunnot.fi.)

Kuva 13: Alvar Aaallon suunnit-
telema vuonna 1951 valmistunut 
Insinööritalo Punavuoressa, 
Ratakatu 9:ssä on ollut toimis-
tokäytössä. Rakennukseen valm-
istuu vuonna 2021 18 asuntoa. 
Muutoksen on suunnitellut Vepe 
Erkkilä. (kuvaaja ei tiedossa)
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Kuten luvussa 2.4. mainittiin, monia alun 
perin asuinkäytöön rakennettuja, mutta sit-
temmin 1900-luvun puolivälissä toimistoiksi 
muutettuja rakennuksia on muutettu 2000- 
luvulla takaisin asuinkäyttöön. 

Kuva 14: Vuonna 1911 valmistunut 
Waldemar Aspelinin suunnittelema 
asuintalo Katajanokalla Satamaka-
tu 11:ta on ollut Kirkkohallituksen 
toimitilakäytössä vuodesta 1984. 
Rakennus muutettiin takaisin asu-
inkäyttöön vuonna 2017. Muutoksen 
suunnitteli Pave arkkitehdit. (kuva: 
pavearkkitehdit.fi)

Kuva 15: Toimistokäytössä ollut-
ta Herman Geselliuksen, Armas 
Lingrenin ja Eliel Saarisen suunnit-
telema vuonna 1898 valmistunutta 
asuinrakennusta ollaan palaut-
tamssa alkuperäiseen käyttöönsä. 
Katajanokalla, Luotsikatu 1:ssä 
sijaitseva rakennus on toiminut 
muun muassa Pauligin Oy:n  ja 
Kirkkohallituksen toimitilana. Muu-
toksen suunnitteli Pave arkkitehdit. 
Kuva: (pavearkkitehdit.fi)
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Kuva 16: Waldemar Aspelinin 
suunnittelema vuonna 1896 
asuinkäyttöön valmistunut 
rakennus on ollut WSOY:n 
toimitilakäytössä. Bulevardi 
14:ta sijaitsevaa rakennusta 
ollaan palauttamassa asu-
inkäyttöön. Muutostyön suun-
nitteli arkkitehtitoimisto Neva 
ja sen odotetaan valmistuvan 
vuonna 2021. (kuva: Marja 
Valtonen , 2011.)

Kuva 17: Vuonna 1889 
valmistunut asuinkäyttöön 
rakennettu Axel Högbergin 
suunnittelema rakennus 
Korkevuorenkatu 21:ssä on 
ollut puolustusministeriön 
ja rajavartioston  käytössä 
vuodesta 1921. Rakennus 
palautettiin asuinkäyttöön 
vuonna 2019. Muutoksen 
suunnitteli Jani Prunnila. 
(kuva: Helmi Häkkinen.)
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Useita entisiä teollisuusrakennuksia on 
muutettu asuinkäyttöön kaupungin elinkei-
norakenteen muuttuessa. Monissa tapauk-
sissa teollisuusrakennukset on muokattu 
ensin toimistokäyttöön ja sittemmin asun-
noiksi. Viime vuosina muutokset ovat koske-
neet kantakaupungin lähialueilla sijaitsevia 
teollisuusalueita kuten Lauttasaarta ja Valli-
laa. 

Kuva 18: Fazerin makeistehtaan käyttöön 
1945-1951 rakennettu Jarl Eklundin suun-
nittelema tehdasrakennus Hernesaares-
sa, Munkkisaarenkatu 2:ssa muutettiin 
1970-luvulla toimistotaloksi. Vuosina 
2006-2012 rakennus muutettiin asunnoiksi. 
Muutoksen suunnitteli Hirvonen-Huttunen 

arkkitehdit. (kuva: Helmi Häkkinen)

Kuva 19: Weilin & Göösin 
painotalona toimineen 
teollisuusrakennuksen 
Töölönkatu 11:ta suun-
nitteli Karl Lindhal vuon-
na 1925.  Rakennusta on 
laajennettu 1930-luvulla. 
Se muutettiin asunnoiksi 
vuonna 2018. Muutok-
sen suunnitteli arkkitehti 
Pentti Kareoja. (kuva: 
lumo.fi)
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Kuva 21: Torkkelinäellä Argrico-
lankatu 1-3:ssa sijaitseva entinen 
koulurakennus on saamassa 
asemakaavamuutoksen vuonna 
2020 toimisto- ja asuinkäyttöön. 
Rakennuksen on suunnitellut ark-
kitehti Yrjö Sadenniemi vuonna 
1929. (Kuva : Sanna Granbacka, 
2020.)

Kuva 20: Entisen Tek-
nillisen korkeakoulun-
koulun päärakennus 
Hietaniemen torin 
laidalla, Bulevardi 
29:ssä onalunperin 
suunnitellut Frans 
Anatolius Sjöström. 
Vuonna 1878 valmis-
tunutta rakennusta 
on laajennettu kah-
teen kertaan ja nyt 
rakennus muutetaan 
hotelli- ja asuinkäyt-
töön. (kuva: Sanna 

Granbacka, 2008.)
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Puolustusvoimien käytössä olleita kasarmi- ja 
toimitilarakennuksia on muutettu asuinkäyt-
töön kun ne ovat jääneet tarpeettomiksi. 

Kuva 22: Helsingin 
Autokomppanian entiset 
kasarmirakennukset Ta-
ka-Töölössä suunnitteli 
Martta Martikainen. Ne 
valmistuivat alkuperäi-
seen käyttöönsä vuonna 
1939. Rakennukset muu-
tettiin asuinkäyttöön 
vuonna 2017. Muutok-
sen suunnitteli Parviain-
en arkkitehdit. (kuva: 
auratum.fi)

Kuva 23: Helsingin suojeluskunnan 
esikunnaksi rakennettu ja sittemmin 
Helsingin sotilasläänin esikuntana 
toiminut rakennus Laivanvarusta-
jankatu 6:ssa valmistui vuonna 1941. 
Sen suunnitteli Niilo Niemi. Rakennus 
muutettiin asunnoiksi vuonna 2015.  
Muutoksen suunnitteli Arkkitehdit 
D4. (kuva: Mikko Jokela, 2020)
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Myös joitain epätyypillisempiä 
toimitiloja on muutettu asuinkäyttöön 
kantakaupungin alueella.

Kuva 24: Vuonna 1916 valmis-
tuneen entisen tennishallin Ullan-
linnassa, Tähtitorninkatu 10-12:ta 
suunnittelivat Armas Lindgren ja 
Bertel Liljeqvist. Rakennus muutetti-
in asunnoiksi vuonna 2019. Muu-
tostyön suunnittelivat Cedercreutz 
Arkkitehdit. (kuva: Helmi Häkkinen, 
2020.)

Kuva 25: Tähtitorin-
inkatu 16:ta  sijait-
seva  K.A. Wreden 
suunnittema rakennus 
valmistui vuonna 1900 
Suomen Lähetysseuran 
käyttöön. Seurakun-
nan käytössä ollut 
rakennus muutetaan 
asuinkäyttöön vuonna 
2020. Muutoksen on 
suunniotellut Avarrus 
arkkitehdit. (kuva: Hel-
mi Häkkinen, 2020.)
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 5.2. Mitä voitaisiin muuttaa?

Vaikka Helsingin kaupungin linjana onkin 
toimitilojen säilyttäminen kantakaupungis-
sa, ovat käyttötarkoituksen muutokset silti 
tärkeä keino vanhojen rakennusten säilyttä-
miseen, mikäli toimitiloille ei löydy sopivaa 
käyttäjää. Tässä kappaleessa pohdin ajan-
kohtaisia käyttötarkoituksen muutosten 
tulevaisuuden näkymiä. Yleisesti Helsingin 
kantakaupungin toimitilojen käyttöaste on 
viimevuosina ollut korkea eli merkittävää 
tyhjien toimistotilojen ongelmaa ei tällä 
hetkellä ole. Tyhjistä tiloista löytyy vähän 
koottua tietoa, minkä takia niiden kar-
toittaminen on haastavaa, mutta joitakin 
esimerkkejä voidaan koota ja niiden tulevai-
suutta pohtia. 

Kuten kappaleessa 2.2 todettiin käyttötar-
koituksen muutoksen taustalla, on yleensä 
yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttama 
muutos ihmisten tarpeissa. Koronavirus-
pandemian aiheuttama poikkeustilanne ja 
talouden taantuma ovat merkittäviä yhteis-
kunnallisen muutoksen aiheuttajia ja pan-
demian vaikutukset ihmisten tilatarpeisiin 
näkyvät jo nyt. On huomattu, että monet 
asiat hoituvat etäyhteyden välityksellä ja 
ettei toimistolla työskentelemisen olekaan 
aina välttämätöntä. Etätyön kehittyminen 
saattaa vaikuttaa vielä pandemian laannut-
tuakin ja tarve nykymuotoisille toimistoille 

voi muuttua. Tämä saattaa johtaa toimisto-
tilojen tarpeen vähenemiseen. Voi siis olla, 
että tyhjä toimistotila lisääntyy ja sille jou-
dutaan tulevaisuudessa kehittämään muuta 
käyttöä esimerkiksi asumista. Toisaalta Hel-
singin odotetaan kasvavan ja työpaikkojen 
tarve tulee todennäköisesti pitkän aikavälin 
tarkastelussa kasvamaan.

Myös hotellitoiminta on Koronaviruspande-
mian takia kärsinyt ja useat Helsingin kanta-
kaupungin hotellit ovat joutuneet taloudel-
liseen ahdinkoon. Mikäli pandemiatilanne 
jatkuu pidempään voivat hotellien konkurs-
sit olla todennäköisiä. Jos näin on ja tiloille 
ei löydy niiden nykyisessä käytössä uutta 
toimijaa voivat hotellit jäädä tyhjilleen. Kan-
takaupungin hotelleissa onkin toimistotiloja 
suurempi potentiaali asunnoiksi muuttami-
seen, sillä niistä löytyy usein asuinkäyttöön 
paremmin soveltuva talotekniikka, tilojen 
jäsentely ja tarvittavat aputilat. Majoitustoi-
minta on myös luonteeltaan melko lähellä 
asumista ja sen korvautuminen asumisella 
ei ehkä olisi kaupunkielämän kannalta yhtä 
radikaalia kuin toimistorakennusten muut-
taminen asuinkäyttöön. Toisaalta hotelli-
vieraat saattavat usein liikkua kaupungissa 
päivisin ja hyödyntää kaupungin palveluita 
vakituisia asukkaita enemmän. On lisäksi 
vaikea arvioida, millä tavalla ja kuinka pit-
kään Koronaviruspandemia tulee vaikutta-
maan matkailun kehitykseen ja palautuuko 
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majoituskapasiteetin tarve lopulta entiselle 
tasolleen, jolloin asunnoiksi muuttaminen 
ei olisi kaupungin toiminnallisuuden kan-
nalta kannattavaa. Pikkaraisen (2020) mu-
kaan hotelleja kohdellaan kantakaupungin 
kaavoituksen näkökulmasta kuten muitakin 
liikerakennuksia ja niiden muuttamista kos-
kevat samat konversioperiaatteet kuin kaik-
kia toimitilarakennuksia. 
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toteuttamisen kannalta sellaista uudis-
rakentamista, jonka toiminnot voitaisiin 
sijoittaa olemassa olevaan rakennukseen, 
olisi siis pyrittävä välttämään. Sen sijaan voi-
taisiin suosia käyttötarkoituksen muutoksia. 
Näin voidaan välttää uudisrakentamisesta 
syntyvät hiilipiikit ja säästyä valtavalta mää-
rältä lajittelematonta purkujätettä.

Tulevaisuudessa käyttötarkoituksen muu-
tosten tarve saattaa yhä tulla lisääntymään, 
sillä etenkin teknologian nopea kehittymi-
nen ja väestörakenteen muutokset muutta-
vat yhteiskuntaa jatkuvasti. Sen vuoksi käyt-
tötarkoituksen muutosten toteuttaminen 
olisi tehtävä nykyistä helpommaksi. Käyttö-

Tutkimuksen perusteella selvää kantaa 
käyttötarkoituksen muutosten puolesta 
tai vastaan ei löytynyt, vaan muutokset on 
harkittava tapauskohtaisesti. On arvioitava 
päätöstä kestävän kehityksen kannalta sekä 
taloudellisesta, ekologisesti, että sosiaali-
sesti. Toisaalta on huomioitava muutostyön 
haasteet ja arvioitava voidaanko sillä saa-
vuttaa tarpeita vastaava lopputulos koh-
tuullisella investoinnilla. 

Tutkimuksen perusteella käyttötarkoituksen 
muutos on aina purkavaa uudisrakentamis-
ta ekologisempi vaihtoehto, jos uudet toi-
minnot voidaan ratkaista olemassa olevan 
rakennuksen puitteissa. Ilmastotavoitteiden 

6. Johtopäätökset
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tarkoituksen muutoksiin liittyvää osaamista 
olisi tarpeen lisätä ja säädöksiä muokata, 
niin ettei niiden toteuttamista estäisi jäykkä 
säätely tai taidon puute. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 
että myös uudessa rakentamisessa olisi 
hyvä huomioida paremmin rakennusten 
muunneltavuus. Monien nykyisin ongel-
mallisina nähtyjen rakennusten on todettu 
olevan soveltumattomia käyttötarkoituksen 
muutokseen esimerkiksi suuren runkosy-
vyytensä, matalan kerroskorkeutensa tai 
poistumisteiden järjestämisen hankaluuden 
vuoksi. Tällaiset seikat olisi hyvä huomioida 
uudessa rakentamisessa, jotta sen  käyttö-
tarkoituksen muuttaminen olisi tulevaisuu-
dessa mahdollista. 

Kantakaupungin alueella on tutkittava 
tarkasti asumisen ja toimitilojen tarve, 
jotta niiden suhde voidaan mitoittaa pal-
velemaan eläväistä kaupunkirakennetta. 
Parhaassa tapauksessa käyttötarkoituksen 
muutoksella voidaan sitä jopa lisätä, mutta 
toisaalta liiallinen asunnoiksi muuttaminen 
voi näivettää keskustan vilkkautta.  Markki-
nakehitys ei saisi liiaksi ohjata kantakaupun-
gin kehitystä, mikäli se johtaa toimintojen 
yksipuolistumiseen.

Asuntojen lisäämisen kannalta käyttötarkoi-
tuksen muutoksilla ei voida saavuttaa kovin 
paljon uutta asuntokapasiteettia.Yksittäisillä 
asunnoilla voi kuitenkin olla suuri arkkiteh-
toninen potentiaali 

Kulttuurihistoriamme kannalta on tärkeää, 
että eri aikakausilta peräisin olevia raken-
nuksia säilyy myös tuleville sukupolville. 
Rakennusten säästäminen voi rikastaa 
kaupunkikuvaa ja tehdä siitä kerrostunutta. 
Käyttötarkoituksen muutoksilla on mahdol-
lista saavuttaa ainutlaatuisia ympäristöjä ja 
tarjota vaihtelua nykyiseen asuntotuotan-
toon. 

Toisaalta rakennussuojelun kannalta olisi 
pohdittava, miten radikaaleja muutoksia 
käyttötarkoituksen muutos asunnoiksi 
vaatii. Ei ole tarkoituksenmukaista toeuttaa 
asuntoja sellaiseen rakennukseen, jonka 
muuttaminen vaatii niin radikaaleja toimia, 
että alkuperäisestä jää vain vähän jäljelle. 
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