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Tiivistelmä 
Työmaat ovat vakinainen osa nykyistä kaupunkirakennetta. Ne aiheuttavat kaupunkirakenteessa 
haasteita liikenteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja -vuorovaikutuksellisesti. Silti usein työmaat 
sivuutetaan ’pakollisina välivaiheina’, joiden haitallisia vaikutuksia pyritään vain vähentämään. Sa-
maan aikaan kaupungeista pyritään tekemään yhä toimivampia ja ekologisempia kokonaisuuksia. 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään, mikä on ajanut nykyisten työmaiden määrään ja muotoon 
sekä pohditaan, ovatko työmaat todella niin pakollisia kaupunkirakenteessa kuin usein saatetaan 
ajatella. Työtä taustoitetaan selvittämällä työmaiden merkitys määrällisesti, tutkimalla työmaiden 
historiaa ja pohtimalla, millaisia tiloja työmaat muodostavat kaupunkiin niin fyysisesti kuin sosio-
logisesti. Työ on toteutettu kirjallisuustutkielmana sekä lyhyenä esimerkkikatsauksena. Aihe on ra-
jattu käsittelemään Suomen ja erityisesti Helsingin työmaita. Työmaatilojen merkityksen pohtimi-
seen on käytetty kaupunkitilasta laadittua välitilateoriaa. 

Tutkielmassa huomattiin, että työmaat ovat merkittävä osa kaupunkikuvaa. Työmaista on tullut 
suuria kokonaisuuksia, ja niitä on määrällisesti paljon. Erityisesti koneistuminen ja teollistuminen 
ovat muokanneet työmaita kaupunkikuvassa. Uudisrakennus- ja korjaustyömaat eivät yleensä eroa 
kaupunkikuvallisesti, vaikka hankkeet eroavat toisistaan. Työmaat jäävät usein kaupunkiraken-
teessa myös epämääräisiksi välitiloiksi, jotka vaikuttavat kaupunkivuorovaikutteisuuteen sekä kau-
punkikuvaan. Työmaiden määrän laskeminen tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole suoraan selvää. 
Uudisrakentamisen tarvetta on kyseenalaistettu julkisessa keskustelussa, mutta peruskorjausikäis-
ten rakennusten korjaaminen tulee yhä olemaan haaste. Korjausrakentamishankkeisiin liittyy usein 
myös vaikeammin ennustettavia haasteita, ja ne usein sijaitsevat merkittävämmällä paikalla val-
miissa kaupunkirakenteessa. Keinoja korjaushankkeidenkin vähentämiseksi voidaan kuitenkin ke-
hittää esimerkiksi huollettavuuden parantamisella.  

Tutkielmani mukaan rakentamistapamme on ainakin osin ajanut työmaiden merkittävään mää-
rään ja muotoon. Työmaita ovat lisänneet esimerkiksi uudisrakentamisen poliittiset tavoitteet, ra-
kennuskantamme vaikea korjattavuus, hankkeiden kasvaminen esimerkiksi määräysten ja vaikei-
den talorakenteiden vuoksi sekä hankkeiden määrän kasvu teollistumisen vuoksi. Työmaat eivät 
itsessään ole välttämättä pakollisia välivaiheita kaupungissa, mutta väheneminen vaatisi selvää ra-
kentamis- ja korjaustavan sekä ajattelutavan muutosta. 

Avainsanat  Työmaa, kaupunkisuunnittelu, korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, kaupunki-
tila, välitila, epäpaikka, väliaikaisuus, sosiaalinen kestävyys 
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1. JOHDANTO

Suomessa kaupungistuminen on yhä kiihtynyt 

2010-luvulla. Väestöliikkeen myötä myös kau-

punkeja on kehitetty nopealla tahdilla. Erityisen 

suuressa kasvussa on ollut Helsinki. Helsin-

gissä sekä rakennushankkeiden että muiden, 

esimerkiksi liikennekehityshankkeiden, määrä 

on kasvanut.  Tämä tarkoittaa myös työmaiden 

määrän lisääntymistä kaupunkikuvassa. 

Työmaita ei kuitenkaan yleensä käsitetä ra-

kennuksina tai aktiivisina kaupunkirakenteen 

paikkoina, vaikka niiden läsnäolo kaupungissa 

on jatkuvaa. Työmaa on yleensä yhdessä paikas-

sa väliaikainen, mutta kaupunkikuvassa työmaa 

on vakituinen elementti. Sijainti vain vaihtelee. 

Työmaita pidetään usein pakollisina välivaihei-

na. Isojen kehityshankkeiden suunnitelmia käy-

dään usein julkisesti läpi pääosin lopputulok-

sen kannalta. Kehityshankkeet kuitenkin voivat 

tehdä aktiivisista, osallistavista paikoista jopa 

vuosiksi välitiloja. Ajatus asian pakollisuudesta 

ja toisaalta vähemmän tiedostetusta merkityk-

sestä kaupunkirakenteessa tekee aiheesta tär-

keän ja kiinnostavan tutkia. 

Aiheen tutkimiselle on tarve, koska kau-

punkityömaat ovat yleistyneet etenkin kas-

vukeskuksissa. Työmaat syntyvät yleensä kor-

jaamisen, uudisrakentamisen tai purkamisen 

tarpeesta. Kysymystä työmaista on tutkittu pää-

osin vain epämiellyttävyyden vähentämisen 

kannalta esimerkiksi valvomalla työmaa-aika-

taulua ja lisäämällä työmaa-aitataiteen määrää. 

Kaupungeissa työmaat aiheuttavat usein liiken-

teellistä ja kaupunkikuvallista haittaa erityisesti

kevyelle liikenteelle. 

Nykyinen rakentamistapa on myös useas-

ti arvioitu kestämättömäksi ilmastotavoittei-

den saavuttamisen kannalta. Samalla voimme 

pohtia, ovatko nämä välttämättöminä pidetyt 

rakentamisen tavat todella välttämättömiä vai 

perustuvatko ne tiettyyn omaksuttuun käsityk-

seen rakentamistekniikasta ja -tavoista. Lisäksi 

kasvukeskuksissa pyritään yhä useammin huo-

mioimaan myös kevyen liikenteen näkökulma.

Tässä kandidaatintyössä selvitän ja poh-

din työmaiden historiaa, merkitystä ja olemus-

ta kaupunkirakenteessa. Tarkoitukseni on sel-

vittää, miten modernit työmaat ovat syntyneet, 

millaisia tiloja ne muodostavat kaupungissa ja 

millainen niiden tulevaisuus mahdollisesti on. 

Pohdin työmaiden olemusta soveltamalla niihin 

välitiloista laadittua teoriaa.  Tutkielmani kes-

kittyy tarkastelemaan, onko rakentamistapam-

me johtanut työmaiden nykyiseen määrään ja 

muotoihin sekä ovatko työmaat todella niin pa-

kollisia välivaiheita kaupunkirakenteessa kuin 

usein saatetaan ajatella. 

Toteutan tutkielmani sekä kirjallisuuskat-

sauksena että lyhyenä esimerkkikatsauksena. 

Työmaita on kaupunkitilallisena elementti-

nä tutkittu aiemminkin jonkin verran. Väliti-

lan teoreettinen pohdinta on syntynyt pääosin 

1900-luvulla. Kaupunkitilan fyysisiin välitiloi-

hin kohdistuva kiinnostus on kasvanut etenkin 

1990-luvulta lähtien. Välitiloja ja kaupunkitilan 

sosiaalista rakennetta ovat tutkineet esimerkik-

si filosofi Michel Foucault (1984), filosofi Henri 

Lefebvre (1991), antropologi Marc Augé (1995) ja  

professori Panu Lehtovuori (2005).
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Tarkastelen aihetta Suomen kontekstissa. 

Tärkeänä esimerkkinäni toimii Helsinki, kos-

ka Helsinki kasvaa ja on kasvanut 2010-luvulta 

lähtien erityisen nopeasti. Helsingillä on myös 

korkeita tavoitteita ja strategioita maailman toi-

mivampana kaupunkina (Helsingin kaupunki, 

2013). Rajaan työni käsittelemään rakennustyö-

maita. Keskityn erityisesti kaupunkikerrostaloi-

hin, koska kaupunkialueella työmaiden merkitys 

korostuu ja rakennukset ovat usein monikerrok-

sisia. En pääosin käsittele tutkielmassa katutyö-

maita, koska niihin liittyy rakennustavan, tavoit-

teiden ja tilojen suhteen erilaisia kysymyksiä.

Tutkielma koostuu viidestä käsittelyluvus-

ta. Ensimmäisessä käsittelyluvussa selvitän ra-

kentamistekniikan ja työmaiden kaupunkiku-

vallista historiaa, rakentamisen määrää sekä 

työmaiden eri muotoja. Toisessa luvussa tut-

kin välitiloja teoreettisesta näkökulmasta, so-

vellan sitä työmaihin ja havainnollistan aihet-

ta esimerkein. Kolmannessa pohdin työmaiden 

välttämättömyyttä ja mahdollista tulevaisuutta. 

Neljäs luku koostuu johtopäätöksistä, joissa ko-

koan yhteen selvittämäni tiedon ja pohdin sel-

vittämäni tiedon perusteella työmaiden merki-

tystä, tarvetta ja taustaa.
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2. TYÖMAAT SUOMESSA

Tässä luvussa selvitän, mitä työmaat ovat, miten ne ovat syntyneet ja kuinka paljon niitä on.  Käsit-

telen ensin työmaiden historiaa, sitten tutkin nykyisten työmaiden erilaisia muotoja. Kolmanneksi 

havainnollistan aiheen merkitystä nykyhetkessä tarkastelemalla rakentamisen määrää Suomessa 

ja Helsingissä. Keskityn etenkin asuinrakennustyömaihin, julkisiin palvelurakennuksiin ja toimi-

tilarakentamiseen, koska ne liittyvät erityisesti kaupunkien tavoitteisiin tiivistämisestä ja niiden 

rakenne- ja talotekniikka eivät vaadi kohdekohtaista erikoisosaamisen tuntemusta.

2.1.  Rakentamisen historiaa

Rajaan tässä alaluvussa rakentamisen historian 

käsittelyn modernien työmaiden ja kaupunkira-

kentamisen syntyyn 1900-luvulta nykypäivään 

asti. Nykyiset, modernit työmaat ovat syntyneet 

pääosin teknisen kehityksen, määräysten ja elin-

tason nousun myötä. Selvitän, miten työmaat 

ovat hallinnollisesti, teknisesti ja kaupunkiku-

vallisesti muuttuneet ja kasvaneet viimeisen 

sadan vuoden aikana.

Uudenlainen kaupunkirakentaminen alkoi 

Suomessa pääosin 1900-luvun alussa. Kivitaloihin 

alettiin silloin rakentaa vesijohtojärjestelmiä, vie-

märöinti ja sähköt. Kerrostalorakennukset yleen-

sä muurattiin. Rakentaminen oli kuitenkin työ-

voimavaltaista ja pitkälti paikallista. Urakoitsijat 

olivat usein paikallisia, ja myös osakkaita saattoi 

osallistua rakentamiseen. Yksityiskohdat suun-

niteltiin yleensä työmaalla. 1920-luvulla suunnit-

telu alkoi siirtyä kuitenkin arkkitehtitoimistoille. 

1930-luvulla rakentamisessa alkoi vihdoin näkyä 

nopeutumisen merkkejä. Rakentaminen jatkui 

tasaisemmin ympäri vuoden, ja jopa kahdeksan-

kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen saat-

toi kestää alle vuoden. Sähköt rakennettiin pans-

sariputkiin, lvi-asennukset tehtiin usein pintaan. 

(Pesonen, 2021.) Sähkölaitteet ylipäätään lisään-

tyivät hiljalleen. Ilmanvaihto oli painovoimaista, 

mutta lämmitys oli siirtynyt pääosin jo uuniläm-

mityksestä vesikeskuslämmitykseen. (Neuvonen, 

2006, s. 69–70.) Kehitys oli kuitenkin kaikesta 

huolimatta hidasta, vaikka koneita esiintyi työ-

mailla jo 1910-luvulla (Pesonen, 2021).

Sotien jälkeen tilanne kuitenkin muuttui. 

1950-luvulla Suomessa alkoi jälleenrakennus-

kausi, ja Suomi alkoi kaupungistua voimak-

kaasti. Kerrostalotuotanto lisääntyi, ja asunto-

tuotantoa pyrittiin todella tehostamaan, mutta 

tarvikepula kuitenkin hidasti hankkeita (Peso-

nen, 2021). Betoni rakennusmateriaalina alkoi 

yleistyä (Mölsä, 2017).  Vuonna 1943 Suomen 



4

Kuva 1. Apollonkatu 9 
rakenteilla noin vuonna 
1930. Pälsi, S. Kuvaa on 
rajattu.

Kuva 2. Aleksanterinkatu 
9:n työmaa, rakenteilla 
Elannon tavaratalo 1950-
1952. Tekijä ei tiedossa. 
Kuvaa on rajattu.

Rakentaminen on vielä 
työvoimavaltaista. Erityi-
sesti rakennusmateriaalit 
eroavat selvästi myöhem-
pien rakennustyömaiden 
materiaaleista.



5

Arkkitehtiliitto SAFA:n perustama Standardisoi-

mislaitos aloitti Rakennustietokortiston julkai-

semisen, mikä nopeutti suunnittelua (Pesonen, 

2021). Tuotannon kasvusta huolimatta 1950-lu-

vulla rakentaminen ja rakennusosien valmistus 

oli kuitenkin yhä pääosin paikallista ja työvoi-

mavaltaista. (Mölsä, 2017.) Koneellistuminen hil-

jalleen lisääntyi, ja torninosturit, betoniasemat 

ja lavahissit saapuivat kaupunkikuvaan. Myös 

kantavien seinien erottaminen runkorakentees-

ta nopeutti rakentamista. (Pesonen, 2021.)

Erityisen suuri murros tapahtui lopulta 

1960- ja 1970-luvuilla, kun uuden rakennustek-

niikan, koneistumisen ja standardisoitumisen 

myötä rakentaminen nopeutui merkittävästi. 

Elementtirakenteiset talot osoittautuivat no-

peiksi ja edullisemmiksi rakentaa kuin tiilira-

kenteiset,  ja rakentamisesta tuli yhä enemmän 

ympärivuotista. (Pesonen, 2021; Mölsä, 2017.) 

BES-runko ja ontelolaatat keksittiin. Element-

tien valmistaminen tehtaalla siirsi osan raken-

tamisesta työmaan ulkopuolelle. Torninosturit 

kehittyivät ja nostivat suurempia painoja, jol-

loin rakennuksia pystyttiin kokoamaan nopeasti 

valmiista elementeistä. Rakennusmateriaaleina 

yleistyivät betonin lisäksi erilaiset eristysmate-

riaalit sekä teräs- ja lasirakenteet. (Standerts-

kjöld, 2011; Mölsä, 2017.) Valmisosien käyttö teki 

rakentamisesta yhä enemmän asentamista työ-

voimavaltaisen käsityön sijaan (Pesonen, 2021). 

Myös talotekniikka lisääntyi ja kehittyi 1970-lu-

vulla. Painovoimainen ilmanvaihto vaihtui ko-

neelliseen, viemäröinnit rakennettiin muo-

vista, ja monet sähkölaitteet, kuten pesukone, 

televisio ja jääkaappi, yleistyivät. Uudet sähkö-

laitteet edellyttivät laajempia sähköasennuksia. 

(Neuvonen, 2006, s. 181 ja 188–189.)  Työmaista 

kehittyi yhä teknisempiä ja koneellisempia ko-

konaisuuksia.

Rakentamisen tehokkuutta lisäsi edelleen 

tietokoneavusteinen laskenta, ja rakentamisai-

katauluihin kiinnitettiin enemmän huomio-

ta. Teollistumisen ansiosta vuonna 1975 raken-

tamiseen kuluva aika oli vain kahdeksasosa 

verrattuna vuoteen 1955. Toisaalta rakennus-

virheet myös lisääntyivät. (Mölsä, 2017.) Raken-

nuskohteiden suojaukset alkoivat yleistyä vasta 

2000-luvulla, jolloin työolosuhteet ja kosteu-

denhallinta helpottuivat vaikeissakin sääolo-

suhteissa (Pesonen, 2021). Työmaapeitteet saa-

puivat samalla pysyvästi kaupunkikuvaan.

Teollinen rakennustuotanto alkoi vaatia ra-

kennushankkeen käynnistämiseen myös enem-

män pääomaa. Rakennusliikkeet keskittyivät 

suuremmiksi yrityksiksi, ja aliurakointi yleistyi. 

Toisaalta työsuojeluun tarvitsi kiinnittää enem-

män huomiota, koska uudet tekniikat vaativat 

uudenlaista osaamista. Painavien elementtien 

käsittely, rakennuspöly, kemikaalit ja korkeampi 

rakentaminen merkitsivät myös uusia vaaroja ja 

tapaturmia työmaalla. Työturvallisuutta pyrit-

tiin kehittämään, mutta kehitys oli hidasta. Sa-

malla ulkomaisen työvoiman käyttö kasvoi, mikä 

vaikeutti kommunikaatiota. Vasta 2000-luvulla 

työturvallisuus selvästi parani paremmalla val-

vonnalla, määräyksillä ja paremmalla koulutta-

misella. (Mölsä, 2017.) Samalla määräysten ja oh-

jeiden määrä on kasvanut.
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Kuva 3. Merihaa’an raken-
nustyömaa vuonna 1974. 
Merihaka rakennettiin 
pääosin elementeis-
tä.  Ahola, H. Kuvaa on 
rajattu.

Kuva 4. Kalasatama 
vuonna 2012. Työmaat 
ovat kaupunkikuvallisesti 
pysyneet samankaltaisina 
1970-luvun koneellistu-
misesta lähtien. Kiuru, S. 
Kuvaa on rajattu.
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2.2. Työmaamuodot

Työmaita on kaupunkitilassa erilaisia. Ne synty-

vät eri tarpeesta, niissä tehdään eri toimenpiteitä, 

ja ne muodostavat erilaisia tiloja. Yksinkertaisen 

jaottelun mukaan on uudisrakennus-, korjausra-

kennus-, purku-, katu- ja puistotyömaita. Tässä 

työssä käsittelen rakennus- ja purkutyömaita, ja 

katsastan katu- ja puistotyömaat suppeasti.

Uudisrakennustyömaat ovat työmaita, jois-

sa uutta rakennuskantaa rakennetaan. Uudis-

rakentamisen työvaiheita saattavat olla koh-

teesta riippuen esimerkiksi maanrakennus-, 

perustus-, rungonrakentamis-, sisävalmistus- 

ja luovutusvaiheet. Kaupunkikuvallisesti ne 

muodostavat erilaisia näkymiä. Maanrakennus- 

ja perustustyöt voivat tarkoittaa aukkoa, rungon 

rakentaminen rakennusmateriaalien esilläoloa 

ja myöhemmät vaiheet jo ulkoisesti valmis-

ta rakennusta. Helsingissä merkittäviä uudis-

rakentamisen kohteita ovat olleet täydennysra-

kentamishankkeet (Helsingin kaupunki, 2013). 

Täydennysrakentamishankkeissa olemassa oleva 

ympäristö on työmaan kanssa vuorovaikutuk-

sessa. Täydennysrakentamista pidetään usein 

kunnille kannattavana, koska silloin kaupungin 

infrastruktuuri ja palvelut tulevat entistä tehok-

kaampaan käyttöön (Nykänen ym., 2013, s. 154). 

Modernit työmaat ovat siis syntyneet pää-

asiassa 1960–1970-luvuilla teollistumisen myö-

tä. Teollistuminen ja tekninen kehitys ovat 

mahdollistaneet korkeamman ja nopeamman 

rakentamisen, modernin elämäntyylin ja uu-

denlaisen arkkitehtuurin muodonannon. Toi-

saalta uudet rakennusmenetelmät, talotek-

niikka ja materiaalit ovat vaatineet uudenlaista 

osaamista, koneita ja työturvallisuuskäsitysten 

päivittämistä. Ongelmiin on vastattu erilaisil-

la määräyksillä, ohjeilla ja uusien menetelmi-

en kehittämisellä. Ne ovat kuitenkin samalla li-

sänneet byrokratiaa työmailla ja kasvattaneet 

hankkeita. Kaupunkikuvallisesti suurimpia 

muutoksia ovat tuoneet elementtirakentami-

seen siirtyminen, suojauksen yleistyminen, ym-

pärivuotinen rakentaminen, koneistuminen 

torninostureineen, nopeutumisen kautta hank-

keiden lisääntyminen sekä määräyksien tuoma 

työmaaturvallisuuden varmistaminen. Uudet 

rakentamistavat ovat tehneet työmaista kau-

punkitilassa yhä koneellisempia, näkyvämpiä, 

määrällisesti suurempia ja ympärivuotisempia. 

Seuraavassa alaluvussa selvitän, millaisia koko-

naisuuksia työmaat ovat nykyään.
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Taloudellinen kannattavuus voi lisätä resursse-

ja kaupungin muuhun kehittämiseen ja ylläpi-

tämiseen. Se voi tarkoittaa myös parempaa ole-

massa olevan rakennuskannan huoltamista.

Korjaustyömaat ovat työmaita, joissa ole-

massa olevaa rakennuskantaa korjataan. Korja-

ushankkeiden koot saattavat vaihdella runsaasti. 

Korjausrakentamiseen saatetaan laskea toisi-

naan parannukset ja ylläpito, jotka eivät aiheuta 

varsinaisen työmaatilan syntymistä. Tilastokes-

kus jakaa korjaustyömaat rakennuksen sisäisiin 

asunnon sisäisiin asuntokorjauksiin sekä raken-

nuskorjauksiin, joissa korjataan esimerkiksi ra-

kenteita, julkisivua, talotekniikkaa tai pihatiloja. 

Tällaisia remontteja ovat esimerkiksi käyttövesi-

järjestelmä-, viemäröinti-, julkisivu-, katto-, läm-

mitysjärjestelmä-, ilmastointi-, hissiasennus- ja 

piharemontit. Tilaston mukaan suurimmassa 

osassa asunto-osakeyhtiöistä suuria remontte-

ja ei ole tällä hetkellä suunniteltu 7–10 vuoden 

päähän. Yleisin syy korjaamiseen oli rivitalo-, 

omakotitalo-, pari- ja kerrostaloasunnoissa nor-

maali vanheneminen. Seuraavaksi yleisimmät 

syyt olivat laatu- ja varustustason parantaminen 

sekä esteettiset syyt. (Tilastokeskus, 2021b.)

Korjausrakentamishankkeisiin saattaa liit-

tyä myös lisärakentamista. Lisärakentamisella 

voidaan hankkeesta riippuen myös saada katet-

tua olevan rakennuksen korjaamisesta syntyviä 

kuluja.  Mitä enemmän tontille rakennetaan li-

sää, sitä kannattavammaksi yleensä lisäraken-

taminen tulee.  Usein kannattavimpia kohteita 

ovat kellarit sekä yhtä kerrosta useammat li-

säkerrokset. (Ympäristöministeriö, 2011, s. 43.) 

Korjausrakentamiseen liittyvissä lisärakentamis-

hankkeissa yhdistyvät työmaalla uudis- ja korja-

usrakentaminen. Lisärakennuksia tehdään myös 

erillisinä korjaustyömaista. Lisärakentaminen 

lasketaan yleensä osaksi uudisrakentamista, ja 

kaupunkitasolla osaksi täydennysrakentamista. 

Täydennysrakentamisessa rakennetaan kuiten-

kin yleensä uutta rakenteeseen, jota kaupunki-

laiset jo asuttavat, jolloin rakentaminen saa mer-

kityksiä jo rakennusaikana. 

Helsingin kantakaupungille tyypillistä lisä-

rakentamista on ollut ullakkorakentaminen. Ul-

lakkorakentamisen edellytyksiä ovat taloyhtiön 

asumisviihtymisen parantaminen, ullakkoasun-

tojen laatuvaatimusten täyttyminen sekä ole-

massa olevan rakennuksen ominaispiirteiden 

säilyminen. Ullakkorakentaminen saattaa luoda 

kuitenkin uusia teknisiä haasteita koko taloon, 

kun kylmästä ullakkotilasta tehdään lämmin-

tä asuintilaa. (Helsingin kaupunki, 2021, s. 1–8.) 

Ullakkorakentamiselle ominaista on ylös katto-

rakenteisiin sijoittuva työmaa. Taloyhtiön asu-

misviihtymisen parantaminen voi merkitä myös 

muun rakennuksen korjaamista. 

Korjaustyömaiden erityispiirteitä ovat usein 

sijainti valmiiksi rakennetussa ympäristössä eli 

mahdollinen työmaan ahtaus, tarvittavien toi-

menpiteiden vaikeampi ennustettavuus, raken-

nuksen käyttö rakennustyön aikana, pyrkimys  

lyhyeen rakennusaikaan ja korjausasteen vaih-

telu kohteen eri osissa. Vaikea ennustettavuus 

voi tarkoittaa esimerkiksi tuntemattomia raken-

teita, rakennusvirheiden korjaamista sekä epä-

varmuutta rakennuksen kunnosta. Kohteeseen 
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saatetaan joutua rakentamaan rakennuksen 

käyttäjille sekä korjaustyötä varten erilaisia vä-

liaikaisrakenteita. Korjauskohde voi vaatia myös 

erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden varmistami-

seksi, esimerkiksi jätteenkäsittelyä, putoamissuo-

jauksia, rakenteen ja maapohjan tuentoja, teline-

järjestelyitä ja erityiskoneistoa. (Ratu S-1231, 2012.)

Purkutyömailla puolestaan rakennettua ym-

päristöä puretaan. Rakennuksien purkamiseen 

on erilaisia syitä. Vuosina 2000–2012 puretuis-

ta rakennuksista tehdyssä tutkimuksessa kui-

tenkin havaittiin, että purkamiseen johtava syy 

ei usein ole rakennuksen huono kunto. Yleisin 

ilmoitettu motiivi purkamiseen oli uudisraken-

taminen. (Huuhka & Lahdensivu, 2012.) 

Purkutyömailla syntyy usein rakennusjätet-

tä. Jätteiden hallinta on olennainen osa purku- 

ja korjaustyömaita, sillä 85 % rakennusjätteestä 

syntyy purku- tai korjaustyömailla. Rakentamis-

ta sekä purkamista koskevissa lupahakemuksissa 

on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”esitet-

tävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadus-

ta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole 

vähäinen" (MRA 1999/895 § 55). Purkutyömail-

la kuitenkin yleinen havainto on, että rakennus-

osat eivät säily ehjinä uudelleenkäyttöä varten. 

Toisaalta kiertotaloudenkin kehittyminen saat-

taa lisätä työmaan uudelleenkäytettävän jätteen 

hallintaan tarvittavaa logistiikkaa ja vaatia pur-

kutyövaiheen selvempää aikatauluttamista.

Työmaista on kasvanut isoja kokonaisuuk-

sia. Laajuudesta kertoo työmaiden hallintaa var-

ten laadittujen määräysten ja ohjeiden määrä. 

Työmaasta tulee maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan laatia erilaisia kirjallisia suunnitelmia. 

Esimerkiksi aluesuunnitelmassa määritellään 

purku- ja lastauspaikat rakennustarvikkeille, ko-

neiden liikkumatilat, varastotilat, liikenneväy-

lät, työtilat ja suojaukset. (VNa 2009/205 § 10.) 

Aluesuunnitelman tärkeys korostuu etenkin tii-

viiseen kaupunkirakenteeseen sijoittuvilla työ-

mailla, jossa katutilan hyödyntämiseen pitää ha-

kea lupa (Helsingin kaupunki, 2010, s. 12–13). 

Kohteissa usein pölysuojauksen ja kosteu-

denhallinnan takia rakennustyömaa suoja-

taan. Olosuhteiden hallintaa kaupunkitilassa 

ovat kosteus- ja pölyolosuhteiden hallinnan li-

säksi myös meluntorjunta, lämpötilan hallinta 

sekä valaistus- ja sähköistyssuunnittelu. (Ratu 

S-1236, 2021.) Suojaus, valaistus, äänimaailma ja 

logistiikka vaikuttavat kaupunkitilan kokemuk-

seen. Työmaalla voidaan vaatia myös paljon eri-

tyisosaamista ja työmaalla voi toimia paljon eri 

aliurakoitsijoita. Myös hallinnollisia töitä on 

paljon liittyen esimerkiksi lupiin, turvallisuu-

teen, tiedottamiseen ja valvontaan. Työmaalta 

vaaditaan lisäksi paljon aikatauluttamista koko-

naisuuden hallitsemiseksi.

Rakennustyömaiden lisäksi on katu- ja puis-

totyömaita. Katutyömailla voidaan esimerkik-

si rakentaa uutta ja korjata kunnallistekniikkaa 

tai muuttaa kaupungin liikennejärjestelmää. Ka-

tutyömaiden muoto riippuu hankkeesta ja pin-

tamateriaaleista. Usein katutyömaat merkitse-

vät väliaikaista liikennejärjestelyä. Myös puistoja 

korjataan ja uusia rakennetaan. Puisto saattaa 

poistua käytöstä rakentamisen ajaksi. Puisto- ja 

katutyömaat ovat usein pinta-alaltaan laajoja.
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2.3. Rakentamisen määrä Suomessa ja Helsingissä

Työmaiden määrää voidaan tarkastella selvit-

tämällä rakennuslupien, korjausrakentamisen 

ja purkamisen määrää. Tilastot eivät kuvaa 

työmaiden kokoa tai muotoa. Määrä antaa kui-

tenkin osviittaa työmaiden volyymista. 

Suomessa myönnettiin vuonna 2021 yh-

teensä noin 36  300 rakennuslupaa uudisraken-

tamiseen. Hankkeita aloitettiin vuonna 2021 

rakennusalaltaan noin 8,7 miljoonaa kerrosala-

neliömetriä. Rakentamisen määrä ei kuitenkaan 

ole merkittävästi kasvanut tilastojen mukaan. 

Esimerkiksi vuonna 2011 aloitettuja rakennus-

hankkeita oli yhteensä noin 9,0 miljoonaa kerro-

salaneliömetriä. (Tilastokeskus, 2021a.) Rakenta-

misen määrä on ollut siis jo pidempään korkealla 

tasolla. Uudisrakentamisen toisaalta ennuste-

taan laskevan maltillisesti seuraavina vuosina. 

(Valtiovarainministeriö, 2022, s. 13–15.)

Helsingin tilastot kuitenkin eroavat sel-

keästi koko Suomen tilastoista. Helsingissä 

uudistuotannon määrä etenkin asuinrakennus-

ten kohdalla on lähtenyt selvään kasvuun. Ti-

lastoissa voi havaita vuonna 2015 rakentamisen 

määrässä alkaneen selkeän kasvun. Vuonna 2021 

uudisrakennuksia valmistui Helsinkiin yhteen-

sä 800 000 kerrosalaneliömetriä. Valmistuneis-

ta asunnoista 92 prosenttia oli kerrostaloasunto-

ja. Rakennushankkeita aloitettiin yhteensä 880 

000 kerrosalaneliömetriä. Vuonna 2011 valmis-

tuneita rakennuksia oli 500 000 kerrosalaneliö-

metriä ja aloitettuja rakennustöitä 540 000 ker-

rosalaneliömetriä. (Helsingin kaupunki, 2022, 

s. 4 ja 14.) Helsingin osuus koko Suomen aloite-

tuista hankkeista neliömetreissä vuonna 2021 oli 

siis 10 %, kun vuonna 2011 osuus oli noin 6%. 

Helsingissä on käynnistynyt ja suunnitel-

laan käynnistyvän myös laajoja rakennushank-

keita. Helsingin vuoden 2016 yleiskaavan vi-

siossa pyrittiin selvään kaupungin kasvuun ja 

tiivistämiseen. Keinoiksi kasvuun on mainittu 

Työmaiden muodot siis vaihtelevat. Korjaustyö-

maat ovat usein hyvin yksilöllisiä, mikä saattaa vai-

keuttaa työmaan hallintaa. Uudisrakentamisessa työ 

on usein helpommin ennustettavaa, ja tuloilla saate-

taan kattaa myös olemassa olevan rakennuskannan 

huoltamista. Purkutyömaat ovat usein nopeampia 

ja jatkuvat uudisrakennustyömaana.  Kaikkia muo-

toja kuitenkin koskevat erilaiset määräykset liittyen 

esimerkiksi hallintaan, turvallisuuteen, siisteyteen 

ja valaistukseen. Työmaat ovat usein monimutkai-

sia kokonaisuuksia. Seuraavaksi tarkastelen työmai-

den määrää Suomessa ja Helsingissä.
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täydennysrakentaminen moottoriteiden varsilla 

että kantakaupungissa, joukkoliikenteen raken-

taminen ja joidenkin uusien asuinalueiden ra-

kentaminen. (Helsingin kaupunki, 2013, s. 10 ja 

70–71.) Uudisalueita on jo osin rakennettu esi-

merkiksi Kalasatamaan ja Kruunuvuorenran-

taan. Tulevia uudisaluehankkeita suunnitellaan 

käynnistettävän esimerkiksi Malmin lentoken-

tän alueella. Kaupunkibulevardien rakentamista  

moottoriteiden varsille ei ole pääosin aloitettu.

Tutkielmani kannalta merkittävää on kesken-

eräisten talonrakennustöiden määrä. Keskeneräis-

ten töiden määrä on kasvanut merkittävästi. Kes-

keneräiset rakennustyöt jäävät valmistumiseensa 

asti työmaiksi. Vuonna 2021 keskeneräisiä raken-

nustöitä oli Helsingissä 1,3 miljoonaa kerrosala-

neliömetriä, kun taas vuonna 2011 keskeneräisiä 

rakennustöitä oli 840  000 kerrosalaneliömetriä 

(Helsingin kaupunki, 2022, s. 7). Keskeneräisten 

talonrakennustöiden määrä on myös itsenäisenä 

lukunaan mielenkiintoinen, koska se merkitsee 

katukuvassa rakennustöiden lisääntymistä. 

Myös korjausrakentaminen on kasvanut ja 

sen odotetaan kasvavan Suomessa seuraavina 

vuosikymmeninä erityisesti peruskorjausiässä 

olevien rakennusten määrän vuoksi. Korjaami-

nen on uudisrakentamisen tavoin siirtynyt yhä 

enemmän kasvukeskuksiin, koska muuttotappi-

okunnissa tyhjilleen jäävät rakennukset saate-

taan jättää korjaamatta. Keskuksissa korjaami-

nen lisääntyy, koska useat kaupungit haluavat 

tiivistää kaupunkirakennetta, ja korjausrakenta-

misesta on tullut myös yhä ammattimaisempaa. 

(Valtiovarainministeriö, 2022, s. 27–28.) 

Lisäksi purkamisen määrä on lähtenyt mer-

kittävään kasvuun samaan aikaan uudisraken-

tamisen kanssa sekä Helsingissä että koko Suo-

messa. Purettujen rakennusten määrästä ei ole 

valtakunnallista tilastoa, eivätkä kaikki pur-

kamistoimenpiteet vaadi purkulupaa. Vuonna 

2000–2012 purettuja rakennuksia laskettiin ole-

van 50 800. Puretut rakennukset sijaitsivat pää-

osin kaupunkialueella. (Huuhka & Lahdensivu 

2016, s. 1.) Purkamisen määrä ei ole oletettavasti 

laskenut, kun ottaa huomioon kaupungistumi-

sen kiihtymisen. Tilastojen mukaan Helsingis-

sä purkulupien määrä on yli kaksinkertaistunut 

viidessä vuodessa. Vielä vuonna 2016 purkulu-

papäätöksiä myönnettiin Helsingissä yhteensä 

48 rakennukselle, kun jo vuonna 2021 päätök-

siä myönnettiin 105 rakennukselle. Helsingin 

rakennusvalvonnasta on vahvistettu, että pur-

kamisen määrä on kasvanut. Puretuista ra-

kennuksista tosin suuri osa on omakotitaloja. 

(Pitkänen, 2022.) Rakennuksen voi  kuitenkin 

Helsingissä purkaa vain ilmoituksella, mikäli 

”rakennus on talousrakennus tai muu vähäinen 

rakennus, eikä se ole historiallisesti merkittä-

vä tai rakennustaiteellisesti arvokas” (Helsingin 

kaupunki, n.d.;b). Osa purkamisesta jää siis ti-

lastojen ulkopuolelle.

Rakennustyömaiden keskimääräistä kestoa 

ei ole tilastoitu. Työmaa-aikataulujen laatimis-

ta varten on kuitenkin laadittu ohjeita ja mää-

räyksiä. Työmaiden rakentaminen kadulle on 

luvanvaraista. Silloin kesto määritellään yksi-

löllisesti hankkeen mukaan. (Helsinki, n.d.;a.) 

On kuitenkin oletettavaa, että suuremmissa 
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hankkeissa työmaat kestävät pidempään kuin 

pienemmissä. Suurten työmaiden kesto ei ny-

kyisillä rakennustavoilla voi lyhentyä loputto-

miin. Työmaat siis nykyisistä rakennustavoista 

ja havainnoista päätellen usein kestävät niin pit-

kään, että niistä tulee osa kaupunkikuvaa.

Rakentaminen on tilastoista päätellen koko-

naisuudessaan painottunut yhä enemmän Hel-

sinkiin. Rakennuksia rakennetaan, korjataan ja 

puretaan pääosin kasvukeskuksissa. Hankkei-

den keskittyminen Helsinkiin on merkinnyt 

todennäköisesti erilaisia käytäntöjä ja erilais-

ten määräysten toteuttamista työmaalla, kos-

ka Helsingin uudisrakentamisesta suuri osa on 

kerrostalorakentamista. Kaupunkialueilla työ-

maat ovat tyypillisesti erilaisia kuin väljemmillä 

asuinalueilla. Tiiviimmillä alueilla esimerkiksi 

kaupunkikuvallinen merkitys ja liikenteellinen 

korostuvat, kun tilaa on kokemassa suurempi 

määrä ihmisiä sekä asukkaina että palveluiden 

käyttäjinä. Erityisen merkittäviä ovat määräl-

tään ja kestoltaan uudis- ja korjaustyömaat. 

Seuraavassa luvussa käsittelen työmaiden 

merkitystä osana kaupunkirakennetta. Käytän 

merkityksen tutkimiseen kaupungin välitiloista 

laadittua teoriaa. Selvitän ensin välitiloista laa-

dittua teoriaa, sitten sovellan teoriaa työmaihin. 

Lopuksi havainnollistan aihetta tyyppiesimer-

keillä Helsingin kantakaupungista.
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3. VÄLITILAT

Tässä luvussa käsittelen välitiloja. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen välitilojen teoriaa. Toisessa 

alaluvussa sovellan kriteerejä työmaihin, ja kolmannessa esitän muita havaintoja työmaiden ole-

muksesta esimerkkien kautta. Käsittelen aiheita kirjallisuustutkimuksen ja havaintojen kautta.

3.1. Välitilojen teoriaa

Välitiloja kutsutaan julkisessa keskustelussa 

usein termeillä ”epäpaikka”, ”nonspace”, "ei-ke-

nenkään-maa" ja ”joutomaa”. Välitilalle ei ole 

tarkkarajaista määritelmää. Termit kuitenkin

viittaavat siihen, että tila koetaan sivulliseksi, 

toiseksi. Käytän tässä työssä termejä 'epäpaikka' 

ja 'välitila' osin päällekkäin. 

Välitilat ovat olleet filosofisen kiinnostuk-

sen kohteena jo 1900-luvulta lähtien. Filosofi 

Michel Foucault (1984, alkuperäisteos 1967) ke-

hitti toiseuden tiloille teoksessa Des Espaces aut-

res termin 'heterotopia'. Foucaultin heteroto-

pia-käsitteen mukaan välitilat ovat tiloja, jotka 

ovat toiseutettuja. Toiseuden tilat voivat määri-

telmän mukaan turhia, epävakaita, ohimeneviä 

aikaan kiinnittyneitä tiloja, jotka eroavat ympä-

röivästä maailmasta. Ne kuitenkin peilaavat ym-

päröivää maailmaa samalla, kun erottautuvat 

ympäristöstään. Heterotopiat voivat myös si-

sältää useiden paikkojen ominaisuuksia yhdessä 

fyysisessä paikassa, ja muodostaa keskenään ket-

juja. Heterotopiat eivät usein ole kaikille avoimia 

paikkoja, vaan ne voivat vaatia rituaalin sisään-

pääsyyn. Foucaultin määritelmään lukeutuu esi-

merkiksi vankiloita, museoita, hautausmaita, 

hoitolaitoksia ja kirjastoja. (Foucault, 1984.)

Kaupunkitutkijat Michiel Dehaene and Lie-

ven De Cauter tulkitsivat Foucaultin heteroto-

pian käsitteen tilojen verkostona, joista yksittäi-

sessä tilassa on samaan aikaan sekä julkisen että 

yksityisen tilan ominaisuuksia. Heterotopiat se-

koittavat ’paikkojen’ ja ’epäpaikkojen’ herättämiä 

tuntemuksia ja tilallisia ominaisuuksia keske-

nään sekä tuovat käsitteiden välisen rajan näky-

väksi. (Dehaene & De Cauter, 2008, s. 4–6.)

Heterotopiaa on usein kuitenkin pidetty liian 

vaikeasti määriteltävänä. Heterotopiat ovat ark-

kitehtuurikeskustelussa usein mielletty tiloina, 

jotka ovat marginalisoituneet valtakulttuurin ul-

kopuolelle. (Dehaene & De Cauter, 2008, s. 4–6.) 
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Käsitän tässä työssä heterotopian osin välitilan 

kanssa päällekkäisenä terminä, jota voidaan käyt-

tää tiloista, jotka tuovat esiin tilojen määritel-

mäjaon haasteellisuuden. Tilat heijastavat usein 

vastakkaisten käsitteiden, kuten esimerkiksi jul-

kinen-yksityinen, ominaisuuksia.

Välitiloja voidaan käsitellä myös tilojen so-

siaalisen ulottuvuuden kannalta. Filosofi Hen-

ri Lefebvre (1991) esitti, että tila ei ole vain ma-

teriaalinen tai henkinen kokonaisuus vaan myös 

sosiaalisesti konstruoitu sosiaalinen tila. Tila on 

aina sosiaalisten suhteiden ruumiillistuma ja 

yksi yhteiskunnan väline kurinpitoon. Tila on 

sosiaalisesti konstruoitu, mutta tila muokkaa 

myös sosiaalista ulottuvuutta jatkuvasti. Kau-

punkitila on luonteeltaan kerääntyvää ja pääl-

lekkäistä tilaa, jossa eri ulottuvuuksien merki-

tykset ja ilmentyvät kerääntyvät. (Lefebvre, 1991, 

s. 25–30 ja 101.) Tiloilla on siis eräänlaiset kuria 

noudattavat tavat käyttää tilaa, jotka saattavat 

estää näkemästä tilaa muulla tavalla.

Yhdyskuntasuunnittelun professori Panu 

Lehtovuori korostaa Lefebvren analyysissä sitä, 

että kaupunkisuunnittelussa tilaa ei usein ym-

märretä prosessuaalisena, avoimena ja moni-

naisena vaan valmiina materiaalisena tilana. 

Lehtovuoren mielestä tärkeää olisi keskittyä 

enemmän paikan henkilökohtaiseen hetkelli-

seen kokemukseen materiaalisen tilan luomisen 

sijaan. Uuden luominen kaupunkitilaan on ’vä-

kivaltainen’ toimenpide, koska se kadottaa sii-

hen jo luodun kokemusmaailman. Lehtovuoren 

tulkinnan mukaan epäpaikassa tilan materiaali-

set piirteet, siinä tapahtuva toiminta ja tulkinta 

erkaantuvat toisistaan, jolloin huomio kiinnit-

tyy epätilan kokemukseen ja tunteeseen. (Leh-

tovuori, 2005, s. 21, 63 ja 263.)

Välitilaa voidaan tutkia myös kaupungin 

ominaisuutena ja suhteestaan kaupunkiin. Tai-

na Rajanti (1999) käsittelee kaupunkia hetero-

geenisenä tilana, jota on mahdoton määritellä 

yksiselitteisesti ja joka on yli välittömästi näky-

vien osien kokonaisuus. Jotta kaupunkitila olisi 

todella julkinen tila, sen täytyy sisältää ristiriitai-

suutta ei-kenenkään-maalla tapahtuvan siistin 

ja yksiselitteisen toiminnan sijasta. Ihmiset ovat 

luoneet kaupungit, mutta eivät silti hallitse kau-

punkia, vaan kaupunki hallitsee heitä. Rajannin 

mukaan paikoissa, joissa on keskitytty enemmän 

fyysisiin kaupungin rakennelmiin, on myös ko-

kemus toissijainen ja unohdettu. Suurkaupun-

ki on kaupunkitilaa tuhoava, koska se vastustaa 

kaupungin epämääräisyyttä ja monimuotoi-

suutta yrittämällä kontrolloida kaupunkia. (Ra-

janti, 1999, s. 61, 106 ja 133.)

Antropologi Marc Augén mukaan epäpaikat 

ovat tiloja, joissa paikka asettaa käyttäjät eris-

tyneeksi suhteestaan ympäristöönsä, sen histo-

riaan ja muihin käyttäjiin. Epäpaikat ovat ohi-

meneviä ja ohikuljettavia tiloja. Epäpaikat ovat 

myös tiloja, joihin vaaditaan sisäänpääsyyn ri-

tuaalia, esimerkiksi henkilöllisyystodistusta. Ti-

lat ovat myös ylikansallisia universaaleja tiloja, 

joiden käyttäjät ovat myös universaaleja, ano-

nyymejä ja yksinäisiä. (Augé, 1995, s. 77–78.) 

Määritelmän mukaan siis vain osaa välitiloista 

voidaan pitää ’epäpaikkoina’, kun taas toiset tär-

keitä päällekkäisyyden ja ristiriidan ilmentymiä.
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3.2. Työmaat välitiloina

Työmaita voidaan käsitellä erilaisten välitilan 

määritelmien mukaan. Työmaat eroavat monista 

välitiloista aidolla väliaikaisuudellaan ja määri-

tellyllä käyttötarkoituksellaan. Monet joutomaat 

esimerkiksi saattavat säilyä vuosia juuri muuttu-

matta. Työmaat ovat usein kaupunkilaisten huo-

mioimia ja keskeisiä osia kaupunkitilaa, mutta 

suhde niihin saattaa olla välitilallinen.

Työmaat osin toteuttavat Foucaultin (1984) 

heterotopia-käsitettä. Työmaa ei itsessään ole ti-

lana päämääränsä vaan välivaihe, jota ei nähdä 

muiden paikkojen tavoin kokonaisena paikka-

na. Työmaa peilaa kuitenkin yhteiskuntaamme, 

koska tapamme elää perustuu uuden rakentami-

selle ja tuotannolle. Muut tuotantolaitokset on 

nykyään sijoitettu usein kaupungin ulkopuolel-

le, kun taas työmaat sijaitsevat yhä kaupungeis-

sa. Työmaat sijaitsevat myös selkeästi esimerkik-

si julkinen-yksityinen-jaottelun välissä. 

Siinä missä joutomaat saattavat kantaa kult-

tuurillisia merkityksiä, jotka tilan täyttyessä 

saattavat kadota, tekevät työmaat usein jostain 

tutusta tilasta vierasta ja kiellettyä. Valtiotietei-

den tohtori Timo Kopomaa (1997) esittää, että 

työmaat ovat luonteeltaan erityisesti suljettuja, 

peitettyjä ja kiellettyjä alueita. Peittäminen ai-

doin ja muin suojin vaikeuttaa paikan ja sen ta-

pahtumien tarkastelua. Työmaa-alueet määri-

tellään usein negaation kautta kieltämällä kulku 

alueella, mikä vahvistaa tilan luonnetta epäpaik-

kana. (Kopomaa, 1997, s. 14.)

Työmaiden muuttumista vieraiksi tiloik-

si on saattanut edistää niiden teollistuminen ja 

globalisoituminen. Rakentaja saattaa jäädä kau-

punkilaiselle anonyymiksi (Kopomaa, 1997, 27). 

Etenkin suuria työmaita käynnistävät usein suu-

ret organisaatiot, jotka päättävät alueen suunnit-

telusta hallinnollisesti ylhäältäpäin. Työmaalla 

'Välitila' ja 'epäpaikka' termeinä eivät ole yk-

siselitteisesti määriteltävissä. Välitilan ja epäpai-

kan määritelmissä kuitenkin korostuu käsittei-

den, kuten 'yksityinen' ja 'julkinen', rajapinnan 

esiintuominen, suhde kaupunkitilaan vallan-

käyttöön ja anonyymiys. Välitilat voivat sisältää 

esimerkiksi vajaakäyttöisiä kenttiä, tyhjiä ra-

kennuksia, liikennekeskittymiä ja raunioita. Vä-

litilan luonne saattaa olla hyvinkin vaihteleva. 

Seuraavaksi sovellan selvittämääni välitilojen 

teoriaa työmaihin.
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työskentelee myös usein ihmisiä, jotka eivät ole 

paikallisia (Rakennusteollisuus, 2019).

Vallankäyttö on myös läsnä työmailla. Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaan ”Kaavaa laadit-

taessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia 

kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden 

tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuo-

rovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus-

ten arvioinnista.” (MRL 2017/254 § 63). Suunnit-

teluprosessiin kuuluvat Helsingin kaupungilla 

asukastilaisuudet ja verkossa järjestettävät kuu-

lemiset. Varsinainen suunnitelman laatiminen 

ja päätös jäävät hallinnon päätettäviksi. Osal-

listamistilaisuudet sijoittuvat usein suunni-

telman alkuvaiheisiin ja ovat muodoltaan lau-

sunnolle ominaiseen tapaan kertaluontoisia. 

Työmaat edustavat näin ollen valtakulttuuria 

sen sijaan, että ne erilaisten välitilan määritel-

mien mukaan edustaisivat jotain toiseutettua. 

Osallistumis- ja vaikutusarviointimenettelys-

sä ei myöskään vaadita myöskään osallistamis-

ta rakentamisvaiheeseen, vaikka rakentamisvai-

he voi olla erittäin pitkä ja laaja-alainen. Kaikki 

työmaat eivät edes vaadi asemakaavamuutosta, 

johon menettely kuuluu.

Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa kor-

jaamisesta päättävät usein osakkaat, jotka omis-

tavat yhdessä rakennuksen. Silloinkin kaupunki-

laisen näkökulma jää huomioimatta. Työmaiden 

määrän huomion ottaen syntyy iso verkosto 

paikkoja, joihin kaupunkilaiset eivät voi vaikut-

taa. Omistavan luokan valta kaupunkitilaan on 

suorempi ja suurempi kuin ei-omistavan. Työ-

maalla tila, joka on aiemmin ollut julkinen, on 

nyt samalla yksityinen, rakennuksen omistajan, 

urakoitsijan ja ei-kenenkään paikka. Ympäristöä 

tullaan sekä rakentamaan että suunnittelemaan 

alueen ulkopuolelta.  

Työmaat myös muokkaavat ja tiivistävät 

liikkumista sekä luovat ristiriitoja eri liiken-

nemuotojen välille. Liikenne ja etenkin kävely 

muuttuu suoraviivaiseksi etenemiseksi kuljes-

kelun sijaan, jolloin myös paikka työmaan ym-

pärillä muuttuu läpikulkutilaksi. Liikkumises-

sa huomio keskittyy etenemisen sujuvuuteen 

käyttöesteiden seassa sen sijaan, että huomio 

kiinnittyisi muuhun ympäristöön. Työmaan 

ympärille kiinnitetään usein erilaisia liikenne-

merkkejä. (Kopomaa, 1997, s. 10–20.)

Huomioimattomuus ja epätilan tunne saat-

tavat johtaa tilan suunnittelemattomaan käyt-

töön. Työmaa saattaa johtaa esimerkiksi omien 

oikoreittien tekemiseen, vandalismiin, oleske-

luun, roskaamiseen (Kopomaa, 1997, s. 18–20). 

Liikennemerkit tekevät paikasta myös välillises-

ti havainnoitavan. Ohjeistuksen voi nähdä teke-

vän tilasta ylhäältäpäin hallinnoitua kurin tilaa. 

Ohjaamista vastustetaan  puolestaan toimilla, 

joita ei ole suunniteltu ylhäältäpäin.

Työmaavaiheen vaikutuksia kaupunkikult-

tuureihin on tutkittu vähän. Usein työmaa saat-

taa katkaista tilan nykyisen kulttuurin, ja tuoda 

sinne toisenlaisen käytön tilalle. Fyysiset kerros-

tumat saatetaan korjata pois. Rakennustyömaan 

voidaan katsoa olevan tilaa kolonialisoiva proses-

si. Kaupunkiin keskitytään siinä erityisesti ma-

teriaalisena kokonaisuutena. Tila on saattanut 

olla rapistunut, ja se palautetaan järjestykseen. 



17

Kuva 5: Toinen Linja 7:n 

uudisrakennussuunnitel-

man havainnekuva. Arco 

Architecture Company. 

Kuvaa on rajattu.

Kuva 6: Toinen Linja 7:n 

rakennustyömaa.
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Korjaaminen ja uudelleenrakentaminen voivat 

antaa vaikutelman kaupungin ja luonnon hallin-

nasta. Työmaat ovat myös paikkoja, joihin liit-

tyy paljon negatiivisia havaintoja, mutta  havain-

not sivuutetaan työmaiden välttämättömyydellä. 

Työmaiden voidaan katsoa olevan merkki kau-

pungin hallitsemattomuudesta samalla, kun työ-

mailla pyritään kaupungin hallintaan. 

Väliaikaisissa, välitilamaisissa suunnitte-

lemattomissa tiloissa voi olla usein kaupunki-

kulttuurin kannalta tärkeitä merkityksiä (Leh-

tovuori, 2005, s. 162 ja 250–251). Näitä kriteerejä 

työmaat eivät yleensä täytä. Työmaat täyttävät 

parhaiten Augén (1995) määritelmän epäpaikois-

ta. Työmaat ovat pääosin vain rajatulle ryhmälle. 

Ne ovat kiellettyjä julkisen tilan alueita, vaikka 

ne ovat tyhjiä työajan ulkopuolella. Paikka itses-

sään on usein kaltaistensa tilojen kanssa hyvin 

samanlainen, ja yksittäisen työmaan erityispiir-

teet ovat vaikeasti eroteltavissa. 

Kopomaa muistuttaa, että työmaat saavat 

taiteen, ilmoitustaulujen ja mainosten muo-

dossa myös muita merkityksiä kaupunkitilas-

sa (Kopomaa, 2000, s. 200). Hän pitää tärkeä-

nä, että työmaista tulisi vuorovaikutteisempia 

kaupunkiympäristön kanssa. Keinoja voisi-

vat olla työmaiden estetisointi siisteyttä valvo-

malla ja kaupunkilaisen informointi erilaisin 

työmaaopastein. Myös työmaakoneet, aidat 

ja muut elementit tulisi muotoilla osana kau-

punkikuvaa. (Kopomaa, 1997, s. 28–29.) Raken-

nustyömaiden peitteissä onkin usein käytetty 

esimerkiksi 1:1 julkisivun kuvaa, jolloin kaupun-

kikuvallinen haitta on vähentynyt. Katutason 

vuorovaikutteisuus on silti usein jäänyt ongel-

maksi. (Kopomaa, 2000, s. 209.) 

Työmaiden estetisoinnilla on usein kau-

punkivieraan näkökulma, jossa muu häiriö on 

painettu taka-alalle. Suurin kiinnostus kuiten-

kin liittyy työmaa-aitojen käyttämiseen mai-

nostilana.  (Kopomaa, 2019, s. 76.) Mainokset 

myös kaupallistavat sellaista kaupunkitilaa, joka 

ei alun perin ollut kaupallista. 

Kaupunkikuvallisesti on myös mielenkiin-

toista, että Helsingissä on suojeltuja julkisivuja 

ja alueita, mutta toistuvasti ne voidaan peittää 

väliaikaisin, kaupunkikuvallisesti anonyymein 

keinoin (Kopomaa, 2000, s. 203). Epäsiisteys on 

lisäksi läsnä työmailla, vaikka se sijoittuu usein 

aitojen sisään. Vaikka Helsingin rakennusjärjes-

tyksessä (Helsingin kaupunki, 2010) määrätään 

siisteydestä ja monet aiemmin mainitut työ-

maan hallintaan liittyvät määräykset ohjaavat 

työmaatilaa, ovat useat työmaat kuitenkin aina-

kin joiltain osin epäsiistejä. Katutila usein muu-

tetaan kollektiivisesta tilasta epäsiistiksi varas-

tointitilaksi, vaikka pyrkimyksiä siisteyteen olisi 

(Kopomaa, 1997, s. 15).

Työmaat synnyttävät myös ulkopuolelleen 

tilapäistä tilaa sekä kaupunkikuvaan että fyysi-

seen läheisyyteen (Kopomaa, 2019). Koko ympä-

ristö tuntuu olevan liminaalitilassa, eli kuin kyn-

nyksellä, jossa jokainen rakennus odottaa omaa 

korjausvuoroaan. Työmaat muistuttavat ympä-

ristömme rakenteiden väliaikaisuudesta. Työ-

maat ovat toisaalta myös muistutus muutokses-

ta kaupunkitilassa, vaikka muutosta tapahtuu 

myös ilman työmaiden kaltaisia isoja muutoksia.
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Työmaat eivät toteuta välitilojen kaikkia 

määritelmiä. Intuitiivisesti ajatellen työmaat 

kuitenkin ovat välitiloja, ja niitä ajatellaan har-

vemmin kiinteänä osana kaupunkitilaa vakitui-

suudestaan huolimatta. Käsitykseni mukaan työ-

maita erottaa erityisesti muista välitiloista se, että 

3.3. Esimerkkikatsaus Helsingin kantakaupungissa

Tässä alaluvussa käsittelen työmaita tyyppiesi-

merkkien kautta havainnollistaen. Olen valin-

nut kaikki esimerkkini Helsingin kantakaupun-

gista. Esittelen myös kuvien kautta työmaiden 

muutoksia itse työmaa-alueiden ulkopuolella. 

Tarkoitus on havainnollistaa työmaiden mer-

kitystä visuaalisesti ja kokemuksellisesti sekä 

korostaa niiden yleisyyttä kaupunkikuvassa. 

Havainnot on kerätty vuonna 2022.

Ensimmäinen esimerkki sijaitsee osoittees-

sa Toinen Linja 7. Työmaalla rakennetaan uu-

disrakennusta. Paikalta purettiin monikerroksi-

nen virastotalo vuonna 2020 (Helsingin Uutiset, 

2020). Rakennustyömaa vaikuttaa suurehkolta. 

Esimerkki sijaitsee erityisen näkyvällä paikalla 

Unioninakselilla, joten sen kaupunkikuvallinen 

merkitys on korostunut. Kaupunkilainen pystyy 

työmaan kautta näkemään, miten rakennuksia 

ja mistä materiaaleista nykyään rakennetaan. 

Työmaa on pääosin peitetty työmaa-aidoilla, 

joissa on mainoksia, mutta porttien läpi sekä 

kohoavasta rakennuksesta pääsee näkemään 

itse työmaata. Työmaalla on nostokurki ja mui-

ta korkeampia rakennuskoneita. Työmaalla on 

paljon rakennustarvikkeita, jotka vaikuttavat 

olevan epäjärjestyksessä. Rakennusmateriaale-

ja on paljon, eivätkä materiaalit tai osin valmis 

rakennusrunko vielä viittaa lopputulokseen. 

Työmaalla on kirkas työmaavalaistus. Myös ka-

tutilan vuorovaikutteisuus on muuttunut. Työ-

maan ympärillä on useita työmaa-aitoja, joil-

la myös jalkakäytävää on kavennettu. Työmaa 

ulottuu myös vieressä sijaitsevalle Ympyrätalol-

le, johon on sijoitettu työmaakontteja. 

Yhteisestä, kaupunkilaisten tilasta kaduil-

la Toisen Linjan työmaan seurauksena on teh-

ty osin yksityistä tilaa ylhäältäpäin päätettynä. 

Kaupunkilainen on rajattu tilasta pois ja pystyy 

vain katselemaan prosessia. Välitilallisuus vä-

littyy myös opasteiden ja aitojen kautta, jotka 

ne edustavat usein ylhäältäpäin suunniteltuja, 

anonyymejä hankkeita, joihin on vaikea kaupun-

kilaisena vaikuttaa. Työmaat eivät saa samanlaisia 

kulttuurisia arvoja kuin esimerkiksi joutomaat, 

vaan tekevät tiloista välillisesti havainnoitavia ja 

vähentävät kulttuurisia merkityksiä.
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Kuva 7, 8 ja 9: Toinen 
Linja 7:n työmaalla on 
paljon kaupunkikuvalli-
sesti merkittäviä koneita, 
epäjärjestyksessä olevia 
rakennusmateriaaleja ja 
työmaakalusteita myös 
työmaan ulkopuolella
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Kuva 12: Hämeentie 60:n 
on päällystetty tyypillisillä 
rakennuspeitteillä.

Kuva 10: Hämeentie 60:n 
on työmaa on katkaissut 
pyöräliikenteen. Pyörätie-
lle on sijoitettu työmaa-
materiaaleja. 

Kuva 11: Rakennustyömaa 
katkaisi Helsinginkujan 
Kalliossa.
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kiinnittävät tilassa huomion etenemiseen kult-

tuuristen merkitysten sijasta.  Samaan aikaan 

epäsiisteys luo ristiriitaista tilaa hallintapyrki-

mysten kanssa. Vanhat merkitykset puretussa 

rakennuksessa ovat kadonneet, ja uutta raken-

tamalla pyritään muokkaamaan tuntemuksia 

kaupungista. Uudella pyritään luomaan uusien 

merkitysten tilaa, vaikka jo väliaikainen työ-

maa jää välitilalliseksi, universaaliksi ja anonyy-

miksi. Ajatus siirtyy tilassa myös tilan nykyhet-

kestä helposti tulevaisuuden tilanteeseen, jossa 

työmaa on valmis, vaikka tila on olemassa myös 

tässä hetkessä. Tila ei ole olemassa vain ajassa it-

sessään vaan se heijastelee heterotopian tavoin 

myös muihin ajanhetkiin.

Kantakaupungissa on myös useita korjaus-

työmaita. Hämeentie 60:n työmaa edustaa kor-

jausrakentamishankkeen työmaata. Korjausra-

kentamishankkeelle tyypillisesti julkisivulle on 

tuotu rakennustelineet, joihin on kiinnitetty 

työmaapeitteeet. Työmaapeitteet liikkuvat tuu-

lessa. Katutilassa on paljon rakennustarvikkeita 

ja epäsiisteyttä. Rakennustelineet muodostavat 

Hämeentien jalkakäytävälle eräänlaisen arkadi-

käytävän. Käytävä luo eräänlaista suojaa kova-

liikenteiselle Hämeentielle. Käytävään saattaa 

toisaalta muodostua myös jono jalankulkijoista, 

eikä kadulla ole varsinaista tilaa oleskella. Työ-

maa myös katkaisee pyörätien, minkä voidaan 

ajatella tekevän kaupunkilaisesta työmaan tär-

keyteen verrattuna sivullisen. Joissain tapauk-

sissa työmaa saattaa kokonaan katkaista kadun, 

kuten esimerkiksi Helsinginkujalla Kalliossa. 

Usean työmaan yhteydessä työmaa ulot-

tuu myös rajojensa ulkopuolelle. Havainnoin-

tikävelylläni huomaan, kuinka työmaakalus-

teita sijaitsee myös useassa paikassa irrallisena 

työmaasta. Työmaakalusteita saatetaan siis säi-

lyttää kauempana työmaasta, ja valmistuneis-

ta kohteista on saattanut jäädä esimerkiksi työ-

maa-aitoja kaupunkitilaan. Säilytyskohteita 

ovat havaintojeni mukaan autopaikat, pysä-

köintikentät, aukiot, puistot, työmaa. Säilyt-

täminen työmaasta erillään vaikuttaa myös 

toisiin, työmaan ulkopuolisiin kaupunkitiloi-

hin. Varastoiminen julkisella paikalla luo väli-

tilan ristiriitaista luonnetta tilaan, jossa yksi-

tyinen-julkinen-jaottelun rajapinta hämärtyy. 

Sen lisäksi kaupunkikuvallisesti työmaat voi-

vat vaikuttaa pitkälle, jolloin ne valtaavat myös 

työmaan ulkopuolista kaupunkitilaa. Työmaa-

kalusteet tuovat myös materiaaleja, kuten me-

tallia rakennustelineiden mukana sekä vaneria 

ja muovia työmaa-aitojen että suojauksen mu-

kana kaupunkikuvaan.

Purkutyömaat ovat katukuvassa harvinai-

sempia. Purkutyö on usein nopea, koska ra-

kennusosia ei oteta yleensä talteen sellaisinaan. 

Purkutyömaat eivät tyypillisesti eroa korjaus- ja 

uudisrakentamistyömaista kuin purkutyön ai-

kana. Purkutyö tuo usein epäsiisteyttä ja bru-

taaliutta katukuvaan rakennuselementtien tu-

houtuessa. Merkityksiä kantaneesta, valmiista 

rakennuksesta, tulee nopealla toimenpiteellä 

mahdollisesta kierrätyksestä huolimatta jätteen 

kaltaista  ja epämääräistä materiaalia.
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Kuva 14: Työmaakalus-
teita on kaupunkikuvassa 
myös paikoissa, joissa 
työmaata ei ole lähellä 
havaittavissa.

Kuva 13: Työmaan konttia 
säilytettiin viereisessä 
puistossa.

Kuva 15: Purkutyömaa 
muodosti kontrastin 
suojellun C. L. Engelin 
suunnitteleman arvok-
kaaksi rakennusperinnök-
si määritellyn rakennuk-
sen kanssa. 
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Vuoden 2022 keväällä Kasarmitorin arkki-

tehti C. L. Engelin suunnitteleman rakennuk-

sen, nykyisen puolustusministeriön, vieres-

tä purettiin moderni virastorakennus. Purettu 

rakennus oli arkkitehti Viljo Revellin ja Heikki 

Castrénin suunnittelema vuonna 1961-1965 val-

mistunut rakennus (Arkkitehdit Mustonen Oy, 

2016). Erityisesti arkkitehti Viljo Revelliä pide-

tään usein merkittävänä arkkitehtinä Suomes-

sa, joten voidaan tulkita, että purkaminen oli 

myös rakennushistoriallisesti merkittävä teko. 

Purkutyömaa sijaitsi RKY-alueella, suojeltu-

jen rakennusten vieressä (Museovirasto, 2009). 

Purkutyö loi merkittävän kontrastin arvokkaa-

seen, vanhaan rakennusympäristöön.

Kaupunkikuvassa rakennusten voidaan aja-

tella olevan julkista omaisuutta, jolloin purka-

minen tekee julkisesta omaisuudesta yksityis-

tä ja ylhäältäpäin hallittavaa. Pysyvänä ajateltu 

rakennus muuttuu purkuhetkellä kertaluontoi-

seksi ja ristiriitaiseksi. Myös rakentamisen 'vä-

kivaltaisuus' on purkutilanteessa läsnä, mikä 

vahvistaa työmaan välitilallista luonnetta. Ole-

massa olevat merkitykset arvioidaan vähemmän 

arvokkaiksi osiksi kaupunkitilaa, ja ne katoavat, 

mikä herättää myös ristiriitaisia merkityksiä ja 

vallankäytön kysymyksiä kaupungissa.

Vaikka kohteet ovat erillisiä ja aiheuttavat 

vain paikallisesti välitilallisuutta, jonka mer-

kittävyys vaihtelee, muodostavat työmaat yh-

dessä verkoston. Helsingissä on vaikea kävellä 

törmäämättä yhteenkään työmaahan tai työ-

maan sivuvaikutuksiin, kuten työmaakalustei-

siin. Työmaat ovat muodoltaan usein melko 

anonyymejä. Joskus työmaa saattaa mahdolli-

sesti osoittaa, mikä kaupunkitilassa voisi olla 

paremmin ja luoda uskoa siihen, että kaupun-

kitilaa halutaan parantaa. Telineiden muodos-

tamat käytävät voivat antaa myös jalankulki-

jalle suojaa kovan liikenteen keskelle. Työmaat 

kuitenkin tuovat katutilaan usein paljon merk-

kikieltä ja monimutkaisuutta tulkittavaksi, ole-

massa olevien merkitysten arvottamista ja hal-

linnointia, epäsiisteyttä sekä väliaikaisuuden 

tunnetta. Seuraavassa luvussa käsittelen työ-

maiden tulevaisuutta sekä yleisesti että aiempi-

en lukujen kautta tehtyjen havaintojen kautta.
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4. TYÖMAAT TULEVAISUUDESSA

Työmaita ajatellaan usein välttämättöminä. Ra-

kennukset vaativat korjaamista, uudisrakennuk-

set vastaavat esimerkiksi asuntopulan tarpeeseen 

ja purkamisella pyritään saavuttamaan tiiviim-

pää kaupunkirakennetta. Työmaat eivät ole vain 

välitiloja vaan voivat olla myös merkki kehityk-

sestä. Tutkielmani mukaan työmaat aiheuttavat 

kuitenkin välitiloina haasteita kaupunkikuvalle 

ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuudelle. Työ-

maiden välttämättömyyttä kannattaa siis pohtia 

kriittisesti. Seuraavaksi tarkastelen, voisivatko 

työmaat tulevaisuudessa vähentyä.

Yksi tapa vähentää työmaita olisi rakenta-

misen selvä vähentäminen. Suuri osa työmais-

ta on uudishankkeita, kuten aikaisemmin toi-

sessa luvussa totesin. Apulaisprofessori Satu 

Huuhkan mukaan uudisrakentamisen tarve on 

etenkin tiettyjen rakennustyyppien kannalta ky-

seenalainen. Kasvukeskuksissa on suuri määrä 

käyttämätöntä tilaa, ja muuttotappiokunnissa 

rakennetaan edelleen uutta. (Huuhka, 2017.) Ra-

kentamisen vähentäminen on siis erityisesti po-

liittinen ja taloudellinen kysymys.

 Mikäli uudisrakentaminen vähenee, siir-

tyy painopiste korjausrakentamiseen, ylläpitoon 

ja olevan rakennuskannan hyödyntämiseen. Ne 

ovat tärkeitä toimia myös ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi. Jotta korjaustyömaat voisivat vä-

hentyä ja pienentyä, tulisi keskittyä rakennusten 

huoltoon ja korjaamiseen niin, että suuri korjaa-

misen tarve vähenee. Purkutyömaita pidetään 

puolestaan jo nyt kyseenalaisina (Huuhka, 2017).

 Rakennusten tulisi olla jo ekologisesta lähtö-

kohdasta huollettavia ja teknisesti yksinkertaisia. 

Rakennukset tulisi alusta asti suunnitella niiden 

korjaamista ajatellen. Suurin ongelma pieni-

muotoisessa korjaamisessa on haastavat moni-

kerrosrakenteet, jotka alkoivat yleistyä 1960-lu-

vusta lähtien.  Nämä rakenteet ovat erittäin 

yleisiä rakennuskannassamme. (Mattila, 2014, s. 

21.) Rakennusten ylläpito on tärkeää, sillä raken-

nustyömaat voivat kasvaa sekä määrällisesti että 

laajuudeltaan huoltamattomuudesta johtuen. 

Massiivirakentamisella voitaisiin mahdol-

lisesti välttää laajoja korjaushankkeita. Esimer-

kiksi massiivitiilirakenteet ovat myös osoit-

tautuneet kestäviksi ja helposti huollettaviksi 

rakenteiksi (Mehto, 1997, s. 68). Samoin massii-

vipuurakenteita, joissa esimerkiksi lautaverhoilu 

suojaa rakennetta, voidaan pitää helposti huol-

lettavina. Rakennusten tulisi olla myös viansie-

tokykyisiä, jotta isoilta korjauksilta vältyttäisiin. 

Talotekniikan määrä rakennuksissa kuiten-

kin edelleen kasvaa. Joko tekniikan määrää olisi 

hyvä katsoa kriittisesti tai sitten varmistaa, että 

rakennus ei ainakaan vaurioidu esimerkiksi säh-

kön puuttumisen seurauksena. 

Osan korjaushankkeiden laajuudesta kri-

tisoidaan tulevan myös maankäyttö- ja raken-

nuslain vaatimuksista, joissa vaaditaan uusien 

määräyksien toteuttamista vanhassa raken-

nuksessa. Esimerkiksi Suomen arkkitehtiliit-

to SAFA (2022) arvostelee uutta maankäyt-

tö- ja rakennuslakiehdotusta siitä, että sen 

vaatimukset korjausrakentamiselle johtavat yli-

korjaamiseen tai purkamiseen (Suomen ark-

kitehtiliitto ry. SAFA, 2022). SAFA:n puheenjoh-

taja Henna Helanderin mukaan rakennuslain 
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tulisi esimerkiksi mahdollistaa painovoimaisen 

ilmanvaihdon säilyminen käyttötarkoitusmuu-

tostöissä (Helander, 2020).

Modernit työmaat ovat toisaalta historiassa 

voittaneet perinteiset rakennustekniikat nope-

udellaan ja edullisuudellaan. Rakennustyömai-

den kesto verrattuna esimerkiksi 1950-lukuun 

on selvästi lyhyempi. Toisaalta voidaan kysyä, 

onko nopea rakennustekniikka piilottanut ra-

kentamisen merkityksen niin ekologisesti kuin 

kokemuksellisestikin. Kun rakennuksia voidaan 

rakentaa nopeammin, niitä ehkä rakennetaan 

enemmän ja väliaikaisemmiksi.

Kuitenkin esimerkiksi elementtien käyttä-

minen voi huomattavasti lyhentää korjaushan-

ketta. Esimerkiksi puujulkisivuelementit voi-

daan asentaa ilman työmaapeitteitä ja telineitä. 

Puuelementtejä tulee huoltaa pääosin uudel-

leenmaalauksella. Maalaus on kuitenkin rappa-

us- ja julkisivukorjauksiin verrattuna edullinen. 

Puuelementtejä voitaisiin hyödyntää esimer-

kiksi lähiöiden korjaushankkeissa. (Viljakainen, 

2005, s. 2, 9 ja 17–18.) Julkisivukorjaukset ovat 

vain osa korjaustarpeesta, mutta vastaavia rat-

kaisuja voisi löytyä muuhunkin korjaamiseen. 

Betonielementin korvaaminen toisella ma-

teriaalilla muuttaa kuitenkin rakennuksen ul-

konäköä. Vastaavaa tekniikkaa ei voida soveltaa 

kaikkiin rakennuksiin suojelunäkökulman kan-

nalta. Riittävä huolto on kuitenkin hyvä ehkäisy-

keino laajemman korjaustarpeen välttämiseksi.

Ekologisempaan rakentamiseen on ehdo-

tettu kiertotalouden kehittämistä. Kiertotalou-

den ekologisuus ei ole kiistatonta. Kierrätettävät 

rakennuselementit saattavat olla liian heikko-

laatuisia kierrätykseen, kierrättämiseen kuluu 

jo itsessään energiaa. Nykyisellä kasvutahdil-

la kierrätettävät osat eivät tule myöskään riittä-

mään. (De Decker, 2018.) Kierrätysjärjestelmät 

ovat myös epätäydellisiä ja väliaikaisia. (Mattila, 

2019). Kiertotalouden tuottamien uusien raken-

nusten tulisi siis vähentää tarvetta kiertotalou-

delle. Silloin työmaat vähenisivät.

Vaikka kaupunkitila on jatkuvassa muutok-

sessa ja kehitystä voidaan pitää kannattavana, ei 

työmaita voi oikeuttaa kehäpäätelmän kaltaises-

ti vain muutoksen vuoksi. Voidaan myös kyseen-

alaistaa, onko kaiken kehityksen oltava luonnol-

taan yhtä vahvasti materiaalista kuin nykyään. 

Kaupunkitilassa työmaat muodostavat jatkuvas-

ti suunnittelematonta epäpaikkaa, joka asettuu 

vastakkain paikkojen kanssa, joiden osallista-

vuutta halutaan jatkuvasti kehittää. 

Työmaiden tulevaisuus on siis osin epäsel-

vä, vaikka ne tulevat jossain määrin varmasti 

olemaan edelleen läsnä kaupunkitilassa. Mikä-

li rakentamista vähennetään ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi, vähenevät myös uudisra-

kennustyömaat. Toisaalta olemassa olevan 

rakennuskannan rakenteet edellyttävät korjaus-

ta. Korjausrakentamistyömaiden ei kuitenkaan 

välttämättä tarvitse olla nykyisen suuruisia, vaik-

ka rakennuskantamme siihen ohjaa. Huollet-

tavuuden lisääntymisen rakennuksissa voidaan 

katsoa tekevän niistä ekologisesti ja sosiaalises-

ti kestävämpiä kuin nykyisellä rakennustavalla 

toteutettujen rakennusten. Seuraavassa luvussa 

käsittelen tutkielmani johtopäätökset.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Selvitin työssäni, miten nykyiset rakennustyö-

maat ovat syntyneet, millaisia ne ovat ja mil-

lainen tulevaisuus niillä on. Pohdin työmaiden 

ominaisuuksia erityisesti siltä kannalta, ovatko 

ne todella niin pakollisia välivaiheita kaupun-

gissa kuin usein ajatellaan ja onko rakennusta-

vallamme ollut vaikutusta nykyisten työmaiden 

syntyyn. Lähdin selvittämään aluksi työmaiden 

taustaa historian, määrän ja työmaiden teknis-

ten lähtökohtien kautta. Selvitin sitten työmai-

den roolin kaupungissa välitilateorian kautta ja 

lopuksi pohdin työmaiden tulevaisuutta.

Nykyiset työmaat ovat Suomessa syntyneet 

1900-luvun alussa, mutta etenkin sotien jälkeen 

1960- ja 1970-luvuilla ne muuntauivat nykyiseen 

muotoonsa. Työmaista on tullut suuria teolli-

sia kokonaisuuksia, ja teollistuminen on tuonut 

kaupunkikuvaan erilaisia toimintoja, materiaa-

leja ja koneita. Teollistuminen on vähentänyt 

työn paikallisuutta ja käsityömäisyyttä. Koneel-

listuminen, hankkeiden kasvaminen ja raken-

nustekniikoiden kehittyminen on myös vaikeut-

tanut hankkeiden hallintaa ja lisännyt sen myötä 

lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. 

Työmaat ovat sekä määrällisesti että kau-

punkikuvallisesti merkittäviä kaupunkitilan ele-

menttejä. Korjausrakentamisen määrä liittyy eri-

tyisesti peruskorjausikäisiin rakennuksiin, mutta 

uudisrakentaminen kasvukeskuksissa on myös 

kiivasta. Helsingissä suurimmat uudisrakennus-

hankkeet kohdistuvat yleiskaavassa täydennys-

rakentamiseen (Helsingin kaupunki, 2013). Myös 

purkutyömaat sijaitsevat pääosin kasvukeskuk-

sissa. Työmaiden muodoissa ei pääosin ole selviä 

kaupunkikuvallisia eroja, mutta korjausrakenta-

mishankkeita on keskimäärin hankalampaa en-

nustaa etukäteen, mikä vaikeuttaa hankkeiden 

hallittavuutta. Korjausrakentaminen on kau-

punkitilallisesti usein merkittävämpää, koska se 

kohdistuu yleensä valmiiseen alueeseen.

Työmaat eivät edusta välitiloja tai epäpaik-

koja sanan kaikissa määritelmissä. Työmaat ei-

vät edusta marginaalikulttuureja. Ne edusta-

vat enemmän ylhäältäpäin tehtyä suunnittelua, 

joissa julkisesta tilasta tehdään yksityistä ja hal-

linnoitua, johon kaupunkilainen ei voi oike-

astaan vaikuttaa. Työmaat ovat luonteeltaan 

usein anonyymejä, ristiriitaisia ja epämääräi-

siä. Työmaa välivaiheena kiinnittää huomiota 

kaupunkiin enemmän fyysisenä kuin kokemuk-

sellisena tilana. Havaitsin esimerkeistäni, että 

työmaat ulottuvat usein rajattua aluetta pidem-

mälle, ja ne sisältävät hallintayrityksistä huoli-

matta epäsiisteyttä. Toisaalta työmaat antavat 

myös toivoa muutoksesta.

Työmaiden tulevaisuus kaupungissa ei ole 

yksiselitteinen, vaikka ilmastonmuutos synnyt-

tää tarvetta rakentamisen vähenemiseen. Korja-

ustyömaita on silti paljon. Myös korjaustyömaat 

voisivat kuitenkin vähentyä ja pienentyä huol-

lettavuuden parantamisella ja ylikorjaamisen 

vähentämisellä. Määräykset ja vaikeasti korjat-

tavat talorakenteet ovat kasvattaneet korjausra-

kentamishankkeita. Työmaat eivät todennäköi-

sesti nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa 

täysin katoa kaupungista, mutta ainakin hank-

keiden määrä ja suuruus saattaisi laskea. 
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Työmaat eivät ole kaikesta päätellen aina-

kaan kaikilta osin kaupunkitilan pakollisia ele-

menttejä. Rakentamistavallamme on ollut vai-

kutus etenkin nykyisten työmaiden kokoon, 

hallitsemattomuuteen, välitilallisuuteen ja suu-

reen määrään. Työmaiden väheneminen kui-

tenkin vaatisi selvää ajatus- ja rakentamistavan 

muutosta.  Työmaat kehittävät kaupunkia ma-

teriaalisena, suunniteltuna tilana. Ne tekevät 

kaupunkiin välitilojen verkoston, jossa 'pakol-

liset välivaiheet' eivät enää ole vain väliaikaisia 

tiloja, jotka eivät vaadi erityistä selitystä vaki-

naiselle olemassaololleen. Työmaat ovat osa ak-

tiivista kaupunkia, ja niillä on vaikutus myös 

kaupunkitilan ja -elämän muodostumiseen. 

Olisi kuitenkin tärkeää miettiä kaupunkitilaa 

myös kokemuksellisena tilana, joka on valmis ja 

käytössä kaupunkielämän jokaisena hetkenä, ei 

vain rakennustyön valmistuttua. Kaupunkilai-

sille uusi rakentaminen merkitsee visualisoidun 

lopputuloksen lisäksi yhdessä paikassa väliai-

kaista, mutta ilmiönä vakintaista keskeneräistä, 

vaikeasti määriteltävää, anonyymiä tilaa. Kau-

punkielämä on prosessuaalista, kokemuksellista 

ja hetkellistä. Kehityksen tulisi ottaa huomioon 

erityisesti kaupunkielämä materiaaliseen kehi-

tykseen keskittymisen sijaan. 

Tutkielmani pohjalta nousee jatkokysymys, 

miten rakennusteknisesti työmaiden vähentä-

mistä voisi edistää. Tällä hetkellä kysymykset 

rakentamisesta liittyvät erityisesti rakennus-

jätteeseen, muuntojoustavuuteen, suojeluun 

ja kestävään uudisrakentamiseen. Ajatus työ-

maiden vähenemisestä voi vaikuttaa nykyisessä 

korjaamiseen ja kiertotalouteen keskittyväs-

sä diskurssissa utopistiselta. Ilmastokysymyk-

sissä tulee kuitenkin  huomioida myös sosiaa-

linen kestävyys. Kaupunkielämän ja -kulttuurin 

uusi muodostuminen nousevat kuitenkin tär-

keiksi kysymyksiksi, kun uutta pohjaa kestäväl-

le, hyvälle elämälle luodaan. Utopismi on hyvä 

työkalu hyvän elämän ja yhteiskunnallisen ke-

hityksen kuvitteluun. Konkreettisia keinoja 

on, vaikka ne vaatisivat vielä kehitystä. Uusis-

sa ja korjattavissa rakenteissa voitaisiin esimer-

kiksi työmaiden vähentämiseksi ja pienentä-

miseksi ajatella huollettavuutta sen sijaan, että 

keskitymme vain kiertotalouteen ja ilmaston-

muutokseen. Työmaiden määrän väheneminen 

voisi merkitä myös aktiivisempaa, osallistavam-

paa ja parempaa kaupunkitilaa.
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