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Urbaania kehitystä on viime vuosina määritellyt 

olemassa olevan rakennuskannan eriarvoistuminen. 

Samaan aikaan kun asuntojen tarve lisääntyy, 

ikääntyvä liike- ja toimistorakennuskanta on jäämässä 

vajaakäy�öön ja osi�ain tyhjilleen. Diplomityössäni 

ajankohtaiseen haasteeseen on vasta�u kehi�ämällä 

uudenlaista saneeraamisen menetelmää, joka perustuu 

esivalmiste�ujen modulaaristen �laelemen�en 

mahdollisimman monipuoliseen hyödyntämiseen. 

Modulaariset rakennusmenetelmät ovat viime vuosina 

saaneet jalansijaa uudistuotannossa, mu�a niiden 

soveltamisesta korjausrakentamisessa on vain vähän 

kokemuksia. 

Diplomityön suunni�eluosuudessa esitetään, 

kuinka vanha toimistorakennus voidaan saneerata 

asuinkerrostaloksi uu�a menetelmää hyödyntäen. 

Suunnitelma on laadi�u Helsingin Hermanniin 

1980-luvulla rakenne�uun laboratoriorakennukseen, 

jota laajenne�in 1990-luvulla ja joka pure�in 

asuinkerrostalon �eltä vuonna 2013. 

Liike- ja toimistorakennuskanta on Suomessa hyvin 

homogeeninen.  Suunniteluosuus tähtää siihen, e�ä 

uudenlaista modulaarista menetelmää voidaan soveltaa 

valtaosaan niistä liike- ja toimistorakennuksista, jotka ovat 

vaarassa jäädä pysyväs� ilman käy�öä.

Menetelmän validiu�a arvioitaessa keskeiseksi nousee 

kysymys siitä, onko ratkaisulle todellista kysyntää. 

Diplomityössä kysymykseen vastataan lii�ämällä 

suunnitelma laajaan yhteiskunnalliseen kehykseen. 

Työn teoree�sena y�menä on tulevaisuuden 

tutkimus ja erityises� Kondratjev-teoria, jonka mukaan 

yhteiskunnallinen kehitys etenee syklises�. Syklin 

pää�yessä kriisiin uudet innovaa�ot johtavat uuteen 

sykliin, uudenlaiseen aja�eluun ja elämäntapaan. 

Kondratjev-teoriaan pohjautuen on perusteltua väi�ää, 

e�ä länsimaisessa yhteiskunnassa murrosaikaa eletään  

parhaillaan. Koska arkkitehtuuri ei synny tyhjiössä vaan 

heijastaa monella tavalla aikaansa, myös rakentamisessa 

kehityksen uusi sykli on alkamassa. 

Yhteiskunnan ja asumisen kehitystä tarkastellaan 

diplomityössä muutosvoimien kau�a. Länsimaisessa 

nyky-yhteiskunnassa keskeisimpiä muutosvoimia 

ovat elämäntapojen muutokset, talouden elpyminen, 

teknologiset innovaa�ot ja ekologiset haasteet.

TIIVISTELMÄ ABSTRACT

In the recent years urban development has changed 

the basis of planning rather quickly. There is an urgent 

need for more apartments but at the same �me office 

buildings are ge�ng empty and useless. This thesis 

presents a new kind of applica�on of modular building 

method that can be seen as one solu�on for this current 

problem. The method is based on factory produced 

moduls which will be a�ached to the structures of an 

old building. Lately modular building methods have 

been used in new construc�on but there is hardly any 

experience of it in renova�on. 

A construc�on plan is made for an old office building 

that was located in Hermanni, Helsinki. This building 

used as a laboratory was built in 1980`s and demolished 

in 2013 because of economical reasons.  The main 

idea of planning is to search more economical and 

sustainable ways to renovate. Because of Finnish office 

buildings being very homogenous the method could 

be used in majority of them. But is there a real need 

for this method? In the thesis the ques�on will 

be answered by placing and observing it in a wide 

historical and social frame. The theore�cal core of the 

study is future studies and so called Kondra�eff theory. 

According to theories society`s development is cyclic. 

The cycle always ends by a similar kind of crisis. New 

innova�ons lead to a new cycle; new kind of thinking 

and way of living. On basis of Kondra�eff theory it can 

be seen that at the very moment in western world we 

live the end of thr crisis and transi�on �me between 

the cycles. Because of architecture reflec�ng the 

society in many ways the new cycle is about to begin 

also in construc�on. 

In this thesis the transforma�on of the society and 

architecture is observed under four major forces 

that are changes in lifestyle, recovery in economy, 

innova�ons in technology and challenges in ecology. 
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Diplomityöni suunni�elukohde avautui yllä�äen ilta-

lenkillä Helsingin Hermannissa keväällä 2013 pysäh-

dy�yäni katselemaan puoliksi pure�ua 1980-luvulla 

rakenne�ua toimistorakennusta.  Purkamaton puoli, 

jonka sisä�lat näkyivät kadulle, vaiku� virhee�ömäl-

tä ja täysin käy�ökelpoiselta lukuun o�ama�a mus-

tanharmaita ja osi�ain särkyneitä ikkunoita. Element-

�koosteiset julkisivut eivät olleet arkkitehtonises� 

mielenkiintoisia, mu�a näky oli siitä huolima�a kysy-

myksiä herä�ävä. Onko kehitys johtamassa siihen, e�ä 

osa rakennuskannasta on rinnaste�ava kertakäy�öisiin 

ja nopeas� korva�aviin kulutushyödykkeisiin? Koska 

vastaavanlaisia tyhjillään olevia toimistorakennuksia 

on lukematon määrä, tuo betonimuruiksi vasaroitu, 

en�nen eläinlääke�eteen laboratorio alkoi näy�äytyä 

keskinkertaisuuden sijaan poten�aalina. 

 

Suunni�elukohteen valinta perustui intui�oon. Ra-

kennuksen kohtalo tuntui olevan yksi esimerkki siitä, 

kuinka nopea urbaani kehitys ei aina johda järkevään 

lopputulokseen. 

Toisaalta askee�nen ja vaa�maton rakennus, joka si-

jaitsi keskellä modernia, rakenteilla olevaa asuinaluet-

ta, ei vaiku�anut hedelmälliseltä lähtökohdalta diplo-

mityölle – vai vaiku�ko si�enkin?

Tutkin rakennuksen historiaa ja sen purkamiseen joh-

tavia syitä. Perehdyin vanhoihin rakennuspiirustuksiin. 

Vähitellen aloin nähdä rakennuksessa kehi�ämisen 

mahdollisuuksia, ja lopulta erilaisia variaa�oita, jotka 

mi�akaavaltaan ja laajuudeltaan olivat verrannollisia 

ton�lle rakenteilla olevaan uudiskohteeseen. 

Suunni�elukohteen purkamiseen johtaneiden syiden 

taustalla ovat korjausrakentamisessa laajas� ongel-

maksi muodostuneet, korkeat saneerauskustannukset. 

Kehitys on viime vuosina johtanut verra�ain nuorten-

kin rakennusten purkamiseen uudistuotannon �eltä. 

Taloudellisia reunoehtoja ei voida jä�ää huomioima�a, 

joten päädyin suunni�elussa soveltamaan esivalmis-

te�uja, niin sano�uja modulaarisia �laelemen�ejä,

joita on viime vuosina hyödynne�y jonkin verran uu-

distuotannossa. 

Saneeramisessa modulaarisen rakennusmentelmän 

poten�aali voi olla suhteellises� jopa suurempi kuin 

uudistuotannossa, koska rakennusprosessi on kaksivai-

heinen sisältäen purkamisen ja paikallarakentamisen. 

Uusien rakennusosien valmistaminen tehdasolosuh-

teissa mahdollistaa synenergiaa ja kustannussäästöjä, 

joita perinteisillä rakennusmenetelmillä ei voida saa-

vu�aa. 

Kehitystä laajemmin arvioitaessa keskeiseksi nousee 

kysymys siitä, onko taloudellinen kriisi ja siitä seuraava 

rakennuskannan eriarvoisuminen väliaikainen vai py-

syvä ilmiö.  Jos yhteiskunnallinen �lanne ei palaudu ta-

louskriisiä edeltävälle aikakaudelle lienee selvää, e�ä 

käsissämme on merki�ävä olemassa olevaa rakennus-

kantaa ja kansallisvarallisuu�a koskeva ongelma.

Yhteiskunnallista kehitystä tarkasteltaessa oivaksi teo-

ree�seksi työkaluksi osoi�autui tulevaisuuden tutki- 

mus ja ennen kaikkea jo aikaisemmin mielenkiintoni he-

rä�änyt talous�eteisiin pohjautuva Kondratjev-teoria, 

jonka mukaan kehitys ei ole lineaarista vaan nouda�aa 

aaltomaista mallia. Erityisen hedelmälliseksi työni kan-

nalta osoi�autui Markku Wileniuksen ja Sofi Kurjen tut-

kimus: Kehityksen kuudes aalto ja Suomi, jossa 1920-lu-

vulla luotua Kondratjev-teoriaa sovelletaan laajas� 

yhteiskunnallisen kehityksen tarkasteluun ja esitetään 

hypoteesi, jonka mukaan elämme parhaillaan kehityk-

sen viidennen ja kuudennen aallon välistä murrosta.1

Arkkitehtuuria ja rakentamista tutkimuksissa ainoastaan 

sivutaan, mu�a mitä enemmän perehdyin Kodratjev-

teoriaan(* ja Wileniuksen ja Kurjen tutkimukseen, sitä 

selvemmin  rakentaminen näy� kytkeytyvän aaltomai-

sen kehityksen malliin. 

Kondratjev-teorian y�menä on ajatus siitä, e�ä yhteis-

kunnallisessa murroksessa muutos tapahtuu nopeas� 

ja kokonaisvaltaises�. Yhteiskuntaa ohjaavat mekanis-

mit näy�äytyvät näennäisen irrallisina.

JOHDANTO

1
Wilenius ja Kurki 2012, 9.

* Kondratjev-sykleistä löytyy niukas� suomenkielistä kirjallisuu�a. 
   Diplomityössä teorian taustoituksen lähteenä on käyte�y Pekka Korppisen        
   vuonna 1981 julkaistua teosta Kriisit ja pitkät syklit.
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Kondratjev-teorian historiallinen perspek�ivi kuitenkin 

osoi�aa, e�ä uuden kehityksen aallon käynnistää his-

toriallises� toistuva murroksen dynamiikka. 2

Kondratjev-teorian  mukaan yksi kehityksen sykli kestää 

noin 40-60 vuo�aja pää�yy kriisiin, josta seuraa uusia in-

novaa�oita ja uusi sykli.3 ,4 Wileniuksen ja Kurjen mukaan 

syklin viimeisen vaiheen voidaan nähdä alkaneen länsi-

maissa vuoden 2008 taantumasta, joten nykyhetki ja lähi-

tulevaisuus tulevat jäämään historiaan yhteiskunnallisen 

murroksen ajanjaksona.5

Diplomityössä arvioidaan, Wileniuksen ja Kurjen tutki-

mukseen tukeutuen, e�ä asumisen ja rakentamisen näkö-

kulmasta keskeisimmät paradigman muutokset tapahtu-

vat elämäntavoissa sekä taloudellisessa ja teknologisessa 

kehityksessä. Eko- ja resurssitehokkuus ovat tulevaisuu-

dessa ihmiskunnan merki�ävin haaste ja johtavat yhteis-

kun�en uudelleenorganisoitumiseen, jonka voidaan aluk-

si ole�aa tapahtuvan kehi�yneissä länsimaissa. 

Diplomityöni rakenne on muoka�u neljän edellä mai-

nitun pardigman muutoksen ympärille, joita käsi�elen 

luvuissa 1-4. Teeman käsi�elyssä etenen yleisestä yksi-

tyiseen. Kehityksen ”kuudennen aallon” ennusmerkke-

jä olen jalkautunut etsimään suunni�elukohteen lähi-

ympäristöstä, missä myös valtaosa Kondratjev-teorian 

päätelmiä havainnollistavista valokuvista on ote�u. 

Samalla pohdin, miten muutokset näkyvät nykyraken-

tamisessa ja miten ne indikoivat tulevaa rakentamista. 

Johtopäätöksissä kokoan yhteen työn teoree�sen 

osuuden.

Luvussa viisi esi�elen diplomityöni suunni�eluosuu-

den, jossa modulaariset menetelmät nähdään rakenta-

misen merki�ävänä uudistajana ja yhtenä vastauksena 

kuudennen aallon yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin 

teoria- ja suunni�eluosuus täydentävät toisiaan.

TEORIAESITTELY

Kondratjev-teoria aaltoteorioiden y�messä 

Ihmiskunnan ja näin ollen myös arkkitehtuurin ja ra-
kentamisen kehitystä näy�äisi määri�elevän komp-
leksisuuden lisääntyminen ja vuorovaikutussuhteiden 
jatkuva laajeneminen. Tulevaisuu�a arvioitaessa yhä 
tärkeämmäksi muodostuu ymmärrys siitä, miten kaik-
ki vaiku�aa kaikkeen. Tämän vuoksi ajan suuret, muun 
muassa teknologiset ja taloudelliset muutokset, ohjaa-
vat arkkitehtuurin ja rakentamisen kehitystä. Muutos-
dynamiikkaa on pyri�y havainnollistamaan tulevaisuu-
den tutkimuksessa käyte�yjen menetelmien kau�a, 
joista keskeisimpänä on Kondratjev-teoria, jonka avulla 
myös diplomityön suunni�eluosuuden ratkaisuja taus-
toitetaan. Kyseessä on venäläisen talous�eteilijä Niko-
lai Kondratjevin historialliseen aineistoon pohajutuva 
havainto, jonka mukaan ihmiskunnan kehitys näy�äisi 
etenevän syklises� ja hämmästy�ävän säännönmukai-

ses�.

Nikolai Kondratjev (* oli venäläinen talous�eteilijä, joka 

valmistui Pietarin yliopistosta 1915. 

Hän oli uransa alkuvaiheessa kiinnostunut markkinata-

louden suhdannevaihteluista. Perehdy�yään talouden 

historialliseen aineistoon hän huomasi, e�ä suhdan-

nevaihtelut nouda�avat useiden vuosikymmenten pi-

tuisia syklejä. Kondratjev esi� teoriansa vuonna 1926 

julkaisussa Long Waves of Economic Life, jossa hän en-

nus�, e�ä seuraava talouden lamakausi ajoi�uu vielä 

saman vuosikymmenen loppuun.6 Näin tapahtuikin ja 

Konratjev-teoria herä� yhä laajemmin kiinnostusta 

niin länsimaissa kuin Neuvostoliitossa. 

*transli�eroitu joissakin lähteissä myös Kondra�eff ja Kondra�ev
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2
Korppinen 1981, 12-13.

3
Korppinen 1981, 82-83.

4
Wilenius ym. 2012, 12.

5
Wilenius ym. 2012, 8

6
Kondra�eff 1935. 107

Kondratjevin sykli

Kondratjevin sykli
  Kuvaaja 1. 
Ilvespalo 2014.

40-60 vuo�a



lin aikaisemmin mahdollistaneet tekijät, eivät enää ole 

olemassa tai ovat muu�uneet, ja näin ollen teorian 

mekanismit eivät enää toimi.11 

Pekka Korppinen tuo julkaisussa Kriisit ja pitkät syklit 

esille Kodratjev- teoriaa kohdanneen akateemisen kri-

�ikin. Teoria ei ole �eteellises� täysin relevan�, koska 

se perustuu pitkäl� empiiriseen havaintoon.12 Aalto-

teorioita on kuitenkin tutki�u vähän yhteiskunnallisen 

kehityksen näkökulmasta, koska teorian taustalla oleva 

ihmisen ja yhteisöjen muutosdynamiikka on niin vai-

keas� mallinne�avissa, e�ä sen todistaminen nykyisin-

kin käytössä olevilla menetelmillä on lähes mahdoton-

ta. 

Arkkitehtuurin ja rakentamisen historiallista kehitystä 

on tutkimuksissa sivu�u ainoastaan hyvin yleisellä ta-

solla ja lähinnä yhteiskunnallisten muutosten kau�a.

Diplomityössä näkökulmaa on laajenne�u vertaamal-

la arkkitehtuurin kehitysvaiheita Kondratjevin aalto-

maiseen kehityksen malliin. Yhtymäkohdat ovat pai-

koin jopa yllä�äviä.

Kondratjev keski�yi tutkimuksessaan kapitalis�sen 

markkinatalouden historiaan, mu�a tuli samalla ha-

vainneeksi, e�ä pitkien syklien taustalla oli mahdolli-

ses� myös muuta teoriaa tukevaa todistusaineistoa: 

”Toisesta näkökulmasta taloudellista ja yhteiskunnal-

lista kokonaiskehitystä kuvaava historiallinen aineisto 

tukee pitkien syklien todennäköisyy�ä. Emme kuiten-

kaan voi emmekä halua ryhtyä analysoimaan tätä ai-

neistoa.” 9

Historia toistaa itseään – 

kehitys kulkee toistuvina aaltoina  

Kehityksen kuudes aalto ja Suomi - hankkeen tu-

levaisuudentutkijat Markku Wilenius ja Sofi Kurki Tu-

run yliopistosta ovat perehtyneet yhteiskunnallisen 

kehityksen historiaan – aineistoon, jonka tutkimisen 

Kondratjev kielsi itseltään. Tutkijoiden mukaan voidaan 

ole�aa, e�ä seuraava aalto tulee toistumaan �etyllä 

varmuudella, koska syklinen kehitys on todenne�avis-

sa historiallisesta aineistosta.10 Hypoteesista ei voida 

kuitenkaan johtaa arviota, e�ä kehityksestä seuraisi 

suoraan taloudellista kasvua. Tutkimuksessa on lisäksi 

huomioitu krii�kkojen vasta-argumen�t siitä, e�ä syk-

Teorian syklisestä luonteesta johtuen Kondratjev näki, 

e�ä laman jälkeen kapitalis�nen markkinatalous palaa 

kukoistukseen, kun uudet innovaa�ot saavat jalansi-

jaa.7 Samalla hän tuli todistaneeksi, e�ä suljetussa ja 

sosialis�sessa järjestelmässä ei ole vapaata hinnan-

muodostusta ja tämän vuoksi järjestelmästä puu�uu 

markkinatalouden itseään korjaava dynamiikka. Näin 

ollen talous tulee ajautumaan väistämä�ä stagnaa-

�oon eli taloudelliseen pysähtyneisyyteen. Viimeksi 

maini�u teoria oli neuvostojohdolle liikaa ja Kondrat-

jev passite�in vuonna 1930 Sudazin työleirille, missä 

hänet likvidoi�in vuonna 1938.8

12 13

11
Wilenius ym. 2012, 12.

12
Korppinen 1981, 11.

7
Korppinen 1981, 98.

8
Korppinen 1981, 86.

9
Kondra�eff 1935, 111.

10
Wilenius ym. 2012, 12.

Nikolai Dmitriyevich 
Konratjev (1892-1938)

Kuva 2.
h�p://faculty.washington.edu/
krumme/207/development/
longwaves.html



Kun olosuhteet muu�uvat, on mahdotonta vaiku�aa 

ihmiskunnan kollek�ivisiin to�umuksiin, sillä käsitys sii-

tä, minkälainen on hyvä yhteiskunta, on juurtunut hyvin 

syvälle.  Korppisen mukaan tästä seuraa vanhan ja vir-

heellisen elämäntavan ajautuminen täydelliseen umpi-

kujaan, mikä lopulta – mu�a vasta pakon edessä –  avaa 

uusia yhteiskunnallisen kehityksen mahdollisuuksia.14 

Sosiaalipsykologit puolestaan näkevät ihmisten käy�äy-

tymisen yhteiskun�a ensisijaises� ohjaavana voimana. 

Kondratjev-teoriaa tarkasteltaessa erityisen mielenkiin-

toinen sosiologian haara on niin sano�u normiteoria. 

Teorian kehi�äjänä pidetään yleises� Emile Durkheimiä, 

joka keski�yi tutkimaan yksilöiden käy�äytymistä nor-

mien pui�eissa. Normit voivat olla erilaisia yhteiskunnan 

luomia sääntöjä, jotka ohjaavat käy�äytymistä ulkoisen 

pako�avan voiman perusteella. Tampereen yliopiston 

sosiaalipsykologian verkko-opetuksen normiteoriaa kos-

kevassa osiossa kuvataan, kuinka käy�äytymiseen vai-

ku�aa aina ulkoinen paine: 

1.1 Yhteiskunnallinen normiutuminen 

 aaltoteorian taustalla

On vaikeas� selite�ävissä, miksi niin taloudellinen kuin 

teknologinenkin kehitys näy�äisi etenevän säännölli-

sissä jaksoissa pää�yen aika ajoin yhteiskunnalliseen 

kriisiin. Jo kuuluisa firenzeläinen filosofi Machiavelli 

avasi teoksessaan ruh�nas ihmisten käy�äytymistä se-

li�ävää, psykologista problema�ikkaa. ”Ei niin viisasta 

miestä olekaan, joka osaisi mukautua ajan vaa�muksiin. 

Ihmiset eivät näet osaa luopua siitä, mihin luonto hei-

tä vetää, eivätkä he myöskään malta poiketa �eltä, jota 

kulkiessaan ovat yleensä menestyneet.” 13

Korppisen näkemyksen mukaan yhteiskunnallinen toi-

minta ei perustu kumula�ivisen �edon varaan, vaan ke-

hitys, jos sellaista tapahtuu, etenee aina jossakin mää-

rin yrityksen ja erehdyksen kau�a.14 Tällainen kehitys 

tarkoi�aa yleensä aluksi varovaista panostamista uusiin 

innovaa�oihin. Jos kokeileva yri�äminen johtaa onnis-

tumisiin, itsevarmuus hiljalleen kasvaa ja synny�ää it-

seään ruokkivan menestyksen kierteen.  Kondratjevin 

syklit kestävät tavallises� vuosikymmeniä, käsi�äen siis 

lähes yhden sukupolven pituisen ajanjakson. 

14 15

1 

ELÄMÄNTAPOJEN MUUTOS  
– muu�aa rakentamisen tapoja

Demografiset muutokset muokkaavat kuu-
dennen aallon elämäntapoja. Väestön ikään-
tymiestä seuraa yhteiskunnallisia ongelmia, 
mu�a samalla avautuu  ikkuna kehityksen 
seuraavaan aaltoon.

Pienivesi, Pertunmaa. 
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”Normit ovat sääntöjä, jotka suosivat yhdenmukaista 

sosiaalista toimintaa, käy�äytymistä ja puhe�a. Nii-

den nouda�amisesta on seurauksena joskus palkinto; 

sen puu�uessa, normista poikkeaminen johtaa ainakin 

jonkinlaiseen rangaistukseen. Palkinnot eivät ole vält-

tämä�ä materiaalisia: ne voivat olla myös arvostusta, 

hyväksyntää, suosiota, ylenemistä uralla jne. Samaan 

tapaan rangaistuksena eli sank�ona voi olla hyljeksin-

tää, pilkkaa, syrjimistä, epäily�ävää maine�a jne.” 15

Kondratjev-teoria näy�äisi seli�ävän vuosikymmeniä 

kestävän yhteiskunnallisen kehityksen, jota yhtäältä 

kanna�elee suotuisa taloudellinen ja teknologinen ke-

hitys ja toisaalta ihmiselle luontainen pyrkimys menes-

tykseen.  Tahto menestyä on kaiken kehityksen moot-

tori, ja sen edellytykset rakentuvat yhteiskunnallisen 

koheesion kau�a. Tällainen yksilöiden aa�eiden ja toi-

mintojen sulautuminen voidaan nähdä myös normei-

hin ja arvoihin perustuvana kollek�ivisena �etoisuute-

na, joka toimii yhteiskunnallisena sidosaineena, mu�a 

samalla mitätöi enemmistön mielipiteestä poikkeavat 

ajatusmallit. Vuosikymmeniä kestävä normiutuminen 

saa�aa vaarantua yhteiskunnallisessa murroksessa. 

Kun koheesio murenee, syntyy tarve normeja rikkovaan 

aja�eluun, mikä on toisaalta yhteiskunnallises� vaaralli-

nen ajanjakso, mu�a samalla väl�ämätöntä seuraavan 

kehityksen aallon käynnistymiselle. 

Jos Wileniuksen ja Kurjen näkemys pitää paikkansa ja 

elämme juuri nyt viidennen ja kuudennen aallon mur-

roskohdassa, normeja rikkovan aja�elun aikaa eletään 

parhaillaan myös arkkitehtuurin ja rakentamisen saralla.

1.2   Kondratjevin viisi aaltoa historiaan sijoite�uina

Wilenius ja Kurki näkevät, e�ä Kondratjevin aallot

 ovat toistuneet länsimaissa 1700-luvulta nykypäivään 

ka�avalla ajanjaksolla viides�. Seuraavassa on esite�y 

heidän rapor�nsa pohjalta kehityksen viiden edellisen 

aallon historialliset vaiheet.16,17

Ensimmäinen aalto ajoi�uu vuosiin 1780-1830, jolloin 

teollinen vallankumous käynnis� yhteiskunnallisen mur-

roksen.  Maatalouden kehi�yneet tuotantomenetelmät 

joh�vat feodalismin pää�ymiseen ja maaorjuudesta va-

pautunut työvoima hakeutui kaupunkeihin. 

Toinen aalto alkoi vuonna 1830 ja pää�yi 1880. Ajan-

jakso on nime�y toiseksi teolliseksi vallankumoukseksi 

ja sitä määri�eli siirtyminen koh� markkinoin�in ja ku-

lutukseen perustuvaa yhteiskuntajärjestelmää. Muu-

toksen edellytyksenä oli koneiden ja tehtaiden kehit-

tyminen niin, e�ä massatuotanto oli mahdollista. 

Kolma�a aaltoa (1880-1930) määri�eli imperialis�nen 

ajanjakso, jonka katsotaan alkaneen Saksan yhdistymi-

sestä ja pää�yneen ensimmäiseen maailmansotaan. 

Kehitystä leimasi kolonisaa�on toinen vaihe, jolloin 

lähinnä eurooppalaiset teollisuusmaat kilpailivat vielä 

vapaina olleista siirtomaista. Yhteiskunnallises� tarkas-

teltuna ajanjakso oli samanaikaises� sekä globaali, e�ä 

merkan�lis�nen ja hieman yksinkertaistaen voidaan to-

deta, e�ä kaupankäyn� sekä tavaroiden ja tuo�eiden 

kuljetus oli globaalis� mahdollista ensimmäistä kertaa 

ihmiskunnan historiassa. 

16 17
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1.3   Kuudennen aallon rakentamista määri�ää 

         väestörakenteen muutos

Kuudennen aallon yhteiskunnallista kehitystä, elä-

mäntapoja ja näin ollen myös asumista tulee määrit-

telemään paitsi teknologinen ja taloudellinen kehi-

tys, erityises� väestörakenteen muutos ja muutokset 

ikääntyneiden elintavoissa ja elinajassa.19 Väestöra-

kenteen muutokseen on sekä globaaleja e�ä lokaaleja 

näkökulmia, joista diplomityössä keskitytään sisällön 

laajuuden rajaamisen vuoksi lokaaleihin.

1900-luvulla maapallon väestö kasvoi räjähdysmäises� 

1.6 miljardista noin 6.1 miljardiin. Nykyisen kehityksen 

odotetaan jatkuvan aina vuoteen 2050 saakka, jolloin 

maapallolla on jo huikeat 9.2 miljardia ihmistä.19 Vuo-

sisadan jälkimmäisellä puoliskolla väestönkasvu tai�uu 

ja väestörakenne alkaa jakautua jyrkäs� eri puolilla 

maapalloa. Euroopassa ja Itä-Aasiassa syntyvyys tulee 

laskemaan, kun puolestaan Afrikassa ja Lähi-idässä vä-

estönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana.19 

Väestön ikääntyminen tulee muu�amaan yhteiskun�a 

enemmän kuin mikään muu yksi�äinen muutosvoima.  

On selvää, e�ä väestorakenteen muutos johtaa raken-

teellisiin ongelmiin, mm. terveydenhuolto- ja eläke-

järjestelmiä on väl�ämätöntä tarkastella uudestaan. 

Muutos tulee olemaan erityisen haastavaa Suomessa, 

missä ikääntyvien ihmisten osuus väestöstä kasvaa hy-

vin nopeas�.20 Toisaalta vauraan ja vanhenevan väes-

tön terveyden�la on parempi kuin aikaisemmin.  Kau-

neuden ja terveyden ihannoin� näy�äytyvätkin jo nyt 

pyrkimyksinä parempaan elämänlaatuun. 

Ikääntyvän väestön muu�uvat tarpeet tulevat olemaan 

kuudennen aallon rakentamisen avaintekijöitä. Asumi-

sen typologiat muu�uvat jo yksin sen vuoksi, e�ä pa-

rempikuntoiset ihmiset tulevat asumaan pidempään 

kotona.

Kurjen ja Wileniuksen mukaan kuudennessa aallossa

Kolmannen aallon täydensi moderniksi vuosikymme-

neksi kutsu�u 1920-luku, jolloin 1. maailmansodan 

kurjistumisen vastapainoksi imperialis�sen maiden 

talous ylikuumeni ja kaupungistuminen voimistui. 

Neljännen aallon (1930-1970) ensimmäistä puoliskoa lei-

masi  elpyminen 1920- ja 30-lukujen globaalista lamasta, 

mikä näkyi yhteiskunnallises� levo�omana ajanjaksona. 

Taitekohdaksi muodostui 1940-luku, jolloin toinen maa-

ilmansota muu� dramaa�ses� niin teollisuuden kuin 

yhteiskun�enkin rakenteita. 

1950-luvulta läh�en yhteiskunnat modernisoituivat no-

peas� ja lähes kaikki teollisuuden alat kykenivät kasvat-

tamaan tuotantokapasitee�aan. Yhteiskunnallisesta nä-

kökulmasta merki�ävää oli kulutusto�umusten muutos, 

mikä perustui pitkäl� television ja kehi�yneen markki-

noinnin lumovoimaan. Tämän seurauksena teollisuus-

maista kehi�yi kulutusorientoituneita yhteiskun�a. 

Wileniuksen ja Kurjen mukaan viides aalto (1970-2010) 

näy�äytyy historian valossa ajanjaksona, jolloin luo�in 

teknologinen arkkitehtuuri kuudennen aallon informaa-

�oyhteiskunnan tarpeisiin.18 Hämmentävän nopeaa ta-

louden, teknologian ja globalisaa�on kehitystä on seu-

rannut yhteiskunnallinen muutos – länsimaat ovat ke-

hi�yneet palveluyhteiskunniksi. 

18 19
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myös terveydenhuollon ja työvoimarakenteen paradig-

mat tulevat muu�umaan.21 Toteutuessaan tällainen ke-

hitys muokkaa väistämä�ä myös asumisen tarpeita. 

Tutkijoiden työvoimarakenne�a koskevan hypotee-

sin taustalla on havainto siitä, e�ä vaikka yritysten ja 

finanssisektorin tuloksentekokyky on vuoden 2008 

akuu�n kriisin jälkeen palautunut, työ�ömyys on jää-

nyt kriisiä edeltävää ajanjaksoa korkeammalle tasolle.22 

Wileniuksen ja Kurjen mukaan on vii�eitä siitä, e�ä ky-

seessä ei ole väliaikainen vaan pysyvä ilmiö ja kuude�a 

aaltoa määri�elevä yhteiskunnallinen muutos. Tutkijat 

näkevät ilmiötä seli�ävänä tekijänä ennen kaikkea tek-

nologisen kehityksen, jota on käsitelty laajemmin diplo-

mityön kolmannessa luvussa.

Kun tarkastellaan vii�ä edellistä kehityksen aaltoa, 

voidaan havaita, e�ä jokaisen murroksen jälkeen yh-

teiskuntarakenteet ovat muodostuneet monimutkai-

semmiksi. Jos hyväksymme tutkijoiden esi�ämän aal-

tomaises� etenevän kehityksen mallin ja hypoteesin 

nyt käynnissä olevasta yhteiskunnallisesta murroksesta, 

lienee johdonmukaista ajatella, e�ä tulevaisuudessa 

Toinen, ehkä vielä merki�ävämpi tekijä, on muutos ih-

misten suhtautumisessa työhön ja vapaa-aikaan, joiden 

välinen ero kaventuu. Työtä tehdään tulevaisuudes-

sa todennäköises� enemmän kotona ja yhä useampi 

poh�i myös, miksi työnteko suuressa ja jäykässä orga-

nisaa�ossa olisi mielekkäämpää kuin pienessä työpaja-

mallisessa yhteenlii�ymässä, jossa dynamiikka syntyy 

samanhenkisten ihmisten kohtaamisesta. 23

myös työvoimarakenne tulee olemaan kompleksisempi.  

On siis todennäköistä, e�ä nykyinen työelämän polari-

soituminen tulee edelleen jatkumaan.  Työtehtävät ja-

kaantuvat yhä jyrkemmin luovaan, �etoa analysoivaan 

työhön ja suori�avaan, �etoa prosessoivaan työhön. 

On nähtävissä, e�ä teknologian nopea kehitys saa�aa 

kuitenkin tehdä tarpee�omaksi valtaosan suori�avasta 

työstä ja toisaalta �edon valtava lisääntyminen johtaa 

luovien työtehtävien sirpaloitumiseen. Tällaisen kehityk-

sen edessä on pakko kysyä: Mitä työstä oikeastaan jää 

jäljelle? 

Wilenius ja Kurki esi�ävät aiheesta mielenkiintoisen, 

nykyiseen työelämään verra�una päinvastaisen mallin. 

Heidän mukaansa kuudennessa aallossa suuri joukko 

löyhäs� sidoksissa olevia pienyrityksiä saa�aa syrjäyt-

tää kokonaan suuret globaalit yritykset. Tällaista muu-

tosta perustelee kaksi jo nykyisin havai�avissa olevaa 

tekijää. Ensinnäkin yritysten perustamiseen ei tarvita 

enää niin paljon pääomaa kuin aikaisemmin, koska yhä 

suurempi osa kaikesta työelämän toimeliaisuudesta ta-

pahtuu �etoverkkojen välityksellä. 23 

Kauneuden ihannoin� heijastelee 
pyrkimyksiä tervellisempiin 
elämäntapoihin.
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Ehkäpä pitkällä aikavälillä, mahdollises� kuudennen 

aallon loppupuolella, koneet ovat valloi�aneet yritys-

ten aseman suori�aessaan kaiken mekaanisen työn. 

Verkostoissa työtä ja �etotaitoa tarjotaan muiden ih-

misten käy�öön ja työtehtäviä vaihdetaan keskenään, 

mu�a oleellisempaa on verkostossa syntyvä kollek�i-

vinen älykkyys, joka mahdollistuu eri alojen asiantun-

�joiden muodostaessa ryhmi�ymän. Ongelmia ratko-

taan jatkuvassa vuorovaikutuksessa itseohjautuvan 

prosessin kau�a sen sijaan, e�ä asiantun�jat olisivat 

lokeroituneet yritysmaailman ahtaisiin segmen�eihin. 

Tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta on vält-

tämätöntä ymmärtää aikamme merki�ävimmät elä-

mäntapojen muutokset. Jos työ- ja vapaa-aika sulau-

tuvat on kai luonnollista ajatella, e�ä myös asunto- ja 

liikerakentamisen hierarkia hälvenee tai katoaa täysin. 

Voidaanko jopa nähdä sellainen tulevaisuus, jossa ra-

kennuksista suunnitellaan ainoastaan alustoja, jotka 

eivät määri�ele tulevaa käy�ötarkoitusta? Rakennuk-

sen jalostaminen toiminnalliseksi ympäristöksi tapah-

tuisi modulaaristen yksiköiden avulla, jotka kiinni�yvät 

alustaan ja joita on tarvi�aessa mahdollisuus vaihtaa 

toisiin moduuleihin.  

Tällainen järjestelmä on periaa�eessa raja�omas� 

joustava ja käy�äjien tarpeisiin mukautuva.

Nopeas� muu�uvassa suunni�eluympäristössä ty-

hjilleen jäämässä oleva rakennuskanta voidaan jo nyt 

käsi�ää alustoina, joiden modernisoin� kuudennen 

aallon tarpeisiin on merki�ävä aikamme haaste.

1.4. Visioita asumisen tapojen muutoksesta

Maailman sanotaan muu�uvan nyt nopeammin ja 

monimutkaisemmin kuin koskaan, joten todennäköis-

es� myös asumisen typologiat tulevat laajenemaan 

kuudennessa aallossa aiempaa kompleksisemmalla 

tavalla. 

Asumisen kehitysnäkymät 2010-2030 – uudet tuote- 

ja palvelukonsep�t - tutkimuksen loppurapor�ssa24 

käsitellään asumisen paradigman muutosta. Tutkijat 

tarkastelevat asumisen lähihistoriaa kolmen kehitys-

vaiheen kau�a.25 Ajanjakso vuodesta 2000 läh�en näh-

dään kumppanuuden aikana, joka tulee konkre�soitu-

maan rakennusalan kansainvälistymisenä, asuntojen 

tuo�eistamisena ja kohdenne�una markkinoin�na

käy�äjäryhmille sekä asumisratkaisujen monimuotois-

tumisena.  Tässä yhteydessä mielenkiinto kohdistuu 

etenkin elämäntapamuutoksia koskevaan analyysiin: 

”Tulevaisuuden seniori jatkaa siihen as� ele�yä elä-

määnsä, ja tähän tarpeeseen tulee pystyä vastaamaan 

kaikissa asuntotyypeissä. Sama koskee muita perintei-

siä ikäsegmen�ejä. Yksilöllisyyden tavoi�elu muu�uu 

ihmisten henkistymisen seurauksena monimuotoisuu-

den tavoi�eluksi.”  26

Yhteiskunnallisten megatrendien, ikääntymisen ja työ-

elämän muutosten ohella, väestön liikkuminen ja vuo-

rovaikutus tulevat lisääntymään, mikä johtaa kakkos-

asuntojen kasvavaan kysyntään ja toisaalta �lapäisiin 

asumisratkaisuihin.27 Tällaisessa kehityksessä ei ole 

enää mahdollista tuo�aa asuntoja, jotka keskimäärin 

vastaavat asukkaiden tarpeisiin, siitä yksinkertaisesta 

syystä, e�ä keskimääräistä kulu�ajaa ei ole enää ole-

massa. Yhteiskunnan sisäisen dynamiikan johdosta ta-

pahtuvaa entropista kehitystä ei voida myöskään hallita 

uusilla asumisen standardeilla, koska näin toimien rea-

goidaan ainoastaan �edossa oleviin trendeihin. 

24
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1.5   Modulaariset ratkaisut vastauksena kuudennen      

         aallon tarpeisiin 

Eräs mielenkiintoinen, asumisen tulevaisuu�a määrit-

televä trendi on keski�yminen. Kaupungistuminen on 

viime vuosikymmeninä ollut Suomessa voimakkaam-

paa kuin muissa länsimaissa. Vuoden 1975 jälkeen 

metropolialueen väestö on lisääntynyt 330 000 ihmi-

sellä eli noin 25 prosen�lla ja kehityksen odotetaan 

edelleen jatkuvan voimakkaana. Esimerkiksi Helsingis-

sä asukasmäärän ennakoidaan lisääntyvän 75 000:lla 

vuoteen 2030 mennessä. 28

Kaupungistumisen taloudelliset hyödyt ovat kiista�o-

mia. Keski�ymisen seurauksena syntyvät suuremmat 

markkinat mahdollistavat mi�akaavaetuja ja vähentävät 

logis�sia kustannuksia, joten kaupungistumisen asteel-

la ja taloudellisella hyvinvoinnilla on tode�u selkeä yh-

teys. Yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeämpää on 

kuitenkin urbaanissa ympäristössä tapahtuva spontaa ni 

toimialojen välinen kanssakäyminen, mikä synny�ää he-

delmällisen alustan �edon lisääntymiselle ja uusien in-

novaa�oiden syntymiselle. Keski�yminen tehostaa 

myös resurssien ja raaka-aineiden käy�öä ja on ekolo-

gises� kestävämpi malli kuin hajanaises� levi�äytyvä 

kaupunkirakenne. 29 

Kaupungistumisen kehitys ja sen vaikutukset tunniste-

taan siis melko hyvin, mu�a vähemmälle huomiolle on 

jäänyt se kuinka megatrendien yhteisvaikutus muu�aa 

kaupunkirakenteen dynamiikkaa. Historiassa tällainen 

kehitys on johtanut kaupunkirakenteen hajoamiseen, 

koska infrastruktuurin ja rakennetun ympäristön kehit-

tämiseksi ei ole ollut selkeää strategiaa.  Päämäärät-

tömyys on johtanut purkamisen ja uudelleen rakenta-

misen noidankehään. Näin menetetään kerroksellisen 

rakenteen kul�uurinen ja taloudellinen poten�aali.

On odote�avissa, e�ä myös nyt käynnissä olevan yh-

teiskunnallisen murroksen megatrendit voimistavat 

toisiaan. Kehitys näkyy kaupungeissa rakennuskannan 

käy�öasteen eriytymisenä. Samanaikaises� kun väes-

törakenteen muutos ja kaupungistuminen ovat jatku-

vas� lisänneet asuntotuotannon tarve�a, työelämän 

rakenteelliset muutokset ovat johtaneet päinvastaiseen 

kehitykseen toimisto- ja liikerakentamisen sektorilla. 

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Helsingissä on lä-

hes 1.1 miljoonaa kerrosneliömetriä tyhjillään olevaa 

toimisto�laa.30 Taustalla on osaltaan heikko taloussuh-

danne, mu�a yhtälailla työelämän rakenteelliset muu-

tokset. Valtaosa vanhoista liike- ja toimistorakennuk-

sista ei vastaa kuudennen aallon työelämän tarpeisiin. 

Muutoksen seurauksena suuri osa rakennuskannas-

tamme on vaarassa jäädä pysyväs� vajaakäy�öön tai 

tyhjilleen.

Sen sijaan, e�ä eriytyvä kehitys johtaisi laajami�aiseen 

purkamiseen, olisi toivo�avaa, e�ä tulevaisuudessa ra-

kenne�ua ympäristöä osa�aisiin hyödyntää nykyistä 

monipuolisemmin. Kehityksen kuudennessa aallossa 

olemassa oleva rakennuskanta tulee nähdä resurssina 

ja poten�aalina, mu�a myös haasteena, johon voidaan 

vastata vanhan ja uuden rakenteen integroivilla suun-

ni�elustrategioilla. 

Standardeihin tai mitoitukseen perustuvien säännös-

ten sijaan tulisikin luoda joustavampia asumisen rat-

kaisuja ja rakennusmenetelmiä.

Kuudennen aallon yhteiskunnallinen muutos indikoi 

kysynnän kohdistuvan yksilöllises� kustomoituihin 

asuntoihin. Tällaiseen tarpeeseen voidaan vastata laa-

jentamalla nykyistä hyvin yksipuolista asuntotarjontaa, 

mu�a vielä tärkeämpää on kehi�ää asuntojen muun-

tojoustavuu�a. Tulevaisuuden pohjaratkaisujen tu-

lee sallia erilaiset elämäntavat, huomioida yksilölliset 

tarpeet kuten liikuntarajoi�eisuus, antaa valmiudet 

eri-ikäisten ihmisten asumiselle sekä mahdollistaa elä-

män�lanteissa tapahtuvat muutokset. Kun vielä huo-

mioidaan, e�ä asumisen elinkaarimallin edellytyksenä 

nähdään asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisää-

minen suunni�eluvaiheessa, niin rakentamisen tule-

vaisuu�a määri�elee kompleksisuuden moninkertais-

tuminen. On todennäköistä, e�ä kokonaisvaltaiseen 

muutokseen ei kyetä vastamaan ainoastaan nykyisiä 

rakennusmenetelmiä edelleen jalostamalla vaan asu-

misen paradigman muutos tulee näy�äytymään myös

suunni�elun ja rakennusprosessin uudistumisena. 
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2.1 Kondratjevin talouden vuodenajat ja heijasteet

       rakentamiseen

Talous�eteessä syklisyys tunnustetaan makrotalouden 

ominaispiirteeksi. Moderniin taloushistoriaan keskei-

ses� vaiku�aneet teoriat: Keynsiläinen ja Monetaris-

�nen talous�ede perustuvat havaintoon toistuvista 

talouden suhdannevaihteluista. Keynsiläiset korostavat 

val�on elvytyspoli�ikkaa suhdannevaihteluiden tasaa-

jana kun taas Monetaris�t uskovat rahapoli�iseen oh-

jaukseen inflaa�on hallinnassa.31

Kondratjev-teorian lähtökohta on varsin erilainen Mo-

netaris�seen ja Keynsiläiseen talous�eteeseen verrat-

tuna ja se on vuonna 2008 tapahtuneen finanssikriisin 

jälkeen herä�änyt uudelleen tutkijoiden mielenkiintoa. 

Siinä missä Keynsiläiset ja Monetaris�t näkevät makro-

talouden ikään kuin käynnissä olevana pumppuna, joka 

toimii kaikissa suhdannevaihteluissa oikein säädeltynä,  

Kondratjev-teoria tarkastelee talou�a pitkien super-

syklien kau�a. Syklisessä talousteoriassa myös lasku-

suhdanteilla on korostunut merkitys, eikä lamaa voida 

väl�ää talouspolii�sella ohjauksella.32

Konrdatjev-teoria jakaa kulloisenkin kehityksen aal-

lon neljään vuodenaikaan, joita kutsutaan K- kevääksi, 

K-kesäksi, K-syksyksi ja K-talveksi. Kukin aalloista kes-

tää  noin 10-15 vuo�a. Makrotalou�a tarkastellaan 

erityises� hintojen kehityksen, korotason ja taloudel-

lisen toimeliaisuuden sekä näiden välisten suhteiden 

kau�a. Myöhemmin teoriaa tutkivat ekonomis�t ovat 

olleet erimielisiä syklien pituudesta maapallon väestön 

lisääntyessä ja yhteiskun�en kehi�yessä.  Merki�ävää 

ei kuitenkaan ole se, kuinka pitkiä syklit absoluu�s-

es� ovat, vaan niiden väliset vuorovaikutussuhteet 

ja eri vuodenaikojen siirtymävaiheiden dynamiikka. 

Pekka Korppinen on teoksessaan Kriisit ja Pitkät syklit 

avannut Kondratjev-teorian mukaisia vuodenaikoja.33 

Seuraavassa teks�osuudessa on kuva�u lyhyes� jokai-

sen vuodenajan ominaispiirteitä.  

K-kevät

K-keväällä talous on terveimmillään. Taloudellinen 

toimeliaisuus on ak�ivista ja yleinen op�mismi alkaa 

herätä lamakauden jälkeen. Inflaa�o on alhainen ja 

suhteellinen palkkataso korkea. K-talven jälkeinen def-

Talouskriisi on on generoinut tarpeen olemas-
sa olevan rakennuskannan kehi�ämiseksi. 
Vanhat liike- ja toimistorakennukset ovat jää-
mässä vajaakäy�öön.

Kuvat 3-5. Ilvespalo 2014.
Etelä-hermanni ja Vallila, Helsinki. 

Etäisyys suunni�elukohteesta:  500m-1km
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laa�o on uudessa syklissä kääntynyt inflaa�oksi ja talous 

on investoin�asteen noustua kääntynyt kasvuun.  Ajan-

jaksoa varjostaa kuitenkin k-talvelta periytynyt korkea 

työ�ömyys, joten työntekoa arvostetaan. Velkaantumis-

aste on matala tai aleneva ja velkaan suhtaudutaan ää-

rimmäisen varovaises�, koska k-talven rajusta lamasta on 

vain joitakin vuosia. Ihmiset ovat tämän vuoksi varovaisia 

myös henkilökohtaisissa investoinneissa ja pyrkivät ra-

hoi�amaan ne palkkatuloilla. Hintarakenne on kuitenkin 

tervehtynyt K-talven kuplavuosista, joten vaihdanta ja ku-

lutus käynnistyvät uudelleen. 34

Viimeisintä K-kevään kau�a ele�in maailmanlaajuises� 

1970-luvulla. Voidaan nähdä, e�ä suomalaisessa raken-

tamisessa 70-luvun kevät näkyi muun muassa rakentami-

sen volyymin kasvuna, kun Suomi täy�yi betonilähiöistä. 

K-kevät ja rakentamisen kevät ei siis ole aina tarkoi�anut 

kevä�ä arkkitehtuurille. 

K-kesä 

K-kesällä taloudessa näkyy merkkejä ylikuumenemisesta 

inflaa�on kiihtyessä, ja kasvu alkaa tämän vuoksi osoi�aa

tai�umisen merkkejä. K-kevään op�mismi virtaa kuiten-

kin yhä syvemmälle ihmisten mieliin ja pyrkimys vauras-

tumiseen johtaa velkaantumiseen. Pääomalle aletaan 

etsiä tuo�oisampia vaihtoehtoja ja tämän vuoksi kiin-

teistöjen, osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat nousevat, 

mu�a eivät kuitenkaan vallitsevaa inflaa�ota nopeam-

min. Reaalituotot jäävät tämän vuoksi vaa�ma�omiksi 

ja talous on edelleen tasapainossa.35 

Viimeisin K-kesä ajoi�uu 1980-luvulle, jolloin asuntojen 

reaalihinnat nousivat Suomessa mal�llises� aina vuosi-

kymmenen puoliväliin as�. Rahamarkkinoiden vapautu-

essa ja luotonannon lisääntyessä asuntojen hinnat läh�-

vät kesän lopulla voimakkaaseen nousuun. 36

K-syksy

K-syksyllä taloudessa on selviä sairastumisen merkkejä. 

Kiihtyvä inflaa�o on sitonut pääomia yhä voimakkaam-

min erilaisiin sijoitusmuotoihin ja osin spekula�ivinen 

kaupankäyn� alkaa muodostaa talouteen kuplia. Velan 

määrä kasvaa eksponen�aalises�, mikä johtaa siihen, 

e�ä yleinen palkkataso jää jälkeen hintarakenteen ke-

hityksestä. Ihmiset eh�vät kuitenkin säästää ja vaurastua 

K-keväällä ja -kesällä, joten yleinen sen�men� on edel-

leen op�mis�nen. Talouden vääristymät ovat kumuloitu-

neet niin hitaas�, e�ä vaaroja ei enää tunnisteta ja sykli 

alkaa saada itseään ruokkivia ominaisuuksia. 

Rahan määrä ja erityises� sen tarjonta lisääntyy, joten 

myös korkotaso laskee. Ihmiset o�avat lainaa varalli-

suu�aan vastaan ja pääomia alkaa virrata kiihtyväs� 

kulutukseen. Yhteiskunta valuu hiljalleen eräänlaiseen 

pysähtyneisyyden aikaan, koska innovaa�oiden sijaan 

merki�ävin talou�a ylläpitävä voima on kulutus ja luot-

toekspansion kau�a laajentunut finanssisektori, mikä 

vääristää niin työpaikkarakenteita kuin teollisuuden tuo-

tantojärjestelmiä.37 

Viimeisin K-syksy ajoi�uu 1990-luvulle, joka muistetaan 

myös globaalin taantuman aikakautena. Maailmaa ravis-

teli mm. Neuvostoliiton hajoaminen ja vuosikymmenen 

loppuun ajoi�unut Aasian talouskriisi. Suomessa taan-

tuma eskaloitui syväksi lamaksi, mihin vaiku� merkit-

täväs� asuntojen hintojen romahtaminen. Ajanjakso ei 

kuitenkaan täy�änyt K-talven kriteerejä kahdesta syystä. 

Ensinnäkin globaalis� voidaan puhua ainoastaan taan-

tumasta, koska asuntovarallisuuden deflatorinen kier-

re oli lähes yksinomaan Suomessa tapahtunut ilmiö. 

Toisaalta talous elpyi suhteellisen nopeas� ja jakso on 

tämän vuoksi rinnaste�ava ensisijaises� tavanomaisiin 

suhdannevaihteluihin kuin Kondratjev-teorian pitkiin 

sykleihin. 

K-talvi

K-talvi on syklin viimeinen vaihe, jolloin velan määrä on 

kasvanut kaikilla yhteiskunnan tasoilla niin korkeaksi, 

e�ei lainapääomaa voida hallita edes matalalla korko-

tasolla. Tilanne on kääntynyt päälaelleen syklin alkuun 

verra�una, joten yhteiskunnallinen murros K-talvesta 

uuteen K-kevääseen tulee olemaan kivulias. 

Velkaantuminen on saavu�anut päätepisteen, mikä 

yhtäältä paljastuu massiivisina yhteiskunnallisina on-

gelmina ja toisaalta arvopapereiden, kiinteistöjen ja 

raaka-aineiden hintakuplana. Koska palkkojen kehitys ei 

ole matala- ja keskituloisilla korreloinut hintarakenteen 

kanssa, työn arvostus on vaa�ma�omalla tasolla.38 Yh-

teiskunta on jakautunut menestyjiin ja häviäjiin. 
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K-syksyn lihavina vuosina suhtee�omas� kasvanut jul-

kinen sektori muodostuu esteeksi markkintalouden 

itseään korjaavan dynaamisen prosessin käynnistymi-

selle. Lopulta val�oiden ja julkisyhteisöjen velkaantu-

minen johtaa siihen, e�ä talous ei pysy pystyssä ilman 

massiivista rahan määrän lisäämistä. 

Viimeisessä syklin vaiheessa varallisuusarvot joutuvat 

todelliseen mi�ariin luotonannon pysähtyessä. Talou-

desta on vuosikymmenien aikana muodostunut ikään 

kuin pyramidijärjestelmä, jossa jatkuvas� kasvanut luo-

totus on nostanut niin reaali- kuin riskisijoituksienkin 

arvoa. Tämän mekanismin rikkoutuessa ja velan satu-

roituessa talou�a uhkaa hintojen laskukierre eli deflaa-

�o, 39 mikä nähdään tuhoisaksi sillä ilmiö tuhoaa niin 

pääomia kuin liiketoimintaakin. 

2.2  Rakentamisessa raha ratkaisee – 

        tulevaisuudessakin 

Kondratjev-teoria ei ota kantaa laman yksityiskohtaisiin 

syihin tai seurauksiin vaan pyrkii luomaan mallin pitkien 

suhdannevaihteluiden toistumiselle. Teoria poikkeaa 

olennaises� Monetaris�sesta ja Keynsiläisestä talous-

�eteistä, koska myös lamat nähdään luontevana osana 

markkinatalouden dynamiikkaa.40  Toisaalta sykliaja-

tukseen on rakenne�u jatkuva kehityksen poten�aali, 

koska laskusuhdanteen jälkeen  palataan uuteen kehi-

tyksen jaksoon. 

Kiinnostavaa on se missä syklin vaiheessa talous on 

juuri tällä hetkellä. Kondratjev-teoriaan perehtyneet 

talousoppineet kiistelevät siitä, elämmekö edelleen K-

talvea vai olemmeko siirtyneet jo K-talven ja -kevään 

väliseen murrokseen. Murroksen hetkellä oleellista on 

se, kuinka K-talven ongelmiin tartutaan talouspolii�sil-

la ratkaisuilla. Valite�avas� syklin viimeisessä vaihees-

sa jäljellä on ainoastaan kivuliaita vaihtoehtoja. Talous 

voidaan joko laskea itseohjautuvaan deflatoriseen kier-

teeseen tai taistella tätä väkivaltaista kehitystä vastaan 

massivisella rahan määrän lisäämisellä. 

Pääomavaltaisilla aloilla kuten rakentamisessa talou-

den merkitys korostuu alkaen maan hankinnasta ja 

suunni�elusta hankkeen rahoi�amiseen ja pää�yen 

loppukäy�äjän ostopäätökseen. Viime vuosien voi-

makkaat suhdannevaihtelut ovat nostaneet talousky-

symykset yhä näkyvämmin julkiseen keskusteluun. 

Epävakaudella on ollut heijastusvaikutuksia myös Suo-

men kiinteistö- ja asuntomarkkinoille, jotka ovat olleet 

nousujohteisia aina 1990-luvulla tapahtuneesta asunto-

jen hintojen romahduksesta saakka.41 Hintarakenteessa 

ei kuitenkaan ole maapallon resursseja tarkasteltaessa 

nähtävissä enää perusteltua nousua, sillä rakennuksissa 

yleises� käyte�ävistä materiaaleista on jopa maailman-

laajuista ylitarjontaa.

2.3 Pilvenpiirtäjät kuudennen aallon ennustajina

Kiinteistöanalyy�kko Andrew Lawrence kehi� vuonna 

1999 niin sanotun pilvenpiirtäjäindeksin, joka perustuu 

havaintoon rakennusten korkeuden sekä talouden suh-

dannevaihteluiden välisestä yhteydestä. Korrelaa�on 

perusteesi on yksinkertainen: maailman korkeimman 

pilvenpiirtäjän rakennushanke on merkki seuraavasta 

globaalista talouskriisistä. Korkeista rakennuksista �las-

toja ylläpitävä ja informaa�ota jakava yhdistys Council 

on Tall Buildings and Urban Habitat, on haastatellut 

Andrew Lawrencea vuonna 2012. Haasta�elussa Law-

rence kertoo, e�ä tutkijaryhmä on havainnut indeksin 

mukaista korrelaa�ota aina 1800-luvulle as�, mu�a sig-

naaleja ilmiöstä on jopa vieläkin kauempaa histo-

riasta.42  Lawrence näkee, e�ä korrelaa�ota ylläpitä-

vät niin psykologiset kuin taloudellisetkin syyt. Pitkän 

talouskasvun aikana yliop�mismi johtaa monumen-

taalisiin, ennen näkemä�ömiin rakennushankkeisiin ja 

toisaalta yliop�mismi mahdollistaa hankkeen rahoituk-

sen edullisilla ehdoilla. Myös reaalitalouden heijastuk-

set vaiku�avat sijoituspäätöksiin, koska voimakkaan 

kasvun aikana näy�ää järkevämmältä rakentaa korkei-

ta rakennuksia, kun ton�en arvo nousee koh� syklin 

loppua. 44

Lawrencen mukaan pilvenpiirtäjäindeksillä on yhteys 

myös geopolii�siin muutoksiin.45 Kiinan ja muiden ke-

hi�yvien maiden vaurastuminen on siirtänyt sijoituksia 

ja varallisuu�a lännestä itään. Muutos on nähtävissä 

myös indeksistä, sillä kolme viimeksi rakenne�ua maa-

ilman korkeinta pilvenpiirtäjää on rakenne�u joko lähi-

tai kaukoitään. 

Kiinnostavaa on, e�ä Lawrencen arvion mukaan pilven-

piirtäjä-indeksi ennakoi myös koko rakennusteollisuu-

den ylikuumenemista huolima�a siitä, e�ä pilvenpiirtä-

jät muodostavat siitä vain hyvin kapean sektorin. 46
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Tämä seli�yisi kiinteistöbuumin syklisellä luonteella: 

luotonannon lisääntyminen johtaa aluksi asunto- ja lii-

kerakentamisen ylikuumenemiseen ja vasta viimeisessä 

vaiheessa kustannuksiltaan kalleimpien hankkeiden to-

teu�amiseen. 

Kuvaajassa 3 maailman korkeimmat rakennukset on ase-

te�u 1800-luvulta nykypäivään käsi�ävälle aikajanalle 

yhdessä merki�ävimpien talouskriisien kanssa.

2.4 Kondratjev-teorian ja pilvenpiirtäjäindeksin synteesi 

Velkavetoisissa val�oissa, siis lähes kaikissa teollistuneis-

sa länsimaissa, asuntojen ja kiinteistöjen hinnat nousivat 

pitkään vallitsevaa inflaa�ota nopeammin. Kehitys joh� 

2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen useissa val�oissa 

asunto- ja kiinteistömarkkinoiden romahtamiseen. Kes-

kuspankkien voimakkaiden elvytystoimien vuoksi akuu� 

kriisi on stabiloitunut, mikä mahdollises� estää talouden 

pahimman laskukierteen. Tästä huolima�a yleinen suun-

taus länsimaissa näy�äisi kulkevan koh� kiinteistömark-

kinoiden tasaantumista tai jopa taantumaa, kunnes velan 

määrä on saatu suhteute�ua takaisin järkevälle tasolle. 

Lawrencen pilvepiirtäjätutkimus osoi�aa, e�ä kiinteis-

töbuumilla ja talouden suhdannevaihteluilla todella on 

jonkinlainen yhteys. Jos verrataan Kondratjev-teorian 

mukaista supersykliä Lawrencen pilvenpiirtäjä-indek-

siin, tarkastelu osoi�aa, e�ä myös nämä kaksi teoriaa 

nouda�avat samaa aikajänne�ä. Huomioitavaa on, 

e�ä syklit näy�äisivät etenevän noin 40 vuoden jak-

soissa.  Näin ollen seuraava globaali kiinteistöbuumi 

tulisi olemaan vasta 2050-luvulla.

Lähivuosikymmeninä rakentamista voimakkaimmin 

ohjaava voima ei ken�es ole enää luo�oekspansion 

vauhdi�ama kokonaiskysynnän ja rakentamisen vo-

lyymin kasvu vaan teollisuuden resurssien uudelleen 

allokoin� taloudellises�, ekologises� ja teknologises� 

tehokkaampien ratkaisujen vauhdi�amana.  

2.5   Korjausrakentamisen tulevaisuudennäkymät 

         talouden murrosvaiheessa

Korjausrakentaminen on tavallises� mielle�y hyvin re-

sessiiviseksi rakentamisen osa-alueeksi talouden lasku-

suhdanteissakin, koska taloudellisen toimeliaisuuden
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vaihtelulla ei ole juuri yhtey�ä korjaustarpeen kanssa.

Tämän diplomityön suunni�eluosuudessa keskitytään 

kuitenkin rakennuksen täydelliseen uudistamiseen täh-

täävään korjausrakentamiseen, mikä on Suomessa ver-

ra�ain nuori rakennusteollisuuden haara.

Suunni�elun ja rakentamisen osalta Kondratjev-teorian 

mukaista tulevaisuudenkuvaa voidaan tarkastella use-

ammasta näkökulmasta. Kuten aikaisemmin on todet-

tu, pysähtyneisyys johtaa ennen pitkää uuden kierron 

alkuun uusien innovaa�oiden nosteessa, mikä johtuu 

ennen kaikkea siitä, e�ä taloudellises� niukkoina aikoina 

syntyy kysyntää sellaisille ratkaisuille, jotka lisäävät työn 

tuo�avuu�a.47,48 Vapaassa markkinataloudessa kulu�a-

jien tarpeet, eli kysyntä, luovat edellytykset tarjonnalle. 

On siis odote�avissa, e�ä myös rakentamismenetelmät 

tulevat uudistumaan seuraavassa Kondratjev-syklissä.

Toisaalta on nähtävissä, e�ä yhteiskunnan ja val�on ra-

hoituspohja murenee, mikä tarkoi�aa tehokkuuden et-

simistä infrastruktuurin ja kaupunkirakenteen tasoilla. 

Arkkiteh� Pekka Tynkkynen on diplomityössään49 o�a-

nut kantaa Suomelle ominaisen laajalle levi�äytyvän inf-

rastruktuurin ongelmiin. Hänen johtopäätöksensä on, 

e�ä tulevaisuudessa rakentamisen poten�aalia tulee 

etsiä ensisijaises� saavute�avuudeltaan hyviltä tai erin-

omaisilta alueilta, mikä käytännössä johtaa siihen, e�ä 

kaupunkirakenne �ivistyy ja muu�oliike kaupunkeihin 

edelleen voimistuu.50 Tämä voi myös tarkoi�aa sitä, e�ä 

perheiden muu�oliike kehyskun�in edullisemman asu-

misen perässä tulee kääntymään. 

Voidaan myös nähdä, e�ä pysähtyneisyyteen ajau-

tuneessa yhteiskunnassa varallisuus ei enää lisäänny 

kasvun myötä, joten sellaisen reaaliomaisuuden suh-

teellinen arvo tulee korostumaan, johon on sitoutunut 

menneinä vuosikymmeninä tehtyä työtä. Rakentami-

sessa tämä tulee tarkoi�amaan olemassa olevan raken-

nuskannan yhä kekseliäämpää ja monimuotoisempaa 

hyödyntämistä.

Kuten aikaisemmin tode�in, luo�oekspansion pysäh-

tyessä rakentamisen volyymi tulee todennäköises� las-

kemaan, mistä johtuen myös asuntojen uudistuotanto 

saa�aa Suomessa jäädä keskipitkälläkin aikavälillä huo-

ma�avas� alhaisemmalle tasolle kuin 1980-90-luvuilla, 

jolloin tuotanto oli huipussaan. Kehitys tai pikemmin-

kin nollakasvun aikakausi mahdollistaa rakentamisen

resurssien kohdentamisen yhä voimakkaammin kor-

jausrakentamiseen, eli tehokkuu�a aletaan etsiä sieltä, 

missä sitä vielä tällä hetkellä ei osata nähdä. 

2.6   Perinteisten rakennusmenetelmien taloudelliset     

         haasteet korjausrakentamisessa

Vanhan rakennuksen modernisoin� ja täydellinen sa-

neeraus on lähes poikkeukse�a rakennu�ajalle talou-

dellises� hyvin haastavaa. On tavallista, e�ä purku ja 

rakennusvaiheet osoi�autuvat vaikeammiksi kuin etu-

käteen osa�in arvioida. Rakenteita ava�aessa paljas-

tuu usein myös  kustannuksia lisääviä yllätyksiä, joita 

suunni�elussa ei ole osa�u o�aa huomioon.51 Tavalli-

ses� tämä tarkoi�aa lisäkustannuksia asbes�n purku-

töiden vuoksi tai uusien rakennusosien sovitusongel-

mien takia, koska takavuosikymmeninä rakennusvai-

heessa tehtyjä muutoksia ei ole väl�ämä�ä päivite�y 

rakennuspiirustuksiin.  Kun lisäksi työmaan organisoin-

� on erityisen vaa�vaa, ja purku- ja rakennusvaiheiden 

yhteensovi�aminen vähintäänkin haastava, korjaami-

sen taloudelliset hyödyt menetetään usein lähes koko-

naan. 

Korjausrakentamista koskevat säädökset ovat kiris-

tyneet viime vuosina, mikä on edelleen kaventanut 

hankkeiden taloudellista liikkumavaraa. Tämä on joh-

tanut �lanteeseen, jossa purkamiseen päädytään yhä 

useammin. On jopa vaarana, e�ä tulevaisuudessa kor-

jausrakentaminen rajoi�uu yhä selkeämmin vain niihin 

rakennuksiin, joihin on asete�u suojelumääräyksiä. 
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Sitran rahoi�amassa julkaisussa teollisten korjausraken-

tamisten konseptoin� 52 tutkijat nostavat esille saneeraa-

misessa nykyisin käyte�ävien menetelmien kipupistei-

tä. Kri�ikin kohteeksi joutuu mm. saneeraushankkeiden 

toteu�amistapa, jossa noudatetaan valtaosin uudis-

rakentamiseen kehite�yjä urakoin�muotoja.53 Myös 

suhtautuminen olemassa olevaan rakennuskantaan 

nähdään ongelmalliseksi ja osin lyhytnäköiseksi. Suo-

men suhteellisen nuori asumisen, liike-elämän ja teol-

lisuuden tarpeisiin toteute�u rakennuskanta on verrat-

tain homogeenista ja suunniteltu suurten volyymien ja 

toiste�avuuden periaa�eella. Näitä rakentamistapaan 

lii�yviä lähtökoh�a ei kuitenkaan osata hyödyntää sa-

neeraamisessa laajami�aises�, vaan kohteet käsitetään 

yksi�äisinä hankkeina, jolloin teollisten rakennusmene-

telmien, mm. massaräätälöinnin hyödyt menetetään.54 

Tutkimuksessa käsitellään pääosin 1960-1970-luvuilla 

toteute�ua asuinrakennuskantaa, mu�a samat ongel-

makohdat on nähtävissä myös toimisto- ja liikeraken-

nusten saneeraamisessa.

Tutkijat kiinni�ävät huomiota myös saneerauskohteille 

tyypilliseen pieneen hankekokoon, joka ei tarjoa raken-

tajille volyymietua ja edullisempia yksikköhintoja.55 

Tämä johtaa usein siihen, e�ä vanha rakennus on kan-

na�avampaa purkaa jo sen vuoksi, e�ä alueen ase-

makaavamääräykset sallivat ympäröiville uudisraken-

nuksille huoma�avas� enemmän rakennusoikeu�a. 

Tällöin kiinteistön omistajan kanna�aa saneeraamisen 

sijaan edetä hankkeessa purkamisen ja uudisrakenta-

misen sallivan kaavamuutoksen kau�a.  Tämän vuoksi 

olisi suotavaa, e�ä vanhan rakennuksen uudistamisen 

lisäksi rakentajille salli�aisiin hankekohtaista lisära-

kennusoikeu�a, mikä kompensoisi uudisrakentamisen 

huoma�avaa volyymietua.

2.7   Modulaaristen ratkaisujen kustannushyödyt 

         korjausrakentamisessa

Modulaarinen rakentamisen tapa on viime vuosina he-

rä�änyt jonkin verran mielenkiintoa myös korjausra-

kentamisessa. Hyvä esimerkki on niin sanotulla teräs-

kennoinnovaa�olla toteute�u Neapo Oy:n kehi�ämä 

lisäkerrosjärjestelmä. Kyseessä ovat teollises� esival-

mistetut asuntomoduulit, jotka lii�ämällä suoraan 

vanhan rakennuksen yläpohjarakenteisiin mahdollista-

vat jopa kolme lisäkerrosta. Tällainen ratkaisu on talo-

yh�ön kannalta taloudellises� houku�eleva esimer-

kiksi linjasaneerauksen yhteydessä, sillä rakenne�ava 

asuntoala kompensoi kalliita saneerauskustannuksia. 

Huolima�a innova�ivisesta rakennusmenetelmästä 

Neapo Oy ajautui konkurssiin keväällä 2013. Yh�ö ker-

too �edo�eessaan56, e�ä liiketoiminnan tappiollisuus ja 

haasteellinen markkina�lanne joh�vat ylitsepääsemät-

tömiin taloudellisiin vaikeuksiin. Vaikka Neapo Oy ajau-

tui  ongelmiin, sen kehi�ämä teräskennoinnovaa�o on 

edelleen teknises� validi ratkaisu 

Arkkiteh� Sini Ko�lainen on tutkinut laajas� moduu-

liratkaisuja Tampereen teknillisen yliopiston ja raken-

nusalan yritysten yhdessä muodostaman Concells-tut-

kimushankeen osajulkaisussa: Moduulirakentaminen 

– ratkaisumalleja tulevaisuuden asumisen haasteisiin.57 

Tutkimus käsi�elee pääosin modulaarisia menetelmiä 

uudishankkeissa, mu�a moduulirakentamisessa saavu-

te�avia hyötyjä voidaan soveltaa myös korjausrakenta-

misen innovaa�oihin.  

Rakennusalan merki�ävimpänä kustannusrakenne�a 

rasi�avana tekijänä Ko�lainen nostaa esille työvoiman 

kustannukset, jotka ovat poikkeuksellisen suuret mui-

hin teollisuuden aloihin verra�una. Kustannusraken-

ne�a voitaisiin huoma�avas� keventää siirtämällä 

rakennusosien esivalmistus mahdollisimman ka�avas-

� tehdasolosuhteisiin, missä työvoiman tuo�avuus on 

parempi, tuote teknises� laadukkaammin rakenne�u ja 

työvoiman tarve tehtaan automaa�oasteesta riippuen 

mahdollises� pienempi. 58  

Tehtaissa suorite�u esivalmistus antaa valmiudet myös 

työmaan selkeämpään organisoin�in, mikä vähentää niin 

työmaalla tapahtuvia rakennusvirheitä kuin niistä johtu-

via korjaavia rakennustoimia. Työmaan sujuvuus yhdistet-

tynä tehdasvalmistuksen parempaan laatuun vähentää 

myös takuuaikana suorite�avia korjaustoimenpiteitä. 

Uudistuotannossa moduulirakentamisessa saavute-

taan jopa 30-50% lyhyempi rakennusaika paikan pääl-

lä tapahtuvaan rakentamiseen verra�una.58  Korjaus-

rakentamisessa rakennusosien tehdasvalmistuksella 

saavute�ava nopeus ja taloudellisuus jopa korostuvat, 

koska purkamisen ja rakentamisen aikataulutus voi-

daan laa�a järkevämmin ja rakennusvaiheet limi�ää 

keskenään, jolloin työmaan ajallista kestoa saadaan 

huoma�avas� lyhenne�yä. Tämä luonnollises� edel-

ly�ää, e�ä rakennuksen modernisoinnissa pystytään 

käy�ämään mahdollisimman laajas� tehdasvalmistei-

sia rakennusosia. 
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3.1 Teknologisen kehityksen viisi aaltoa

Vastoin yleistä ja virheellistä käsitystä, teknologinen 

kehitys ei ole ollut ihmiskunnan historiassa lineaarista. 

Esimerkiksi muinaisessa Roomassa lääke�ede oli ke-

hi�ynyt niin pitkälle, e�ä vakaviakin vammoja kye�in 

hoitamaan kirurgisilla operaa�oilla. Keskiajalla, jolloin 

yksilöiden luovuus oli valjaste�u sotateollisuuden tar-

peisiin, pitkälle kehi�ynyt roomalainen lääke�ede oli 

unohde�u.

Wileniuksen ja Kurjen rapor�ssa annetaan teknologi-

sen kehityksen viidelle edelliselle kondratjev-aallolle 

ajallinen horison�.59 Ensimmäisen aallon (1780-1830)  

ajurina toimi teollistuminen ja ennen kaikkea  höyryko-

neen innovaa�ot, mikä kasva� dramaa�ses� työn tuot-

tavuu�a. Ajanjakso kes� noin 50 vuo�a ja kehitys eteni 

toiseen aaltoon (1830-1880), kun rauta�everkostojen 

rakentaminen aloite�in teollistuvissa maissa.  Nopeam-

mat liikenneyhteydet mahdollis�vat teollisuustuo�ei-

den, muun muassa teräksen tuotannon tehokkaammat 

toimitukset. 

Kolmas aalto (1880-1930) oli käynnissä, kun Kondratjev 

kehi� teoriaa. Ajanjakso pää�yi 1920-luvun lopussa 

globaaliin talouskriisiin, niin sano�uun suuren lamaan. 

Jaksoa määri�elivät maailman sähköistäminen ja maa-

talouden tuotannon merki�ävä kasvu kemianteollisuu-

den innovaa�oiden johdosta. Myös lääke�ede kehi�yi 

nopeas�. 
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kohdassa avautuu mahdollisuuksia keksinnöille, jotka 

vastaavat sen hetkisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. In-

novaa�ot eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan ne hyö-

dyntävät lähes poikkeukse�a edellisen aallon teollista 

infrastruktuuria.60 Tosin sanoen ilmiössä on kyse aina 

myös teollisuuden resurssien uudelleenallokoinnista. 

Seuraavaksi esitetyt visiot teknologian kehityksestä tu-

levat vaiku�amaan merki�äväs� myös tulevaisuuden 

rakentamiseen. Etenkin robo�ikan nopea kehi�yminen 

edesau�aa modulaaristen rakennusratkaisujen laajem-

paa hyödyntämistä. Wileniuksen ja Kurjen mukaan on 

odote�avissa, e�ä viidennen aallon kärki, eli informaa-

�oteknologia ja älykkäämmät �etotekniset järjestelmät, 

luovat pohjan myös kuudennen aallon innovaa�oille.60 

Joidenkin tutkijoiden mielestä ICT (informa�on and 

communica�ons technology) tulee olemaan myös kuu-

dennen aallon johtava innovaa�o, sillä lähes resursseista 

riippuma�omana teknologiana se tarjoaa mahdollisuu-

den raja�omalle kehitykselle ja kasvulle.

Väli�ämä�ä siitä, onko informaa�oteknologia kuuden-

nen aallon veturi vai rauta�everkosto, sen merkitys tu-

lee edelleen korostumaan. 

Jo nyt kehi�eillä olevat älykkäämmät informaa�o- ja �e-

tojärjestelmät antavat edellytyksiä työn tuo�avuuden 

huoma�avalle kasvulle. Esimerkiksi julkisen sektorin 

hallintoa ja viranomaistyöskentelyä voidaan jo lähitu-

levaisuudessa siirtää merki�äviltä osin �etoverkkoihin. 

Myös informaa�on jakaminen tulee mullistumaan, sillä 

erilaiset pilvipalvelut tulevat todennäköises� muu�a-

maan niin sosiaalista mediaa kuin �edonkäsi�elyä ja 

-tallentamistakin. 

Wilenius ja Kurki näkevät informaa�oteknologian mah-

dollisuudet kuitenkin laajemmalla tasolla. Lähtökohtana 

on ICT:n tulevaisuuden poten�aalin tarkastelu kahden 

päälinjan kau�a.  Ensimmäinen linja perustuu puhtaas� 

teknologian kehitykseen ja ennen kaikkea niin kutsut-

tuun Mooren lakiin, jonka mukaan transistoreiden luku-

määrä piirilevyllä kyetään kaksinkertaistamaan noin joka 

toinen vuosi. Mooren laki on toiminut aina 1970-luvulta 

läh�en, mikä on johtanut �etokoneiden laskentatehon 

ja suorituskyvyn uskoma�oman nopeaan kehitykseen.  

Toisaalta, yhteiskunnallises� tarkasteltuna, edellytykset 

informaa�oteknologian räjähdysmäiselle kasvulle ovat 

muodostuneet �etolai�eiden hintojen alenemisen, hel-

pomman käyte�ävyyden sekä saavute�avuuden näkö-

kulmasta, �etoverkkojen laajenemisen johdosta. 61

Mooren laki johtaa mielenkiintoiseen pohdintaan siitä, 

milloin fysiikan lait tulevat vastaan ja doktriini hajoaa. 

Havainnon tehneen teknologiayritys Intelin perustajan 

Gordon E Mooren alkuperäiset arviot olivat varovaisia. 

Hän näki lain olevan voimassa ainoastaan 10 vuo�a, 

mu�a hämmästy�ävää kyllä sen ennakoidaan pätevän 

ainakin läpi 2010-luvun nanoteknologiaan perustuvien 

piirilevyinnovaa�oiden ansiosta. Vaikka �etolai�eiden 

laskentateho ei väl�ämä�ä kasva suhteessa transistori-

en lukumäärän kaksinkertaistumiseen, on niiden kehitys 

hämmentävän nopeaa, mikä puolestaan on herä�änyt 

kysymykseen siitä, milloin �etokoneiden laskentateho 

yltää itse oppivaan prosessiin. Tällöin tekoäly alkaa saa-

da aivan uusia dramaa�sia piirteitä. 

Ilmiön taustalla on kirjailia Vernon Vingen esi�ämä nä-

kemys teknologisesta singularitee�sta essee-kirjoituk-

sessaan The Coming Technologial Singularity – 1993.  

Singularitee� tarkoi�aa koneiden ja teknologian kehit-

tymistä eksponen�aalises� koh� hetkeä jolloin yli-in-

himillinen tekoäly alkaa ohjata yhteiskun�a.62 Tietoko-

neiden ylivertaisuus nopeu�aa muutosprosesseja niin, 

e�ä ihmiset eivät enää mielekkääs� pysty ennustamaan 

tai vaiku�amaan tulevaisuuden kehitykseen.

Neljännen aallon (1930-1970) katsotaan saaneen al-

kusysäyksen Fordin kehite�yä autotehtaan, jossa ko-

koonpano tapahtui vaihei�ain liukuhihnalla. Teollisuu-

den tuotantorakenne mullistui, mikä mahdollis� yhä 

laadukkaampien kulkuvälineiden valmistuksen niin 

maalle, vesille kuin ilmaankin. Öljyyn perustuva pol�o-

aine- ja energiantuotanto tukivat raskaan teollisuuden 

kehitystä. Neljäs aalto pysähtyi öljykriisiin 1970-luvun 

lopulla. 

Viidennen aallon (1970-2010) avaininnovaa�ot olivat 

mikroprosessori ja langaton vies�ntä, joita kehite�in 

jo öljykriisin alkaessa. Maailma siirtyi informaa�otek-

nologian aikaan, mikä tehos� jälleen työn tuo�avuut-

ta. Viidennen aallon loppua määri�eli myös globaali 

asuntojen ja kiinteistöjen ylituotanto, luo�oekspansio 

ja sitä kau�a finanssisektorin suhteeton kasvu. 

3.2   Viidennen aallon teknologinen infrastrutktuuri     

         avaa ikkunan kuudenteen aaltoon

Kondratjev-teorian aksiooma perustuu empiiriseen ha-

vaintoon. Seuraavan aallon kehityksen vetureina ovat 

edellisestä aallosta poikkeavat �eteenalat. Murros-
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3.3   Visioita tulevaisuuden teknologisesta 

         kehityksestä

Kehityksen kuudes aalto ja Suomi- hankkeessa tek-

nologian nähdään antavan edellytyksiä ihmiskuntaa 

kohdistuvien merki�ävien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Kondratjev-teorian historiallinen tarkastelu osoi�aa, 

e�ä K-aaltojen murroksessa on aina syntynyt yhteiskun-

nallinen tarve uusille innovaa�oille. Tätä taustaa vasten 

Wilenius ja Kurki ovat esi�äneet arveluita siitä, mitkä 

�eteenalat ovat seuraavan aallon vetureita.

Kuten elämäntapojen muutosta koskevassa luvussa mai-

ni�in, akuu�n finanssikriisin (2008) aikana lisääntynyt 

työ�ömyys on jäänyt teollisuusmaissa selväs� kriisiä 

edeltäny�ä ajanjaksoa korkeammalle tasolle. On vii�ei-

tä siitä, e�ä kyseessä ei ole �lapäinen vaan pysyvä ilmiö. 

Kyseessä olisi siis luonnollinen jatkumo jo 1980-luvulla 

alkaneelle kehitykselle, jolloin yritykset aloi�vat mata-

lan tuo�avuuden työpaikkojen siirtämisen kustannusta-

soltaan halvempiin maihin. Tämän kehityksen seuraavas-

sa vaiheessa tuo�avuu�a pyritään edelleen lisäämään

automa�soimalla kaikki sellaiset työpaikat, joissa kone 

pystyy korvaamaan ihmisen. Koneiden ”hiljaises�” 

suori�ama työ, josta käytetään myös nimitystä ”toinen 

talous” 64 so�i perinteistä työntekoon perustuvaa yh-

teiskunta- ja talousjärjestelmää vastaan. Ensinnäkin on 

selvää, e�ä koneet tulevat massiivises� syrjäy�ämään 

ihmisten työtehtäviä. Toisaalta ei voida ennustaa, min-

kälaiseksi koneiden pyöri�ämä yhteiskunta tulee muo-

dostumaan, ja syntyykö uusia korvaavia työpaikkoja 

enää samalla tavalla kuin aikaisemmin historian mur-

roskohdissa. Kehitys kulkee kuitenkin väistämä�ä koh-

� tehokkaampia tuotannon tapoja, joten luultavas� 

myös tulevaisuuden modulaarirakentamiseen vahvas� 

lii�yviä  automaa�oteknologiaa ja robo�ikkaa voidaan 

pitää varteen ote�avina ehdokkaina seuraavan aallon 

kärki-innovaa�oiksi.

Kuten aikaisemmin tode�in, kuudennen aallon inno-

vaa�ot tulevat suurella todennäköisyydellä perustu-

maan nyt käytössä tai kehi�eillä olevaan teknologiseen 

infrastruktuuriin. Kilpailu kehityksen kärkipaikoista 

seuraavassa aallossa on siis jo käynnissä. Ensisijaises� 

yhteiskunnan sosiaalinen mukautumiskyky tulee mää-

ri�elemään sen, kuinka nopeas� kukin maa tai maan

osa pääsee hyödyntämään kuudennen aallon noste�a. 

Wileniuksen ja Kurjen mukaan Suomi on hyvissä ase-

missa tarkasteltaessa ”toisen talouden” mahdollisuuk-

sia. Väestö on hyvin koulute�ua ja �etoverkot, sekä 

teknologia pitkälle kehi�yneitä. Monilla aloilla, kuten 

peliteollisuudessa, julkisen sektorin palveluissa ja di-

gitalisoinnissa Suomi on kehityksen kärjessä tai lähel-

lä sitä. Myös Nokian synny�ämä teknologiaklusteri ja 

osaaminen ovat yh�ön nopeasta muutosprosessista 

huolima�a edelleen olemassa ja nämä resurssit ovat 

nyt vapautumassa uusien teknologisten innovaa�oiden 

käy�öön. 65

 Teknologia itsessään ei kuitenkaan ole megatrendi vaan 

pikemminkin työkalu, tai alusta niille muutosvoimille, 

jotka tulevat todella vaiku�amaan elämäntapaamme 

tulevaisuudessa. Muutoksen mahdollistaa ihmiskunnan 

kollek�ivinen herääminen yhteiskunnallisiin haasteisiin, 

näistä merki�ävimpinä maini�akoon väestönkasvu, il-

mastonmuutos, ympäristön tuhoutuminen, energiapo-

li�ikka ja resurssien käy�ö, taloudellinen epätasa-arvo, 

demokra�a tai sen toteutuma�omuus sekä muutokset 

yksilön suhteessa yhteisöön.

Teknologinen singularitee� on herä�änyt Yhdysval-

loissa kiinnostusta niin laajas�, e�ä aiheen ympärille 

on globaalien teknologia-alan yritysten toimesta perus-

te�u Singularity-niminen yliopisto Kaliforniaan. Käy-

tännössä yliopistossa tutkitaan tulevaisuuden tekno-

logioita, kuten 3d-tulostamista, älykkäitä �etoverkkoja 

sekä robo�ikkaa. Yliopiston opetusmetodit perustuvat 

oletukseen jatkuvasta ja eksponen�aalisesta tekno-

logian kehityksestä, mikä myöhemmin mahdollistaisi 

ratkaisujen löytämisen kaikkiin yhteiskun�a kohtaaviin 

merki�ävimpiin haasteisiin. 63

Vingen teoriaan perehtynyt ja sen esille nostaneen 

tutkijan Ray Kurzweilin mukaan singularitee� on mah-

dollinen vuonna 2030 62, mu�a hän näkee teknologian 

mahdollisuudet yhteiskunnallisten ongelmien ratkai-

semiseksi huoma�avas� rajoi�uneempina. Tämän kal-

tainen aja�elu perustuu empiiriseen havaintoon siitä, 

e�ä kehitys ei ole koskaan täysin lineaarista. Tulevai-

suudessa muun muassa resurssipula tulee todennäköi-

ses� hidastamaan myös teknologista kehitystä, etenkin 

jos harvinaisten maametallien kysyntä johtaa reurssien 

haalimiseen.

63
Wilenius ym 2012, 52. 64

Wilenius ym 2012, 53. 

65
Wilenius ym 2012, 69. 
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Koska rakentaminen on aina pyrkinyt heijastamaan 

yhteiskunnallisia aa�eita, on luonnollista ajatella, e�ä 

myös rakennusmenetelmät ja arkkitehtuurin tyyli-

suuntaukset nouda�aisivat, ainakin jossakin määrin, 

Kondratjev-aaltoja.  Kuvaajassa 6 on asete�u samalle 

aikajanalle Kondri�effin viisi aaltoa ja arkkitehtuurin 

tyylisuuntaukset valistuksen ajasta läh�en.

toreita sekä lopulta kulutukseen perustuvan elämän-

tavan, kuudennessa aallossa trendi tulee kääntymään 

ja kysyntä kohdistumaan tehokkaampiin lai�eisiin, re-

sursseja säästäviin ratkaisuihin, ekotehokkuuteen ja 

ennen kaikkea yksilön vastuullisiin ratkaisuihin.

Yhteiskun�en siirtyminen koh� ”toista talou�a” on 

mielenkiintoinen mahdollisuuksia avaava kehitys, mut-

ta toisaalta sillä on yhteiskunnallista koheesiota tuhoa-

va vaikutus. Koska kehitys on vain harvoin lineaarista, 

koneiden vallankumouksen heijastevaikutuksia voi-

daan vasta arvioida. Todennäköistä kuitenkin on, e�ä 

murros tulee olemaan vaikutuksiltaan niin laaja, e�ä se 

tulee jossakin määrin muu�amaan elämäntapaamme. 

Ja jos muutos koskee elämäntapojamme se vaiku�aa 

myös asumisen standardeihin.

3.4 Teknologinen kehityksen heijasteet asumiseen

Teknologista kehitystä ja sen vaikutusta asumisen ty-

pologioihin voidaan arvioida kahta kau�a. Ensinnäkin 

on olennaista poh�a kuinka teknologinen kehitys ja yh-

teiskunnallinen murros muu�avat ihmisiä yksilöinä ja 

suhteessa yhteisöön. Arkkiteh�en näkökulmasta

merkitsevää on se miten muutosvoimat tulevat vaikut-

tamaan ihmisten tarpeisiin ja elämäntapaan, koska täl-

lainen paradigman muutos tulee väistämä�ä johtamaan 

myös asuntosuunni�elun standardien päivi�ämiseen. 

Asumisen murrosta arvioitaessa käytössämme ei ole 

juuri muuta vertailupohjaa kuin historiallinen kehitys. 

 

On myös harhaluulo, e�ä uusi tekninen innovaa�o olisi 

aina paras mahdollinen kehityksen veturi. Esimerkiksi vii-

dennen aallon aloi�anut Fordin liukuhihnatekniikka on 

ei�ämä�ä johtanut valtavaan tekniseen harppaukseen, 

mu�a toisaalta ympäristön kannalta tuhoisaan kehityk-

seen. Vielä 1900-luvun alussa, autoteollisuuden o�aes-

sa ensimmäisiä askeliaan, sähkötekniikkaan perustuvat 

moo�orit olivat johtavia innovaa�oita. Mikäli sähkömoot-

toritekniikka olisi autoteollisuudessa edennyt monopoli-

asemaan pol�omoo�oreiden sijaan, ihmiskunnalla olisi 

varmas� vähemmän haasteita kohda�avana kuudennes-

sa aallossa.

Toisaalta on selvää, e�ä tulemme tarvitsemaan myös tek-

nologista kehitystä, sillä sosiaaliset ja ympäristöongelmat 

ovat väestönkasvun paineessa kärjistymässä globaaleik-

si yhteiskunnallisiksi ongelmiksi. Kuudennessa aallossa 

tullaan siis todennäköises� näkemään yhtä suuri tekno-

loginen harppaus kuin viidennessä aallossa, mu�a tällä 

kertaa yhteiskunnallinen kysyntä tulee määri�elemään 

kehityksen suuntaa vielä vaikeas� hahmote�avissa ole-

valla tavalla. Siinä missä viide�ä aaltoa voisi kuvailla 

kokeilujen vuosisadaksi, jolloin ihmiskunta loi valtavaia 

tuotantolaitoksia, tehokkaampia koneita ja moo�o-
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ratkaisut ja uusien materiaalien ja teknologioiden-

soveltaminen. Pohjimmiltaan kyse on arkkitehtuuria 

kau�a historian määritelleestä pyrkimyksestä rakentaa 

kaupungeista laadukkaampia elinympäristöjä niiden 

asukkaille.

Asumisen kehitysnäkymät 2010-2030 – uudet tuote- 

ja palvelukonsep�t - tutkimuksen loppurapor�ssa vi-

sioidaan asumisen tulevaisuu�a heikkojen signaalien 

ja megatrendien kau�a. Tutkijat näkevät muutoksen 

alulle panevana voimana väestön ja elämäntapamuu-

tokset, mikä Kondratjev-teoriankin mukaan synny�ää 

yhteiskunnallisen tarpeen.66 Tarve heijastuu lopulta 

teknologisena kehityksenä, mikä tutkijoiden mukaan 

tulee näy�äytymään �etojärjestelmien levi�äytymise-

nä kaikkialle. Tulevaisuuden asumisessa tämä tarkoit-

taa älykkäämpiä ja toistensa kanssa keskustelevia jär-

jestelmiä, mikä täytyy huomioida myös suunni�elussa 

monimutkaisempina taloteknisinä kokonaisuuksina. 67

ICT:n nähdään kehi�yvän miniatyyrisempaan suun-

taan eli teknologia muokkautuu käy�äjän tarpeisiin, ja 

muu�uu yhä enenevissä määrin mobiiliksi.  Tämänkal-

On huomioitava, e�ä tyylisuuntauksien tarkka ajoitus 

on lähes mahdotonta, sillä niillä harvoin on selvää alku- 

tai päätepiste�ä ja lisäksi eri tyylisuunnat saavat vai-

ku�eita toisistaan. Karkea ajallinen tarkastelu kuitenkin 

osoi�aa, e�ä arkkitehtuurin historia nouda�aa hyvin 

tarkas� Kondratjev-teorian mukaisia yhteiskunnallisen 

kehityksen jaksoja. Tavallises� yksi K-aalto on sisältänyt 

kaksi toisistaan eroavaa tyylisuuntausta. Huomion ar-

voista on, e�ä viides aalto on jo ”täynnä”, sillä 1970-lu-

vulla syntyny�ä lyhyehköä postmodernismin suuntaus-

ta on seurannut niin sano�u neo-modernis�nen vaihe. 

Arkkitehtuurin trendit siis indikoisivat, e�ä kuudes aal-

to on jo alkanut tai alkamassa.

Murroskohdassa syntyy usein toisistaan vastakkaisia 

tyylisuuntauksia. Lopulta yhteiskunnallinen tarve mää-

ri�elee sen, mikä trendeistä on elinkelpoinen seuraa-

vassa aallossa. Näy�ää siltä, e�ä kuudennen aallon 

arkkitehtuuri on jo muodostumassa, sillä viime vuosina 

on ale�u keskustella niin sanotusta neo-futuris�sesta 

tyylisuuntauksesta, joka pohjautuu aa�eeseen parem-

masta tulevaisuudesta. Tyylisuuntauksessa yhdistyvät 

kestävän kehityksen periaa�eet, ee�set suunni�elu-

taisesta teknologisesta kehityksestä on ale�u puhua 

ns. läsnä-älynä (ambient intelligence), sillä teknologi-

nen verkosto ympäröi käy�äjiä kaikkialla, kaiken aikaa. 

Kehitys vie koh� teknologiaa, joka integroituu kulku-

neuvoihin, vaa�eisiin ja jopa ihmiskehoon. 68

3.5   Rakentamismenetelmien kehitys koh� 

         modulaarisia ratkaisuja

Rakennusteollisuuden teknisen kehityksen mahdolli-

suuksia voidaan arvioida myös rakennusmenetelmien 

innovaa�oiden kau�a. Viimeisen sadan vuoden ai-

kajänteellä, kehitystä on pitkälle määritellyt betoni-

rakentamisen innovaa�ot. Vaikka betoni keksi�in jo 

muinaisessa Roomassa, uudelleen sitä ale�in käy�ää 

rakentamisessa vasta semen�n keksimisen jälkeen 

1800-luvulla. Varsinaiseksi valtavirran rakennusmateri-

aaliksi betonirakentaminen kehi�yi 1900-luvulla. 

Betonin käy�ö lii�yy vahvas� arkkitehtuurin tyylisuun-

tauksiin. Kansainvälises� betoni nousi merki�äväksi 

rakennusmateriaaliksi vasta funk�onalismin myötä 

1930-luvulla, eli betonia voidaan pitää yhtenä neljän-

nen Kondratjev-aallon avaininnovaa�oista. Jo ennen 

toista maailmansotaa maailmalla ale�in tutkia ele-

men�tekniikkaa. Suomessa elemen�rakentaminen 

alkoi vasta 1940-50-lukujen vaihteessa.69

Kehityksen viidennessä aallossa, 1970-luvulla, beto-

nirakentaminen joh� asuinrakentamista varten ke-

hite�yyn avoimeen BES-järjestelmään. Järjestelmän 

runkoratkaisu perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin, 

ei-kantaviin sandwich- ulkoseiniin ja välipohjana käy-

te�äviin pitkälaa�oihin. Täyselemen�rakenteinen 

BES-järjestelmään perustuvaa runkotyyppiä kutsutaan 

kirjahyllyrungoksi ja se on asuntorakentamisessa ylei-

ses� käytössä oleva menetelmä tänäkin päivänä.70

Betoni oli rakentamisen merki�ävin innovaa�o neljän-

nessä ja viidennessä aallossa, mikä mahdollis� kaupun-

kien räjähdysmäisen kasvun verra�ain lyhyessä ajassa. 

Elemen�tekniikkaa oli käytännössä ensimmäisiä mas-

satuotantoa hyödyntäviä rakentamisen menetelmiä, 

joten rakennusteollisuudessa työn tuo�avuus saa�in 

noste�ua aivan uudelle tasolle. 

66
Heinonen ym. 2005, 12.

67
Heinonen ym. 2005, 26.

68
Heinonen ym. 2005, 26.

69
Suomen Betoniyhdistys 
Ry. Elemen�rakentamisen 
historia 2009, 1.

70
Suomen Betoniyhdistys 
Ry. Elemen�rakentamisen 
historia 2009, 3.
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On kuitenkin odote�avissa, e�ä kehityksen kuudennes-

sa aallossa luodaan uusia, kevyempiin materiaaleihin 

perustuvia rakennejärjestelmiä, sillä betonirakentami-

sen inkrementaalinen kehitys näy�äisi olevan lähellä 

päätepiste�ään. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, e�ä 

betonin korkea massa rajoi�aa sen jalostamista suu-

remmiksi yksiköiksi tai �laelementeiksi, mikä rakennus-

hankkeissa tarkoi�aa käytännössä suhteellisen suurta 

paikalla rakentamisen osuu�a. Kehityksen suunta vie 

kuitenkin yhä enenevissä määrin koh� tehdasvalmis-

te�uja modulaarisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

laadukkaamman lopputuo�een ja ainakin osi�ain au-

toma�soidun rakennusprosessin.  Uudistuotannossa 

tämä näy�äytyy jo nyt pilo�hankkeina, jotka toteute-

taan �laelemen�einä ilman kantavaa betonirunkoa.

Huolima�a siitä, e�ä uudet rakennusmenetelmät 

suurella todennäköisyydellä valtaavat markkinoita 

kuudennessa aallossa, on vaikea nähdä, e�ä betoni-

rakentaminen muu�uisi täysin merkitykse�ömäksi. 

Elemen�rakentaminen on nykyisin huoma�avas� mai-

ne�aan parempi rakentamisen menetelmä ja betoni on 

puristuslujuudesta johtuen etenkin perustusrakenteis

sa ylivertainen muihin materiaaleihin verra�una. 

Korjausrakentamisen puolella modulaariset ratkaisut 

voivat johtaa mielenkiintoisiin, vanhan ja uuden raken-

teen integraa�oon perustuviin menetelmiin. Luonteen 

omaista tämän kaltaiselle kehitykselle olisivat suunnit-

telustrategiat, jotka hyödyntävät Suomen suhteellisen 

nuorta ja runkoratkaisuiltaan koheren�a rakennus-

kantaa.  Tällaisessa skenaariossa neljännen ja viiden-

nen aallon betonirakentamisen infrastruktuuri muo-

dostaa Kondratjev-teorian mukaisen teollisen pohjan 

kuudennen aallon innovaa�oille. Tulevaisuudessa mie-

lenkiinto saa�aa kohdistua erityises� vanhoihin liike- 

ja toimistorakennuksiin, jotka ovat runkoratkaisujen 

ja sisä�lojen muunneltavuuden osalta huoma�avas� 

joustavampia ja saneeraamiseen helpommin soveltu-

via kuin asuinrakentamisessa yleises� käyte�y, jäykäh-

kö kirjahyllyrunko.

Modulaaristen ratkaisujen hyödyntämistä korjausra-

kentamisessa käsi�elen laajemmin diplomityöni suun-

ni�eluosuudessa.

48 44944494944449499944949499499494494994999
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4.1  Ympäristön muutokset eskaloituvat

        kuudennessa aallossa

Vaurastuminen ja teknologiset innovaa�ot ovat lisän-

neet hyvinvoin�a kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kehitys 

on yleensä tarkoi�anut parempia ihmisoikeuksia, kehit-

tyneempää demokra�aa ja yksilön valinnan vapauden 

kasvua. Ihmiskunnan kehitys on kuitenkin ollut tuhoisaa 

ympäristölle. Luonnonvarojen tuhlaileva ja vastuuton 

hyödyntäminen ovat horju�aneet luonnon herkkää ta-

sapainoa ja herä�äneet yhä kasvavissa määrin huolta 

maapallon kestokyvystä.

Viimeisen 200 vuoden aikana teollistuminen ja väes-

tön räjähdysmäinen kasvu ovat muu�aneet luonnon 

ja ihmisen välistä suhde�a. Ympäristössä tapahtuvat 

muutokset eskaloituvat ja ovat vaarassa muu�ua pe-

ruu�ama�omiksi. Ihmiskunnalla on kuitenkin vielä lä-

hivuosikymmeninä mahdollisuus vaiku�aa siihen, ovat-

ko omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristön 

muutokset peruu�ama�omia.71 

Ekologiset ja resursseja tehokkaammin hyödyntävät rat-

kaisut tulevat näin ollen osoi�autumaan kuudennen 

71
Wilenius ym. 2012, 81.

Kuvassa maanalainen rauniokor�eli Turun  historian ja 
nykytaiteen museossa (Aboa-Vetus & Ars Nova).   
1800-luvulla olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyn-
ne�in uudisrakennusten kellareina ja perustusraken-
teina. 

Kuvan rajapinnassa näkyy keskiaikaisen, �ilimuurauk-
sesta ja luonnonkivistä koostuvan rakennuksen jään-
teet. Yläpuolinen rapa�u osuus on 1800-luvulla valmis-
tuneen rakennuksen fasadi.
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Ihmiskunnan merkit-
tävimmät energialähteet 
eri kehityksen aalloissa 
yhdiste�ynä Kondratjevin 
sykliteoriaan.

Kuvaaja 7. 
Ilvespalo 2014.

1990-luvun lopulla. Väite ei pitänyt paikkaansa ja sen 

vuoski Hubber�n teoria on osoi�autunut kiistanalai-

seksi. Interna�onal Energy Agency:n (IEA) vuonna 

2010 julkaisemasta öljyntuotannon �lastoista, voidaan 

arvioida, e�ä öljyhuippu on saavute�u 2000-luvun lo-

pulla.73 Öljyn kysynnän arvioidaan kuitenkin edelleen 

kasvavan etenkin kehi�yvissä maissa, joten samanai-

kainen tuotannon supistuminen saa�aa johtaa vaka-

viin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Wileniuksen ja Kurjen mukaan öljyvarantojen ehtymi-

nen on ympäristön ja ilmastonmuutoksen näkökulmas-

ta tulevaisuu�a keskeises� määri�elevä avaintekijä ja 

muutoksen katalyy�. He ennustavatkin, e�ä kuuden-

nessa aallossa energiantuotannossa tapahtuu vallan-

kumous, joka käytännössä tulee johtamaan fossiilisten 

pol�oaineiden hylkäämiseen ja niiden korvaamiseen 

uusiutuvilla energiamuodoilla. 73 

Ympäristöongelmat ovat ihmiskunnan merki�ävimpiä 

ja toistaiseksi ratkaisema�omia haasteita, vaikka il-

mastonmuutosta kye�äisiinkin hidastamaan. 

Jo nyt on nähtävissä, e�ä seuraavan 50 vuoden aikana 

elinolosuhteet heikentyvät eri puolilla maapalloa. Il-

maston muutos on viime vuosikymmeninä lisännyt ää-

rimmäisiä sääilmiöitä. Hirmumyrskyt, pitkät hellejaksot 

ja toisaalta rankkasateet tulevat todennäköises� yleis-

tymään ilmaston lämpenemisen takia. Poikkeukselliset 

sääilmiöt eivät ainoastaan ole vahingollisia, vaan saat-

tavat myös vahvistaa ilmastonmuutosta, mikä mahdol-

lises� sysää ekosysteemin pysyvään epätasapainoon.

Tällaisen pelkoa herä�ävän kehityksen estämiseksi on 

keskeisintä säily�ää ilmaston palautumisen reunaeh-

dot, koska uudessa ekologisessa �lassa ihmisen elin-

olosuhteet tulisivat suurella todennäköisyydellä heik-

kenemään.

4.2  Kuudennen aallon keskeiset muutokset kestävän    

        kehityksen näkökulmasta

Vihreämmän tulevaisuuden toteutuminen edelly�ää 

kokonaisvaltaista elämäntapojen muutosta ja yhteis-

kun�en uudelleen järjestäytymistä. Ympäristöteknolo-

gian alalla keskeisin kehityspoten�aali kohdistuu puh-

aallon kehityksen avaintekijöiksi, myös rakentamisessa. 

Viisi edellistä kehityksen aaltoa, 1700-luvun lopulta 

nykypäivään, ovat olleet luonnon tasapainon kannalta 

kestämä�ömiä ja perustuneet energia- ja luonnonva-

roja hyödyntäviin innovaa�oihin.  Nykyisin ihmiskunta 

yli�ää vuosi�ain 50 prosen�lla 72 maapallon resurssien 

luonnollisen uusiutumiskyvyn, minkä seli�ää väestön 

räjähdysmäinen kasvu ja fossiilisten energiavarantojen 

laajami�ainen hyödyntäminen. 

Ensimmäisessä ja toisessa Kondratjev-aallossa energi-

antuotanto perustui kivihiileen, joka mahdollis� teolli-

sen vallankumouksen.

Kolmannessa ja neljännessä aallossa ihmiskunta oival-

si öljyn jalostamisen mahdollisuudet ja teollistuminen 

kiihtyi edelleen.  Viidennessä aallossa on herä�y fos-

siilisten pol�oaineiden hyödyntämisestä johtuviin ym-

päristöongelmiin, ja vaikka energiaa voidaan nykyisin 

tuo�aa myös uusiutuvista energialähteistä, kuten au-

rinko-, tuuli- ja vesivoimasta, öljyn tuotanto on edel-

leen maapallon keskeisin energianlähde ja kiivihiilikin 

on yhä merki�ävässä roolissa.  

Fossiilisten energiavarantojen ehtymisestä on keskus-

teltu jo 1950-luvulta läh�en, jolloin yhdysvaltalainen 

geofyysikko M. King Hubbert kehi� niin sanotun Hub-

ber�n teorian, jossa ennuste�in, e�ä maailmanlaajui-

nen öljyn tuotannon maksimi tulee tapahtumaan 

73
Wilenius ym. 2012, 83.
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Kiina puolestaan varautuu maailmaa uhkaavaan ruo-

kakriisiin vuokraamalla laajoja viljelysmaita Afrikasta. 

Jo�a vakavilta maiden välisiltä konflikteilta ja jopa so-

dilta välty�äisiin, on väl�ämätöntä löytää resurssite-

hokkaampia ratkaisuja.

Kondratjev-teoriaa tarkasteltaessa on huomion arvois-

ta, e�ä raaka-aineiden hintojen nousu on ainoastaan 

viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut ilmiö. 

1900-luvulla hinnat laskivat lähes puoleen, koska raa-

ka-aineiden tuotantoa pysty�in sekä kasva�amaan, 

e�ä tehostamaan kehi�yneen teknologian ansiosta.77

Kuudennessa aallossa �lanne muu�uu jo sen vuok-

si, e�ä maapallon väestö kasvaa useilla miljardeilla. 

Luonnollinen kysynnän nousu ja kehi�yvien maiden 

taloudellinen kasvu, tulevat edelleen lisäämään raaka-

aineiden kysyntää. Tähän kehitykseen ei enää pystytä 

vastaamaan raaka-aineiden tuotantoa tehostamalla. 

Toisaalta raaka-aineiden kallistuminen on verra�ain ly-

hytaikainen ilmiö, joten teollisuus ei ole vielä sopeutu-

nut uuteen ehtyvien raaka-aineiden ajanjaksoon. Kes-

tävä kehitys edelly�ää, e�ä myös teollisuudessa 

tapahtuu energiatehokkaampaan tuotantoon tähtäävä 

rakennemuutos. 

4.3  Rakennusteollisuuden kehitys eko- ja resurssi-

       tehokkuu�a edelly�ävässä yhteiskunnassa

Resurssipula ja toisaalta ympäristössä ja ilmastossa es-

kaloituvat muutokset ajavat ihmiskunnan ympäristöys-

tävällisempiin ratkaisuihin myös ruohonjuuritasolla. 

Ekologisuu�a etsitään ja vaaditaan kaikessa ihmisen 

toiminnassa. Yhteiskunnallinen ilmapiiri suosii kierrä-

tystä, vanhojen ja uusien rakenteiden synergiaa sekä 

älykkäitä ratkaisuja, jotka minimoivat hävikin.  

Kaupunkirakenteen tasolla kestävä kehitys voidaan 

saavu�aa ainoastaan infrastruktuuria �ivistämällä. Ke-

hityksen avaintekijöitä ovat siis keski�yminen ja saa-

vute�avuus. Arkkiteh� Pekka Tynkkynen on esi�änyt 

diplomityössään mielenkiintoisen arvion siitä, e�ä tu-

levaisuuden hyvinvoin� keski�yy kaupunkeihin ja yh-

teiskunnan tärkeimpiä yksiköitä ovat metropolit, eivät 

kansallisval�ot.78 Jos näin tapahtuu, paluu on koh� an-

�ikin Kreikan mallia, jossa yhteiskuntarakenne perus-

taampiin energiamuotoihin. Niin sano�u ”cleantech” 

on ollut nopeimmin kasvava teollisuuden ala viime vuo-

sina.74 Uusiutuvan energian tuotanto vastasi kuitenkin 

vuonna 2010 maailman energiantuotannosta vain noin 

16,7 prosen�a.75 Tulevaisuudessa energiantuotannos-

sa tapahtuva väistämätön raaka-aineen hupeneminen 

pako�aa ihmiskunnan etsimään uusiutuvia ja tehok-

kaampia energiaratkaisuja.

Energiantuotannon ohella kierrätys, raaka-aineiden 

tehokkaampi hyödyntäminen, ravinnon ja veden sään-

nöstely älykkäillä teknologiaan perustuvilla järjestel-

millä, infrastruktuurin halli�u kehi�äminen sekä viime 

kädessä ihmisten muu�uneet asenteet kietoutuvat 

kokonaisuudeksi, jonka varaan tulevaisuuden moderni 

yhteiskuntamalli rakentuu.   On huomion arvoista, e�ä 

väl�ämä�ömät muutokset eivät edellytä elintason las-

kua. Tätä taustaa vasten on odote�avissa, e�ä elämän-

tapojen paradigman muutos etenee kuten aiemminkin 

ihmiskunnan historiassa. Ensin ilmiöt muu�uvat tren-

deiksi, jotka hitaas� omaksutaan yleises� hyväksytyiksi 

tavoiksi, to�umuksiksi ja ilmiöiksi.

Tulevaisuu�a määri�elee keskeises� myös maapallon 

resurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Wilenius ja 

Kurki antavat välirapor�ssa viisi perusteltua sille miksi 

he uskovat, e�ä resurssitehokkuuteen tullaan panosta-

maan merki�äväs� seuraavan 40 vuoden aikana: 76

1.  Vuoden 2000 jälkeen raaka-aineiden hinnat 
      ovat nousseet dramaa�ses�.

2. Maailman keskiluokka tulee kasvamaan 
     1,2 miljardilla ihmisellä vuoteen 2020 mennessä.

3.  Aasian kasvu on lisännyt jo nyt merki�äväs� 
     monien raaka-aineiden kysyntää.

4.  On arvioitu, e�ä 30% kaikesta raaka-aineiden 
      kysynnästä voitaisiin ka�aa tuotanto-
      menetelmiä tehostamalla. Säästöpoten�aali on 
      lähes 3 biljoonia dollareia.

5.  Raaka-aineiden tuotantomenetelmiin on 
      investoitava vuosi�ain biljoona dollaria, jo�a 
      kasvava kysyntä voidaan kohdata.

Huolestu�avina merkkeinä resurssien niukkuudesta 

käyvät val�oiden orastavat, lähes kolonialis�set pyrki-

mykset. Ark�sella alueella on käynnissä maiden välinen 

kilpailu siitä, kenen omistukseen kuuluvat jääpei�een 

alta hyödynne�äväksi vapautuvat raaka-aineet.

74
Wilenius ym. 2012, 83.

75
Wilenius ym. 2012, 84.

76
Wilenius ym. 2012, 86.

77
Wilenius ym. 2012, 89.

78
Tynkkynen, 2011, 43
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Ekologisuus ja luonnon 
tasapaino huomioidaan 
nykyisin asemakaavoituk-
sen tasolla. Helsingin Ara-
bianrannassa pintavedet  
ohjataan luonnonmukaisiin 
puroihin  ja  imeytyskent-
�in.

Etäisyys suunni�elu-
kohteeseen:  1km

Kuva 15. Ilvespalo 2014.

tui itsenäisiin kaupunkival�oihin. Tulevaisuudessa ta-

pahtuvan elämäntapojen muutoksen näkökulmasta 

erityisen mielenkiintoiseksi nousee Tynkkysen näkemys 

globaalissa mi�akaavassa: ”Olemme siirtymässä en�s-

tä enemmän koh� maailmanlaajuista verkostoa, jossa 

elinvoimaisimmat ja parhaiten toimivat, tehokkaimmin 

linki�yneet ja joustavimmat kaupungit menestyvät.” 78

Globaali kaupungistuminen edelly�ää uusia ajatusmal-

leja kaupunkirakenteen kehi�ämiseksi kestävämmällä 

tavalla. Keski�ymistä tulisikin suosia kaikin mahdollisin 

keinoin niin, e�ä kaupunkirakenteen hallitsematon ja 

hajanainen levi�äytyminen saadaan pysäyte�yä.

Rakentamisen sektorilla suuntaus vie koh� energiate-

hokkaampia ratkaisuja. Toistaiseksi kehitys on rajoit-

tunut lämmön talteeno�olai�eiden kehi�ämiseen ja 

rakennuksen vaipan lämmöneristävyyden parantami-

seen, mikä on saavute�u yksinkertaises� eristekerrok-

sia paksuntamalla. Tulevaisuuden moninaiset haasteet 

edelly�ävät kuitenkin huoma�avas� kokonaisvaltai-

sempaa näkemystä ekotehokkuuden saavu�amiseksi. 

Esimerkiksi käy raaka-aineiden hintojen nousu, joka 

tulee todennäköises� johtamaan materiaalien käytön 

op�moin�in rakennustuotannossa. Nykyisten materi-

aalien rinnalle nousee uusia kierrätykseen perustuvia 

tuo�eita ja rakenteita, joihin on integroitu älykästä 

energiankulutusta säätelevää teknologiaa

Rakentamisessa ympäristövaikutukset eivät kuiten-

kaan rajoitu ainoastaan rakennusosien ja -tuo�eiden 

valmistukseen vaan huoma�ava osa päästöistä ta-

pahtuu työmaalla. Monivaiheisen tuotantoprosessin 

takia rakentaminen tuo�aa Suomessa eniten päästöjä 

kaikki teollisuuden alat huomioiden.79 Vähäpäästöistä 

yhteiskuntaa kehite�äessä avaintekijäksi nousevatkin 

ekologisemmat rakennusmenetelmät. Erityises� ra-

kennusvaiheessa tapahtuvia päästöjä olisi mahdollista 

supistaa tuotantoa kehi�ämällä.

4.4  Tulevaisuuden ekologisemmat rakennus-

        menetelmät korjausrakentamisessa

Rakentamisen ympäristöystävällisempi tulevaisuus ja 

sen osa-alueiden kehitysnäkymät näy�äisivät indikoi-

van kokonaisvaltaises� tehokkaampaa rakennuspro-

sessia.  Tällainen kehitys on saavute�avissa ainoastaan 

siirtämällä tuotantoa mahdollisimman ka�avas� teh-

dasolosuhteisiin. Uusimman tutkimus�edon perus-

teella moduulirakentaminen tarjoaa ratkaisumalleja 

tuotannon tehostamiseksi. 79 Menetelmän hyödyt ovat 

todenne�avissa niin maailmalla toteutetuissa uudis-

kohteissa kuin suomalaisissa pilo�hankkeissakin, mut-

ta poten�aali on valtava myös korjausrakentamisessa. 

Rakennuskannan uudistaminen on tähän mennessä pe-

rustunut valtaosin vanhojen rakennusten purkamiseen 

uudistuotannon �eltä. Mikäli halutaan pitää kiinni val-

�oneuvoston vuonna 2009 julkaisemasta 80 prosen�n 

päästövähennystavoi�eesta vuoteen 2050 mennes-

sä78, laajami�ainen purkaminen osoi�autuu tulevai-

suudessa kestämä�ömäksi.

Korjausrakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi on 

viime aikoina etsi�y ympäristöystävällisempiä purkamis-

menetelmiä. Hyvänä esimerkkinä ovat betonielement-

�en kierrä�ämiseen tähtäävät menetelmät, jotka tarjo-

avat vaihtoehtoisia toteutusmalleja ekotehokkaamman

79
Puuinfo, Rakennusmateriaa-
lien hiilijalanjälki, 3.

79
Ko�lainen 2013, 16
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Suunni�eluosuus perustuu viimeksi maini�uun strategi-

aan. 

Korjausrakentamisessa ekotehokkuu�a voidaan saa-

vu�aa siis kahdella tavalla. Ensinnäkin olemassa olevia 

rakennuksia tai rakenteita hyödyntäen, mikä vähentää 

niin purku- kuin uudisrakentamisen tarve�a ja voi par-

haimmillaan nopeu�aa huoma�avas� rakennushanket-

ta. Toisaalta kiinteistöön toteute�ava käy�ötarkoituksen 

muutos tulisi ennen kaikkea pyrkiä ratkaisemaan vanhan 

rakennuksen elinkaarta pidentämällä. Elinkaariaja�elu 

edustaa ympäristövaikutuksiltaan huoma�avas� kestä-

vämpää kehitystä kuin nykyrakentamista leimaava pur-

kamisen ja uudelleenrakentamisen kul�uuri.

rakentamisen edistämiseksi.79 Kestävän kehityksen nä-

kökulmasta lienee kuitenkin kiistatonta, e�ä parhaat 

tulokset saavutetaan purkamisen sijaan vanhaa raken-

nuskantaa hyödyntämällä.

Tämän diplomityön suunni�eluosuuden keskeinen 

lähtökohta perustuu arvioon siitä, e�ä eko- ja resurssi-

tehokkuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa taloudelliset 

kannus�met ja teknologiset ratkaisut johtavat olemas-

sa olevan rakennuskannan monipuoliseen hyödyntä-

miseen. Tulevaisuudessa rakennusten suojeluperusteet 

eivät rajoitu enää yksin arkkitehtonises� vaiku�aviin tai 

muutoin poikkeaviin rakennuksiin, vaan olemassa oleva 

rakennuskanta integroituu tai sulautuu kokonaisvaltai-

semmin osaksi uudistuotantoa. Tulevaisuuden urbaani 

ympäristö näy�äytyy siis monikerroksisena, moni-il-

meisenä ja jopa moniulo�eisena systeeminä, jossa yhä 

kompleksisempia muutosvoimia hallitaan järjestelmiin 

perustuvilla suunni�elustrategioilla.

Korjausrakentaminen voi kuudennessa aallossa uudis-

tua useilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Vanhaa rakennusta 

voidaan laajentaa esivalmistetuilla ja kevytrakenteisilla 

ulkoseiniin tai ka�opintoihin liite�ävillä moduuleilla, 

jolloin voidaan puhua niin sanotusta parasii�ratkai-

susta. Toinen mahdollinen vaihtoehto on konstruoida 

uusi rakennus kokonaan olemassa olevan rakennuksen 

yli, jolloin vanha runko muodostaa valtaosan uuden ra-

kennuksen sisä�loista. Edellä maini�ujen ratkaisumal-

lien yhdistelmä tuo�aa puolestaan menetelmän, jossa 

sisä�lojen modernisoin� perustuu esivalmiste�ujen 

�laelemen�en eli parasii�en integroimiseen raken-

nuksen vanhaan runkoon.  Rakennuksen vaippaa käsi-

tellään perinteisin rakennusmenetelmin.

78
Huuhka 2010.
Kierrätys arkkitehtuurissa.

Yhteiskunnan uudel-
leenorganisoituminen 
etenee vääjämä�ä, mikä 
näy�äytyy olemassa olevan 
rakennuskannan monipuo-
lisena hyödyntämisenä.

Kuvassa vuonna 1933 
rakenne�u Helsingin kau-
pungin vanha teurastamo, 
joka vallataan vaihei�ain 
kaupunkilaisten käy�öön. 
Alue tunnetaan nykyisin  
muun muassa laadukkaan 
lähi- ja luomuruoan tuore-
torina.

Etäisyys Suunni�elu-koh-
teeseen: 100m

Kuva 16. Ilvespalo 2014.
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Diplomityössäni olen tulkinnut yhteiskunnan muutosvoi-

mia ja niiden vaikutusta rakentamiseen kahdella tasolla. 

Kondratjev-teoriaan pohjautuva teoree�nen taso on laa-

ja ja koko länsimaista yhteiskuntaa luotaava. Konkree�-

sella tasolla vaikutukset rakentamiseen havainnollistuvat 

suunni�eluosuudessa, jossa esi�elen yhden tavan to-

teu�aa kuudennen aallon tarpeisiin vastaavaa korjausra-

kentamista. 

Viereisen sivun kuvaaja kokoaa diplomityön teoriaosuut-

ta. Yhteiskun�en kompleksiset mekanismit näy�ävät sa-

turoituvan samanaikaises� noin kaksi kertaa vuosisadas-

sa – säännönmukaisuudella, jota ei voi pitää ainoastaan 

sa�umanvaraisena ilmiönä. Syklien käännepisteitä yh-

distää lähes iden�ses� toistuva murroksen dynamiikka. 

Vanha kehityksen aalto pää�yy poikkeukse�a talouden 

ajautumiseen vakavaan kriisiin. Kriisi generoi tarpeen 

uusille innovaa�oille ja teknologioille, jotka palau�avat 

talouden epätasapaino�lasta ja joiden varaan seuraavan 

aallon uusi elämäntapojen paradigma rakentuu. 

JOHTOPÄÄTÖKSET Historialliseen aineistoon pohjautuen voidaan ole�aa, 

e�ä elämme parhaillaan viidennen ja kuudennen aallon 

murrosta. Syklien toistuva ajallinen kesto tukee oletusta. 

Murroskohdassa yhteiskunta tulee muu�umaan rajus� 

suhteellisen lyhyellä aikavälillä, sillä uusien innovaa�oiden 

ja näkemysten läpimurto toteutuu sykliteorian mukaan 

vasta kriisin myötä pakon edessä. 

Rakentamisen ja arkkitehtuurin kehitys näy�äisi tukevan 

Kondratjevin aaltomaisen kehityksen mallia. Neo-moder-

nismista ollaan siirtymässä koh� seuraavaa tyylisuntaa 

jonka voidaan ole�aa perustuvan jo vuosikymmeniä pin-

nalla olleisiin kestävämpää kehitystä edustaviin suunni�e-

luaa�eisiin. Rakentamista tulevat määri�elemään myös 

muutokset elämäntavoissa, taloudelliset raunaehdot ja 

uusien teknologisten innovaa�oiden mahdollisuudet.

Näen rakentamisen merki�ävinä uudistajina maailmalla 

yleistyneet ja Suomessa pilo�hankkeissa toteutetut mo-

dulaariset rakennusmenetelmät.  Suunni�eluosuudessa 

uudisrakentamisessa käyte�yjä modulaarirakentamisen 

menetelmiä sovelletaan nyt myös korjausrakentamiseen. 

Diplomityössä käsitellyt 
yhteiskuntamekanismit 
yhdiste�ynä Kondratjevin 
sykliteorian ajalliseen 
horison�in.

Kuvaaja 8. Ilvespalo 2014.

60 61



* Jatkossa diplomityön piirustuksissa ja selosteissa käytetään ensimmäisestä     
   rakennusvaiheesta nimitystä: rakennuksen vanha puoli. 
   Laajennuksesta käytetään nimitystä: rakennuksen uusi puoli.

5
SUUNNITTELU

sella ei ollut suojeluarvoa, Helsingin kaupunki näki purka-

misen perustelluksi. Samassa yhteydessä hae�in raken-

nuslupaa 6-kerroksiselle, Asunto Oy Helsingin Linnunrata 

nimiselle asuinkerrostalolle. Molemmat luvat myönnet-

�in ja vanhan toimistorakennuksen purkutöihin ryhdy�in 

vuonna 2013. Samana vuonna aloite�in uudiskohteen 

rakentaminen ja sen on määrä valmistua vuonna 2014.

Vanha rakennus oli arkkitehtonises� ja rakenteellises� ta-

vanomainen suomalainen toimistorakennus, joka käsi� 

molemmat liike- ja toimistorakennuksissa yleises� käy-

tetyt runkoratkaisut. Rakennuksen vanha puoli oli toteu-

te�u kantavilla julkisivuilla.  Välipohjat oli paikallavale�u. 

Uuden puolen runkoratkaisu perustui puolestaan pilari-

laa�a-järjestelmään. Molemmat rakennejärjestelmät 

ovat joustavia ja sallivat laajat sisä�lojen muutokset. 

Julkisivut olivat pääosin elemen�rakenteisia lukuun o�a-

ma�a uuden osan �iliverhoilua, joka oli muura�u paikan 

päällä. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsivat 

muusta massasta poikkeavat, kevytrakenteiset hissien 

konehuoneet sekä teknisiä �loja. Rakennus oli tasaka�oi-

nen. 

5A Suunni�elukohteen kuvaus

Suunni�eluosuus käsi�elee 1980- luvulla rakenne�ua 

ja myöhemmin 1990-luvulla laajenne�ua toimisto-/ la-

boratoriorakennusta, joka sijaitsi Helsingin Hermannissa 

katuosoi�eessa Eläinlääkärinkatu 7. Kohteen   ensim-

mäisen rakennusvaiheen arkkiteh�suunni�elusta vastasi 

Arkkitehtuuritoimisto Gunnar Kolinen Oy. Laajennuksen 

arkkiteh�suunni�elun on laa�nut Engel Suunni�elupal-

velu Oy.(* Kohde rakenne�in alun perin Helsingin yli-

opiston eläinlääke�eteelliseksi laboratorioksi, mu�a toi-

mintojen siirry�yä Kumpulaan rakennus jäi vaille käy�öä. 

Kiinteistön omistaneen Senaa�-kiinteistön aloi�eesta 

ryhdy�in asemakaavamuutokseen, jossa lähde�in siitä, 

e�ä rakennus säilytetään. Helsingin kaupunkisuunni�e-

luvirasto laa� asemakaavaa havainnollistavat viitesuun-

nitelmat, joissa ehdote�in rakennuksen saneeraamista 

asunnoiksi perinteisin rakennusmenetelmin. 

Myöhemmin kiinteistön ostaneen rakennusyh�ö YIT:n 

toimesta laadi�in tarkemmat laskelmat, jotka osoi�vat, 

e�ä rakentamisen saneeraaminen ei ole kanna�avaa.  

Tämän vuoksi YIT haki purkulupaa, ja koska rakennuk-
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Suunni�elukohteeksi vali�u 
laboratorio-/toimistorakennus
kuva�una Eläinlääkärinkadulta.

Kuva A. Aki Foto Oy 2012.
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5B  Lähiympäristö

Suunni�elukohde sijaitsee Hermannissa Helsingin itäi-

sessä kantakaupungissa. Ton�n pohjoispuolella sijaitsee 

Helsingin vankila. Rakennuksen ja vankila-alueen väliin 

jää vehreä luonnon�lassa oleva puistomainen alue.

Muissa ilmansuunnissa kohde�a ympäröi moderni asuin-

kerrostaloalue, joka on vielä osi�ain rakenteilla. Helsin-

gin kaupunkisuunni�eluviraston esi�eessä kehi�yvää 

alue�a luonnehditaan seuraavas�: ”Etelä-Hermanni on 

uusi noin 2000 asukkaan kaupunginosa Helsingin itäises-

sä kantakaupungissa Etelä-Hermannissa korkeatasoinen 

arkkitehtuuri ja design yhdistyvät poikkeukselliseen kult-

tuuri- ja rakennushistorialliseen kerroksellisuuteen.” 80

Etelä-Hermanni sijaitsee liikenneyhteyksiltään ja saa-

vute�avuudeltaan erinomaisella paikalla. Lähin met-

roasema ja rai�o�epysäkki sijaitsevat kavelymatkan 

etäisyydellä. Autopaikoitus  uusille asuntoyh�öille ja 

ton�lle rakenteilla olevalle uudiskohteelle on osoite�u 

yhteiskäytössä olevaan maanalaiseen pysäköin�halliin 

sekä erilliseen LPA-kor�eeliin. Tämän vuoksi suunni�e-

luosuudessa ei  ole tehty autopaikkaselvitystä. 

5C Suunnitelman laajuus verra�una ton�lla 

      rakenteilla olevaan asuinkerrostaloon

Asunto Oy Helsingin Linnunrata

Ton�lle on diplomityötä kirjoite�aessa rakenteilla 

Asunto Oy Helsingin Linnunrata-niminen kerrostalo, 

jonka pääsuunni�elusta vastaa arkkitehdit Hannun-

kari & Mäkipaja Oy. Rakennus on tyylikäs ja edustaa 

modernia arkkitehtuuria. Suhteellisen pelkiste�y, 

paikallamuuraamalla verho�u päämassa muodostaa 

monolii�n. Ylin kerros poikkeaa peruskerroksista muo-

donannoltaan ja materiaalivalinnoiltaan, mikä antaa 

rakennukselle dynaamisen karaktäärin.

Rakennuksen �lallinen suunni�elu perustuu kahteen 

erilliseen porraskäytävään eli niin sano�uun lamelli-

ratkaisuun. Asunnot aukeavat pääasiassa kahteen 

ilmansuuntaan; etelään ja pohjoiseen. Valtaosassa 

asunnoista on laaja, polveilevas� muotoiltu parveke. 

Pienemmissä asunnoissa yhteys ulko�laan on järjestet-

ty ranskalaisilla parvekkeilla.

  Suunni�elukohde

ETELÄÄN

POHJOISEEN  ELÄINLÄÄKÄRINKADULLE
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As. Oy Helsingin Linnunrata,
Värilliset Julkisivut.

Kuva C. 
Arkkitehdit Hannunkari &
Mäkipaja Oy 2013.

Ote Etelä-Hermannin 
Havainnekuvasta.
Kuva B. Helsingin kaupunki-
suunni�eluvirasto 2012.

80

Esite,
Etelä-Hermannin
kävelykierros

Helsingin Kaupunkisuunni�e-
luvirasto 2012.



Kohteen erikoispiirteenä maini�akoon niin sanot-

tu miniko�-konsep�, joka käytännössä ilmenee n. 

25-30h-m2-kokoisten asuntojen suhteellisen suurena 

määränä asuntojakaumassa. 

Rakennus on pohjapinta-alaltaan  hyvin lähellä vanhaa 

5-kerroksista laboratoriorakennusta. Volyymi on jonkin 

verran suurempi kerrosluvun ollessa kuusi. Vanhan ra-

kennuksen purkutöistä johtuvien kustannusten vuoksi 

on luonnollista, e�ä uudisrakennuksen rakennusoikeut-

ta on noste�u asemakaavamuutoksessa.

  

Laajuusvertailu

Rakennuksen säily�ämistä arvioitaessa keskeiseksi nou-

sevat taloudelliset reunaehdot, jotka valite�avan usein 

johtavat vanhan rakennuksen purkamiseen. Nykyisten 

saneerausmenetelmien pui�eissa kustannusrakenne 

on muodostunut haastavaksi. Kuude�a aaltoa määrit-

telee resurssitehokkuus kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 

Taloudellisten reunaehtojen merkitys tulee siis kaikella 

todennäköisyydellä edelleen kasvamaan. Vanhojen ra-

kennusten säily�ämiseksi on näin ollen väl�ämätöntä 

löytää tehokkuu�a, joka on verra�avissa uudistuotan-

non volyymiin. 

Diplomityön suunni�eluosuudessa kerrosalaa on kas-

vate�u moduulirakenteisella lisäkerroksella, minkä 

johdosta vanhan rakennuksen kerrosluku nousee niin 

ikään kuuteen. Rakennuksen koro�amisen ansiosta 

suunni�elussa on päästy asuntojen lukumäärän ja huo-

neistoalan osalta hyvin lähelle As. Oy Helsingin Linnun-

radan laajuu�a. Kuvaajassa A. on esite�y  laajuus�edot 

rinnakkain vertailun helpo�amiseksi.

DIPLOMITYÖN SUUNNITELMA: 
 
 
as. tyyppi m² kpl 
 
1h+kt 25.0 5 
1h+kt 28.0 8 
1h+kt 30.0 4 
1h+kt 35.0 4 
 
1-2h+kt 36.0 2 
1/1-2h+kt 41.0 2 
1-2h+kt 44.0 4 
1-2h+kt 49.0 2 
1-2h+kt 50.0 4 
 
2-3h+kt 55.0 3 
2h+kt 57.0 2 
2h+kt 63.0 1 
2-3h+kt 67.0 1 
2-3h+kt 70.0 4 
3h+kt+s 70.0 1 
3h+kt+s 72.0 2 
2-3h+kt+s 73.0 3 
 
4h+kt+s 75.0 2 
4h+kt+s 80.0 1 
4h+kt+s 82.0 2 
4h+kt+s 94.0 1 
4h+kt+s 100 2 
  
5h+kt+s 114 1 
5h+kt+s 120 1 
Yht. 3331 m² 62 as.  
keski.pa.  54 m²  
 
1h  34% 
1-2h 21% 
2-3h 28% 
3-4h 11% 
4-5h 3% 

AS OY HELSINGIN LINNUNRATA: 
(Rakenteilla) 
 
 
as. tyyppi m² kpl 
 
1h+kt  26,5   8 

 
2h+kt  35,5  7 
2h+kt  38,0  1  
2h+kt 45,0  1  
2h+kt  47,0   1 

 
2h+kt+s  50,0   8 
2h+kt+s 50,5  2 
2h+kt+s 58,0   1 
2h+kt+s 59,5   1  
2h+kt+s  62,0   9  
2h+kt+s  62,5   1  

 
3h+kt  72,5  4  
3h+kt+s  72,5  4  
3h+kt+s  98,5  1  

 
3(4)h+kt+s 90,0  3  
3(4)h+kt+s 90,5   2  

 
4h+kt+s  92,0  2  
4h+kt+s  93,5   3  
4h+kt+s  106   1  
4h+kt+s  112,5   1  
yhteensä  3642 m² 61 as.              
keski pa.  60 m² 
 
 
 
 
1h 13% 
2h 54% 
3h 15% 
4h 20%  
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Kuva D. Virtual Design Oy.
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Ilvespalo 2014.



* Käsi�eet �laelemen� ja moduuli ymmärretään samana asiana.

5D. Tiivistelmä suunni�eluperiaa�eista

Suunni�eluratkaisu perustuu rakennuksen kehi�ämi-

seen neljällä tasolla; (1) vanhan runkoratkaisun ja vai-

pan hyödyntäminen sekä kevyiden rakenteiden purka-

minen, (2) esivalmiste�ujen �laelemen�en lii�äminen 

vanhaan runkoon, (3) rakennuksen koro�aminen vesi-

katolle asenne�avilla lisäkerrosmoduuleilla, (4) vanhan 

vaipan ummistaminen ja siihen liite�ävät ulkopuoliset 

moduulirakenteet.

Teknologinen ja taloudellinen poten�aali

Rakennusalan uusimman tutkimus�edon perusteella on 

kiista�a todenne�avissa, e�ä tehdasvalmistukseen pe-

rustuvat modulaariset rakennusmenetelmät tarjoavat 

monia hyötyjä perinteiseen rakennustapaan verra�u-

na.81,82 Tehtaassa tapahtuva nopea ja toiste�avuuteen 

perustuva valmistusprosessi kuitenkin edelly�ää, e�ä 

moduulit suunnitellaan huolellises�. Tulevaisuudessa 

arkkiteh�en tehtäväken�ä tulee edelleen laajenemaan.

 

Diplomityön suunni�eluosuus perustuu tehdasvalmis-

tuksen op�moin�in. Peruskerrosten �laelemen�t(*, li-

säkerrokset, uudet hissikuilut ja parvekkeet on ratkaistu 

esivalmiste�uina moduuleina, jolloin rakennuskohteen 

purkutyöt ja tehdasolosuhteissa tapahtuva rakennus-

osien valmistus on mahdollista suori�aa samanaikai-

ses�.  Purkamisen ja rakentamisen hierarkinen aika-

taulutus antaa valmiudet myös työmaan selkeämpään 

organisoin�in.

Vanhaan runkoon liite�ynä moduulit muodostavat 

kokonaisuudessa teknisen �hentymän. Sisä�lojen mo-

dernisoin� kohdennetus� vähentää työmaalla suoritet-

tavia asennustöitä ja parantaa teknistä laatua. Asunto-

jen varustelu voidaan toteu�aa yksilöllises� asukkaan 

tarpeet huomioiden.

Eko- ja resurssitehokkuus lähtökohtana

Suunni�elun tulevaisuu�a arvioitaessa keskiössä ovat 

kestävän kehityksen reunaehdot, joiden pui�eisiin ra-

kennusteollisuuden tulee väistämä�ä sopeutua. Eko-

tehokkuuden osalta suunnitelman tärkein ratkaisu on 

yksinkertaises� säily�ää vanha rakennus ja saneerata 

se vastaamaan nykyisiä lämmöneristysvaa�muksia. 

Muunneltavuus elämäntapojen muutoksessa

Elämäntapojen muutos tulee näy�äytymään kysyntä-

nä, joka kohdistuu yksilöllises� kustomoituihin asuntoi-

hin. Oleellista on kehi�ää muunneltavia asuntoja, jotka 

vastaavat moninaisiin tarpeisiin. Tehtaassa tapahtuva 

tuotanto mahdollistaa asukaslähtöisen suunni�elun, 

koska variaa�ot ja muutokset ovat hallitumpia paikalla

 

rakentamiseen verra�una. Moduuleihin on mahdollista 

integroida vaa�via teknisiä järjestelmiä sekä siirre�äviä 

ja käänneltäviä väliseiniä, joiden asennuksessa voidaan 

saavu�aa tehtaalla tapahtuvassa valmistusprosessissa 

teknises� parempi laatu kuin työmaaolosuhteissa. 

Diplomityössä esitetyssä suunnitelmassa asuntojen 

muunneltaavuus perustuu pääosin moduuleihin integ-

roituihin käänne�äviin väliseiniin, jotka mahdollistavat 

�lojen muunneltavuuden erilaisissa elämän�lanteissa.
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82
Sorri 2013, 60-61, 95.



5E. Rakennuksen purkutoimenpiteet*

Rakennuksen vaipan aukotuksen ja ullakolla sijaitsevi-
en teknisten �lojen purkamisen päämääränä on val-
mistella vanha runko tehdasvalmisteisten �laelement-
�en alustaksi. 

Ullakkokerroksen purkutöissä voidaan käy�ää purku-
robo�a. Julkisivujen betonielemen�en aukotus to-
teutetaan  �man�sahaamalla.

Julkisivujen aukotuksen periaa�edetaljit 1-3 on esitet-
ty sivuilla 74-75.

Piirustukset 1 - 4:

Rakennuksen julkisivuihin 
tehtävät aukotukset ja 
rakennusosien purkaminen.

Piirustus 4

Piirustus 3

Piirustus 2

Piirustus  1

*
Piirustusten 1-5 ja detaljien 
1-5 pohjamateriaalina on 
käyte�y Helsingin rakennus-
valvontaviraston arkistoon 
tallenne�uja arkkiteh�- ja 
rakennesuunnitelmia.

h�ps://asion�.hel.fi/arska/
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Sisä�lojen suunni�eluratkaisu perustuu esivalmistet-

tujen �laelemen�en kokonaisvaltaiseen hyödyntämi-

seen.  Moduulien liiku�aminen vaipan sisäpuolella, liit-

täminen vanhaan runkoon ja talotekniset asennustyöt 

on tehdävä erityisen huolellises�. Laadukas lopputulos 

edelly�ää kaikkien ei-kantavien seinien ja rakenteiden 

purkamista. Rakennuksen vanhan puolen porrastornin 

ulkonema, porrastasanteet ja -syöksyt puretaan tar-

pee�omina.

Kantavat seinälinjat sijaitsevat rakennuksen molem-

missa päädyissä, vanhan ja uuden osan nivelkohdassa 

sekä porrashuoneiden yhteydessä. Vanhalla puolella 

moduulilinjalla 2 sijaitsee lisäksi kantava, rakennuksen 

pituussuuntainen väliseinälinja. Kantavat seinälinjat 

säilytetään kokonaisuudessaan niin, e�ä vältytään vaa-

�vilta kuormien siirtymärakenteilta.

Väli- ja yläpohjan aukotus on esite�y sivuilla 78 piirus-

tuksessa 6.

Piirustus 5:

Sisäpuoliset purkutoimen-
piteet.

RAKENNUKSEN VANHA PUOLI

RAKENNUKSEN UUSI PUOLI

72 73
Piirustus  5



74 75

Detaljit 1-3:

Julkisivujen aukotus.



76 77

Detaljit 4-5:

Porrastornin purkaminen
Vesikaton purkutoimenpiteet



Piirustuksessa on esite�y modu-
laarisen menetelmän kannalta 
oleelliset reiät. Halkaisialtaan alle 
500mm reiät on jäte�y huomio-
ima�a.

5F Modulaarisen rakennusmenetelmän kuvaus

Suunnitelmassa esitetyn modulaarisen menetelmän  

rakennusprosessi voidaan jakaa karkeas� kahteen vai-

heeseen; tehtaalla tapahtuvaan moduulien valmistami-

seen ja työmaalla tehtäviin asennus- ja liitostöihin. Pro-

sessin merki�ävin lisäarvo syntyy tehdasolosuhteissa.

Rakennuskohteessa tehdään purkutoimenpiteet, ra-

kenteiden aukotus ja moduulien asennusvaraukset, 

jonka jälkeen moduulit kuljetetaan työmaalle tarkoi-

tuksenmukaisessa järjestyksessä. Rakennukseen on 

purkutöiden yhteydessä asenne�u seinäelemen�eihin 

tukeutuva ja kiskoilla liikkuva nos�n, jonka avulla mo-

duulit siirretään hallitus� kerroksissa olevien aukkojen 

kohdalle ja lopulta vaipan sisäpuolelle. Moduulit liiku-

tetaan paikoilleen kauko-ohja�avilla siir�millä tai tru-

keilla. Ennen siirtämistä on varmistu�ava siitä, e�ä vä-

lipohjiin ei kohdistu liian voimakasta resonanssi-ilmiötä 

niin, e�ä kantavat rakenteet vaurioituisivat. 

Lisäkerrosmoduulit voidaan nostaa suoraan yläpohjan 

päälle puominostureilla.

Seuraavaksi moduulit integroidaan osaksi vanhaa raken-

nusta. Sisäpuolella tehdään moduulien seinärakenteiden 

tuplaus, moduuleja yhdistävät kevyet väliseinät, vanhan 

la�atason korotus, ikkunoiden ja ovien asennustyöt, ta-

lotekniset asennukset sekä viimeistely. 

Ulkopuolella käsitellään vanha julkisivupinta ja lisäker-

rosmoduulit eristerappausmenetelmällä. Rappaus teh-

dään sauma�omas� niin, e�ä lisäkerros ei erotu muusta 

rakennusvolyymistä kuin ulokkeen osalta. Viimeisessä 

vaiheessa asennetaan parvekemoduulit ja muut ulko-

puoliset rakenteet.

Piirustus 6:
Väli- ja yläpohjan aukotus.

Kuvaaja B. 

Suunnitelmassa
sovelletun modulaarisen 
saneerausmenetelmän 
rakennusvaiheet pääpiir-
tei�äin.
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5G. Sisä�lojen kehi�äminen moduuliratkaisuilla

Peruskerrosten modernisoin� on ratkaistu runkoon lii-

te�ävillä esivalmistetuilla �laelementeillä, jotka käsit-

tävät asuntojen teknises� vaa�vimmat �lat; pesuhuo-

neet, kei�öt ja muunneltavan �laelemen�n. 

Tilasuunni�elu perustuu moduulien op�maaliseen si-

joi�eluun. Valitussa strategiassa moduulien suunni�e-

lun ohella yhtä oleelliseksi muodostuvat niiden väli�-

lat. Kokonaisuus on näin ollen vanhan rungon ja uusien 

moduulien muodostama �lallinen sarja, joka voidaan 

käsi�ää myös fraktaaliseksi järjestelmäksi. Synergia ja 

mi�akaavallinen hierarkia rakentuu järjestelmässä seu-

raavas�: (a) vanha runko - kerrosten eriytymisen taso, 

(b) muunneltavat �laelemen�t - huoneistojen eriyty-

misen taso (c) pesuhuone ja kei�ömoduulit - huoneis-

ton toiminnallisen eriytymisen taso. Piirustuksessa 7 

on havainnolliste�u suunni�elustrategiaa.

Suunnitelmassa ehdotetut modulaariset ratkaisut pe-

rustuvat käytössä olevaan teolliseen infrastruktuurin.

Suomessa on useita �laelemen�eihin erikoistuneita 

yrityksiä, joilla on tehtaat ja menetelmät peruskerros-

ten �laelemen�en valmistamiseksi. 

Rakenneratkaisujen ja talotekniikan periaa�eet

Moduulien lii�äminen vanhaan runkoon ja moduuleja 

yhdistävien väliseinien rakennustyöt tapahtuvat työ-

maaolosuhteissa. Sivulla 84 detaljissa 6b on esite�y 

rakenteelliset lii�ymät. Moduulien runko tuplataan 

työmaalla, jolloin saavutetaan palo- ja ääniteknises� 

nykymääräysten mukaiset seinärakenteet.83 Moduu-

lirungon ja työmaalla tehtävän tuplauksen väliin jäte-

tään väli�la ääniteknisistä syistä johtuen.

Talotekniset runko- ja nousulinjat voidaan sijoi�aa ra-

kennusken keskilinjalla sijaitseviin vanhoihin ilmastoin-

�kanaviin. Asuntokohtaiset tekniset järjestelmät (LVI, 

S) on integroitu moduuleihin.  

Ilmanvaihtojärjestelmäksi on ehdote�u keskite�yä jär-

jestelmää, joka hyödyntää kellarissa sijaitsevaa vanhaa 

IV-konehuone�a. Ilmanvaihto voidaan vaihtoehtoises� 

toteutu�aa asuntokohtaisilla lämmöntalteeno�olait-

teilla.Piirustus 7:
Peruskerrosten 
pohjapiirustusote

83.
Suomen rakennusmääräys-
kokoelma C1. 

c c c

b
b
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Detalji 6

Peruskerroksen rakenteellinen 
periaate.

82 83



Detaljit 6a-6c:

Peruskerrosten työvaihei-
den periaate ja moduulien 
lii�ymärakenteet vanhaan 
runkoon.

84 85



5H. Rakennuksen laajentaminen lisäkerrosmoduuleilla

Yläpohjaan on mahdollista lii�ää tehdasolosuhteissa 

valmiste�uja lisäkerrosmoduuleja (Piirustus 8), joita 

Suomessa on ehdi�y kokeilla pilo�hankkeissa. Me-

netelmällä voidaan lisätä huoma�avas� rakennuksen 

tehokkuu�a ja nostaa sen kerrosluku kuuteen. Suun-

nitelmassa lisäkerrosmoduulit laajentavat viidennen 

kerroksen asunnot kaksi-kerroksisiksi. Tasoero on rat-

kaistu asuntojen sisäisillä portailla, jolloin saavutetaan 

tehokas kokonaisratkaisu, koska yhteiskäytössä olevia 

porrashuoneita ja –käytäviä ei tarvitse ulo�aa ylimpään 

kerrokseen. Lisäkerrosmoduulien yhteyteen sijoi�uvat 

talosaunat rakennuksen molemmissa päädyissä on eh-

dote�u rakenne�aviksi paikanpäällä.

Lisäkerrosmoduulien märkä�lat on sijoite�u rakennuk-

sen keskilinjalle. Moduulien alapuolella, viidennessä 

kerroksessa, sijaitsee porrashuone keskikäytävineen, jo-

ten viemärilnjat voidaan lii�ää vanhoihin ilmastoin�kui-

luihin väl�äen pitkät vaakasuuntaiset viemärisiirrot.

Suomessa on osaamista ja �etotaitoa lisäkerrosmo-

duuleista. Esimerkiksi Helsingin Myllypurossa sijaitse-

van Asunto Osakeyh�ö Alakiven�e 3- nimisessä yh�ös-

sä päädy�in koro�amaan vanhaa rakennusta Neapo 

Oy:n teräskennoinnovaa�oon perustuvalla moduuli-

ratkaisulla. 

Hissikuilu- ja parvekemoduulien tehdasvalmistus on 

myös vakiintunut osaksi Suomalaista rakennuskäytän-

töä.

Piirustus 8:
Lisäkerroksen 
pohjapiirustusote
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Detalji 7

Lisäkerroksen rakenteellinen 
periaate.

88 89



Detaljit 7a-7c:

Lisäkerroksen työvaihei-
den periaate ja lii�ymä-
rakenteet.

90 91



5I. Asuntojen muuntojoustavuus

Tulevaisuudessa yksilöllisyys tulee korostumaan ja elä-

mäntapojen kirjo laajenemaan. Asuntosuunni�elun nä-

kökulmasta oleellista on tarjota nykyistä joustavampia 

ja muunneltavampia pohjaratkaisuja. Vanhaan runkoon 

liite�ävät �laelemen�t tarjoavat muu�uvassa suunnit-

teluympäristössä mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mo-

duuleihin voidaan muun muassa integroida siirre�äviä 

ja käänne�äviä väliseinä, jotka mahdollistavat asunto-

jen muunneltavuuden erilaisissa elämän�lanteissa. 

 

Demografiset muutokset tulevat olemaan kuudennen 

aallon merki�ävin muutosvoima. On todennäköistä, 

e�ä ikääntyvien  toimintakyvyn tukemisessa lähiomais-

ten rooli tulee kasvamaan. Suunni�elussa muutos on 

huomioitu kahteen ylimpään kerrokseen sijoi�uvissa 

4-5h-asunnoissa, joiden pohjaratkaisut on esite�y pii-

rustuksissa 18-19. Yläpohjaan liite�ävät lisäkerrosmo-

duulit laajentavat viidennen kerroksen asunnot kahteen 

tasoon. Yläkerta voi toimia omaishoitajan tai perheen 

asuntona. Alakerran naapurihuoneisto  on pieni yksiö, 

joka voi puolestaan toimia ikääntyvän  asuntona.

Sosiaalinen kohtaaminen voidaan mahdollistaa yhdis-

tämällä asunnot toisiinsa ja järjestämällä kaksitasoisen 

asunnon alakertaan yhteinen oleskelu- tai ruokailu�la. 

Piirustuksissa 9-14 on esite�y suunni�elukohteen ker-

rospohjat. 

Piirustuksissa 15-20 on puolestaan esite�y yksityiskoh-

taisemmat huoneistopohjat ja niiden varioin�mahdol-

lisuudet.

Piirustus 9.

KELLARIKERROS

POHJAKERROS
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Piirustus 10.

94 95



Piirustus 11.
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Piirustus 12.
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Piirustus 13.
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Piirustus 14.
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Piirustus 15.

HUONEISTOTYYPIT - 1H          1:100
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Piirustus 16.

HUONEISTOTYYPIT - 2H          1:100
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HUONEISTOTYYPIT - 3H          1:100

Piirustus 17

108 109



HUONEISTOTYYPIT - 4H          1:100

Piirustus 18.
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HUONEISTOTYYPIT - 4H          1:100

Piirustus 19.
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Piirustus 20.

HUONEISTOTYYPIT - 4H          1:100
114 115



5J. Julkisivuratkaisut

Julkisivujen käsi�elyssä on vali�u teknises-

� ja ekologises� suositeltava ratkaisu, joten 

rakennuksen lämmöneristävyy�ä ehdote-

taan paranne�avaksi ulkopuolisella eriste-

rappauksella. Menetelmällä saavutetaan 

arkkitehtonises� kiinteä rakennusvolyymi, 

koska niin lisäkerrosmoduulit, vanhassa jul-

kisivussa  olevat 200-300mm porrastukset, 

kuin ikkuna-aukkojen umpiosatkin integroi-

tuvat yhtenäiseksi julkisivupinnaksi. Valitun 

pinnoitusmenetelmän vuoksi rakennuksen 

uuden puolen paikallamuuraus on puret-

Uusissa rakennusosissa, niin peruskerrosten moduu-

leissa, lisäkerrosmoduuleissa ja julkisivuihin liite�ä-

vissä kevytrakenteisissa parvekkeissa on suositeltavaa 

käy�ää mahdollisimman ka�avas� puupohjaisia raken-

nusmateriaaleja. Puun käy�ö on ekologises� perustel-

tua, koska sen hiilijalanjälki on pieni ja ekologiset sekä 

kansalliset hyödyt paikallises� tuote�avana materiaali-

na kiista�omat.

Rakennuksen uuden osan pure�ava julkisivumuuraus on 

ehdote�u kierräte�äväksi Eläinlääkärinkatuun rajautu-

vissa muurirakenteissa. 

tava, koska sen taustalla oleva tuuletusrako 

mitätöisi lisälämmöneristyksestä saatavat 

hyödyt. 

Vaihtoehtoises� julkisivut voidaan pinnoit-

taa rappaamalla suoraan muurauksen ja 

sandwich-elemen�en päälle, mu�a tällöin 

vaippa ei täytä nykyisin voimassa olevia läm-

mönläpäisyn raja-arvoja.84 Sisäpuolisia lisä-

lämmöneristystä ei puolestaan suositella, 

koska siitä aiheutuva kosteustekninen riski 

on huoma�ava.

Piirustus 21.
Katujulkisivu
etelään.

Piirustus 22.
Katujulkisivu 
pohjoiseen

1:500

1:500
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84
Suomen rakennus-
määräyskokoelma C3.



5J. Arkkitehtuurin suhde lähiympäristöön

Diplomityön suunni�eluosuus on laadi�u pure�uun 

rakennukseen, joten työ paino�uu modulaaristen sa-

neerausmentelmien kartoi�amiseen ja soveltamiseen 

sellaiseen kohteeseen, jonka voidaan nähdä simuloivan 

todellista rakennushanke�a. Laajempien sovellusmah-

dollisuuksien vuoksi on kuitenkin tärkeää tutkia mene-

telmän arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia mahdolli-

suuksia. 

Ulkoisen ilmeen suunni�elussa tavoi�eena on osoi�aa, 

e�ä modulaarisilla ratkaisuilla voidaan saavu�aa urbaania

ympäristöä rikastu�avaa arkkitehtuuria poikkeuksellisen 

korkeatasoisella asuinalueella. 

Rakennuksen arkkitehtuuri saa vaiku�eita  ja sitoutuu osak-

si arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n kutskukilpailumenes-

tyksen johdosta suunni�elemia asuinkerrostaloja, jotka si-

jaitsevat suunni�elukohteesta  etelään. Piirustuksessa 23 ja 

kuvassa E näkyvä As. Oy Helsingin Victoria on lähin neljästä,  

samanhenkisestä sekä muodonannoltaan ja julkisivuratkai-

suiltaan vaiku�avasta rakennuksesta. 

Suunni�elukohteen länsi- ja itäpuolella sijaitsevat ark-

kiteh�toimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:n  suunnit-

telmat tyylikkäät asuinkerrostalot As. Oy Helsingin Ter-

vapääskynen ja Tuulastus, jotka näkyvät kuvissa F ja G. 

Rakennukset ovat muodonannoltaan B&M:n kohteita 

moni-ilmeisempiä. Tämä näy�äytyy muun muassa niin, 

e�ä rakennusten volyymia on kevenne�y vaihtelevilla 

parvekeratkaisuilla sekä ero�amalla ylin kerros mas-

Piirustus 23.

KATUJULKISIVU ITÄÄN FENIXINRINTEELLE 1:500

As. Oy Helsingin Victoria
Kuva E. Ilvespalo 2013. 

As. Oy Helsingin Tervapääskynen 
Kuva F. Ilvespalo 2013.

Näkymä lähiympäristön asuinalueelta suunni�elu-
kohteeseen, jonka ton� näkyy kuvan etelä-pohjoi-
sakselin pää�eenä. Kuva I. Ilvespalo 2013.

Näkymä suunni�elukohteelta itään Sörnäisten teollisuusalueelle
Kuva H. Ilvespalo 2013.

As. Oy Helsingin Tuulastus
Kuva G. Ilvespalo 2014.

Näkymä suunni�elukohteelta pohjoiseen Helsingin kaupungin vankila-
alueelle. Kuva J. Ilvespalo 2014.

soi�elultaan sekä materiaalivalinnoiltaan peruskerrok-

sista. 

Kuvissa H-J on esite�y näkymät suunni�elukohteen 

itä-länsi- ja etelä-pohjois-akseleilta.
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5L.  Visioita modulaaristen rakennusmenetelmien      

        hyödyntämisestä tulevaisuudessa

Suunni�elun taustalla on analyysi suomalaisista toimis-

to- ja liikerakennuksista, jotka on rakenne�u suhteellisen 

lyhyellä aikavälillä ja jotka ovat siksi rakenne- ja runkorat-

kaisuiltaan hyvin samankaltaisia. Tähän perustuu myös 

suunni�elun hypoteesi; jos moduulirakentamisen mene-

telmä soveltuu vali�uun suunni�elukohteeseen, se on 

toteute�avissa valtaosassa tyhjillään tai vajaakäytössä 

olevista liike- ja toimistorakennuksista. Samalla on huomi-

oitava, e�ä suunnitelma edustaa vain yhtä tulevaisuuden 

kehityshaaraa. Korjausrakentaminen voi kuudennessa 

aallossa perustua kokonaan toisenlaisiin ratkaisuihin ja 

menetelmiin. On kuitenkin olete�avissa, e�ä modulaa-

risille rakennusratkaisuille on �lausta, sillä kuudennessa 

aallossa rakentamista tulee ainakin välillises� ohjaamaan 

pyrkimys resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. 

Modulaarisissa rakennusmenetelmissä on useita etuja, 

jotka vastaavat kuudennen aallon haasteisiin: taloudelli-

suuden vaa�mukseen, teknologisiin muutoksiin, elämän-

tapojen muutoksiin ja pyrkimykseen ekologisempaan ja 

resurssitehokkaampaan asumiseen ja rakentamiseen. Tu-

levaisuuden rakennustuotannon voidaankin nähdä perus-

tuvan nykyistä laajemmin tehdasvalmis�ukseen ja robo-

�ikkaa hyödyntävään massaräätälöin�in. Tuotantomene-

telmien kehi�yessä, voidaan ken�es alkaa markkinoida 

asuntojen sijaan erilaisia moduuleja, joita yhdistelemällä 

on mahdollista rakentaa yksilöllisiä asumisratkaisuja. Ajat-

telutapa on levinnyt jo laajas� huonekaluteollisuudessa, 

jossa tuotanto perustuu suuriin volyymeihin, mu�a lop-

putuote on mahdollista varioida yksilölliseksi yhdistele-

mällä erilaisia komponen�eja.

Eräs moduulirakentamisen poten�aali on teollisessa tuo-

tannossa yleises� tapahtuva jalostusasteen nousu. On 

todennäköistä, e�ä kuudennessa aallossa rakentamisen 

uudistuminen etenee vaihei�ain. Uudet menetelmät, 

modulaariset ratkaisut mukaan lukien, haastavat perin-

teisen rakentamisen tavan. Siirtymävaiheessa kehi�yneet 

menetelmät hyödyntävät uusien innovaa�oiden mi�akaa-

vaetuja, mu�a samanaikaises� jälji�elevät vanhaa tuotan-

toa ja asumisen ratkaisuja. Rakennusmenetelmien jalostu-

essa on kuitenkin odote�avissa, e�ä kokonaiset moduulit 

voidaan irro�aa emorakenteesta ja korvata toisilla, elä-

män�lanteeseen paremmin soveltuvilla moduuleilla. Täl-

lainen kehitys avaa täysin uudenlaisia asumisen typolo-

gioita ja tarjoaa mielenkiintoisia haasteita arkkitehdeille. 

Seitsemmänen aallon ko� on ehkäpä mahdollista siirtää 

kaupungista toiseen ja alustalta toiselle alustalle. Havainnekuva 2.
Suunni�elukohteen
visualisoin� ympäristöön.

As Oy Helingin VIctoria

As Oy Helingin Tervapääskynen

Suunni�elukohde11222221122111122221212211222000000000000000000000000 12122211 111111



Diplomityön johdosta olen ollut yhteydessä lukuisiin henkilöi-

hin, joita saan kii�ää mm. työtä havainnollistavan aineiston 

väli�ämisestä käy�ööni. 

Erityises� haluan kii�ää seuraavia henkilöitä:

Vanhempiani avusta kiireellisinä hetkinä.

Ystäviäni ja veljiäni, joista kukin on omalla näkemyksellään 

vaiku�anut työni lopputulokseen. 

Mikko Poikkilinjaa  asiantuntemuksesta ja avusta 

rakenteellisissa kysymyksissä.

Sini Ko�laista  asiantuntemuksesta modulaarisiin rakennus-

menetelmiin lii�yen sekä jakamastaan preferenssiaineistosta.

Työn ohjaajaa Markku Hedmania keskusteluista ja laajasta nä-

kemyksellisyydestä koskien asuntosuunni�elun ja modulaaris-

ten menetelmien tulevaisuu�a.

Ennen muita vaimoani Leenaa tuesta lopputyön työstämises-

sä, avusta editoinnissa sekä kärsivällisyydestä.  

Kiitos myös pojilleni Aarolle ja Mar�lle.
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