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Tiivistelmä
Megatrendit muuttavat asumistarpeita, jolloin kaupunkien asukkaiden vaatimukset ja toiveet muuttuvat. Samalla yritykset pyrkivät vastaamaan
tähän muuttuneeseen kysyntään. Vastaavasti yhteiskunnallisilla toimijoilla, kuten valtiolla ja kunnilla on muuttuvat asuntopoliittiset
tavoitteensa, joilla pyritään vastaamaan megatrendien tuomaan muutokseen.

Helsingin kaupungilla on tavoite kehittää kerrostaloasumista houkuttelevammaksi. Uusien asumisratkaisujen kehittelyssä nähtiin kaupungilla
hyödylliseksi myös kokeiluja koordinoiva ohjelma, joka kartoittaisi yhteistyökumppaneita ja alati muuttuvia asumisen tarpeita. Ratkaisuna
luotiin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kehittyvä kerrostalo -ohjelman taustalla olleet
asuntopoliittiset tavoitteet ja ohjelman hankkeisiin vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset.

Neljä megatrendiä, jotka selkeimmin esiintyvät Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden tavoitteissa ovat: asuntokuntien muutos,
kulutuskulttuurin muutos, ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset sekä teknologioiden ja prosessien muutos. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
hankkeet olivat kehitysteemoiltaan hyvin monipuolisia vastaten lukuisiin tutkimuskirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa olleisiin
ilmiöihin ja megatrendeihin. Hankkeissa itsessään oli myös samaan aikaan useita erilaisia kehitysteemoja.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman merkitys osana asuntopoliittisia interventioita on yhdistää eri sidosryhmät samaan
ohjelmaan. Vaikka tavoitteet olivat eri toimijoilla erilaiset, on mahdollista kannustaa rankentajia ja muita yrityksiä innovaatioihin. Käytännössä
pelkällä säätelyllä ei pystytä takaamaan innovaatioiden toteutumista, sillä säädöksien kaltainen ohjaus määrittää lähinnä rakentamisen
minimitason. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kaltainen interventio helpottaa innovaatioiden syntyä sekä mahdollistaa kunnianhimoisemmat
asumiskonseptit.

Vaikka tässä tutkimuksessa käsiteltiin sitä, kuinka lakien ja säädösten avulla voidaan ohjata rakentamista toivottuun suuntaan sekä sitä, milloin
nämä muutokset ovat tapahtuneet, näiden muutosten vaikutus itse Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeisiin on yhä selvittämättä.
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asuntopolitiikka, megatrendi
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Helsingin yliopiston tutkielmakirjasto E-thesis/HELDA
Muita tietoja
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1 Johdanto

Helsingin seudulla oli 2000-luvun alussa käynnissä niin sanottu Nurmijärvi-ilmiö (Bäckgren,
2021), missä usein verrattain hyvätuloiset lapsiperheet muuttivat pääkaupunkiseudun
ympäryskuntiin (Kytö ja Väliniemi, 2009). Osittain tämän vuoksi Helsingin kaupunki näki
tarpeelliseksi kehittää kerrostaloasumista houkuttelevammaksi (Ilmonen, 2007).
Uusien asumisratkaisujen kehittelyssä nähtiin kaupungilla hyödylliseksi myös kokeiluja
koordinoiva ohjelma, joka kartoittaisi yhteistyökumppaneita ja alati muuttuvia asumisen
tarpeita. Ratkaisuna luotiin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma. Helsingin kaupungin (2021a)
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmatyö alkoi esiselvityksillä kerrostalorakentamisen ja suunnittelun
nykytilasta. Ohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteutus alkoi vuonna 2009. Ohjelmassa
pyritään yhdessä rakennuttajien kanssa luomaan uusia yksilöllisiä ratkaisuja, joiden
tavoitteena on laadukas ja monipuolinen kerrostaloasuminen Helsingissä (Helsingin
kaupunki, 2021a).
Hankkeiden perustiedot on koottu Helsingin kaupungin verkkosivustolle ja hankkeita on
esitelty seminaarissa kahden vuoden välein alan toimijoille. Hankkeet on hyväksytty mukaan
ohjelmaan asiantuntijaryhmän arvioinnin perusteella. Ohjelmaan kuuluvat hankkeet
raportoivat tuloksistaan kunkin hankkeen kohdalla. Lisäksi ohjelman hankkeista on tehty
väliarviointeja kaupungin sisäisesti. Kaupungin oma arviointi vuodelta 2021 sekä tämä
tutkimus tuottavat kokonaisvaltaisempaa näkemystä ohjelman toteuttamisesta ja
vaikutuksista. Tämä tutkimus on toteutettu yhteistyössä Kehittyvä kerrostalo- työryhmän
kanssa ja on osa Helsingin kaupungin kokonaisuutta, jossa arvioidaan Kehittyvä kerrostalo ohjelman koko olemassaoloaikaa 2009–2021. Ohjelma on edelleen käynnissä.

1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kehittyvä kerrostalo -ohjelman taustalla olleet
asuntopoliittiset tavoitteet ja ohjelman hankkeisiin vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset.
Tutkittava aikajakso on 2009–2021, eli koko Kehittyvä kerrostalo -ohjelman toiminta-aika.
Samalla luodaan katsaus Kehittyvä kerrostalo -ohjelman yhteiskunnalliseen
toimintaympäristöön etsimällä olennaisimmat asuntotuotantoon vaikuttavat
ohjausinstrumentit, joilla ohjataan rakentamista toivottuun suuntaan sekä pyritään
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ajoittamaan muutosten ajankohtaa. Näin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet voidaan
sijoittaa ajallisesti lainsäädännön, valtion ja Helsingin kaupungin ohjauksen liittymäkohtiin ja
tunnistaa mahdollisia yhteiskunnallisia muutoskohtia. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuvien
energianlähteiden hyödyntämisen siirtyminen yhteiskunnallisesta keskustelusta EU:n
direktiiveihin, Suomen lakiin sekä lopulta valtion ja kaupunkien kehitysohjelmiin.
Tutkimuksessa arvioidaan Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kehityshankkeita suomalaisessa
rakentamisen toimintaympäristössä sekä selvitetään ohjelman yhteiskunnallista taustaa
asumisen megatrendien tunnistamisen kautta. Tarkentavat kysymykset:
1. Mitkä yhteiskunnalliset megatrendit näkyvät selkeimmin asumiseen liittyvässä
tutkimuskirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa?
2. Miten Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ratkaisut peilautuvat asumiseen
liittyviin megatrendeihin?
3. Mikä on Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman merkitys osana
asuntopoliittisia interventioita?
Aihepiiriä on tutkittu aikaisemmin hieman eri tavoittein ja teoreettisin viitekehyksin.
Esimerkiksi Väliniemi, Rask ja Timonen (2008) selvittivät rakennusyritysten uudistuotantoa,
asumisen konseptien suuntausta sekä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia
pääkaupunkiseudun asuntotuotannossa. Vastaavasti Tarpio, Leino ja Laine (2018) vertailivat
erilaisia asunto- ja asumiskonsepteja sekä niiden vastaavuutta yhteiskunnallisiin
megatrendeihin.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Luvussa kaksi selvitetään, mitä asumisen megatrendejä on ollut esillä
tutkimuskirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kolmannessa luvussa esitellään
Suomen ja erityisesti Helsingin asuntopoliittisten päätösten taustaa sekä sitä, miten eri
tahojen interventiot vaikuttavat asuntorakentamisen reunaehtoihin. Neljännessä luvussa
käydään läpi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman empiirinen aineisto ja tehdään hankkeista
nousevista sisällöistä tässä työssä käytettävä teemoittelu. Viidennessä ja kuudennessa luvussa
yhdistetään kehitysteemat megatrendien ja asuntopoliittisten päätösten kanssa Kehittyvä
kerrostalo -ohjelman toimintaympäristön kokonaisuudeksi ja vastataan tutkimuskysymyksiin.
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2 Merkittävimmät asumiseen vaikuttaneet megatrendit 2009–2021

2.1 Tutkimuksessa käytetyt käsitteet

Asuntopolitiikka on asuntomarkkinoiden julkista ohjausta (Laakso ja Loikkanen, 2004),
jonka tarkoituksena on ohjata säätelyn avulla asuntomarkkinoita ja asumista toivottuun
suuntaan.
Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, kuten esimerkiksi
ekologinen kestävyyskriisi, jonka nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja
kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena (Sitra, 2018). Asumisen
megatrendejä havainnoimalla yritykset, kunnat, valtiot, kansalaisjärjestöt ja muut toimijat
pyrkivät ennustamaan ympäristön ja yhteiskunnan muutoksia sekä varautumaan niihin.

2.2 Asumisen megatrendit tutkimuskirjallisuudessa

Tässä alaluvussa kartoitetaan tutkimuskirjallisuudessa (esimerkiksi Coutard ja muut, 2014;
Dufva, 2020) esille tulleita asumisen megatrendejä. Yhteiskunnalliset megatrendit ovat olleet
esillä akateemisessa keskustelussa, kuten esimerkiksi kaupungistuminen (Kurvinen ja Saari,
2020), asumisen kohtuuhintaisuus (Wetzstein, 2017), ilmastonmuutos (Shi, 2020),
digitalisaatio (Heinonen, 2010), yksinasumisen lisääntyminen Helsingissä (Backman, 2016)
ja näistä johtuva tarve pienille ja modulaarisille asunnoille. Tässä tutkimuksessa nämä edellä
mainitut megatrendit kuitenkin määritellään ilmiöiksi, joista asumisen megatrendit, kuten
kulutuskulttuurin muutos, koostuvat.

2.2.1 Asuntokuntien muutos
Suomessa on jo pitkään ollut käynnissä suuri alueellinen ja demografinen muutos, mikä
muodostaa yhteiskunnallisen suunnittelun perustan. Dufva (2020) tiivistää kuinka ihmiset
elävät pidempään ja väestörakenne vanhenee sekä maahanmuuton myötä monipuolistuu,
syntyvyys laskee ja lapsettomien määrä kasvaa, samalla kun väestö keskittyy muutamaan
kasvukeskukseen. Näiden lisäksi Juntto (2008) mainitsee todennäköisinä pysyvinä trendeinä
työvoiman ja investointien liikkuvuuden sekä kallistuvan energian (lämmitys, liikkuminen).
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Puhutaan jopa kaupungistumisen toisesta aallosta. Nämä demografiset muutokset ovat
luultavasti merkittävin asuntotuotantoon vaikuttava megatrendi, ja se on ollut havaittavissa
myös ennen tarkastelujaksoa.
Kaupungistuminen onkin ollut yksi merkittävimmistä ilmiöistä. Menestyvät kaupungit ovat
taloudellisen ja poliittisen vallan paikkoja sekä teollisuuden ja kaupan keskittymiä, joissa
syntyy työpaikkoja ja pääomaa (Coutard ja muut, 2014). Tällä on luonnostaan suuri vaikutus
asuntojen kysyntään kasvukeskuksissa ja siten yritysten taloudellisiin päätöksiin.
Kaupunkimaisten kuntien muuttovoittoa kasvattavat myös ulkomaalaistaustaiset (Kestilä ja
Martelin, 2019). Sabater, Graham ja Finney (2017) löysivät Englannista ja Walesista
alueellisia eroja, eli menestyvien kaupunkialueiden klustereita, jotka ovat suotuisia väestön
ikärakenteiden säilyttämisen kannalta, ja jotka saavat muuttovoittoa vähemmän vaurailta
alueilta. Myös Salvati ja Carlucci (2017) huomasivat kasvavia eroja syrjäisten alueiden ja
paremmassa asemassa olevien kaupunkialueiden välillä Etelä-Euroopassa. Kyse on siis
Euroopan laajuisesta megatrendistä, jossa häviäjiä ovat myös monet kaupungit, eivät
pelkästään haja-asutusalueet.
Kaupungistumisen ohella merkittävä Euroopan laajuinen muutos on väestön vanheneminen,
joskin Kashnitsky, de Beer ja van Wissen (2021) huomioivat kuinka nopeasti ikääntyvän
Euroopan kontekstissa jotkut alueet ovat onnistuneet pitämään suhteellisen suuren osan
väestöstään työikäisenä. Dufvan (2020) mukaan Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat tällaisia
alueita Suomessa. Kuitenkin suurten ikäluokkien eläköityminen lisää tarvetta terveyshuollon
palveluille, kuten palveluasumiselle, mikä taas vaatii siihen soveltuvien asuntojen
rakentamista.
Rakentamisen kasvu on ollut voimakkainta pääkaupunkiseudulla, sillä pääkaupunki on
vetovoimainen erityisesti nuorten keskuudessa. Pekka Vuori (2020) toteaa vuonna 2019
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla valmistuneen yhteensä 16 056 asuntoa, mikä on
huomattavan paljon. Pääkaupunkiseudun kerrostalorakentamisen suhteellinen määrä on
kasvanut suhteessa pientalorakentamiseen. Toisaalta Andersson, Korhonen, Lahtinen ja
Vuorio (2018) ennustavat kuinka asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrän
laskuun kääntyminen indikoi asuntotuotannon vähenemistä lähiaikoina, mikä tapahtuu
pääosin kerrostalorakentamisen vähenemisenä. Asuntorakentaminen onkin tyypillisesti
syklistä, jonka voimakkuuteen vaikuttavat demografiset muutokset, saatavilla oleva pääoma
ja asumistoiveet.
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Pääkaupunkiseudun asukasluku on kasvanut vuosikymmeniä, mutta Helsingin
houkuttelevuus on vaihdellut, ja viimeksi nähty kasvun hiipuminen tapahtui 2000-luvun
alussa. Kyse on vastakaupungistumisesta eli väestön hajautumisesta muuttoliikkeen
vaikutuksesta kaupunkiseudun sisällä keskuksesta reunoille (Aro, 2007). Muuttoliikkeen
laatu ja vaikutukset olivat myös erilaisia eri kunnissa. Espoo, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja
Sipoo houkuttelivat selvästi parempituloisia muuttajia pääkaupunkiseudun sisäisessä
muutossa (Kytö ja Väliniemi, 2009). Helsingin asuntotuotanto ei kyennyt vastaamaan
voimakkaasti kasvavaan kysyntään tai asukkaiden monipuolistuviin asumistoiveisiin ja
tarpeisiin, kun taas kehyskunnat pystyivät tarjoamaan edullista pientaloasumista Helsingin
työssäkäyntialueen piirissä (Juntto, 2010).
Kortteinen, Tuominen ja Vaattovaara (2005) tutkivat lapsiperheiden muuttosyitä ja näkivät
merkittävimmiksi ongelmiksi asuntojen pienuuden ja erityisesti asuinalueilla olevan
turvattomuuden kokemisen. Nämä korostuivat erityisesti kerrostaloasunnoissa asuvien
kokemuksissa, vaikka alueellinen tulotaso ja asuntojen hallintasuhde vakioitaisiin
(Kortteinen, Tuominen ja Vaattovaara, 2005). Tällöin osa niistä helsinkiläisistä
lapsiperheistä, joilla oli taloudellinen mahdollisuus, muuttivat herkemmin pois. Nämä
muuttajat saattoivat hakea rauhallisempaa asumista, sillä Kortteinen, Tuominen ja
Vaattovaara (2005) myös huomasivat varakkaampien asujien painottavan
pientalovaltaisuutta.
Vuodesta 2010 alkaen hedelmällisyys on laskenut Suomessa yhdeksän vuotta jatkuvasti,
mikä on tuonut syntyvyyden laskun syyt ja vaikutukset julkisen keskustelun keskiöön
(Mikkola, Hiilamo ja Eloranta, 2020). Syntyvyyden lasku liittyy yksin asuvien määrän
kasvuun, mutta myös perhemuodot ovat moninaistumassa. Perherakenteiden muutos on ollut
jo pitkään käynnissä ja perinteisiä ydinperheitä on vähemmän kuin aikaisemmin (Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, 2004). Myös Broberg (2010) kertoo uusperheiden
määrän kasvusta, ja kuinka jälkiteollisen ja individualistisen kulttuurin maailmassa
perhesuhteet eivät ole enää niin pysyviä kuin aiemmin.
Asuntokuntien muutoksen megatrendin suurimpana ajurina on tämän tutkimuksen perusteella
kaupungistuminen, eli erityisesti pääkaupunkiseudulle on muuttanut paljon nuoria sekä
Suomesta että ulkomailta. Kuitenkin myös muut demografiset ilmiöt, kuten väestön
vanheneminen ja syntyvyyden lasku, vaikuttavat asumiseen kohdistuviin tarpeisiin ja
vaatimuksiin.
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2.2.2 Kulutuskulttuurin muutos
Kulutuskulttuuri on muuttumassa ja merkittävä osa tätä muutosta on asumispreferenssien
muutos. Esimerkiksi yksinasumisen lisääntyminen on osa asuntokuntien, mutta myös
kulutuskulttuurin muutosta. Yksinasumisen suuntaus on sosiaalisen muutoksen seuraus sekä
edeltäjä: lisääntyvä yksinasuminen eri elämänvaiheissa myötävaikuttaa siihen, että myös
yksinasumisen mahdollisuudet lisääntyvät eri ikäisinä (Jamieson ja Simpson, 2013). Tämä
lisää kysyntää pienille asunnoille, mikä taas lisää kannusteita rakentaa enemmän pieniä
asuntoja. Backman (2016) toteaa yksin asumisen yleistymisen liittyvän tiiviisti
urbanisaatioon, ja hyvätuloisten yksinasuvien suosivan kaupunkikeskustojen kerrostaloja
sekä tämän olevan yleinen ilmiö myös muualla Euroopassa ja Australiassa.
Lienee kuitenkin ennenaikaista puhua kaupunkiasumisen suosiosta varsinaisena
megatrendinä. Esimerkiksi Backman (2016) muistuttaa, kuinka vähän meillä on tietoa siitä,
missä määrin asuntokanta ja asuntomarkkinat ohjaavat yksinasujia kaupunkikeskustoihin, ja
missä määrin kyse on tietoisesta urbaanin asuinympäristön suosimisesta. Toisaalta Strandell
(2017) kertoo suomalaisten asumistoiveiden urbanisoituneen 2000-luvun alusta lähtien,
keskustamaisen kerrostaloasumisen suosion kaksinkertaistuneen ja toiveiden
omakotitaloasumisesta vähentyneen. Asumispreferensseihin vaikuttavat väistämättä myös
asumiskustannukset ja asumiseen käytettävissä olevien tulojen kehitys sekä asumistuki.
Taloudelliset muutokset näkyvät selkeästi kaupunkikuvassa. Äärimmäisissä tapauksissa
kaupungit saattavat autioitua, jos niiden talous on perustunut tiettyyn toimialaan, joka on
kärsinyt taantumasta tai joutunut kapitalismin luovan tuhon kohteeksi. Esimerkiksi Simonen,
Herala ja Svento (2020) tarjoavat Nokian innovaatioekosysteemin ongelmat, jotka aiheuttivat
Oulun seudun aluekehitykselle shokin. Vastaavasti sosiokulttuuriset muutokset muokkaavat
kaupunkitilaa. Lapintie (2015) kertoo kuinka maahanmuutto ja sen kautta
monikulttuurisuuden lisääntymisen kaupunkitilassa muokkaa kaupunkitilaa. On myös
keskusteltu yksilöllisyyden lisääntymisestä, mutta myös sen tuomasta yhteisöllisyyden
tarpeesta. Esimerkiksi Juntto (2008) kertoo yhteisöllisen asumisen eko- ja ikääntyneiden
yhteisöistä, joskin usein yhteisöllisyyttä on tavoiteltu myös vaatimattomammin
asuntomessujen kyläraiteilla ja yhteistiloilla.
Yksilökeskeisyys on lisääntynyt erityisesti länsimaissa, ja myös Suomessa on keskusteltu
yhtenäisvaltion murtumisesta. Van de Kaa (2002) kuvailee tapahtumaa toiseksi väestölliseksi
muutokseksi (second demographic transition), jota ajaa kulttuurinmuutos teollistuneissa
6

maissa. Tällöin yksilön uudet materialistiset arvot muodostuvat tärkeämmiksi kuin perheelämä ja lastenkasvatus (Van de Kaa, 2002). Vastaavasti Cohen (2009) huomasi ristiriitojen
lisääntyvän, mikäli työelämän ja perheen arvot eivät ole samankaltaisia henkilökohtaisten
arvojen kanssa. Toisaalta Jamieson ja Simpson (2013) vastustavat yksinasujien leimaamista
itsekeskeisiksi, itseään miellyttäviksi kuluttajiksi, sillä yksinasuvat harvoin nauttivat
aterioistaan yksin ja haluavat sosiaalisia kontakteja.
Digitalisaatio tuo mukanaan muutoksia kulutuskulttuuriin esimerkiksi uusien palvelujen
kautta. Toisaalta teknologian kehitys mahdollistaa aiempaa paremman viestinnän
samanhenkisten ihmisten välillä. Mäenpään, Faehnlen ja Schulmanin (2017) mielestä
kaupungistunut ja digitalisoitunut kansalaisyhteiskunta on noussut historiallisen
merkittäväksi yhteiskunnalliseksi voimavaraksi. Samalla digitalisaatio mahdollistaa myös
yritysten ulkopuolisen vaihdannan ja yhteistyön. Schor ja White (2010) ehdottavat työkulutus-syklin lopettamista ja siirtymistä kohti omavaraisuutta markkinoiden ulkopuolella,
mukaan lukien ruuan kasvattamista ja energian tuottamista pienimuotoisella korkean
tuottavuuden teknologialla, ostosten rajoittamista käytettyihin tavaroihin ja pitkäikäisiin
tuotteisiin sekä auton yhteiskäyttöön. Näistä viimeinen liittyy tiiviisti jakamistalouteen.
Olennaista jakamistaloudessa on taloudellisen ja sosiaalisen vaihdon kietoutuminen yhteen,
vaikka taloudellisen vaihdon rooli olisikin vähäisempi (Mäenpää ja muut, 2017).
Jakamistalous ei kuitenkaan automaattisesti vähennä ympäristön kuormitusta. Esimerkiksi
Martin ja Shaheen (2011) huomasivat tutkimuksessaan Pohjois-Amerikassa autojen
jakamispalvelun lisäävän hieman päästöjä valtaosassa kotitalouksista, mutta koska
vähemmistö kotitalouksista luopui autostaan, kokonaispäästöt vähenivät. Tämä tulos korostaa
autottomuuden merkitystä kokonaispäästöjen vähentämisessä. Jakamistalouteen liittyvä
alustatalous on saanut osakseen paljon kritiikkiä, sillä siinä liikutaan usein lain harmaalla
alueella. Esimerkiksi Schor (2016) kuvailee alustatalouteen liittyvää ”kilpajuoksua pohjalle”,
jossa riskit siirtyvät yrityksiltä yksityisille mikroyrittäjille.
Etätyön ja mikroyrittäjyyden lisääntyminen on osa työelämän muutosta. Asumiseen tiiviisti
liittyvä alustatalouden muoto on ollut Airbnbin ja vastaavien sovelluksien avulla asuntoaan
vuokraavat mikroyrittäjät. Airbnbin ja sen kaltaisten majoitusmahdollisuuksien yleistyminen
on muuttanut kokonaisia kortteleita alueiksi, jotka palvelevat lyhytaikaisia vierailijoita,
jolloin paikallisten on vaikeampaa löytää kohtuuhintaista pysyvää asuntoa (Ioannides,
Röslmaier ja Van Der Zee, 2019). Tämä aiheuttaa usein vastustusta alueen paikallisissa
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asukkaissa ja johtaa vaatimuksiin liiketoiminnan säätelystä (Füller ja Michel, 2014). Uzunca
ja Borlenghi (2019) kuitenkin huomasivat valtiollisen tai kunnallisen säätelyn vähentävän
mikroyrittäjyyttä.
Kotitalouksilla on ollut perinteisesti merkittävä rooli vuokranantajina Suomessa ja
yksityishenkilöt muodostavat merkittävimmän ryhmän, mitä on voimistanut
suhdanneluontoinen sijoitusbuumi (Alho, Härmälä, Oikarinen, Kekäläinen, Noro, Tähtinen ja
Vuori, 2018). Piensijoittajia, jotka omistivat vain yhden tai kaksi asuntoa, oli kaikista
vuokranantajista 54,8 % vuonna 2021 (Suomen vuokranantajat ry, 2021). Asunto nähdäänkin
entistä useammin myös sijoituksena, mikä eroaa ajanjaksosta ennen vuosituhannen vaihetta,
jolloin asunnot olivat vielä puhtaasti enemmän koteja. Yksiöille ja muille pienille asunnoille
on kaupungistumisen ja muiden demografisten muutosten takia enemmän kysyntää. Tämä on
luonut rakennuttajille kannusteen lisätä erityisesti pienasuntojen tuotantoa. Yksityiset
piensijoittajat ovat olleet kehityksessä mukana sijoittamallaan pääomalla.
Kulutuskulttuurin muutos koostuu monista talouden rakenteita muokkaavista ilmiöistä, kuten
jakamis- ja kiertotalous. Vastaavasti digitalisaatio tuo uusia palveluita ja muokkaa
asumisympäristöä sekä arvojen muutoksen ohella lisää toiveita uudenmallista
asumisratkaisuista.

2.2.3 Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset
Kaupunkiympäristön ja rakennusten energiatehokkuus sekä ekologisuus ovat nousseet
vahvemmin yhdyskuntasuunnittelun keskusteluun vuosituhannen vaihteen jälkeen,
esimerkiksi uudisrakennuksilta alettiin vaatia energiatodistusta 2007 (Finlex, 2007). On
kuitenkin huomattava, että erilaisten ilmastojen sekä poikkeavien kansallisten säädösten ja
lakien takia sovelletuissa ratkaisuissa on maantieteellisiä eroja. Lahti, Nieminen ja Virtanen
(2008) taas korostavat teknologisten innovaatioiden sekä rakennetun ympäristön merkitystä
energiankäytön ja kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Kokonaisuutena rakennettu
ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Ympäristöministeriö,
2017).
Ympäristökysymykset ja erityisesti ilmastonmuutos on suorastaan hallinnut
tarkasteluajanjakson 2009–2021 poliittista puhetta, yritysten markkinointia sekä median
ulosantia. Markkinoinnissa käytetään usein sanoja kuten ”vastuullisesti tuotettu”, ja
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yhdyskuntasuunnittelussa on otettu käyttöön uusia ympäristön kantokykyyn sekä suojeluun
liittyviä termejä. Sharifi ja Yamagata (2018) antavat esimerkin kaupunkisuunnittelun
yhteydessä melko uudesta resilienssin käsitteestä, jota käytetään yhä enemmän tieteellisissä
ja poliittisissa keskusteluissa kestävästä kaupunkikehityksestä ja kaupunkien katastrofiriskien
vähentämisestä. Vastaavasti Shi (2020) kuvaa kuinka kaupungit kilpailevat keskenään
selviytyäkseen ilmastonmuutoksen tuomista muutoksista, mutta hyödyntävät
ilmastonsietokykyä (climate resilience) myös narratiivina ja markkinointivälineenä.
Resurssien, kuten luonnonvarojen, ylikulutus on myös merkittävä ympäristökysymys, mihin
on aiemmin vastattu lähinnä materiaalien tehokkaalla käytöllä ja kierrättämisellä, mutta viime
aikoina yhä enemmän esimerkiksi kiertotalouden keinoin. David Pearce ja Kelly Turner
(1990) loivat kiertotalouden käsitteen jo 1990-luvulla. Stahel (2016) kertoo kiertotalouden
olevan talousmalli, jossa jätettä ei enää synny, sillä ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta
seuraavalle toimijalle. Kiertotalous tarjoaa merkittävän arvopotentiaalin muun muassa
ruokahävikin pienentämisen, kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen, yksityisen
kulutuksen ja second hand -kaupan aihealueilla (Arponen ja muut, 2014).
Tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehitys on tuonut mukanaan uusia
teknologiaratkaisuja asumiseen. Ne luovat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuksia kehittää
uusia asumispalveluja, kuten liikenteen ohjausta, energian tai muiden resurssien käyttöä.
Chelin ja Kaushikin (2018) mukaan rakennuksen energiansäästö energiatehokkuudella on
noussut ensiarvoisen tärkeäksi kaikkialla maailmassa, mutta tärkeää on myös uusiutuvan
energian teknologioiden integrointi eri sovelluksiin. Teknologian muutos on siis itsessään
megatrendi, mutta muutos heijastuu myös kulutuskulttuuriin, resurssien kulutukseen ja
yhdyskuntasuunnitteluun. Älykaupunki (smart city) on kaupunkisuunnittelukonsepti, jossa
kaupungistumisen haasteisiin vastataan erilaisten teknologia- ja hallintotapojen avulla luoden
kaupungista älykkäämmän sekä kestävämmän (Azevedo Guedes ja muut, 2018). Tällöin
mittakaava on kuitenkin väistämättä yhtä rakennusta tai korttelia suurempi. Lombardi,
Giordano, Farouh ja Yousef (2012) taas näkevät älykaupungin roolin olevan pääasiassa
inhimillisen pääoman, koulutuksen, sosiaalisen ja suhteellisen pääoman sekä
ympäristöasioiden kasvun veturi.
Ilmastonmuutos näkyy julkisissa puheissa, yhdyskuntasuunnittelun keskusteluissa ja lopulta
myös lakiesityksissä ja muussa säätelyssä. Toisaalta se ilmenee myös yrityksien tarjoamissa
teknologiaratkaisuissa ja palveluissa.
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2.2.4 Teknologioiden ja prosessien muutos
Tieto- ja viestintätekniikan muutokset vaikuttavat myös asumiseen, ja erityisesti
suomalaisessa keskustelussa on kirjoitettu digitalisaatiosta (Heinonen, 2010; Tarpio ja muut,
2018). Siitä, millainen ja kuinka merkittävä muutos tulee olemaan, ei kuitenkaan ole
olemassa konsensusta. Esimerkiksi Heinonen (2010) arvioi, kuinka tieto- ja
viestintätekniikkaa tullaan hyödyntämään esimerkiksi asumisessa, yhdyskuntasuunnittelussa
ja rakentamisessa. Hyvä esimerkki uudesta tekniikasta ja palvelusta on älykaupunkien
konsepti. Esimerkiksi Neirotti ja muut (2014) uskovat toimisto- ja asuinrakennuksien
kestävyyden parantamiseen perustuvien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien
käyttöönottoon kaupunkisuunnittelussa. Sen sijaan esimerkiksi innovaatioita ja
inklusiivisuutta edistävien toimien alueilla tieto- ja viestintätekniikalla on rajallisempi rooli
(Neirotti ja muut, 2014).
Kallistuva energia tuo asukkaille taloudellisia ongelmia, ja Grösche (2010) muistuttaa tilojen
lämmityskustannusten muodostavan merkittävän osan kylmissä ilmastoissa asuvien
energiabudjetista. Erityisesti pääkaupunkiseudun asumiskustannusten nousu on aiheuttanut
huolta asumisen kohtuuhintaisuudesta (Ilmarinen ja Kauppinen, 2018). Vastaavasti energian
hinnan nousu lisää myös liikkumisen kustannuksia. Mitään selkeitä ratkaisuja näihin laajoihin
ja monimutkaisiin ongelmiin ei kuitenkaan ole, sillä pelkästään rakentamiseen soveltuvan
tonttimaan vähäisyys nostaa hintoja.
Rakennustekninen muutos ja erityisesti siihen liittyvät uudet rakennusmateriaalit muuttavat
myös asumista. Harris (1999) jakaa rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset kolmeen
merkittävään osaan: (1) paikallinen toiminta (louhinta), (2) maailmanlaajuinen materiaalien
valmistukseen käytetty energia (hiilijalanjälki) ja (3) sisäiset vaikutukset (rakennuksen
asukkaiden terveys). Näistä erityisesti energiansäästöön liittyvät materiaalit ovat olleet
mielenkiinnon kohteena, sillä energiaa säästämällä ne pienentävät hiilijalanjälkeä, mikä taas
on kuluttajille tärkeää energian hinnan noustessa. Toisaalta uusien rakennusmateriaalien
käyttöönotto vaatii usein muutoksia säännöksiin ja rakennusalan käytäntöihin.
Talotekniikan ja erityisesti sen osa-alueen rakennusautomaation kehitys on myös merkittävä
osa teknologioiden ja prosessien muutosta. Dominguesin, Carreiran, Vieiran ja Kastnerin
(2016) mukaan rakennusautomaatiojärjestelmät ohjaavat ja valvovat kiinteistöpalveluita
vastaten lämmityksestä, jäähdytyksestä, ilmanvaihdosta, ilmastoinnista, valaistuksesta,
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varjostuksesta, henkiturvallisuudesta, hälytysturvajärjestelmistä ja monista muista.
Koordinoimalla ja optimoimalla eri toimintoja voidaan vähentää esimerkiksi
sähkönkulutusta. Kuitenkin ero ennustetun ja mitatun suorituskyvyn välillä voi olla erittäin
suuri rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa tapahtuneiden virheiden vuoksi (Aste,
Manfren ja Marenzi, 2017), mikä korostaa pitkäaikaisten suunnitelmien ja kiertotalouden
käyttöönoton tärkeyttä.
Juntto (2008) painotti jo ennen tarkkailujakson alkua, kuinka asuinrakennusten tulee olla
riittävän muuntelukelpoisia ja mahdollistaa erilaisten laitteiden käyttö. Muuntojoustava tila
tarjoaa useampia käyttömahdollisuuksia erityyppisille tilankäyttäjille. Krokfors (2010)
korostaa, että talotyypin joustavuuden ensisijaisena tavoitteena on rakennuskannan kestävyys,
sopeutuvuus ja pitkäikäisyys osana kaupunkirakennetta, kun tarpeita tarkastellaan usean
sukupolven perspektiivillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asukas automaattisesti asuisi
samassa asunnossa koko elämäänsä.
Uusien liikkumistapojen tuoma muutos on näkynyt selkeästi kaupunkisuunnittelussa, jossa on
alettu korostaa autottomia liikkumismuotoja. Ristimäki ja muut (2017) mainitsevat
jalankulkukaupungin kehittämisen voimistuneen 2010-luvulla. Kuitenkin usein varsinkin
perheellisten liikkuminen tapahtuu yksityisautoilla, sillä muita liikkumismuotoja ei aina koeta
yhtä käteviksi edes joukkoliikennekaupungin alueella, vaikka se onkin usein vaihtoehto.
Ristimäki ja muut (2017) varoittavatkin lapsiperheille soveltuvien laadukkaiden asuntojen
vähäisyydestä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungissa, jotta suurten asuntojen kysyntä ei
kohdistuisi taloustilanteen elpyessä kehysalueille kauas työpaikoista ja palveluista.
Puurakentaminen on leviämässä myös kerrostalorakentamiseen. Hämäläinen, Jussila ja Salmi
(2021) toteavat uusien liiketoimintaekosysteemien kehittyvän puurakentamisen ympärille
hitaasti ja sitä mukaa, kun kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen merkitys kasvaa.
Esimerkiksi ympäristöministeriöllä on ohjelma puurakentamisen edistämiseksi ja monet
kaupungit, kuten Helsinki, ovat käynnistäneet omia puurakennushankkeita. Helsinki on
panostanut puurakentamiseen, sillä se sopii hyvin kaupungin strategiaan rakentaa terveellisiä
ja turvallisia sekä kaupungin ilmastotavoitteet täyttäviä rakennuksia (Ympäristöministeriö,
2021a). Tämä on tärkeää, sillä puurakentamisen tärkeimpiä ajureita kunnissa ovat kaavoitus,
paikalliset toimijat ja näiden tukeminen sekä puurakentamisen perinteiden ylläpito
(Hämäläinen, Jussila ja Salmi, 2021).
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Digitalisaatio muuttaa kulutuskulttuurin lisäksi työelämää sekä siihen liittyviä prosesseja.
Suomalainen rakennusteollisuus on ollut hidas hyödyntämään digitalisaatiota (Puhto ja muut,
2016), vaikka Suomi on yksi kehittyneimpiä valtioita digitaalitekniikan integroinnissa
(European Commission, 2022). Geoinformatiikan ja tietokoneavusteisen suunnittelun lisäksi
digitaaliset kaksoset mahdollistavat rakennusten tuotannon ja ylläpidon tehostamisen. Jones,
Snider, Nassehi, Yon, ja Hicks (2020) kuvailevat virtuaalisen kaksosen fyysiseksi
kokonaisuudeksi, sen virtuaaliseksi vastineeksi ja niiden väliseksi datayhteydeksi, joka
parantaa fyysisten kokonaisuuksien suorituskykyä. Boje, Guerriero, Kubicki ja Rezgui (2020)
kehuvat rakennusalan ottaneen loistavia harppauksia mahdollistaakseen siirtymisen
staattisesta, suljetusta tietoympäristöstä dynaamiseen, verkkopohjaiseen ympäristöön. Tämä
saattaa tuoda merkittäviäkin muutoksia prosesseihin ja siten helpottaa uusien suunnittelu- ja
ylläpitoratkaisujen massakustomointia räätälöinnin tai massatuotannon sijasta.
Helsingin kaupungin (2017) tavoitteena on toteuttaa päästövähennyksiä ja kiertotalouden
hankkeita Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Myös EU:lla
on oma kiertotalous-toimintaohjelma ja jäsenmaita sitova lainsäädäntökokonaisuus, jolla
pyritään saavuttamaan päästövähennystavoitteet. Myös Kangas ja muut (2019) toteavat,
kuinka materiaalitehokkuuden näkökulmasta on yhä tärkeämpää tavoitella kiertotaloutta
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös rakentamisessa.
Talotekniikan kehitystä ajaa rakennustekninen muutos, kuten uudet ja uudestaan käyttöön
otetut materiaalit. Esimerkiksi digitalisaatio vaikuttaa talotekniikkaan ja
rakennusprosesseihin.
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3 Asuntopolitiikan vaikuttamiskanavat

Megatrendit muuttavat asumistarpeita, jolloin kaupunkien asukkaiden vaatimukset ja toiveet
muuttuvat. Samalla yritykset pyrkivät vastaamaan tähän muuttuneeseen kysyntään.
Vastaavasti yhteiskunnallisilla toimijoilla, kuten valtiolla ja kunnilla, on muuttuvat
tavoitteensa, joilla pyritään vastaamaan megatrendien tuomaan muutokseen.
Asuntopolitiikan eri vaikuttamiskeinoja ovat erilaiset interventiot, kuten säätely (lait ja
kaavoitus) tai erilaiset kehitysohjelmat. Interventio on tietyn toimijan, kuten valtion tai
kaupungin, puuttumista kokemaansa ongelmaan. Yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa
interventio usein tarkoittaa myös kehittämistä. Eurooppalaisilla suunnittelutoimenpiteillä
(planning interventions) haetaan taloudellista tehokkuutta ja kasvua yhdistettynä ekologiseen
ja sosiaaliseen kestävyyteen sekä sosiaalisesti reagoivan suunnittelun ja yhteistuotannon
periaatteisiin (Savini, Majoor ja Salet, 2015).
Tässä luvussa selvitetään julkisen intervention ja asuntorakentamisen reunaehdot. Lisäksi
selvitetään, miten asumiseen vaikutetaan laki- ja säännösmuutoksilla, jotka ovat esimerkkejä
valtion ja kuntien interventioista. Lopuksi kerrotaan, kuinka asuntopolitiikalla on pyritty
vastaamaan asumisen megatrendeihin.

3.1 Julkinen interventio ja asuntorakentamisen reunaehdot

Asuntorakentamista kehittävät Suomessa valtio, kunnat ja yritykset. Valtion ja kuntien lisäksi
julkisia asuntorakentamista kehittäviä toimijoita ovat esimerkiksi ympäristöministeriön
alaisuudessa toimiva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja ympäristöministeriö
itsessään. Suomen valtio luo interventioita asuntomarkkinoille erilaisten
kehittämishankkeiden, kuten koe- ja puurakentamisen avulla, sekä rahoittamalla ja tukemalla
hankkeita. Vastaavasti kunnat ovat edelleen merkittäviä tilaajia Suomessa
(Ympäristöministeriö, 2017). Ylihervan (2006) mukaan julkiset hankinnat voivat olla
erinomainen instrumentti myös yritysten innovatiivisuuden kehittämiseen, joskin
rutiinihankintojen sijasta on tuettava innovatiivisuuden mahdollistavaa yhteistyötä.
Kunnallisesta asuntokehittäjästä toimii hyvänä esimerkkinä Helsinki. Helsingin kaupungin
tehtävänä on huolehtia asuntotuotannon edellytyksistä, kuten kaavoituksen ja maapolitiikan
toimivuudesta, asuinalueiden eriytymisen ehkäisemisestä sekä erityisryhmien asumisen
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järjestämisestä (Helsingin kaupungin keskushallinto, 2021). Tämä Helsingin kaupungin
keskushallinnon (2021) asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 on
niin ikään interventio asuntomarkkinoihin. Näiden asuntopoliittisten tavoitteiden
toteutuminen vaatii onnistunutta yhteistyötä muun muassa valtion, kaupungin eritoimialojen,
naapurikuntien sekä asukkaiden kanssa.
Kolmas merkittävä asuntokehittäjäryhmä on yksityiset yritykset. Laineen ja muiden mukaan
(2020) rakennusliiketoiminta on luonteeltaan vahvasti säädeltyä työvoima- ja
materiaalivaltaista paikallista tuotantoa, jossa käytetään alihankkijoita. Ahonen ja muut
(2008) toteavat, kuinka rakennusalalta ovat perinteisesti puuttuneet ja suurelta osin edelleen
puuttuvat kannusteet kilpailla osaamisella ja innovaatioilla, jolloin kehityshankkeet
keskittyvät yritysten lyhyen aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä voi johtua pitkälti
siitä, että innovaatioiden tuottaminen ja testaaminen on usein kallista (Peltola, 2015).
Rakentamisen innovaatiot eivät välttämättä ole kannattavia välittömästi, vaikka ne
luonnollisesti voivat ajan myötä tulla kannattaviksi (Ahonen ja muut, 2020). Neljäs
merkittävä sidosryhmä ovat kaupunkien asukkaat ja heidän muodostamansa yhdistykset.
Esimerkiksi Clapham (2018) muistuttaa kuinka asuntopolitiikan tehtävänä on lisätä
asukkaiden hyvinvointia ja asumisen oikeuksien toteutumista.
Hyvä esimerkki 2000-luvun alkupuolella esiintyneistä rakennusalan yritysten tulevaisuuden
suunnitelmista on yritysten strategioista ja tulevaisuuden näkymistä tehty kyselytutkimus.
Tässä Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010 (2005) -raportissa lukuisat
rakennusteollisuuden toimijat esittelivät merkittävimmiksi Suomen rakennusteollisuuteen
vaikuttaviksi makrotason muutostrendeiksi palveluiden verkottumisen, tiedonhallinnan
tärkeyden, alan voimakkaan kansainvälistymisen ja ympäristöarvojen (energia- ja
ekotehokkuus) korostumisen. Vaikka kyse on yleisistä tavoitteista, visiota ei voi pitää juuri
millään tasolla innovatiivisena, sillä esimerkiksi ympäristöarvojen korostumisen oli jo
vuonna 2005 selkeästi käynnissä. Myös Pirisen (2014) mukaan asuntojen innovaatiot ovatkin
pitkälti standardoinnin ja kestävän kehityksen ohjaamaa teknisten tuotteiden ja prosessien
parantamista, jolloin tuottajat näyttävät noudattavan vain lain ja kilpailijoiden määrittelemää
vähimmäisvaatimusta.
Peltola (2015) on kritisoinut, kuinka suurin osa pienyrityksistä haluaa mieluummin tuottaa
tavanomaista epäinnovatiivista massatuotantoa, mikä voi olla asuntojen tarjonnan ja
hintatason näkökulmasta myös hyvä asia, jos massatuotanto on laadukasta. Toisaalta

14

rakennusalalla ei myöskään ole intoa innovaatioiden edistämiseen, jos niistä aiheutuvat
kustannukset eivät maksa itseään takaisin (Ahonen ja muut, 2008). Lienee selvää, että
mahdollinen tuoton heikkeneminen asettaa innovaatioiden leviämiselle valitettavat
reunaehdot. Ahonen ja muut (2008) mainitsevat yhtenä mahdollisena vaihtoehtona
innovaatioiden edistämiselle julkisten tilaajien ja rakennuttajien esimerkin, jolla luotaisiin
välitöntä uudentyyppistä kysyntää. Myös Peltola (2015) kokee innovaatioiden leviämisen
hyödyttävän koko yhteiskuntaa, minkä vuoksi valtiovalta ja kunnat tukevat innovaatioiden
syntymistä.
Anttiroiko ja Heino (2012) toteavat julkisen sektorin taustan olevan julkisyhteisöjen hallintaja kontrollitehtävissä, jolloin niiden toiminta ei ole edellyttänyt erityisen vahvaa
innovatiivisuuden korostusta. Mikäli esimerkiksi energiamääräyksiä kiristetään, ne kiristyvät
samalla kaikilla yrityksillä. Täten myös synnytetään tarve muutoksille ja innovaatioille.
Käytännössä voidaan esimerkiksi luoda päästökatto, jonka alle uudisrakennuksen
hiilijalanjäljen pinta-alaa kohden laskettuna on jäätävä. Esimerkiksi asuntokannan
peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman
tavoitetasoihin (Helsingin kaupungin keskushallinto, 2021). Tämän kaltaisilla tavoitetasoilla,
ja erityisesti selkeillä raja-arvoilla, on rakentamista ohjaava vaikutus, joskin myös
rakennuttajaorganisaatiot saattavat asettaa hiilineutraaliustavoitteita. Esimerkiksi
Rakennusteollisuus RT tekee ”Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035” -tiekarttatyötä
ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Myös
kaikissa tarkastelujakson (2009–2021) Helsingin kaupungin strategiaohjelmissa mainittiin
erikseen energiansäästäminen.
Valovirta ja muut (2017) ehdottavat kuinka julkisen sektorin rakentamisen volyymi voidaan
kohdistaa puhtaan sisäilman, toimivuuden ja energiatehokkuuden takaaviin ratkaisuihin,
joissa hyödynnetään kestäviä materiaaleja ja ratkaisuja. Täten julkisten toimijoiden päätökset
vaikuttavat rakentajien tarjontaan. Ahosen ja muiden (2020) mukaan on huomattavasti
helpompaa viedä rakentamisen lupaprosessia eteenpäin rakennuslupaviranomaisen kanssa,
kun suunnitteluratkaisut ovat viranomaisellekin tuttuja ja turvallisia. Tämänkaltainen
rakentamisprosessi ei kuitenkaan kannusta innovatiivisuuteen. Se on valitettavaa, sillä
tilaajien aktiivisempi rooli voisi mahdollistaa innovaatioiden laajemman leviämisen.
Kuitenkaan rakennusalan yritykset eivät edelleenkään näyttäisi mieltävän tutkimus- ja
kehitystoimintaa yhtenä strategisena kilpailukeinona (Ahonen ja muut, 2008).
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Rakennusmarkkinoiden toimivuus ja korkean asuntotuotantotason säilyttäminen edellyttävät
monipuolista asuntorakennuttajien ja rakentajien joukkoa (Helsingin kaupungin
keskushallinto, 2021). Rakennusten tyyppiä ja huoneistotyyppijakaumaa ohjataan kuitenkin
kaavoituksella ja tontinluovutuksella sekä rakennusten laatua esimerkiksi säädöksillä.
Toisaalta rakennusyritykset ovat kritisoineet voimakasta säätelyä, esimerkiksi energia-,
esteettömyys-, autopaikka- sekä muita laatuvaatimuksista. Tässä voidaan nähdä ero
kaupungin ja rakennusyritysten intressien välillä, mikä asettaa oman reunaehtonsa
yhteistyölle.
Ne yritykset, jotka pääsevät ajoissa hankkeiden avulla kehittämään prosessejaan, saavat
etumatkaa kilpailijoihinsa verrattuna. Samalla yritykset myös vähentävät riskejään, sillä
julkisissa kehityshankkeissa on yleensä useampi osapuoli rahoittamassa innovaatioiden
epävarmaa syntyä sekä mahdollisen epäonnistuneen projektin kustannuksia. Tällöin julkinen
sektori rakentaisi toimintaympäristöä innovatiivisille yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille.
Vaikuttaakin siltä, että innovaatioiden laajempi leviäminen ja rakentamisen laatutason
säilyttäminen vaatii säätelyä sekä erillisiä julkisten toimijoiden projekteja (Ahonen ja muut,
2008).
Rakennusalalta toivotaan enemmän innovaatioita (Peltola, 2015), ja yhdeksi keinoksi on
ehdotettu laajempaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken (Ahonen ja muut,
2008; Valovirta ja muut, 2017). Majamaa, Junnila, Doloi ja Niemistö (2008) pitävät julkisen
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia (Public–Private Partnership, PPP) myös yhtenä
ratkaisuna laadukkaiden ja kustannustehokkaiden julkisten palvelujen tuottamiseen. Hodge ja
Greve (2017) tiivistävät elinkaarihankkeiden (PPP) puolestapuhujien korostavan riskien
jakamisesta ja innovaatioiden kehittämisestä koituvia hyötyjä julkiselle sektorille.
Kumppanuus- tai elinkaarihanke voi tarkoittaa kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja/tai
valtion virastojen epävirallisia ja lyhytaikaisia sitoumuksia yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi, mutta myös muodollisempia lyhytaikaisia yksityisen sektorin sitoumuksia
tiettyjen palvelujen tarjoamiseksi (World Bank, 2015). Tässä tutkielmassa keskitytään
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa olleisiin Helsingin kaupungin ja yritysten välisiin
kumppanuushankkeisiin (PPP). Nämä eroavat elinkaarihankkeista (niin ikään PPP), jotka
ovat pidempikestoisia ja usein tavoitteiltaan laajempia. Mäntysalon ja Saglien (2010) mukaan
kumppanuushankkeet vaativat rakentajalta varhaista investointia, ja riskienhallinta edellyttää
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yksimielisyyttä sekä sitoutumista suunnitelman sisältöön. Usein elinkaarihankkeiden
tavoitteita ovatkin riskien jakaminen, kustannussäästöt tai investointien saaminen.
Kumppanuus- tai elinkaarihankkeelle ei ole virallisia määritelmiä. Kuitenkin OECD (2008)
määrittelee elinkaarihankkeen valtion ja yhden tai useamman yksityisen kumppanin (joihin
voi kuulua operaattorit ja rahoittajat) väliseksi sopimukseksi, jonka mukaan yksityiset
kumppanit toimittavat palvelun. Jotta elinkaarihankkeet onnistuisivat, palvelun
toimitustavoitteiden on oltava linjassa yksityisten kumppanien voittotavoitteen kanssa ja
riittävä osuus riskistä on siirryttävä yksityiselle kumppanille (OECD, 2008). Mikäli
kumppanuushanke on pitkäkestoinen esimerkiksi noin 15–30 vuotta, siitä voidaan puhua
elinkaarimallina. Rakennusteollisuus RT (2021) kuvailee elinkaarimallin korjaus- tai
uudisrakentamisen julkisten investointihankkeiden ja niihin liittyvien palveluiden
hankintatapana.
Valtiolla, kunnilla ja eri yrityksillä on kaikilla omat vahvuutensa, resurssinsa sekä
erikoisosaamisensa. Samaan aikaan niiden tavoitteet saattavat kuitenkin erota toisistaan.
Esimerkiksi yritysten tavoitteena on lähtökohtaisesti tuottaa voittoa omistajilleen, kun taas
valtion ja kuntien tavoitteena on ohjata rakentamista haluamaansa suuntaan. Nämä
reunaehdot heijastuvat myös innovaatioiden syntyyn.

3.2 Laki- ja säännösmuutokset

Merkittävä julkisen sektorin intervention muoto on lakien ja säädöksien kautta tapahtuva
ohjaus. Puustisen (2010) mukaan suomalaista asumista ja rakentamista säätelee valtava määrä
lakeja, säännöksiä, määräyksiä, normeja, standardeja, suosituksia, tuotehyväksyntä-, laatu-,
ympäristö- ja pätevyysjärjestelmiä, sertifikaatteja sekä ohjeita. Rakentamisen
vastuuministeriö Suomessa on ympäristöministeriö, joskin toimintaa määrittävät EU:n
asetukset ja direktiivit. Asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan
kaikkialla EU:ssa, kun taas direktiiveissä määritellään tavoitteet, joihin kaikkien EU-maiden
on yllettävä (Euroopan komissio, 2022).
Merkittävin lakimuutos viime vuosikymmeninä on ollut alueiden käyttöä ja rakentamista
koskeva maankäyttö- ja rakennuslaki (myöhemmin MRL), joka tuli voimaan 1.1.2000
(Ympäristöministeriö, 2021b). Säädöksissä käsitellään muun muassa kaavoitusta,
rakennusten olennaisia teknisiä vaatimuksia, rakentamisen lupamenettelyä ja muutoksen
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hakua. Myöhemmin säädöksiä on muutettu lisäämällä artikloja muun muassa sähköisestä
tiedottamisesta vuonna 2005, maalämmön käyttöönoton luvanvaraisuudesta vuonna 2011 ja
ympäristövaikutusten arvioinnin vuorovaikutuksesta vuonna 2017. Nykyinen rakennuslaki
edellyttää korjaushanketta suunniteltaessa selvittämään myös hankkeeseen liittyvien
energiatehokkuustoimenpiteiden taloudellisuutta, toiminnallisuutta ja teknistä toteutettavuutta
(Eklund, 2014).
Näiden lisäksi on olemassa asetuksia, eli Suomen lakia täsmentäviä tai täydentävä säädöksiä.
Myös suositukset ohjaavat tiettyjen hyväksyttyjen rakennustuotteiden käyttöön (Ahonen ja
muut, 2008). Rakennusvalvontaviranomaiset ovat myös soveltaneet
rakennusmääräyskokoelman ohjeita ja tyyppihyväksyntämenettelyjä käytännössä pakottavina
(Puustinen, 2010). Täten kehityshankkeiden voidaan katsoa ennakoivan rakennusalan
säädösten kiristymistä ja ohjauksen kehikon muuttumista. Asuntotuotantoon vaikuttavat
ohjausinstrumentit kuten lainsäädännölliset muutokset ja uudet ohjeistukset löytyvät
taulukosta 1.
Merkittävimmät maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat liittyneet ekologisuuteen,
erityisesti hiilineutraaliuteen pyrkimiseen. Vaikutukset on kohdennettu ennen kaikkea uusiin
rakennustapoihin, -materiaaleihin ja teknologiseen kehitykseen. Lopulta vaikutukset yltävät
myös rakennusyritysten tarjoamiin konsepteihin ja muuhun asuntorakentamiseen, joilla
pyritään ennakoimaan laki- ja säädösmuutoksia. Esimerkiksi hankintalaki (1397/2016)
mahdollistaa ympäristötekijöiden huomioimisen julkisten rakennushankkeiden tai
suunnittelutöiden kilpailutuksessa. Taustalla vaikuttaa vuonna 2014 uusittu hankintadirektiivi
(2014/24/EU), jolla Kuittisen ja le Rouxin (2017) mukaan on pyritty ohjaamaan julkisia
hankintoja ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten kannalta vastuullisempaan suuntaan. Nämä
ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka rakennusyritysten kannattaa varautua trendien tuomiin
muutoksiin jo ennen lakimuutosten julkistamista.
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Taulukko 1. Asuntotuotantoon vaikuttavat pääasialliset ylikansalliset, valtion ja kuntien
ohjausinstrumentit. Lainsäädännölliset muutokset ja ohjeistukset tutkittavan ajanjakson
2009–2021 aikana. MRL on lyhennys maankäyttö- ja rakennuslaista.
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Hiilineutraaliuden korostuminen on johtanut hiilijalanjäljen pienentämiseen pyrkivään
velvoittavaan säädösohjaukseen ja myös eri tavoiteohjelmien päämäärissä toistuu hyvin usein
hiilineutraalius (Helsingin kaupungin keskushallinto, 2021). Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan rakennus- tai toimenpideluvan varaisten korjaus- ja muutostöiden tai
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä on parannettava rakennuksen energiatehokkuutta,
jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa (Maankäyttö- ja
rakennuslaki, 2017). Helsingin energiatehokkuusnormit ovat kansallista vähimmäistasoa
kunnianhimoisemmat (Helsingin kaupunki, 2017). Tällöin hankkeen ilmastopäästöt
(hiilijalanjälki) ja potentiaaliset ilmastohyödyt (hiilikädenjälki) ovat rakennuksen elinkaaren
aikana yhtä suuret (nettonolla) (RAKLI, 2021). Kangas ja muut (2019) kertovat
ympäristöministeriön vuonna 2019 julkaisemasta rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen
arviointimenetelmästä, joka asetetaan uudisrakentamisessa eri rakennustyypeille. Vastaavasti
ympäristöministeriö (2021b) tiedottaa kuinka vuonna 2018 tulleiden energiamääräysten
myötä on siirrytty lähes nollaenergiarakentamiseen.
EU:n direktiivi kiertotaloudesta tuli jo vuonna 2008. Samoin tieteellistä keskustelua on ollut
hyvissä ajoin, ennen kuin kiertotalouden hankkeet päätyivät selkeästi Kehittyvä kerrostalo ohjelmaan. Jäteverolaki (1126/2010) toi mukanaan jäteveron kaatopaikalle sijoitettavasta
tavanomaisesta jätteestä. Samoin EU:n jätedirektiivi ja Suomen uusi jätelaki (7/2021) antavat
tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätykselle. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys ja
hyödyntäminen tuli voimaan jätelaissa jo vuonna 2011 ja valtioneuvoston asetuksessa
jätteistä vuonna 2012, jossa vaadittiin jätteen valmistelua uudelleenkäyttöön taikka muutoin
kierrätystä tai hyödyntämistä. Täten Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet eivät ole olleet
kiertotalouden osalta aikaansa edellä, vaan enemmänkin seuranneet yleisiä lakimuutoksia.
Energiatehokkuuteen on ohjattu EU-direktiivien kautta jo vuosina 2010 ja 2012, maankäyttöja rakennuslaissa vuonna 2016 sekä lopulta myös Helsingin rakennusjärjestyksessä vuonna
2018. Tässä on havaittavissa, kuinka korkeammalta taholta tulleet direktiivit ja säädökset
ohjaavat alempien tasojen toimintaa. Toisaalta tämänhetkiset Helsingin
energiatehokkuusvaatimukset ovat tiukempia kuin lait ja säädökset vaatisivat. Siten myös
alemmat tahot voivat ohjata rakentamisen käytäntöjä omien ohjeistuksiensa avulla. Eikä
vähiten sen vuoksi, että rakennusmääräyskokoelman ohjeita saatetaan soveltaa käytännössä
pakottavina (Ahonen ja muut, 2020). Kaikissa energiatehokkuuden tapauksissa
kehityshankkeiden voidaan katsoa ennakoivan rakennusalan säädösten kiristymistä ja
ohjauksen kehikon muuttumista.
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Helsingin kaupunki ohjaa rakentamista määräyksillä, jotka tulivat voimaan vuonna 2010
kumoten vuoden 2000 rakennusjärjestyksen. Määräys on velvoittava säännös, mutta
rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksia rakennusjärjestyksen määräyksistä
(Ruuska, Jääskeläinen ja Nortomaa, 2010). Vuoden 2010 rakennusjärjestys vähensi säätelyä
ja toimenpidelupien hakemista sekä yhdenmukaisti pääkaupunkiseudun kuntien määräyksiä.
Säätelyn vähentäminen vaikuttaisi olevan trendinomainen, sillä sitä ehdotettiin muun muassa
Helsingin kaupungin hallituksen pöytäkirjassa 29/2016. Myös vuonna 2017 tullut lakimuutos
vähensi säätelyä sallien aurinkokeräinten ja -paneelien asennuksen ilman kunnan myöntämää
toimenpide- tai rakennuslupaa.
Helsingillä on lisäksi erilliset rakentamista koskevat ohjeet, joiden noudattamista
rakennusvalvonta seuraa. Nämä ohjeet koskevat muun muassa maalämpökaivoja (päivitetty
viimeksi vuonna 2021), rakennusten korjaamisen energiatehokkuusvaatimuksia (esimerkiksi
vuosilta 2015 ja 2018) ja rakentamisen rakentamistapaohjeita (vuosilta 2012 ja 2018).
Erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien ohjeistusta ja niiden soveltamista on pyritty
yhdenmukaistamaan.
Myös lämmitykseen käytettävän energian alkuperä on tärkeää huomioida. Direktiivi
uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisestä tuli vuonna 2009 ja uusi direktiivi vuonna
2018, kun taas biopolttoaineiden käytöstä annettiin direktiivi vuonna 2015. Maankäyttö- ja
rakennuslaissa maalämpö otettiin huomioon vuonna 2011. Energiatehokkuuslain
muutoksessa (1338/2016) velvoitettiin huomioimaan energiatehokkuus ja aurinkopaneeleista
säädettiin vuonna 2017. Lisäksi Helsinki uusi maalämpökaivojen ohjeistuksen vuonna 2021.
Ohjeistuksen ohella kaavoitus ja tontinluovutus ovat myös merkittävä osa kunnallista
säätelyä, mutta niiden tarkempaa roolia Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa ei käsitellä tässä
tutkielmassa. Helsingin uudessa yleiskaavassa korostettiin muun muassa tiivistyvää,
kestävää, joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakentamista, ilmastonmuutosta sekä
energiakysymyksiä (Koivu ja muut, 2013).

3.3 Kehittyvä kerrostalo -ohjelma asuntopoliittisena interventiona

Nurmijärvi-ilmiö ja halu monipuolistaa kerrostaloasumista saivat Helsingin kaupungin
käynnistämään useita selvityksiä rakentamisen ja suunnittelun tilasta (Ilmonen, 2007).
Ilmonen (2007) myös kertoo, kuinka Helsingin kaupungin asuntopolitiikkaa kritisoitiin siitä,
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että se ei tarjoa riittävän monipuolisia asumismuotoja ja että se keskittyy yksipuolisesti
kerrostalotuotantoon. Ilosen, Lukanderin ja Niskan (2006) mukaan uusia asuntoja,
kerrostaloja ja lopulta myös asuinympäristöjä vaivaa liiallinen samankaltaisuus. Myös
Vuolanto ja Manninen (2006) kokivat vaatimuksen asumisen monipuolistamisesta olevan
hyvin perusteltu, mutta ongelma ei koske vain asuinympäristöjä. Erityisesti
esikaupunkirakentaminen oli yksipuolisempaa verrattuna Helsingin kaupunkirakentamisen
aikaisempiin vaiheisiin ja monimuotoinen kerrostaloasuntokanta on keskittynyt
kantakaupunkiin (Vuolanto ja Manninen, 2006).
Helsinki ei kuitenkaan pysty rakennuskelpoisten tonttien rajoitetun määrän ja korkean hinnan
takia tuottamaan monien 2000-luvun alussa toivomaa pientaloasumista. Täten talotyyppien
rakentamisen epäsuhtaa oli hyvin hankala korjata asukkaiden koettujen toiveiden mukaiseksi.
Nurmijärvi-ilmiö koettiin myös hankalaksi yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta, sillä sen
koettiin lisäävän kaupunkirakenteen hajoamista (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto,
2008). Kuitenkin kritiikki kerrostaloasumisen suunnittelua kohtaan ja ympäryskuntiin
suuntautuvat muuttovirrat herättivät huolta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, joka
halusi lisätä Helsingin vetovoimaisuutta erityisesti lapsiperheiden parissa (Ilmonen, 2007).
Tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan keskittymällä Helsingin vahvuuksiin, eli kattaviin
julkisen liikenteen yhteyksiin, palveluihin ja urbaaniin ympäristöön. Samalla kuitenkin
koettiin tarve parantaa kerrostaloasumisen vetovoimaa. Helsingin
kaupunkisuunnittelunvirasto (2008) kuvaili, kuinka kerrostaloasumista monipuolistetaan
lisäämällä asumismuotoja ja valintamahdollisuuksia, jolloin kerrostalo tarjoaa nykyistä
kilpailukykyisemmän vaihtoehdon pientaloasumiseen nähden.
Uusien asumisratkaisujen kehittelyssä tarvittaisiin myös kokeiluja koordinoiva ohjelma, joka
kartoittaisi yhteistyökumppaneita ja alati muuttuvia asumisen tarpeita. Ratkaisuna perustettiin
Kehittyvä kerrostalo -ohjelma, mikä tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada
kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön sekä näkyvyyttä kehittämishankkeelle
(Helsingin kaupunki, 2021a). Ohjelman asuntorakennuttajina on hyvin erilaisia toimijoita
(Helsingin kaupunki, 2021a), joilla on selkeästi erilaiset tavoitteet sekä toiminnan
reunaehdot. Asukkaille ohjelma tarkoittaa uusia asumisen vaihtoehtoja ja esimerkkejä
kerrostaloasumisen laadun parantamiseen (Helsingin kaupunki, 2021a). Monet Kehittyvä
kerrostalo -ohjelman hankkeista on rakennettu kaupungin omistamalle maalle (Helsingin
kaupungin keskushallinto, 2021).
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Keskeinen asumisen määritelmä on asunnon hallintaperuste, mikä vaikuttaa niin asukkaiden
tilanteeseen, asuntomarkkinoiden piirteisiin ja asuntopolitiikkaan (Ruonavaara, Kettunen,
Sutela ja Tyvelä, 2020). Asumismuotojen monipuolisuuden lisäksi myös asuntojen hallintaja rahoitusmuotojen moninaisuus on edelleen tärkeä osa Helsingin kaupungin
asuntopolitiikkaa. Helsingin kaupunki (2017) linjaa, kuinka sen asuntotarjonnan on oltava
monipuolista ja kuinka sekä uusille että täydennysrakennettaville asuinalueille rakennetaan
kaikkia hallintamuotoja Helsingin kaupungin vuokra-asunnoista vapaarahoitteisiin
omistusasuntoihin. Tämä ei ole ollut erikseen mainittuna Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
tavoitteissa, mutta Helsingin asuntopolitiikan tavoitteet näkyvät kuitenkin hankkeiden
hallinta- ja rahoitusmuotojen monipuolisuutena (kuva 1).
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Kuva 1. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ajanjakson 2009–2021 aikana rakennettujen
asuntojen määrä sekä rahoitus- ja hallintasuhteet. Asuntoja on rakennettu yhteensä 3490,
joista ARA-vuokria on 661 kpl (18.94 %), sääntelemättömiä 1272 kpl (36.45 %) ja
välimuotoja 1557 kpl (44.61 %) (Helsingin kaupunki, 2021b).

Yksityinen vuokra-asuminen ei Suomessa kehittynyt laajasti ennen 1990-luvun
vuokrasäännöstelyjärjestelmän vähittäistä purkua (Puustinen, 2010). 2010-luvulla merkittävin
muutos asunnon hallinta- ja rahoitusmuotoperusteissa on ollut vapaarahoitteisen vuokra23

asumisen yleistyminen, minkä taustalla vaikuttaa vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan
kasvu (Helsingin kaupungin keskushallinto, 2021). Institutionaalisten toimijoiden ja
yksityishenkilöiden asuntosijoitustoiminta vuokra-asunnoilla on yleistynyt, mutta myös
ARA-asuntokannassa tapahtuvasta säätelyn vapautumisesta (Helsingin kaupungin
keskushallinto, 2021). Vuonna 2018 ARA-vuokra-asuntoja valmistui 22 % ja välimuodon
Hitas- ja hintakontrolloituja sekä asumisoikeusasuntoja 28 % (Helsingin kaupunki, 2019).
Helsingin asuntopolitiikan keskeisenä periaatteena on ollut varmistaa kaikkien
asuntoalueiden osalta mahdollisimman monipuolinen asukas- ja asuntorakenne, mikä on
pyritty turvaamaan riittävällä säännellyn tuotannon määrällä ja osuudella (Helsingin
kaupungin keskushallinto, 2021).
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet olivat kuitenkin lyhytkestoisia, eikä niihin sisältynyt
pitkäaikaisia ostettavia palveluita tai velvoitteita, jolloin niistä on tässä tutkimuksessa
luontevampaa puhua kumppanuushankkeena (kuva 2). Myös Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
tavoitteet innovaatioiden kehitys ja leviäminen viittaavat kumppanuushankkeeseen.

Kuva 2. Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden sidosryhmien toimintaympäristö. Kyseessä julkisen
ja yksityisen sektorin yhteistyö kaupunkikehittämisessä (rakennuttamisessa). Kyseessä on
kumppanuushanke, eli Public-Private-Partnership, sillä käytännössä "people", eli yhteisöjen
osuus ei juurikaan näy itse hankkeiden prosesseissa, muutamia poikkeushankkeita lukuun
ottamatta.
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4 Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman analyysi

Tässä luvussa käydään läpi Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan liittyvä empiirinen aineisto ja
siitä tehty teemoittelu. Lopuksi käydään läpi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden
liittymäkohdat megatrendeihin ja lainsäädäntöön.

4.1 Aineisto ja menetelmät

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa tutkitaan empiirisesti Kehittyvä kerrostalo ohjelmaa. Laine, Bamberg ja Jokinen (2007) kuvaavat tapaustutkimuksen
tutkimusstrategiaksi, joka voidaan toteuttaa monella eri analyysimenetelmällä.
Tapaustutkimusanalyysi pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä
tapauksia niiden erityisessä kontekstissa (Laine, Bamberg ja Jokinen, 2007).
Aineiston analyysimetodina käytetään laadullista sisällönanalyysia. Laadulliset
tutkimusmenetelmät voivat kuvata teksteissä olevaa sisältöä, tiivistää tekstissä esiintyvät
keskeiset teemat, tutkia sisällön toimittamisen prosessia tai muotoa tai pyrkiä kehittämään
sisällön käsitteellistämistä (Drisko ja Maschi, 2016). Tämän tutkimuksen
analyysimenetelmänä on teemoittelu. Teemoittelun tarkoituksena on löytää aineistosta
tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet eli teemat (Eskola ja Suoranta, 2008). Sarajärvi
ja Tuomi (2017) ohjeistavat, kuinka aineisto tulee hajottaa osiin, käsitteellistää ja koota
uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Aineiston ryhmittelyssä koodattu alkuperäisaineisto
käydään tarkasti läpi ja etsitään samankaltaisia ilmaisuja, jotka ryhmitellään ja yhdistetään
luokaksi sekä nimetään luokan sisältöä kuvaavalla nimikkeellä (Sarajärvi ja Tuomi, 2017).
Sisällönanalyysissä on sovellettu teemoittelua seuraavista lähteistä: Asumisen tarjontakatsaus
(Väliniemi, Rask ja Timonen, 2008), Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia? (Tarpio ja
muut, 2018) sekä Kehittyvä kerrostalo -ohjelman oma teemoittelu (Helsingin kaupunki,
2021a). Uuden luokittelun pohjana on käytetty edellä mainittuja teemoitteluja, mutta niitä on
yhteensovitettu megatrendeihin ja Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeisiin.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksytyt asumiskonseptit ja kehityshankkeet (33 hanketta)
oli alun perin lajiteltu tavoitteellisten kattoteemojen perusteella viiteen eri pääosa-alueeseen:
asumisen ratkaisut, talotyypit, elinkaariratkaisut, tekniset ratkaisut sekä kohtuuhintaisuus
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(Helsingin kaupunki, 2021a). Asumiskonsepti tarkoittaa erityistä, asumisen laatua parantavaa
arkkitehtonisen suunnitelman, asumispalveluiden, toteutustavan, rahoitusmallin ja kiinteistön
ylläpidon yhdistelmää, joka on sovitettavissa moniin rakennushankkeisiin ja joka tuottaa
lisäarvoa rakentamisen arvoverkossa (Lehtovuori, Pelsmakers, Tarpio ja Koskinen, 2021).
Usein sillä kuitenkin viitataan uuteen ja innovatiiviseen (Norvasuo, 2000). Uudelle
luokittelulle oli tarve, sillä Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa esitellyt teemat olivat
pelkistettyjä, ja perusteellinen teemoittelu vaati suuremman variaation.
Tutkimuskirjallisuuden pohjalta on tunnistettu neljä olennaista asumisen megatrendiä (kuva
3), jotka koostuvat asumiseen vaikuttavista ilmiöistä, kuten digitalisaatio. Tämä kuvio on
tutkimusta rajaava viitekehikko, eli tutkimuksessa keskitytään asumiseen vaikuttaviin
megatrendeihin.

Kuva 3. Tutkimuskirjallisuuden ja Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden pohjalta
tunnistin neljä asumiseen vaikuttavaa megatrendiä. Megatrendien taustalla vaikuttavia
ilmiöitä ovat esimerkiksi kaupungistuminen, digitalisaatio, jakamistalous ja luonnonvarojen
kulutus.
Kuvassa 4 näkyy esimerkki analyysiyksikköinä käytetyistä ratkaisuista,
ratkaisukokonaisuuksista sekä hankkeen kehitysteemoista. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
hankkeissa julkilausuttuihin avainsanoihin (liite 1) perustuen on tiivistetty
ratkaisukokonaisuuksia. Näistä ratkaisukokonaisuuksista on aikaisemmin mainittuja
teemoittelumalleja soveltaen teemoiteltu 16 erilaista kehitysteemaa (kuva 5).
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Kuva 4. Esimerkki teemoittelusta. Kehittyvä kerrostalo –hankkeissa (tässä tapauksessa
”Merenkulkijanranta” -hankkeessa) olleita ratkaisuja, kuten energiaa säästävä
automaatiojärjestelmä, on koottu ratkaisukokonaisuuksiksi, kuten energiatehokkuus.
Ratkaisukokonaisuuksien pohjalta taas muodostuvat 16 eri kehitysteemaa, joita tässä
hankkeessa ”Merenkulkijanranta” oli kolme.

Kuva 5. 16 eri kehitysteemaa (reunoilla) jaettiin kolmeen pääteemaan (keskellä lihavoituna)
sen perusteella, onko niiden ratkaisut kohdistettu asumisen fyysisiin ominaisuuksiin,
asumisen ekologisiin ongelmiin vaiko sosioekonomisiin haasteisiin.

Hankkeista analysoitiin vain ilmisisältö, eikä piilomerkityksiä etsitty. Tiedot hankkeista
olivat primäärilähteitä Helsingin kaupungilta sekä projekteja toteuttaneilta rakennus- ja
konsulttiyrityksiltä. Nämä primäärilähteet olivat julkisten organisaatioiden, yhteisöjen tai
yritysten verkkosivustoja tai muita julkaisuja. Sekundäärilähteinä on muu
yhteistyömuotoihin, asumisen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä tutkimuskirjallisuus.
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Vastaavasti selvitettiin myös rakennusyhtiöiden käytäntöjä, laki- ja säädösmuutoksia ja
yhteiskuntapolitiikan ratkaisuja. Näin tutkittiin, mitkä yhteiskunnalliset megatrendit ovat
olleet esillä akateemisessa ja julkisessa keskustelussa. Julkaisijoita olivat esimerkiksi Sitra,
Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen ympäristökeskus, RAKLI ry (kiinteistöalan
yhteistyöjärjestö).

4.2 Kehittyvä kerrostalo -ohjelma teemoittain

Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden teemoittelun perusteena ovat hankkeissa olleet ratkaisut,
jotka pyrkivät vastaamaan megatrendien tuomiin muutoksiin. Esimerkiksi ”asumisratkaisut”
kehitysteema sisältää yhden asumisyksikön ongelmien ratkaisemiseen keskittyviä ratkaisuja,
kuten parannellut irtaimistovarastot tai muut asumista palvelevat tilat. Alla esimerkki
Urbaanit lapsiperheet-hankkeesta (Helsingin kaupunki, 2021a), ja siitä miten hankkeessa
olleiden ratkaisujen perusteella olen muodostanut sille neljä kehitysteemaa:
Perhemuodoissa on tapahtunut muutos, joka ei toistaiseksi ole heijastunut asumisratkaisuihin.
Hankkeen alussa tehtiin kirjallisuusselvitys urbaanien lapsiperheiden asumisen muuttuneista
tarpeista = kohderyhmä.
Monipuoliset asuntotyypit: monipuoliset asuntotyypit; pientalo kerrostalossa =
huoneistotyyppi.
Asumiskustannukset: asuntopohjien tehokkuus; rakenne- ja julkisivuratkaisut = taloudelliset
ratkaisut.
Toimivat yksityiskohdat: asunnon eteiskalusteet; kuraeteinen porrashuoneissa; reilun
kokoiset parvekkeet; eri-ikäisten lasten leikki- ja pihakalusteet; yhteistilojen
varausjärjestelmä; yhteistilojen sijainti pihatasossa; irtaimistovarastot asuntojen yhteydessä =
asumisratkaisut.
Nämä Urbaanit lapsiperheet- hankkeen neljä kehitysteemaa sijoitettiin taulukkoon 2, jossa
ovat myös muut Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet ja niissä olleet kehitysteemat.
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Taulukko 2. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden kehitysteemat. Hankkeita oli 33, ja
yksittäisessä hankkeessa oli 2–5 kehitysteemaa.

Hanke
0CO2-kortteli
Airut
City-talo
Elävä talo
Energiatehokas ja valoisa kerrostalo
EXCESS_Plusenergiakerrostalo
Helsingin Studio
HOAS HIMA
Itsenäinen kerrostaloasunto
Jätkäsaaren kiertotalouskortteli
Jätkäsaaren Pablo
Jätkäsaaren sukupolvitalo
Kerrospihatalo
Kestävä kerrostalo
Kohtuuhintainen kerrostalo (Kivikko)
Kohtuuhintainen kerrostalo (Laajasalo)
Koskelan elinkaarikortteli
Marco Polo ja Tyynimeri
Matalaenergiatalo
Merenkulkijanranta
Modulaarinen esivalmistettu kerrostalo
Muuntojoustava kerrostalo
Pienasuntojen kehittämishanke Preesens
Primääripihi kerrostalo
Puu- ja betonirakentamisen vertailu
Ryhmävuokraus-konsepti
Sukupolvienkortteli
SunZEB
Tulevaisuuden puukerrostalo
Urbaanit lapsiperheet
Vihreistä vihrein
Viikin puukerrostalot
Village Co-Living + LiM

Kehitysteema 1
energiaratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
asumisratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
energiaratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
huoneistotyyppi
arkkitehtoniset ratkaisut
asumispalvelut
arkkitehtoniset ratkaisut
elinkaariratkaisut
asumisratkaisut
energiaratkaisut
energiaratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
asumispalvelut
liikkumisratkaisut
energiaratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
rakennuttamistavat
elinkaariratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
energiaratkaisut
elinkaariratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
asumispalvelut
arkkitehtoniset ratkaisut
arkkitehtoniset ratkaisut
asumisratkaisut
asumisratkaisut
elinkaariratkaisut
elinkaariratkaisut

Kehitysteema 2
kaupunkiekologia
energiaratkaisut
kohderyhmä
elinkaariratkaisut
energiaratkaisut
talotekniikka
huoneistotyyppi
talotyyppi
asumisratkaisut
elinkaariratkaisut
yhteisöllisyys
kohderyhmä
piharatkaisut
rakennusmateriaalit
talotekniikka
taloudelliset ratkaisut
rakennuttamistavat
piharatkaisut
rakennuttamistavat
energiaratkaisut
talotekniikka
kohderyhmä
huoneistotyyppi
talotekniikka
rakennusmateriaalit
asumisratkaisut
kohderyhmä
energiaratkaisut
rakennusmateriaalit
huoneistotyyppi
kaupunkiekologia
rakennusmateriaalit
taloudelliset ratkaisut

Kehitysteema 4
rakennuttamistavat
yhteisöllisyys
liikkumisratkaisut

rakennusmateriaalit

Kehitysteema 3
talotekniikka
talotekniikka
kaupunkiekologia
talotekniikka
talotekniikka
liikkumisratkaisut
kohderyhmä
taloudelliset ratkaisut
kohderyhmä

rakennusmateriaalit

taloudelliset ratkaisut
taloudelliset ratkaisut
talotekniikka

kohderyhmä
yhteisöllisyys

yhteisöllisyys

yhteisöllisyys

rakennuttamistavat
talotyyppi
talotekniikka
taloudelliset ratkaisut
taloudelliset ratkaisut
taloudelliset ratkaisut
talotekniikka
talotekniikka
talotekniikka
liikkumisratkaisut

huoneistotyyppi
rakennuttamistavat
talotekniikka
rakennuttamistavat
kohderyhmä
piharatkaisut
taloudelliset ratkaisut
yhteisöllisyys

Kehitysteema 5

yhteisöllisyys

taloudelliset ratkaisut

29

Kuvan 6 luvut on luotu sen perusteella, montako kertaa kehitysteema on esiintynyt eri
hankkeissa. Hankkeet on värikoodattu niiden pääteeman perusteella.

Kuva 6. Kehityshankkeiden lukumäärien vertailu Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa.
Kehitysteemat on jaettu kolmeen pääteemaan sen perusteella, onko niiden ratkaisut
kohdistettu asumisen fyysisiin ominaisuuksiin (Asumisen fyysiset ratkaisut, sininen), asumisen
ekologisiin ongelmiin (Asumisen ekologiset ratkaisut, vihreä) vaiko sosioekonomisiin
haasteisiin (Sosioekonomiset ratkaisut, oranssi). Kuvan luvut on saatu sen perusteella,
montako kertaa kehitysteema on esiintynyt hankkeissa (kokonaislukumäärä 107
kehitysteemaa, 33 hanketta = 3.24 kehitysteemaa/hanke).
Kuvasta 7 nähdään, kuinka talotekniikka muodostui merkittävimmäksi kehitysteemaksi
Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa, sillä monet yritykset kokivat tärkeäksi kokeilla uusia
taloteknisiä ratkaisuja, usein yhdistettynä energiaratkaisujen kanssa. Myös arkkitehtoniset-,
energia- ja taloudelliset ratkaisut korostuivat. Pääteemat jakautuivat yllättävän tasaisesti
hankkeiden kesken, vaikka asumisen fyysisiä ratkaisuja oli 7/16 eri
kehitysteemavaihtoehdosta. Asumisen fyysisiin ratkaisuihin (sininen) sisältyi 40, asumisen
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ekologisiin ratkaisuihin (vihreä) 33 ja asumisen sosioekonomisiin ratkaisuihin (oranssi) 34
kehitysteemaa.

Kuva 7. Kehitysteemojen esiintyminen Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa.

4.2.1 Asumisen fyysiset ratkaisut
Asumisratkaisuissa korostuivat selkeästi senioriasuminen, ja olisikin erikoista, mikäli suurten
ikäluokkien eläköitymiseen ei varauduttaisi merkittävästi myös asumiskonseptien tasolla.
Tarpio ja muut (2018) kuitenkin muistuttavat, kuinka tavanomaisia esteettömyysmääräykset
toteuttavia kerrostaloasuntoja voidaan markkinoida senioreille sopivina ilman, että ne
nimettäisiin erityisen konseptin mukaisiksi. Ehkä tämän vuoksi senioriasumiseen
keskittyvissä Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden konsepteissa rakennusten yhteyteen
tyypillisesti suunniteltiin palveluasumista ja muita senioreiden elämää helpottavia ratkaisuja
sekä palveluita. Täten voitiin taata kokonaisvaltainen asumis- ja palveluympäristö.
Toisaalta myös erilaiset lapsiperheet otettiin huomioon, joskin tavoitteet vaihtelivat
esimerkiksi urbaaneiden lapsiperheiden tai eronneiden osa-aikaisten vanhempien
huoneistojen tilaratkaisuissa (kuva 8). Lapsiperhepainotuksessa taustalla lienee halu tarjota
uusia kerrostalokonsepteja vaihtoehtona omakotitaloasumiselle. Nuorten asuminen nousi
esiin Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin nuorisoasumisen sekä myös vähemmän
kohdistetummin sukupolviasumisen kautta. Useammassa hankkeessa pyrittiin sekoittamaan
samaan rakennukseen tai kortteliin eri ikäryhmiä, mikä vähentää segregaatiota ja helpottaa
palveluiden alueellista järjestämistä niiden vähemmällä kuormittumisella. Tämän lisäksi
31

opiskelijoilla oli oma hankkeensa, HOASin tarjoama miniasunto, ja opiskelija-asuntoloissa
asuvat opiskelijat ovat tyypillisesti nuoria. Muita kohderyhmiä olivat vammaiset ja yhden
hengen asuntokunnat.

Kuva 8. Asumisen fyysiset ratkaisut. Kehitysteemoissa olleet ratkaisut (kuten
monikäyttökortteli) pyrkivät vastaamaan megatrendien (reunoissa) tuomiin muutoksiin.

Liikkuvuus on myös tärkeä osa hiilineutraalia kaupunkia. Grant (2006) toteaa uusien
eurooppalaisten lähiöiden koostuvan tyypillisesti kelvollisten julkisen liikenteen yhteyksien
varrella sijaitsevista pienitonttisista energiatehokkaista asunnoista, mutta tämäkään ei
yksistään ole kestävää kehitystä, mikäli yksityisautoilu säilyy merkittävänä kulkumuotona.
Tämä on merkittävä syy siihen, miksi monet kaupungit yhä useammin kannustavat
asukkaitaan pyöräilemään rakentamalla siihen tarvittavaa infrastruktuuria. Toisaalta
pyöräteiden rakentaminen on myös halvempaa kuin autoteiden rakentaminen, millä on
epäilemättä myös vaikutus kaupunkien päätöksiin. Myös yhteiskäyttöautojen hyödyntäminen,
kuten esimerkiksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman City-talo- hankkeessa tehtiin, voi vähentää
yksityisautoilua, mikäli se todella korvaa oman auton hankinnan.
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Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet City-talo, Helsingin Studio, Marco Polo ja
Tyynimeri sekä Pienasuntojen kehittämishanke Preesens toivat kaikki vaihtoehtoja sekä
tutkittua tietoa asukkaiden preferensseistä. Näille kaikille hankkeille oli yhteistä
liikkumisratkaisut, eli autopaikattomuuden vaikutusten arviointi, paranneltu
polkupyöräsäilytys tai yhteiskäyttöautot. On selvää, että taloyhtiön tarjoamat tilat,
esimerkiksi pyörien säilytykseen, muodostavat tärkeän osan joukkoliikennekaupungin
kokonaisuutta. Tämän kaltainen suunnittelu ei ollut radikaalia tai edes sinänsä uusi ilmiö. Se
kuitenkin edelsi nyt kaupunkisuunnittelutrendinä olevaa ”15-minuutin kaupunkia”.
Pozoukidou ja Chatziyiannaki (2021) kuvailevat 15-minuutin kaupungin eron muihin
naapurustokeskeisiin ratkaisuihin olevan aktiviteettien tuomisen naapurustoihin, ihmisten
aktiviteetteihin viennin sijasta.
Helsingin kaupungin käytettävissä oleva tonttimaa on rajallista, mikä rajoittaa myös pihoihin
käytettävän maan määrää. Tätä puutetta pyrittiin korjaamaan rakentamalla esimerkiksi
asuinkerroksiin tai kattokerroksiin korvaavia pihamaisia tiloja, kuten kerrospiha,
talvipuutarha tai viherkatto. Pihan täytyi kuitenkin tuoda jotain uutta tai ainakin harvemmin
Suomessa toteutettua, jotta se laskettaisiin mukaan piharatkaisujen kehitysteemaan. Täten
perinteisempiä korttelien sisäpihoja, kuten Sukupolvienkorttelin sisäpihaa, ei laskettu
mukaan.
Ainoa täysin uusi talotyyppi Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa oli kerrospihatalo ja ainoa
kehitettävä talotyyppi HOASin opiskelijoiden soluasunnot, joka toteutettiin konversiona, eli
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksena entisiin liiketiloihin. Eli suomalaisittain
harvinaisia talotyyppejä rakennettiin, joskin niiden määrä oli vähäinen.

4.2.2 Asumisen ekologiset ratkaisut
Ehkä kaikkein selkeimmin erottuva megatrendi oli ilmastonmuutos ja siihen varautuminen.
Tämä näkyi hiilijalanjäljen vähentämisessä ja kunnianhimoisissa tavoitteissa, kuten
plusenergiakerrostalossa. Rakennusyritykset sekä monet julkiset toimijat mainostavat
ympäristöystävällisyyttään sekä vastuullisuuttaan (Kastelli-talot Oy, 2022; Pohjola Rakennus
Oy, 2022; Teri-Talot Oy, 2022; Helsingin kaupunki, 2017). Erityisesti uusiutuva energia ja
energiantehokkuus esiintyvät usein viestinnässä, mikä viittaisi ainakin rajoitettuun kuluttajien
kiinnostukseen aiheesta, ja edelleen yhteydestä laajempaan kulutuskulttuurin muutokseen.
Rakennusten energiansäästövaatimuksia tiukennettiin (Finlex, 2007), mihin Kehittyvä
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kerrostalo -ohjelmassa pyrittiin vastaamaan ensisijaisesti talotekniikan kehittämisellä ja
koerakentamisella, mutta myös optimoimalla energian kulutusta tietotekniikan avulla (kuva
9).

Kuva 9. Asumisen ekologiset ratkaisut. Kehitysteemoissa olleet ratkaisut (kuten korotuslattia)
pyrkivät ensisijaisesti vastaamaan megatrendeihin ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset
sekä teknologioiden ja prosessien muutos. Ekologisia ratkaisuja haettiin usein
rakennusteknisin keinoin.

Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa energiansäästäminen näkyi hyvin selkeästi ja heijastaa
lainsäädännönmuutoksia sekä Helsingin omaa tavoiteohjelmaa. Pyrkimys ekologisuuteen,
erityisesti hiilineutraaliuden tavoite ja uusiutuva energia olivat laajasti mukana myös
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Näin myös Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa, esimerkiksi
0-CO2-hankkeen päätavoite oli hiilineutraalius. Samoin esimerkiksi Airut-hankkeessa
noudatettiin EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansallista ohjetta, jonka mukaan osa
rakennuksissa käytettävästä sähköstä on tuotettu paikan päällä ja se on uusiutuvaa (Helsingin
kaupunki, 2021a). Uusiutuvan energian osalta merkittävimmät olivat aurinkoenergia ja
maalämpö.
Toisaalta hankkeiden rakennusjätteen kierrätyksestä oli saatavilla hyvin vähän tietoa.
Elinkaariratkaisujen onnistumisen kannalta kierrättäminen olisi välttämätöntä, erityisesti
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konversioiden tapauksessa. Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen (konversio) on
lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempää kuin kokonaan uuden rakentaminen. Toki tämä
edellyttää rakennuksen hyvää kuntoa ja riittävän suuria asuntoja, jotta konversio on
mahdollinen. Tämän takia asuntojen modulaarista rakentamista oli kehitetty esimerkiksi
Muuntojoustava kerrostalo -hankkeessa. Kotilainen (2013) kuvailee modulaarista
rakentamista prosessiksi, jossa asuinrakennuksen esivalmisteiset osat eli moduulit tuotetaan
teollisesti.
Kaupunkien biodiversiteetti oli noussut kaupungistumisen ja laajemman
ympäristötietoisuuden myötä omaksi ekologian osa-alueeksi, kaupunkiekologiaksi.
Ympäristönäkökulmiin kiinnitetään ainakin puheiden ja virallisten tavoitteiden tasolla yhä
enemmän huomiota. Esimerkkinä ovat muun muassa viherkatot, jotka Vierikko ja muut
(2014) näkevät ensisijaisesti täydentävinä eivätkä korvaavina elinympäristöinä
niittykasveille, joskin ne parantavat hyönteisten liikkumisen kannalta tärkeitä yhteyksiä.
Merkittävin uusvanha rakennusmateriaali oli puurakentamisen hyödyntäminen
kerrostalorakentamisessa uusien rakennustekniikoiden ja -materiaalien avulla. Toinen
uudelleen käyttöön otettu materiaali oli Kestävä kerrostalo -hankkeen massiivitiili. Vaikka
puurakentaminen on Suomessa hyvin yleistä, sen käyttö erityisesti kerrostalorakentamisessa
on ollut tarkkailujakson 2009–2021 aikana huomattavasti harvinaisempaa. Merkittävin este
puurakentamiselle oli sen koettu kalleus, erityisesti kustannukset suurissa rakennuksissa ja
suhteessa betonirakentamiseen (Hämäläinen, Jussila ja Salmi, 2021).
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden kehitysteemoista talotekniikka muodosti
tutkimuksen aineiston perusteella jaottelun suurimman ryhmän. Tämä on luontevaa, sillä
parempia asumis- energia- ja rakentamisratkaisuja haetaan usein kehittyvän rakenne- ja
rakentamisteknologian, kuten eristyksen ja ilmanvaihdon kautta. Vastaavasti tavoitteena oli
usein kohtuuhintainen asuminen, jolloin uusilla taloteknisillä innovaatioilla ja ratkaisuilla
pyrittiin kustannussäästöihin ja lopulta myös edullisempiin asuntoihin. Hyvä esimerkki
jälkimmäisestä oli modulaarinen esivalmistettu kerrostalo, joka oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa. Esivalmistetut asuntomoduulit ja niihin liittyvät hankkeet olivat mukana lähinnä
tarkastelujakson alkuvaiheessa, sen jälkeen niistä oli vähemmän mainintoja. Kuitenkin monet
rakennusyritykset mainostavat modernia moduulirakentamistaan.
Monissa teknisissä ratkaisuissa oli energiansäästöön tähtääviä tietoteknisiä sovelluksia, mutta
muuten tietotekniikka ja viestintä oli verrattain pienessä osassa eri hankkeissa. Kuitenkin
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asukkaat pystyivät halutessaan ostamaan tietotekniikkapalveluita lisäpalveluna esimerkiksi
Airut: energia- ja innovaatiokortteli -hankkeen tapauksessa. Vastaavasti Sukupolvienkorttelia
markkinoitiin aluksi osana CityInnoNets-tutkimushanketta, mutta sittemmin innovaatioiden
korostaminen hankkeiden markkinoinnissa vaikuttaa olleen erityisesti 2010-luvun alkuun
liittyvä muoti. Täten talotekniikka linkittyi usein arkkitehtonisiin, taloudellisiin- ja
energiaratkaisuihin, mutta myös rakennusmateriaaleihin sekä kaupunkiekologiaan.

4.2.3 Sosioekonomiset ratkaisut
Elinkaariratkaisuissa nousi esille ennen kaikkea kolme ilmiötä; sukupolviasuminen,
kiertotalous ja muuntojoustavuus. Jätkäsaaressa sijaitsevat Sukupolvitalo- sekä
Sukupolvienkortteli-hankkeet hakivat molemmat monipuolista ja monisukupolvista
kaupunkiasumista, joskin Sukupolvitalon kohderyhmä oli tietyn perheen eri sukupolvet.
Hankkeissa korostuivat myös yhteisöllisyys ja tarkat kohderyhmät (kuva 10).

Kuva 10. Asumisen sosioekonomiset ratkaisut. Kehitysteemoista monipuolisimmat olivat
yhteisöllisyys ja uudet taloudellisemmat tavat rakentaa. Ympäristökysymykset eivät olleet
yhtä merkittävässä osassa ja näkyivät lähinnä uusina tapoina vähentää resurssien kulutusta.
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Selkeimmin kiertotalouden tavoitteet näkyivät tietysti Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelihankkeessa, joka tosin on hyvin uusi, vasta 2019 virallisesti käynnistynyt hanke.
Elinkaariratkaisuja tarkasteltaessa rakennusten muuntojoustavuus on ollut alusta alkaen
merkittävässä osassa, sillä se on usein olennainen vaatimus rakennusten pitkäikäiselle
käytölle.
Rakennuttamistavat liittyivät erityisesti teknologioiden ja prosessien muutoksen
megatrendiin, keskittyen luonnollisesti uusien rakennusprosessien kehittämiseen. Yleensä
tarkoituksena oli vaihtoehto yleisemmälle grynderirakentamiselle ja sitä kautta tarjota
halvempaa asumista, jolloin rakennuttamistavat liittyvät usein myös taloudellisiin
ratkaisuihin, eli käytännössä edullisempiin asuntoihin. Toisinaan saatettiin pyrkiä erityisesti
elinkaarikustannusten vähentämiseen, esimerkiksi uusilla rahoituskeinoilla, kuten Koskelan
elinkaarikortteli -hankkeen tapauksessa osuuskunta-asumisen kautta.
Erityisesti ryhmärakennuttamista pyrittiin edistämään vaihtoehtona grynderivetoisalle
kiinteistöliiketoiminnalle. Ryhmärakentaminen tarkoittaa yhteistoiminnallista ja voittoa
tavoittelematonta omatoimisuutta asuntorakentamisessa, jossa alueelle rakentavat
organisoituvat taloa tai taloja itselleen hankkivaksi yhteisöksi, hankkivat yhteisesti
rakentamistyölle ammattimaisen rakennuttajan tai ammattiväkeä joillekin työvaiheille
(Väliniemi ja muut, 2009). Toisaalta Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa oli myös
Ryhmävuokraus-konsepti, jossa ryhmä toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä
jakaa vuokra-asunnon. Mitään laajempaa yhteyttä kulutuskulttuurin muutokseen ei
tutkimuksessa havaittu.
Pääkaupunkiseudun asuntojen kalleus lienee ikiaikainen ongelma, johon on pyritty
vastaamaan valtion interventiolla jo 1800-luvun lopulta lähtien (Jalkanen ja muut, 2004).
Siten ei ole yllättävää, että taloudelliset ratkaisut muodostuivat yhdeksi jaottelun suurimmista
ryhmistä. Kohtuuhintaisuuteen pyrittiin lähinnä Arava-järjestelmän kautta, mutta myös
uusien rakennusmateriaalien, -tapojen sekä rahoitusmenetelmien avulla. Taloudellisia
ratkaisuja oli eri hankkeissa melko kattavasti eri kohderyhmille, kuten lapsiperheet, seniorit,
opiskelijat ja ryhmäasujat. Kuitenkin selkeimmin kohtuuhintaisuuteen pyrittiin Kivikon sekä
Laajasalon kohtuuhintainen kerrostalo -hankkeissa.
Yleisin tapa tukea yhteisöllisyyttä ovat arkkitehtoniset keinot, erityisesti yhteistilat ja niiden
mahdollistama sosiaalinen kohtaaminen. Kuitenkin yhteisöllisyys voi tarkoittaa myös
asuinkerrostalon anatomian purkamista yksityisyyden kannalta hierarkialtaan eriluonteisiin
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osiin ja vyöhykkeisiin. Niin ikään yhteisöllisyyteen pyrittiin tukemalla kiertotaloutta sekä
asuttamalla eri asukasryhmiä ja sukupolvia samaan kortteliin. Yhteisöllisyyden tarpeesta on
puhuttu paljon, mutta yhteisöllinen toiminta halutaan rajata selkeästi oman asunnon
ulkopuolelle, eikä kommuuniasuminen ole suosittua kuin hyvin pienen vähemmistön
keskuudessa. Tyypillisesti Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa yhteisöllisyys olikin rajattu
korttelin tai rakennuksen yhteistiloihin ja niihin liittyvään toimintaan. Poikkeuksena oli
Village Co-Living + LiM -hanke, jossa kerrostalo oli suunniteltu yhteisöasujille.
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5 Tulosten tulkitseminen

5.1 Mitkä yhteiskunnalliset megatrendit näkyvät selkeimmin asumiseen liittyvässä
yhteiskunnallisessa keskustelussa?

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli tarkoitus paikantaa merkittävimmät asumiseen
vaikuttavat megatrendit, joihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta kävin läpi luvussa kaksi. Näillä
ilmiöillä ja niistä koostuvilla megatrendeillä on ollut vaikutus Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
tavoitteisiin ja siten myös hankkeisiin. Tässä alaluvussa pyrin selittämään asumisen
megatrendien muodostamaa monimutkaista syy-seuraussuhdetta (kuva 11) sekä miten näihin
megatrendeihin on vastattu avaamalla mistä ilmiöistä asumisen megatrendit koostuvat. Tämä
on olennaista, sillä megatrendien tuomat muutokset ovat vaikuttaneet Kehittyvä kerrostalo ohjelman hankkeiden tavoitteisiin. Megatrendit sijaitsevat kuvion kulmissa, erityisen
merkittävät ilmiöt on vahvistettu.

Kuva 11. Neljä keskeistä megatrendiä ja ilmiöt, joiden syy-seuraussuhteet ovat tämän
tutkimuksen perusteella vaikuttaneet Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa
olleiden asuntokonseptien teemoihin.

39

Asuntokuntien muutos koostui demografisista, perherakenteiden ja kaupungistumisen
muutoksista. Näistä demografisiin muutoksiin kuuluva yksinasumisen lisääntyminen on
huomattava, sillä sen aiheuttama muutos nostaa kysyntää pienille asunnoille, mihin
rakennuttajat pyrkivät vastaamaan rakentamalla erityisesti pieniä asuntoja. Näissä on usein
myös suhteessa parempi tuotto kuin suuremmissa perheasunnoissa, mikä vastaavasti
kannustaa myös piensijoittajia asuntosijoittamiseen. Osa demografista muutosta on myös
yksilökeskeisen hedonismin nousu, jolloin asunnoilta saatetaan vaatia omakotitalojen
kaltaista asuntokohtaista kotiautomaatiota entisen keskuslämmityksen sijasta. Se myös lisää
yksinasumista, sillä se koetaan usein mukavammiksi vaihtoehdoksi kuin kommuuniasuminen
tai alivuokralaisuus. Samalla kuitenkin yhteisöllisyyden tarve säilyy, jolloin yksinasumisen
lisääntymisen tuomat muutokset kulutuskulttuuriin ovat monitahoiset.
Kulutuskulttuurin muutos koostui ihmisten käytöksen ja työelämän muutoksesta. Uudet tavat
tehdä työtä, kuten etätyömahdollisuuksien parantuminen, ovat nousseet toimistotyön rinnalle
varteen otettaviksi vaihtoehdoiksi. Muutos liittyy tieto- ja viestintäteknologian kehittymiseen
sekä sen yleistyvään käyttöön ja hyväksyntään. Esimerkiksi etätyön tuomat hyödyt on otettu
pakon edessä käyttöön COVID-19 -pandemian myötä, mutta etätyön hyödyntäminen jää
luultavasti pysyvämmäksi ilmiöksi, nyt kun siihen on pakon edessä sopeuduttu. Toisaalta
alustatalous ja muut talousrakenteen muutokset, kuten vapaakaupan lisääntyminen, muuttavat
työntekemisen ehtoja, mutta myös kulutuskulttuuria itsessään. Ne kuitenkin usein samalla
heikentävät työntekijöiden asemaa, lisäävät tuloeroja ja aiheuttavat yhteiskunnallisia
ongelmia. Tämänkaltainen alustojen kautta tapahtuva mikroyrittäjyys muuttaa asumista ja
työtilojen tarvetta, mutta myös sekoittaa yksityisen henkilön ja yrityksen sekä asunnon ja
työpaikan erottavaa rajaa.
Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset liittyivät yleisesti luonnon asettamiin reunaehtoihin.
Näitä olivat hiilijalanjälki, biodiversiteetin katoaminen ja resurssien ylikulutus.
Hiilijalanjäljen vähentäminen asuntorakentamisen kontekstissa koostuu ensisijaisesti
energiatehokkuudesta ja rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä. Biodiversiteetin katoamisessa
tai vähenemisessä merkittävässä roolissa on asuinympäristöjen resilienssi, eli sopeutuminen
muuttuvaan ilmastoon.
Resurssien, kuten luonnonvarojen, ylikulutus kuormittaa ympäristöä, mikä aiheuttaa edellä
mainittua biodiversiteetin katoamista sekä kasvattaa hiilijalanjälkeä. Resurssien ylikulutus on
siis pitkälti liikakulutusta, mihin voidaan puuttua talouden rakenteita muuttamalla, eli
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siirtymällä jakamis- tai kiertotalouteen. Tämän vuoksi huomiota on kiinnitetty yhä useammin
kierrätysmateriaaleihin ja erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Myös
kerrostalorakentaminen saattaa vähentää resurssien ylikulutusta kasautumisetujen kautta,
mikä taas mahdollistaa tehokkaamman energiankäytön, energianjakelun sekä julkisen
liikenteen. Nämä hyödyt jäävät kuitenkin lunastamatta, mikäli säästyneet resurssit palautuvat
takaisinkytkennässä ympäristöä kuormittavaksi kulutukseksi. Esimerkiksi, jos säästyneillä
varoilla käytetään omaa tai jakamistalouden kautta saatua yhteiskäyttöautoa pyöräilyn tai
julkisen liikenteen sijasta.
Teknologioiden ja prosessien muutos koostuu uusista moderneista tekniikoista,
materiaaleista, tavoista ja välineistä. Muutosta ajaa ennen kaikkea rakennustekniikan
kehittyminen ja vaatimukset asumisen kohtuuhintaisuudesta. Rakennustekninen muutos
sisältää digitalisaation tuoman tieto- ja viestintäteknologian Smart city -sovelluksineen, mutta
myös perinteisemmän rakennusmateriaalien kehityksen. Toinen merkittävä muutosajuri on
pääkaupunkiseudun asuntojen korkea ja trendinomaisesti nouseva hintataso. Tätä ilmiötä
kasvattaa maansisäinen ja ulkoinen muuttoliike, ja se liittyy tiiviisti kaupungistumiseen.
Rakentamiseen soveltuvan tonttimaan rajallisuuden vuoksi kysyntään ei voida vastata
riittävällä tarjonnalla, mikä nostaa hintatasoa. Tämä tekee kerrostalorakentamisesta
käytännössä ainoan taloudellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti järkevän ratkaisun. Lisäksi
kallistuva energia nostaa asumisen kustannuksia lämmityksen ja sähkön hinnan nousun
kautta.

5.2 Miten Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ratkaisut peilautuvat
asumiseen liittyviin megatrendeihin?

Tässä alaluvussa selitetään miten Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden ratkaisut,
kehitysteemat ja lopulta itse Kehittyvä kerrostalo -hankkeet liittyvät toisiinsa teemoittelun
perusteella.
Huomion arvoista on Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden kehitysteemojen (16
erilaista) monipuolisuus. Ratkaisuissa keskityttiin muun muassa arkkitehtuuriin, uusiin
rakennusteknologisiin ratkaisuihin, yhteisöllisyyden luomiseen, taloyhtiön pihan
kehittämiseen tai uusiin rakennuttamistapoihin. Yleensä eri kehitysteemoja myös yhdisteltiin
samassa kehityshankkeessa. Yhdistämällä teknisiä ratkaisuja (matalahiiliset
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rakennusmateriaalit ja menetelmät) palveluihin (käytönaikainen energiatehokkuus) on saatu
kokonaisvaltaisempia ratkaisuja rakentamiseen ja asumiseen. Kehitysteemat teemoiteltiin sen
perusteella, miten usein ne olivat vastanneet eri megatrendeihin. Tämä teemoittelu ja sen
perusteet esiteltiin luvussa neljä. Mikäli tietyssä kehitysteemassa oli ratkaisuja, jotka
vastasivat tiettyyn tai tiettyihin megatrendeihin, ne sijoitettiin kyseisen megatrendin kohdalle
(kuva 12). Esimerkiksi kohderyhmä -kehitysteeman ratkaisut vastasivat lähinnä
asuntokuntien muutokseen, joten se sijoittuu selkeästi asuntokuntien muutoksen -megatrendin
nelikenttään. Vastaavasti asumispalvelut -kehitysteeman ratkaisut keskittyivät pääosin
kulutuskulttuurin muutoksen -megatrendiin, mutta osittain myös asuntokuntien muutoksen megatrendiin.

Kuva 12. Kehitysteemojen sijoittuminen megatrendien nelikentässä. Hajonta kehitysteemojen
ja pääteemojen välillä oli melko suurta, eli megatrendeihin on haettu hyvin erilaisia
ratkaisuja. Poikkeuksena asumisen ekologiset ratkaisut, joissa ympäristö ja teknologian
kehitys korostuivat selvästi.

Myös Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet olivat yleensä monipuolisia ja koostuivat eri
kehitysteemoista, jotka pyrkivät ratkaisemaan asumisen muutoksen tuomia haasteita.
Kuvassa 10 esitellyn kehitysteemojen sijoittumisen perusteella hankkeet on sijoitettu
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megatrendien nelikenttään sen perusteella, mitä kehitysteemoja niissä oli ollut (kuva 13). Eli
3.4 luvussa esitellyn urbaanit lapsiperheet -kehityshankkeen neljä kehitysteemaa:
asumisratkaisut, huoneistotyyppi, kohderyhmä ja taloudelliset ratkaisut sijoittavat sen
kulutuskulttuurin muutoksen megatrendin nelikenttään.

Kuva 13. Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden sijoittuminen megatrendien nelikentässä.

Hankkeet jakautuvat karkeasti kolmeen eri klusteriin. Ylin klusteri pitää sisällään hankkeet,
joissa asumiskulttuuriin ja kulutustottumuksiin vastattiin usein arkkitehtonisilla tai muuhun
suunnitteluun liittyvillä ratkaisuilla. Alimman klusterin hankkeet keskittyivät hyvin usein
taloteknisiin-, energiaa säästäviin materiaaliratkaisuihin sekä taloudellisiin ratkaisuihin.
Kolmannen keskellä sijaitsevan klusterin hankkeissa yhdistyivät usein sosiaaliset ja tekniset
ratkaisut, joskin yleensä teknisiä ratkaisuja painottaen.
Osa megatrendeihin liittyvistä muutoksista on jäänyt Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
ulkopuolelle. Esimerkiksi eriarvoisuus liittyy ensisijaisesti muihin valtion ja Helsingin
kaupungin poliittisiin ratkaisuihin sekä laajempaan yhdyskuntasuunnittelun kontekstiin.
Asuntokonseptien vaikutukset eriarvoisuuden vähentämiseen ovat hyvin rajalliset. Siksi
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Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa eriarvoisuuden vähentämisen toimet liittyvät asuntojen
rahoitus- ja hallintasuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asumiseen pyrkiviin ratkaisuihin.
Digitalisaation ratkaisuja nähtiin erityisesti talotekniikkaan ja energiansäästöön liittyvissä
ratkaisuissa. Ratkaisujen määrä ei kuitenkaan ole erityisen merkittävä, kun otetaan huomioon
digitalisaation yleisyys megatrendien tutkimuksessa. Toisaalta rakennusala on ollut selkeästi
muita toimialoja jäljessä digitalisaatiokehityksessä. Siten digitalisaatioon liittyvien Kehittyvä
kerrostalo -hankkeiden voidaan hyvällä syyllä olevan vähäisestä määrästään huolimatta
innovatiivisia. Lisäksi monet tietotekniset tai esimerkiksi jätehuoltoon liittyvät ratkaisut
tulevat kannattaviksi vain skaalaetujen avulla. Tämä taas vaatii alueellisia ratkaisuja sekä
laajan hyväksynnän, kuten Jätkäsaaren jäteputkien tapauksessa oli mahdollista. Usein
Kehittyvä kerrostalo -hankkeet kuitenkin keskittyivät kortteliin tai rakennukseen, mikä
rajoittaa laajemmassa skaalassa toteutettavien innovaatioiden kokeilemista.

5.3 Mikä on Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman merkitys osana
asuntopoliittisia interventioita?

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on kumppanuushanke, jossa on ollut mukana erilaisia
toimijoita. Näistä jokaisella on omat tavoitteensa, erikoistumisensa sekä rajoitteensa.
Valtiolla ja kunnilla on oma asuntopolitiikkansa, joskin näiden tavoitteet olivat osittain
samat. Esimerkiksi energian säästäminen on ollut osa sekä valtion että Helsingin ohjausta,
mutta Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteet olivat valtion ja Helsingin omia tavoitteita
kunnianhimoisempia.
Valtio on vastannut megatrendeihin, erityisesti ilmastonmuutokseen, lakien, säädöksien sekä
ympäristöministeriön erilaisten ohjelmien kautta tukien esimerkiksi puurakentamista.
Helsingin kaupungin vaikutustapoja ovat kaavoitus, rakennusmääräykset ja tietysti ohjelmat,
kuten Kehittyvä kerrostalo. Kaikissa tapauksissa on kyse interventioista, joiden tarkoituksena
on edistää halutunlaista rakentamista. Tyypillisesti megatrendit vaikuttavat myös
kuluttajakysyntään, eli myös yrityksillä on tarve seurata trendejä hyödyntääkseen niitä
asuntotuotannossaan ja markkinoinnissaan tuottaakseen voittoa omistajilleen.
Rakennusteollisuuden kehityshankkeet keskittyvät usein vain yritysten lyhyen aikavälin
kilpailukyvyn parantamiseen. Vastaavasti julkinen sektori halusi edistää innovaatioiden
levittämistä. Toisaalta entisellä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla, kaupungin kanslialla
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ja kaupunkiympäristön toimialalla oli kokemusta yhdyskuntasuunnittelusta, näkemys
rakentamisen ongelmakohdista sekä tarve rakentaa asuntoja eri kohderyhmille. Rakennuttajat
ja rakentajat oli tarkoitus kannustaa innovoimaan ja luomaan omia kehittämisteemoja, mutta
samalla tarjottiin kaupungin asiantuntijoiden apua kehitystyöhön.
Valtio, Helsinki, kuluttajat sekä rakennusala olivat merkittävimmät toimijat Helsingin
kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman yhteydessä. Helsingin tavoitteena oli kehittää
kerrostaloasumista. Yritykset halusivat tuottoa sijoitukselleen. Megatrendit taas vaikuttivat
kuluttajien asumistoiveisiin. Nämä eri sidosryhmien tavoitteet asettivat Helsingin
asuntotuotantoon kohdistuvan intervention, rakennusliiketoiminnan sekä innovaatioiden
mahdollisen onnistumisen reunaehdot (kuva 14). Kehittyvä kerrostalo -ohjelma toteutettiin
luomalla kannusteita ja velvoitteita yrityksille uusiin rakennusteknisiin innovaatioihin.
Ottamalla myös kuluttajan tavoitteet huomioon esimerkiksi asukaslähtöisyyden kautta luotiin
mahdollisuus puuttua erilaisiin kehittämistarpeisiin.

Kuva 14. Asuntopolitiikan osa-alueen, eli Helsingin asuntotuotantoon kohdistuvan
intervention, asukaslähtöisyyden ja rakennusliiketoiminnan onnistumisen reunaehdot
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kontekstissa.
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Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ehkä merkittävin ominaisuus on ollut sen tapa yhdistää
julkisia ja yksityisiä toimijoita tiettyyn kehityshankkeeseen. Tyypillisesti julkiset interventiot
keskittyvät yhteen osa-alueeseen tai teemaan kerrallaan, kuten puurakentamisen
kehittäminen. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa on kuitenkin tyypillisesti ollut
samaan aikaan useita kehitysteemoja eri asumisen osa-alueilta. Täten voidaan katsoa
hankkeiden monipuolistaneen ja uudistaneen kerrostalojen asumiskonsepteja.
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6 Johtopäätökset

1. Mitkä yhteiskunnalliset megatrendit näkyvät selkeimmin asumiseen liittyvässä
yhteiskunnallisessa keskustelussa?
Neljä megatrendiä, jotka selkeimmin esiintyvät Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeiden
tavoitteissa ovat: (1) asuntokuntien muutos, (2) kulutuskulttuurin muutos, (3) ilmastonmuutos
ja ympäristökysymykset sekä (4) teknologioiden ja prosessien muutos.
Asuntokuntien muutoksen megatrendin suurimpana ajurina on tämän tutkimuksen perusteella
kaupungistuminen, eli erityisesti pääkaupunkiseudulle on muuttanut paljon nuoria sekä
Suomesta että ulkomailta. Kuitenkin myös muut demografiset ilmiöt, kuten väestön
vanheneminen ja syntyvyyden lasku, vaikuttavat asumiseen kohdistuviin tarpeisiin ja
vaatimuksiin. Kulutuskulttuurin muutos koostuu monista talouden rakenteita muokkaavista
ilmiöistä, kuten jakamis- ja kiertotaloudesta. Vastaavasti digitalisaatio tuo uusia palveluita ja
muokkaa asumisympäristöä sekä arvojen muutoksen ohella lisää toiveita uudenmallista
asumisratkaisuista. Ilmastonmuutos näkyy julkisissa puheissa, yhdyskuntasuunnittelun
keskusteluissa ja lopulta myös lakiesityksissä ja muussa säätelyssä. Toisaalta se ilmenee
myös yrityksien tarjoamissa teknologiaratkaisuissa sekä palveluissa. Talotekniikan kehitystä
ajaa rakennustekninen muutos, kuten uudet ja uudestaan käyttöön otetut materiaalit.
Esimerkiksi digitalisaatio vaikuttaa talotekniikkaan ja rakennusprosesseihin.

2. Miten Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman ratkaisut peilautuvat asumiseen
liittyviin megatrendeihin?
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa esiintyneet ratkaisut megatrendien luomiin
ongelmiin jakaantuvat karkeasti kolmeen pääteemaan; asuinrakennusten fyysisten
ominaisuuksien kehittäminen, tekniset ratkaisut ekologisiin haasteisiin sekä sosioekonomiset
ratkaisut yhteiskunnallistaloudellisiin haasteisiin. Asumiskulttuuriin ja kulutustottumuksiin
vastattiin usein arkkitehtonisilla tai muuhun suunnitteluun liittyvillä ratkaisuilla. Toinen
ratkaisuklusteri perustui usein taloteknisiin, energiaa säästäviin materiaaliratkaisuihin sekä
taloudellisiin ratkaisuihin. Kolmannen klusterin hankkeissa yhdistyivät usein sosiaaliset ja
tekniset ratkaisut, joskin yleensä teknisiä ratkaisuja painottaen. Kehittyvä kerrostalo ohjelman hankkeet olivat kehitysteemoiltaan hyvin monipuolisia vastaten lukuisiin
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tutkimuskirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa olleisiin ilmiöihin ja
megatrendeihin. Hankkeissa itsessään oli myös tyypillisesti useita kehitysteemoja.

3. Mikä on Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman merkitys osana
asuntopoliittisia interventioita?
Reunaehdot muodostuivat valtion ja kuntien säätelystä, rakennusalan tavoitteista, kuluttajien
toiveista sekä näiden tahojen yhteistoiminnasta. Vaikka tavoitteet olivat eri toimijoilla
erilaiset, on mahdollista kannustaa rankentajia ja muita yrityksiä innovaatioihin. Käytännössä
pelkällä säätelyllä ei pystytä takaamaan innovaatioiden toteutumista, sillä säädöksien
kaltainen ohjaus määrittää lähinnä rakentamisen minimitason. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman
kaltainen interventio helpottaa innovaatioiden syntyä sekä mahdollistaa kunnianhimoisemmat
asumiskonseptit. Lopputuotteena on uusia ratkaisuja hyödyntävä asuinrakennus, mikä
toivottavasti toteuttaa kaikkien osapuolien tavoitteet.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa ei ollut aikaisemmin tutkittu akateemisesti, mutta
megatrendien vaikutuksista asumiseen ja asumiskonseptien teemoittelusta oli aikaisempaa
tutkimusta. Näiden tutkimuksen konteksti olivat myös muutokset Suomessa. Monet
asumiseen vaikuttavat megatrendit ovat samankaltaisia esimerkiksi Euroopassa, mutta
Kehittyvä kerrostalo -ohjelma on selkeästi helsinkiläinen ohjelma. Tämän työn teemoittelu
pohjautui näihin tutkimuksiin sekä Helsingin kaupungin aineistoon, mutta aihe vaati
tarkempaa soveltamista tieteellisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
Tunnistetut asumisen megatrendit eivät merkittävästi eronneet aikaisemmista tutkimuksista,
mutta muutamia olennaisia eroja löytyi. Ehkä merkittävimpänä erona digitalisaation
merkityksen suhteellinen vähäisyys Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa. Tämän
analyysin mukaan se on vain osa kulutuskulttuurin muutosta, joskin se on toki myös osa
teknologian muutoksen megatrendiä. Toki hankkeet yleensä keskittyivät rakennuksien
kehittämiseen, eivätkä innovatiivisten palveluiden luomiseen.
Kuinka Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet sijoittuvat ajallisesti lainsäädännön, valtion
ja Helsingin kaupungin ohjeistuksien liittymäkohtiin vaatisi tarkempaa tutkimista, kuin tämän
maisterintutkielman puitteissa oli mahdollista. Vaikka tässä tutkimuksessa käsiteltiin sitä,
kuinka lakien ja säädösten avulla voidaan ohjata rakentamista toivottuun suuntaan sekä sitä,
milloin nämä muutokset ovat tapahtuneet, näiden muutosten vaikutus itse Kehittyvä
kerrostalo -ohjelman hankkeisiin on yhä selvittämättä. Tässä olisikin aihe jatkotutkimukselle.
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Liite 1. Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa julkilausutut avainsanat (ratkaisukokonaisuudet). 16 erilaista kehitysteemaa ja niiden selitys perustuvat
hankkeissa olleisiin ratkaisuihin, joista on koottu ratkaisukokonaisuudet.
Kehitysteema
Selitys
Avainsana
Arkkitehtoniset ratkaisut Talon ja korttelin suunnittelu sekä rakennusvaiheen ratkaisut
rakennuskokonaisuus
Asumispalvelut
Erilaiset asumista tukevat palvelut
hoivapalvelut
Asumisratkaisut
Yhden asumisyksikön ongelmien ratkaisemista
irtaimistovarastot
Elinkaariratkaisut
Asumisen aikaiset ratkaisut
muuntojoustavuus
Energiaratkaisut
Vähähiilinen energiantuotanto ja energian säästäminen
hiilijalanjälki
Huoneistotyyppi
Huoneiston arkkitehtoninen idea liittyy selkeästi huoneistotyypin kehittämiseen studioasunnot
Kaupunkiekologia
Kaupunkien biodiversiteettiä tukevat ratkaisut
viherkatot
Kohderyhmä
Tarkka ennalta suunniteltu kohderyhmä
urbaanit pienperheet
Liikkumisratkaisut
Mobiliteettiä/liikkuvuutta helpottavat tai muokkaavat arkkitehtoniset ratkaisut autopaikattomuus
Piharatkaisut
Pihojen tai samaa tarkoitusta ajavien tilojen ratkaisut
pihallisuus
Rakennusmateriaalit
Rakennusmateriaalien kehittäminen ja testaus koerakentamisen avulla
massiivitiili
Rakennuttamistavat
Rakentamisen toteutustavat ja rakennuttamisen muodot
ryhmärakennuttaminen
Talotekniikka
Rakenteelliset ratkaisut
koti- ja taloautomaatio
Talotyyppi
Rakennuksen arkkitehtoninen idea liittyy selkeästi talotyypin kehittämiseen
talotyypin kehittäminen
Taloudelliset ratkaisut Asumis- ja rakennuskustannusten vähentäminen
kohtuuhintaisuus
Yhteisöllisyys
Yhteisasumista ja sosiaalisuutta tukevat ratkaisut
yhteistilat
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Avainsana2
suunnitelmat
yhteiskäytettävät palvelut
parvekkeet (jos eivät arkkitehtuurisia)
sukupolviasuminen
energiatehokkuus
pienasunnot
kasvihuoneet
yksinhuoltajaperheet
polkupyöräsäilytys
kattokerrokset
kierrätettävät materiaalit
osuuskuntarakennuttaminen
tekniset järjestelmät
konversio
käyttötaloudellisuus
yhteisöasuminen

Avainsana3
tilasuunnittelu
asumistapalvelevat tilat
kiertotalous
energian säästö
soluasunnot
hulevedet
lapsiperheet
yhteiskäyttöautot

Avainsana4
tilaratkaisut

Avainsana5
modulaarisuus

uusiutuvaenergia

maalämpö

Avainsana6
asuntomoduulit

opiskelijat

puurakentaminen (mikäli paljon teknisiä ratkaisuja, myös osa talotekniikkaa)
yhteistoimintaurakka
korotuslattia
ICT
rakennustekniikka
monikäyttökortteli
elinkaarikustannukset
tuotantotehokkuus
yhteiskäyttöiset apuvälineet

