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Tässä diplomityössä tutkitaan ekologisen kestäv yyden toteutumista sekä rakennushistoriallisten 
arvojen säilymistä olemassa olevien rakennusten muutostoimenpiteiden kautta. Työssä selvite-
tään mitä ekologisella kestäv yydellä tarkoitetaan rakennusten muutostoimenpiteiden kannalta ja 
kuinka sitä pystytään edistämään erilaisten toimenpiteiden ja periaatteiden avulla. Työssä selvite-
tään myös mitä rakennushistorialliset arvot ovat ja kuinka ne vaikuttavat muutostoimenpiteisiin. 
Työ pitää sisällään kirjallisuuskatsauksen ekologisen kestäv yyden sekä rakennusten arvottamisen 
teemoista, niistä johdettuja havaintoja sekä suunnitteluperiaatteita muutostoimenpiteiden suun-
nitteluun sekä tapaustutkimuksen rakennuksen muutosvaihtoehdoista, johon liittyvät kohteen 
taustoitus kirjallisuuslähteiden, sekä kohde- ja arkistovierailujen kautta. 

Työn teoriaosassa ekologista kestäv yyttä lähestytään kansainvälisen tutkimusten sekä erilaisten 
määritelmien avulla. Aihetta käsitellään aluksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen rakentamisen kon-
tekstissa ja lopuksi muutostoimenpiteiden kautta. Ekologisesti kestäviä muutostoimenpiteitä 
havainnollistetaan hierarkkisen toimenpidemallin mukaan, jonka avulla olemassa olevien raken-
nusten käyttöä sekä muutostoimenpiteitä tulisi lähestyä. Rakennushistoriallisten arvojen konteks-
tia lähestytään arvottamisen teorian näkökulmasta. Työssä on ensin syvennytty siihen mitä arvoilla 
tarkoitetaan, jonka jälkeen aihetta tarkastellaan rakennussuojelun sekä restauroinnin toimenpitei-
den ja periaatteiden kautta. Aihetta tarkennetaan lisäksi modernin rakennuskannan arvottami-
sen kysymyksillä, jotka liittävät aiheen myös työn ajalliseen rajaukseen. Teoriaosan lopuksi edellä 
mainittuja kahta lähestymistapaa vertaillaan toisiinsa ja muotoillaan suunnitteluperiaatteiksi. Teo-
riaosan havaintoja sekä suunnitteluperiaatteita sovelletaan tapaustutkimukseen, jonka kohteena 
toimii Jousenkaaren koulu, Espoon Tapiolassa. Tapausesimerkin analysoinnissa on taustoitettu 
kohdetta, minkä jälkeen työssä syvennytään kohteen muutoshistoriaan, analysoidaan kohteen säi-
lyneisyyttä ja funktioita sekä arvotetaan kohdetta. Lopuksi analyysin perusteella työssä esitetään 
koulurakennukselle muutostoimenpiteille kaksi vaihtoehtoa.

Tämän työn perusteella ekologisella kestäv yydellä sekä rakennushistoriallisten arvojen säilyttä-
misellä on monia yhteneväisyyksiä muutostoimenpiteiden kannalta. Ekologisen kestäv yyden edis-
täminen toteutuu useimmiten toimenpiteillä, jotka eivät pyri suuren fyysiseen muutokseen vaan 
olemassa olevan hyödyntämiseen. Rakennushistoriallisten arvojen säilyminen edellyttää niiden 
tunnistamista sekä niiden merkityssisältöjen ymmärtämistä rakennuksessa. 

This thesis examines the realization of ecological sustainability and the preservation of the 
building history values through the modification of existing buildings. The thesis explains what 
ecological sustainability means in building modification actions and how it can promote it 
through different measures and principles. It also explains the building history values and how they 
affect the modification actions. The work includes a literature review on the themes of ecological 
sustainability and the valuation of buildings, the findings derived from these, and design principles 
for the design of alteration measures, as well as a case study of building modification options, 
including site background through literature sources and site and archive visits. 

In the theoretical part of the thesis, ecological sustainability is approached through international 
studies and various definitions. The topic is first discussed at a general level, then in the context 
of construction, and finally through modification actions. Ecologically sustainable modification 
actions are illustrated by a hierarchical model of actions that should be used to approach the use of 
existing buildings and modification actions. The context of building history values is approached 
from the perspective of value theory. The work first explores what is meant by values and then looks 
at the subject through the actions and principles of building conservation and restoration. The 
topic is further explored through questions of the valuation of the modern buildings, which link 
the issue to the time frame of the work. Finally, the two approaches are compared and formulated 
as design principles. The findings of the theoretical part and the design principles are applied to a 
case study of the Jousenkaari school in Tapiola, Espoo. In the case study analysis, the building has 
been backgrounded, after which the work explores the history of the building's changes, analyses 
its preservation and functions, and evaluates its values. Finally, based on the analysis, the study 
presents two options for the reuse of the school building.

Based on this work, there are many similarities between ecological sustainability and the 
preservation of building history values in terms of modification actions. The promotion of 
ecological sustainability is most often achieved through actions that do not aim at a major physical 
change but at the use of what already exists. Preservation of building history values requires their 
identification and an understanding of their significance in the building. 
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1. JOHDANTO

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi rakentamisessa on tehtävä merkittäviä muutoksia. 
Lineaarisen talousjärjestelmän mukainen rakentaminen, jossa rakennukset toimivat kulu-
tustuotteina, on ristiriidassa kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden kanssa. Suo-
men vuosittaisista päästöistä noin kolmannen muodostuu rakennusten energiankäytöstä, 
uudisrakentamisesta ja korjausrakentamisesta.  (Häkkinen ym., 2020) Osuus on suuri ja 
siksi rakentamisessa tehtävillä muutoksilla on suuri merkitys ilmastotavoitteiden saavut-
tamiseksi. Uudisrakentamisen rinnalla tulisi yhä vahvemmin keskittyä olemassa olevan 
rakennuskannan hyödyntämiseen.  

Purkava uudisrakentaminen on asettanut uusia haasteita rakennuskannan säilymiselle. 
Yhä nuorempia rakennuksia ja alueita pyritään tiivistämään rakennuksia purkamalla ja 
alueita uudistamalla. Viimeaikaisia esimerkkejä tällaisesta kehityksestä ovat niin suun-
nitelmat Meri-Rastilan tiivistämisestä purkamalla 1990-luvulla rakennettuja asuintaloja 
(Bäckgren, 2021) sekä vastaavasti vuonna 1961 valmistunut Puotilan ostoskeskus, joka 
purettiin keväällä 2022 ja jonka tilalle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja. (Kangas-
luoma, 2022). Ympäristöministeriön toteuttama Purkaa vai korjata -hanke on perehtynyt 
purkavan uudisrakentamisen ja korjaamisen vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin, nii-
den hiilijalanjäljen sekä elinkaariskustannusten näkökulmista. Selvityksessä on tutkittu 
1970-luvulla rakennettua betonirunkoista kerrostaloa sekä 1950-luvulla rakennettua kou-
lurakennusta. Selvityksestä käy ilmi, että rakennusten korjaaminen ja ylläpitäminen on 
purkavaa uudisrakentamista parempi vaihtoehto lähes poikkeuksetta. Tilanteeseen liittyy 
myös monia sellaisia tekijöitä, joiden arvioiminen on haasteellista, kuten kohteen sijainti, 
kunto ja muut ominaisuudet. (Huuhka ym., 2021) Keskeistä purkavan uudisrakentamisen 
ja rakennusten korjaamisen välillä on uudisrakentamisesta syntyvä hiilipiikki, joka nostaa 
purkavan uudisrakentamisen aiheuttamia päästöjä ennen kaikkea rakentamisen hetkellä. 
Rakennusten korjaamisessa ja uudelleenkäytössä samantyyppistä hiilipiikkiä ei synny. Vie-
reisen sivun kaavio (kuva 1) näyttää Purkaa vai korjata -hankkeen raportissa esitetyn kaltai-
sen tilanteen purkavan uudisrakentamisen hiili-investoinnin takaisinmaksuajasta. Takai-
sinmaksuajalla tarkoitetaan sitä aikaa, kun korjaaminen on uudistuotantoa vähähiilisempi 
vaihtoehto. Purkava uudisrakentaminen on siis vähähiilisempi vasta pitkän ajan kuluttua, 
vaikka sen käytönaikainen hiilijalanjälki olisi korjauskohdetta pienempi.  Vaikka uudis-
rakentaminen pystytään toteuttamaan useimmiten energiatehokkaammaksi kuin vanha 
rakennus erilaisten korjaustoimenpiteiden avulla, pienentää energiantuotantoon liittyvä 
vähähiilistymisolettama kuitenkin hiilijalanjälkien välistä eroa myös rakennuksen käytön 
aikana. Alempi kuvaaja näyttää periaatteen, kuinka energiantuotannon vähähiilistyminen 
vaikuttaa muodostuneiden hiilijalanjälkien väliseen eroon sekä uudisrakentamisen hii-

1.1 Taustaa

7

Kuva 1: Periaatekaaviot purkavan uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen elinkaaren hiilijanjäljistä.
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li-investoinnin takaisinmaksuaikaan. On siis selvää, että rakennuskannan korjaamisella ja 
paremmalla hyödyntämisellä pystytään vaikuttamaan aiheutuneiden päästöjen määrään 
juuri nyt. 

Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen on keskeinen teema ekologisen kestä-
vyyden näkökulmasta. Ekologisen kestävyyden toteutuminen rakentamisessa on ongel-
mallista, sillä rakentaminen on aktiivista tekemistä, jossa tuotamme uutta ja käytämme 
luonnon resursseja. Olemassa olevan rakennuskannan tehokkaampi hyödyntäminen sekä 
uudisrakentamisen minimointi tulee olemaan tulevaisuudessa keskeisessä roolissa esimer-
kiksi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2020 uudisrakentamista urakoitiin 11,9 
miljoonan (61 %) ja korjausrakentamista 7,7 miljoonan euron (39 %) edestä (Tilastokeskus, 
2021). Korjausrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta tulee suurella todennäköisyy-
dellä kasvamaan tulevaisuudessa, sillä Suomessa on jo nykyisellään suuri määrä tyhjillään 
tai vajaakäytöllä olevia rakennuksia. Lisäksi Suomen verrattain nuori rakennuskanta vaatii 
korjaus ja ylläpitotoimenpiteitä säilyäkseen käyttökelpoisena.

Toinen mielenkiintoinen teema olemassa olevien rakennusten hyödyntämisen näkökul-
masta on arvottaminen. Arvottaminen on keskeisessä roolissa rakennusten suojelussa 
ja säilyttämisessä. Se mitä ja miten arvotamme rakennettua ympäristöä vaikuttaa niihin 
toimenpiteisiin mitä rakennuskantaan kohdistetaan. Tämä koskee niin suojelupäätöksiä 
kuin sitä, millaisia muutos- ja korjaustoimenpiteitä rakennuskantaan kohdistetaan. Nuo-
remman rakennuskannan arvottaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Suomessa sotien 
jälkeisen rakennuskannan arvottamiseen liittyy monia haasteita, kuten rakennuskannan 
suuri määrä, lyhyt ajallinen etäisyys sekä rakentamisessa käytetyt materiaalit ja tekniikat, 
jotka ovat tehneet siitä osin heikkolaatuista. Jotta vältymme rakennusten purkamiselta ja 
turhalta uudistamiseen tähtäävältä korjaamiselta, on rakennusten arvot tunnistettava. 

Uhkana on, että puramme olemassa olevaa rakennuskantaa ja rakennamme samoilla 
menetelmillä tilalle uutta. Purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan tulisi keskittyä raken-
nusten säilyttämiseen ja korjaamiseen. Tässä opinnäytetyössä tulen keskittymään korjaus-
rakentamisen ja olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen teemoihin rakennush-
istoriallisten arvojen sekä ekologisen kestävyyden näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa 
mitä yhteneväisyyksiä ja eroja näiden kahden näkökulman välillä on. Miten rakennushisto-
rialliset arvot sekä rakentamisen ekologiset tavoitteet suhtautuvat toisiinsa? Onko niiden 
välillä ristiriitoja vai ovatko niiden tavoitteet yhteneviä?

Työn tavoitteena on löytää uudenlaisia lähestymistapoja modernin rakennuskannan kor-
jaamiseen ja muuttamiseen. Lähtökohtina ovat ekologinen kestävyys sekä rakennusten 
rakennushistoriallisten arvojen säilyttäminen. Tavoitteena on löytää ratkaisumalleja, jotka 
tukevat näitä kahta tavoitetta. Perehtymällä molempiin teemoihin sekä vertailemalla nii-
den edellyttämiä toimintaperiaatteita, pyrin löytämään toimenpiteitä, jotka mahdollista-
vat rakennuksen muuttamisen ekologisesti kestävästi ja rakennushistorialliset arvot säi-
lyttäen. 

Opinnäyte pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Miten ekologista kestävyyttä voidaan edistää rakennusten muuttamisessa?

2. Miten rakennushistorialliset arvot vaikuttavat rakennusten muuttamiseen?

3. Millaiset toimenpiteet edistävät sekä ekologista kestävyyttä että rakennushistoriallis-
ten arvojen säilymistä rakennuksen muutosten suunnittelussa?

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
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Käsittelen työssäni sekä ekologista kestävyyttä että rakennushistoriallisia arvoja seuraa-
vien rajausten kautta. Tarkastelu keskittyy molempien teemojen osalta ennen kaikkea 
rakennussuunnittelun mittakaavaan. Pyrin löytämään ratkaisuja yksittäisten rakennusten 
tai rakennusryhmien muutostoimenpiteille. Kaupunki- ja aluemittakaavojen tarkastelu 
on jätetty työn ulkopuolelle. Rakennushistoriallisia arvoja ei kuitenkaan pystytä käsitte-
lemään vain yksittäisen rakennuksen kannalta, koska merkitykset ja arvot muodostuvat 
laajemmassa kontekstissa. Mittakaavan rajautumista on osaltaan ohjannut myös tapausesi-
merkkinä toimiva Jousenkaaren koulu. Muutostoimenpiteiden osalta keskityn suunnitte-
luperiaatteisiin yleisellä tasolla, en yksittäisiin suunnitteluratkaisuihin. Tämä rajaus näkyy 
ennen kaikkea tapauskesimerkin käsittelyssä, jossa pyrin antamaan vaihtoehtoisia toimen-
piteitä rakennuksen tulevalle käytölle. 

Rakennusten muuttamisella tarkoitan tässä työssä kaikkia niitä toimenpiteitä, joita koh-
distetaan olemassa oleviin rakennuksiin. Pienimmillään toimenpiteet voivat tarkoittaa 
korjaus ja ylläpitotoimenpiteitä. Laajemmin muutokset voivat vaikuttaa esimerkiksi tila-
järjestykseen, rakennuksen esteettömyyteen tai sen käyttötarkoitukseen. Rajaan muutos-
ten tarkastelun kohteen fyysiseen sijaintiin, eli siihen kuinka rakennusta voidaan muokata 
sen kyseisellä paikalla.

Rajaan kestävyysnäkökulmien tarkastelun ekologiseen kestävyyteen, sillä sen merkitys 
kestävän tulevaisuuden kannalta on kriittinen. Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat 
ekologiselle kestävyydelle alisteisia, ja jätän niiden käsittelyn työni ulkopuolelle. Tietyt 
sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden teemat nousevat esiin rakennusten arvottami-
sen yhteydessä, mutta tulen keskittymään ennen kaikkea arvottamisen näkökulmaan. 
Arvottamisen näkökulma on keskeinen rakennusten suojelun ja säilyttämisen kannalta.

Tapausesimerkkinä toimiva Jousenkaaren koulu on valmistunut 1960-luvun alussa.  
Työni ajallinen rajaus keskittyy 1960- ja 1970-lukujen rakennuksiin sekä niiden muutta-
mista. Ajallinen rajaus perustuu rakentamisen mittakaavan voimakkaaseen kasvuun sekä 
uuden tyyppisten rakennusmenetelmien ja typologioiden syntyyn kyseisenä ajanjaksona. 
Monet aikakauden rakennuksista ovat purku-uhan alla ja niiden korjaamiseen sekä uudel-
leenkäyttöön tulee löytää ratkaisuja. Ajallinen rajaus on keskeinen molempien teemojen 
kannalta, ekologisten toimenpiteiden omaksuminen aikakauden rakennusten korjaus- ja 
muutostoimenpiteissä on tärkeää. Toisaalta aikakauden rakennusten arvottamiseen liittyy 
monia haasteita. Avaan tätä ajallista rajausta ennen kaikkea luvussa kolme, jossa käsittelen 
modernin rakennuskannan arvottamista.

1.3 Työn rajaus

Työ koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on teoriaosa, jossa syvennyn lähdekirjalli-
suuden ja erilaisten teorioiden ja määritelmien kautta aiheeseen. Ensimmäinen osa jakaan-
tuu kolmeen lukuun, joista ensimmäisessä käsittelen aihetta ekologisen kestävyyden näkö-
kulmasta. Avaan luvussa keskeisimpiä tutkimuksia ja käsitteitä, jotka liittyvät ekologiseen 
kestävyyteen.  Lisäksi käsittelen konkreettisia periaatteita rakennuksen ekologisesti kestä-
vään muuttamiseen. Kolmannessa luvussa käsittelen modernin rakennuskannan arvotta-
mista. Lähestyn aihetta arvottamisen teorioiden sekä rakennussuojelun ja restauroinnin 
näkökulmista, jotka taustoittavat arvottamiseen liittyviä käytänteitä ja haasteita. Käsitte-
len myös modernin rakennuskannan arvottamisen kysymyksiä sekä nykyisiä käytäntöjä.  
Neljännessä luvussa yhdistän edellisten lukujen havainnot ja vertailen kuinka ekologinen 
kestävyys ja rakennushistoriallisten arvojen säilyttäminen suhtautuvat rakennusten muut-
tamiseen. Vertailun pohjalta muotoilen toimintaperiaatteita, jotka edistävät näitä tavoit-
teita.

Työn toinen osa pohjautuu teoriaosassa tehtyihin havaintoihin, joita sovellan esimerk-
kikohteeseen. Taustoitan esimerkkikohdetta rakennuksesta tehtyjen selvitysten, kuten 
vuonna 2017 tehdyn rakennushistoriaselvityksen, sekä erilaisten rakennuksen kuntoa arvi-
oivien selvitysten kautta.  Apuna taustoituksessa käytän rakennuksen alkuperäisiä suun-
nitelmia, muutospiirustuksia sekä valokuvia ja muita dokumentteja. Lisäksi taustoituk-
sessa tärkeässä roolissa ovat omat havaintoni kohdevierailujen kautta. Ensimmäisen osan 
havaintoihin pohjautuvien suunnitteluperiaatteiden, sekä kohteen analysoinnin avulla, 
luon esimerkkikohteelle tulevaisuuden vaihtoehtoja. Vaihtoehdot pyrkivät havainnollis-
tamaan erilaisten muutosten vaikutusta rakennuksen tunnistettujen arvojen säilymiseen. 
Muodostetut vaihtoehdot eivät pyri antamaan yhtä vastausta mitä rakennukselle tulisi 
tehdä, vaan auttavat hahmottamaan kuinka erilaiset muutostoimenpiteet vaikuttavat 
rakennuksen tunnistettujen arvojen säilymiseen, kun lähtökohtana on ekologisesti kestä-
vät periaatteet. 

1.4 Menetelmät ja työn rakenne
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2. RAKENNUSTEN MUUTTAMINEN EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN 
NÄKÖKULMASTA

Tässä luvussa tulen perehtymään siihen mitä ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan ja 
kuinka se suhtautuu rakentamisen ja arkkitehtuurin kontekstiin. Kestävän kehityksen 
yleisen tarkastelun, sekä kestävän rakentamisen näkökulmien lisäksi pyrin keskittymään 
siihen, miten rakennuksiin kohdistettavat muutostoimenpiteet voivat edistää kestävyyttä. 
Muuttamisella tarkoitan toimenpiteitä aina korjaamisesta, kohteen laajentamiseen, tila-
järjestyksen muokkaamiseen sekä erilaisiin muihin muutostoimenpiteisiin. Luvun tavoit-
teena on hahmottaa millaiset toimenpiteet edistävät ekologista kestävyyttä ja mitkä seikat 
vaikuttavat toimenpiteisiin.

Alaluvussa 2.1 tulen avaamaan kestävän kehityksen ja ekologisen kestävyyden käsitteitä, 
sekä niihin liittyvää tutkimusta. Lähestyn aiheita kansainvälisten tutkimusten sekä tun-
nettujen organisaatioiden määritelmien kautta. Pyrin hahmottamaan mitä ekologinen 
kestävyys tarkoittaa ja millä tavalla sitä voidaan toteuttaa rakentamisessa. Avaan myös 
kiertotalouden periaatteita sekä sitä, kuinka ne edistävät ekologista kestävyyttä rakennus-
ten ja rakentamisen kontekstissa. Alaluvussa 2.2 käsittelen rakennusten muuttamisen tee-
maa ekologisen kestävyyden kautta. Pyrin hahmottamaan ne periaatteet, joilla rakennus-
ten muuttaminen on ekologisen kestävyyden kannalta mahdollista. Aiheeseen liittyvät 
myös muutosten ekologisten vaikutusten arviointi muun muassa suhteessa yleisiin raken-
tamisen elinkaariarvioinnin periaatteisiin sekä purkavan uudisrakentamisen ja korjausra-
kentamisen vaikutusten vertailuun. Näin pyrin hahmottamaan, millä tavalla muutostoi-
menpiteitä pystytään perustelemaan ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Seuraavalla aukeamalla on avattuna käsitteitä, jotka liittyvät tämän luvun teemoihin. Osaa 
käsitteistä on avattu tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

Kuva 2: Gyldenintie 2:n purkutyöt syksyllä 2021 Lauttasaaressa, Helsingissä. 1971 valmistunut 
liikerakennus korvataan uudella asuinrakennuksella jonka on määrä valmistua vuonna 2023.



14 15

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, jossa ihmiskunnan tarpeet pyritään turvaa-
maan niin että tulevilla sukupolvilla on hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys 
jaotellaan tyypillisesti ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. (United 
Nations, 2022)

Arviointi, joka tarkastelee tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajalta aina 
sen raaka-aineiden valmistuksesta kierrätykseen ja loppusijoittamiseen. Elinkaariarvioin-
nissa rakennuksen elinkaari jaotellaan viiteen osaan: tuotevaihe (A1–A3), rakentamis-
vaihe (A4–A5), käyttövaihe (B1–B7), purkuvaihe (C1–C4) sekä järjestelmän ulkopuoliset 
hyödyt ja kuormat (D). (Häkkinen ym., 2020)

”Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta muunnettuna hiilidioksidi-
ekvivalenteiksi. Rakennus- ja infrahankkeiden osalta hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yleensä 
elinkaaren hiilijalanjälkeä (kts. alapuolella), mutta termiä käytetään myös kuvaamaan esi-
merkiksi organisaation vuotuisia päästöjä.” (GBC Finland, 2010)

”Tuotteesta tai palvelusta syntyvien ilmastohyötyjen summa muunnettuna hiilidioksidi-
ekvivalenteiksi. Ympäristöministeriön Vähähiilisyyden arviointimenetelmässä hiilikäden-
jäljellä tarkoitetaan koko elinkaaren aikana syntyviä absoluuttisia päästöhyötyjä, joita ei 
syntyisi ilman rakennushanketta. Muissa määritelmissä hiilikädenjäljellä voidaan kuvata 
myös esimerkiksi positiivista ilmastohyötyä verrattuna tuotetta tai palvelua vastaavaan, 
tavallisen tason tuotteeseen tai palveluun.” (GBC Finland, 2010)

”Tuotteeseen tai materiaaliin ilmakehästä varastoitunut hiili. Termiä käytetään yleensä 
kuvaamaan biopohjaisten materiaalien hiilivarastoa, jolloin sillä tarkoitetaan biomateri-
aaliin yhteyttämisreaktiossa varastoitunutta hiiltä. Esimerkiksi puun kuivapainosta noin 
puolet on ilmakehän hiiltä.” (GBC Finland, 2010)

Kestävä kehitys

Elinkaariarviointi

Hiilijalanjälki

Hiilikädenjälki

Hiilivaraston

Kiertotalous on talousmalli, jossa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulu-
tuksesta. Tuotteisiin ja raaka-aineisiin sitoutunut arvo pyritään säilyttämään yhteiskun-
nassa mahdollisimman pitkään korjaamalla, kierrättämällä ja jalostamalla. Ellen MacArt-
hur Foundationin mukaan kiertotalous pyrkii poistamaan jätteet ja päästöt, kierrättämään 
tuotteita ja materiaaleja (niiden korkeimmalla arvolla) sekä uudistamaan luontoa. (Ellen 
MacArthur Foundation, 2022; Sitra, 2022)

Vähähiilistymisolettamalla tarkoitetaan olettama siitä, että energiantuotanto tulee vähä-
hiilistymään tulevaisuudessa, kun uusiutuvat energiamuodot korvaavat fossiilisia energi-
antuotantomuotoja. Vähähiilistymisolettamalla on merkitystä etenkin rakennusten elin-
kaariarvioinnissa. (Huuhka ym., 2021; Häkkinen ym., 2020)

Kiertotalous

Vähähiilistymisolettama
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1970-luvulla ymmärrys ihmisen vaikutuksesta ympäristöön globaalilla tasolla kasvoi. 
Käsite kestävä kehitys vakiintui kuvaamaan vaihtoehtoista lähestymistapaa, jolla turva-
taan elämän jatkuminen maapallolla myös tulevaisuudessa. (Wheeler, 2013) Yksiselit-
teistä määritelmää kestävälle kehitykselle ei ole. Erilaisia versioita määrittelystä on tehty 
aina 1970-luvulta saakka. Usein käytetty määritelmä kestävälle kehitykselle on Gro Har-
lem Brundtlandin johtaman komission vuonna 1987 julkaiseman Our common Future 
-raportin muotoilu, ”Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
(WCED, 1987) Kestävä kehitys turvaa siis ihmiskunnan sekä tulevien ihmissukupolvien 
tarpeet maapallolla. Määritelmää on kritisoitu sen ihmiskeskeisestä lähestymistavasta, 
jossa ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle.  Tarpeiden määrittely on haasteellista, sillä 
ihmisten elintasojen väliset erot ovat valtavia, ja esimerkiksi länsimainen elintaso on kau-
kana maapallon kantokyvyn rajoista.

Vuonna 1991 julkaistu Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living -julkaisu 
pureutuu kestävän kehityksen teemoihin ja määrittelee kestävän kehityksen seuraavasti: 
” improving the quality of human life while living within the carrying capacity of suppor-
ting ecosystems.” (IUCN ym., 1991) Maapallon rajallisuus on keskeistä kestävän kehityk-
sen kannalta. Määritelmä korostaa maapallon ekosysteemien rajallisuutta, johon ihmisen 
on sopeuduttava. Julkaisussa on myös avattu kestävän kehityksen käsitteen eroa kestävän 
kasvun (engl. sustainable growth) sekä kestävän käytön (engl. sustainable use) käsitteisiin, 
joita julkaisun mukaan on käytetty harhaanjohtavasti ristiin. Julkaisun määritelmä avaa 
termien välistä eroa, ja korostaa, että ihmisen toiminnan tulisi asettua maapallon ekosys-
teemien kantokyvyn sisään. 

Kestävä kehitys jaotellaan tyypillisesti ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyy-
teen. Se millä tavalla nämä kolme osa-aluetta suhtautuvat toisiinsa on esitetty eri tavoin. 
Usein nämä kestävän kehityksen osa-alueet esitetään toisiaan leikkaavina tasa-arvoisina 
kehinä. Tällainen esitys on vakiintunut kestävän kehityksen kuvaamisessa. Perustellumpi 
tapa esittää kestävyys on asettaa kolme osa-aluetta sisäkkäin niin että uloimpana on eko-
loginen kestävyys, jonka sisällä on sosiaalinen kestävyys, ja viimeisenä taloudellinen kes-
tävyys. Tämä esitystapa kuvaa paremmin kolmen osa-alueen välisiä suhteita. Sosiaalinen 
kestävyys ei ole mahdollista ilman maapallon ekologisten järjestelmien tarjoamia resurs-
seja ja taloudellinen kestävyys on täysin riippuvainen ihmisestä eli sosiaalisesta ulottuvuu-
desta.  (Rockström, 2015) Osa-alueiden välisen hierarkian ymmärtäminen on keskeistä, 
sillä kolme osatekijää eivät ole toisistaan irrallisia tai tasavertaisia. Tämän luvun kannalta 
keskeistä on ekologinen kestävyys ja sen ilmeneminen rakennusten muuttamisessa. 

2.1 Ekologinen kestävyys ja rakentaminen

Kestävä kehitys ja ekologinen kestävyys
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Tietyissä kestävän kehityksen määritelmissä jakoon on lisätty myös neljäs ulottuvuus. 
Unescon määritelmässä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi on 
myös kulttuurinen ulottuvuus. (Unesco, 2021) Rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin 
näkökulmasta kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat keskeisiä. Rakennetussa ympä-
ristössä konkretisoituvat monet ihmisen aikaansaamat sosiaaliset ja kulttuuriset ilmiöt. 
Myöhemmin tulen käsittelemään 3. luvussa rakennusperinnön arvottamista, joka sitou-
tuu tiiviimmin juuri kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. 

Kaikki kestävän kehityksen määritelmät keskittyvät lopulta samaan huoleen globaalista 
kehityksestä, joka uhkaa maapallomme kantokykyä. Stockholm Recilience Institute on 
esittänyt mallia planeetan rajoista. Laajan tutkijaryhmän luomassa mallissa tarkkaillaan 
ihmisen toiminnan turvallisia rajoja planeetalla. Planeetan rajat on mallissa jaettu yhdek-
sään sektoriin (kuva 4), jotka ovat ilmastonmuutos (climate change), luonnon monimuo-
toisuus (biosphere integrity), maankäytön muutokset (land-system change), makean 
veden käyttö (freshwater use), biogeokemialliset virrat (biogeochemical f lows), merten 
happamoituminen (ocean acidification), aerosolikuormitus ilmakehässä (atmospheric 
aerosol loading), stratosfäärin otsonikato (stratospheric ozone depletion) sekä uudet uhat 
(novel entities). Näille mittareille pyritään määrittelemään raja-arvot, joiden puitteissa 
ihmisten toiminta olisi planeetan kantokyvyn rajoissa. (Rockström ym., 2009) Tutkimus-
ten mukaa raja-arvojen ylittäminen horjuttaa maapallon kantokykyä ja lisää riskiä monille 

Kuva 3: Kestävän kehityksen kolmen osa-alueen kaksi erilaista esitystapaa.
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täysin odottamattomille seurauksille. Raja-arvoja kaikille yhdeksälle mittarille ei ole pys-
tytty vielä asettamaan, mutta jo Steffan Will ym. (2015) julkaiseman tutkimuksen mukaan 
maapallon rajat oli ylitetty neljällä mittarilla. Vuonna 2022 tutkijat ovat varmentaneet, että 
edellisten neljän mittarin lisäksi raja-arvo on ylitetty myös uusien uhkien osalta. (Persson 
ym., 2022) Viereisen sivun kaavio näyttää uusimman vuonna 2022 julkaistun tilanteen pla-
neetan rajoista ja millä sektoreilla rajat ovat jo ylitetty. 

Planeetan rajat -malli kuvaa hyvin kestävyyttä ekologisesta näkökulmasta ja antaa kuvan 
siitä kuinka huolestuttavassa tilassa olemme planeetan rajojen ylittymisen suhteen. Jo 
pelkkä yksittäisen raja-arvon ylittäminen voi vaikuttaa laajasti moniin muihin osa-aluei-
siin. Tutkijoiden mukaan osa-alueet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan yksittäisen raja-arvon 
ylittäminen voi vaikuttaa odottamattomalla tavalla myös muihin mittareihin. (Rockström 

Kuva 4: Planeetan rajat -malli (Persson ym., 2022).

ym., 2009) Ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi on toimittava laaja-alaisesti, ja pyrit-
tävä kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi rakentamisen osalta emme voi keskittyä 
vain yhteen mittareista, vaan tulee rakentamisen vaikutuksia arvioida kaikkien osa-aluei-
den kannalta.

Kestävyyden määritelmää on tutkinut myös ruotsalainen syöpätutkija Karl-Henrik 
Robèrt. Robèrtin mukaan kestävän kehityksen käsitettä ei tarvittaisi ilman ihmisen aihe-
uttamia seurauksia, joten sen määritelmänä tulisi olla ihmisen aikaansaamat häiriöt ja 
muutokset maapallon ekosysteemeissä. Näiden ihmisen aikaansaamien prosessien lopet-
taminen olisi ratkaisu kestävyyden saavuttamiseen. Robèrtin perustaman The Natural 
Step Framework on määritellyt reunaehdot sille, miten kestävä yhteiskunta saavutetaan. 
(Robèrt, 2002) Reunaehdot muodostuvat neljästä kohdasta:

1. Kestävässä yhteiskunnassa ympäristö ei altistu järjestelmälliselle maankuoresta lou-
hittujen ainepitoisuuksien kasvulle.

2 . Kestävässä yhteiskunnassa ympäristö ei altistu järjestelmälliselle yhteiskunnan tuot-
tamien ainepitoisuuksien kasvulle.

3. Kestävässä yhteiskunnassa ympäristö ei altistu järjestelmälliselle luonnonympäristö-
jen fyysisen heikentämisen kasvulle.

4. Kestävässä yhteiskunnassa ihmisten tarpeet täyttyvät kaikkialla. 
(Tekijän käännös Robèrt (2002) mukaan) 

Reunaehtojen toteutuessa on mahdollista saavuttaa kestävä yhteiskunta. Määritelmä 
perustuu aineen kiertokulkuun planeetalla, jota nykyisenkaltainen kulutusyhteiskun-
tamme horjuttaa. Planeetta on aineen näkökulmasta suljettu järjestelmä. Vuosituhansien 
aikana tapahtunut aineiden järjestäytyminen on mahdollistanut elämän planeetalla. Bios-
fäärin, litosfäärin ja kivikehän välillä tapahtuu hidasta aineen liikkumista. Elämälle haital-
liset aineet ovat siirtyneet ajansaatossa pois biosfääristä litosfääriin. Samalla litosfäärissä 
on syntynyt myös uusia materiaaleja, jotka eivät ole ikinä olleet sellaisenaan biosfäärissä. 
Ihmisen toiminta on muokannut tätä järjestystä merkittävästi, kun mineraaleja, ja muita 
materiaaleja on louhittu maaperästä. (Robèrt, 2002) Edellä mainitut reunaehdot pyrkivät 
palauttamaan järjestyksen ja mahdollistamaan kestävän yhteiskunnan. Reunaehdot pyrki-
vät vaikuttamaan ekologista kestävyyttä horjuttavien mekanismien juurisyihin, eikä vain 
hillitsemään niiden vaikutusta. 

Edellä kuvatut määritelmät sekä teoriat kuvaavat sitä mitä ekologinen kestävyys käytän-
nössä tarkoittaa. Ekologisen kestävyyden toteutuminen edellyttää, että kaikessa ihmisen 
toiminnassa otetaan huomioon planeetan rajallisuus. 
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Rakentamisen ja ekologisen kestävyyden välinen suhde on haastava. Rakentamisessa tulisi 
huomioida niin edellä mainitun Planeetan rajat -mallin mittarit, kuin The Natural Step 
Frameworkin asettamat reunaehdot, jotta se olisi kestävää. Rakentaminen perustuu yhä 
pääosin lineaaritalouden mukaiseen neitseellisten raaka-aineiden käyttöön, niiden proses-
sointiin sekä rakennusten suhteellisen lyhyeen käyttöikään.

Rakentamisen vaikutukset ympäristöön ovat merkittäviä. Rakentamiseen käytetään kai-
kista luonnonvaroista noin 50 %.  (Global Alliance for Buildings and Construction, 2019) 
Luonnonvarojen liikakulutus on yksi suurimmista uhista planeetalle. Peräti 90 % luonto-
kadosta muodostuu luonnonvarojen louhinnasta sekä niiden prosessoinnista. (European 
Comission, 2020) Rakentaminen aiheuttaa luontokadosta merkittävän osan, ja siihen vai-
kuttavia toimenpiteitä tulisi edistää.

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat yhteensä 35 % kaikista maailman vuosittaisista 
kasvihuonepäästöistä. (European Comission, 2020) Rakentamisella ja rakennuksilla on 
suuri rooli päästöjen aiheuttajana, se on vahvasti kytköksissä muun muassa energia-alaan, 
maankäyttöön ja maankäytön muutoksiin, teollisuuteen sekä jätehuoltoon, jotka ovat 
merkittävimpiä päästöjen aiheuttajia.  (Häkkinen ym., 2020) Rakennusten ja rakentami-
sen ilmastovaikutusten kannalta kaksi merkittävintä tekijää ovat rakennuksen elinkaaren 
aikainen energiankulutus sekä rakentamiseen käytettävien raaka-aineiden louhinta, pro-
sessointi ja valmistus. Tämän takia rakentamisessa keskitytään useimmiten hillitsemään 
näiden kahden tekijän vaikutusta, mikä näkyy energiatehokkuuteen ja resurssitehokkuu-
teen liittyvinä toimenpiteinä. Ongelmallista näiden kannalta on se, etteivät ne pyri ratkai-
semaan ongelmaa, vaan vähentämään sen vaikutuksia. Esimerkiksi energiatehokas raken-
nus voi olla toteutettu materiaaleista, joiden käyttöikä on lyhyt ja jotka sisältävät luonnolle 
haitallisia aineita. Toisaalta tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan pääosin niiden 
hiilijalanjäljenjäljen näkökulmasta, mikä jättää huomiotta muut mahdolliset vaikutukset 
ympäristölle.

Rakentamisen ekologiseen kestävyyteen vaikutetaan Suomessa maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL 1999/132) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MR A 1999/895) kautta. 
Laissa on kirjattuna, että sen tavoitteena on edistää ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Käytännössä laki määrittelee yleiset rakentamista koskevat edel-
lytykset ja tekniset vaatimukset sekä lupa- ja valvontamenettelyt. (MRL 1999/132) Yksi-
tyiskohtaisemmin rakentamista ohjaa kuitenkin Suomen rakentamismääräyskokoelma, 
joka tarkentaa lakia ja antaa konkreettista ohjeistusta eri teemoista, kuten rakenteista, 
palo- ja käyttöturvallisuudesta, esteettömyydestä, sekä energiatehokkuudesta. (Ympä-

Rakentaminen ja ekologiset vaikutukset

ristöministeriö, 2022a) Rakentamismääräyskokoelmassa ei ole erillistä osiota kestävälle 
kehitykselle, vaan ympäristövaikutuksia tarkastellaan vain energiatehokkuuden näkökul-
masta. Määräykset koskevat pääosin uudisrakentamista, joten niitä ei sovelleta kaikilta 
osin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin. Korjattavuutta ja vaihdettavuutta käsitellään tar-
kemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Asetuksessa korostetaan korjattavuuden ja 
vaihdettavuuden edistävän rakennuksen ekologisia ominaisuuksia. Sen mukaan korjatta-
vuus ja vaihdettavuus tulee huomioida suunnittelussa. Samalla asetuksessa nostetaan esiin 
myös purkamisesta syntyvän jätteen lajittelu. (MR A 1999/895) Maankäyttö- ja rakennus-
laista sekä asetuksista ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi mitä lain tavoitteissa määritetty eko-
logisen kestävyyden edistäminen tarkoittaa. Käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistus tuo lakiin uusia kestävyyteen tähtääviä elementtejä. Tällaisia ovat muun muassa 
rakennuksen vähähiilisyyttä ja elinkaarta koskevat vaatimukset. Myöhemmin lakia täy-
dennetään asetuksilla rakennusten ilmastoselvityksestä, materiaaliselosteesta sekä hiilija-
lanjäljen raja-arvoista. (Ympäristöministeriö, 2022b)

Rakentamisessa käytetyillä materiaaleilla on merkittävä rooli rakennuksen ekologisten 
vaikutusten kannalta. Rakennuksen ja rakentamisen aiheuttamat päästöt jaotellaan tyy-
pillisesti tuotesidonnaisiin ja käyttösidonnaisiin päästöihin. Näistä tuotesidonnaiset pääs-
töt muodostuvat erilaisten rakennustuotteiden valmistuksesta, rakentamisesta, korjaami-
sesta ja purkamisesta. Näistä suurimman hiilijalanjäljen muodostaa tuotteiden valmistus, 
joka on tyypillisesti noin neljänneksen kaikista rakennuksen päästöistä. (Huttunen, 2021) 
Rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia arvioidaan ja säännellään eurooppalaiset 
standardien avulla. Esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksia sekä valmistuksen laadunval-
vontaa säätelee eurooppalaisen standardoimisjärjestö CENin määrittelemä CE-järjes-
telmä. CE-merkintään sekä muihin tuotteiden kelpoisuuksiin liittyviin säädöksiin ja stan-
dardeihin liittyy kuitenkin monia haasteita. Ne keskittyvät pääosin uudisrakentamisen 
tuotteisiin, eivätkä ne huomioi rakennusosien uudelleenkäyttöä. Kierrätettyjen rakennus-
osien kelpoisuuden varmentamiseksi voidaan Suomessa käyttää paikkakohtaista varmen-
nusta. (Ympäristöministeriö & Bionova Ltd, 2021) Rakennusosien uudelleenkäyttöön 
liittyy suuri potentiaali ekologisesta näkökulmasta. Tuotteen pysyessä mahdollisimman 
pitkään käytössä valmistuksessa syntyneet päästöt jakaantuvat pidemmälle aikavälille. 
Tuotteiden kierrättämisessä keskeistä on niiden hyödyntäminen mahdollisimman kor-
kealla asteella, eli mahdollisimman vähällä prosessoinnilla. 

Eurooppalaiset standardit ohjaavat rakentamisessa käytettyjen materiaalien ympäristö-
vaikutuksia. Esimerkiksi standardit EN 15804 ja EN 15978 ohjaavat rakennustuotteiden 
ympäristöselosteita sekä rakennusten ympäristövaikutusten laskentaa. (Huttunen, 2021) 
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Standardeissa tuotteiden ilmastovaikutuksia tarkastellaan ilmaston lämpenemisen, otso-
nikadon, happamoitumisen, rehevöitymisen, fotokemiallisten oksidanttien muodostu-
misen, eloperäisten resurssien niukkenemisen sekä fossiilisten ja mineraalisten resurssien 
niukkenemisen näkökulmista. (Ruuska ym., 2013) 

Euroopan unioni pyrkii vaikuttamaan erilaisin tavoin rakentamisen ilmastovaikutusten 
hillitsemiseen. Euroopan unionin keinoina ovat mm. ilmastolaki, The European Green 
Deal sekä erilaiset direktiivit. Näillä pyritään puuttumaan ennen kaikkea päästöihin sekä 
rakentamisen energiatehokkuuteen. (Häkkinen ym., 2020) Rakentamisen vaikutusten 
arviointi keskittyy pitkälti käytettyjen materiaaleja sääteleviin lakeihin sekä energiatehok-
kuutta ja hiilijalanjälkeä mittaaviin menetelmiin. Mittarit jättävät kuitenkin monia ekolo-
gisen kestävyyden kannalta merkittäviä seikkoja huomiotta. Esimerkiksi Planeetan rajat 
-mallin mukaan maankäytön muutokset ovat yksi suurimmista uhista ekologiselle kestä-
vyydelle, mutta sen arviointi jää usein mittareiden ulkopuolelle.

Aineen kiertokulun näkökulmasta nykyinen uudistuotanto on kaukana ekologisesta 
kestävyydestä. Ekologisen kestävyyden mukaiseen rakentamiseen siirtyminen edellyt-
tää suurta muutosta kohti aineen kiertokulun mukaista ajattelua. Muun muassa kierto-
talouden periaatteiden omaksuminen edistää monia ekologisen kestävyyden tavoitteita. 
Käsittelen seuraavaksi millä periaatteilla rakentamisessa ja rakennetun ympäristön hyö-
dyntämisessä pystytään siirtymään kohti ekologista kestävyyttä. Ekologisen kestävyyden 
toteutuminen rakentamisessa vaatii suuria muutoksia siihen, miten suhtaudumme raken-
nettuun ympäristöön ja rakentamiseen. Keskiössä ovat materiaalien käyttöön liittyvät 
ratkaisut, kuten rakennustuotteiden uudelleenkäyttö, luonnonmukaiset materiaalit sekä 
korjattavuus ja vaihdettavuus. Aineen kiertokulun periaatteen mukaisesti ympäristölle 
haitallisten aineiden käyttö tulisi lopettaa ja siirtyä käyttämään materiaaleja, joiden pääty-
minen luontoon ei aiheuta ympäristölle haittoja.

Toimenpiteitä ekologisesti kestävän rakentamisen edistämiseen

Ekologisesti kestävä rakentaminen muodostuu monista osatekijöistä. Se ei ole pelkästään 
hiilineutraaliutta tai materiaalitehokkuutta. Yhdeksi ratkaisuksi kestävyyskriisiin on esi-
tetty kiertotalouden periaatteiden soveltamista. Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmal-
lia, joka ei perustu luonnonvarojen jatkuvaan käyttöön. (Ellen MacArthur Foundation, 
2022) Suomen kieleen sana kiertotalous on tullut 1970-luvulla, jolloin tulevaisuudentut-
kija Pentti Malaska lanseerasi käsitteen jo ennen englanninkielistä circular economy käsi-
tettä. Yleisesti kiertotalousajattelun juuret ovat 1960-luvulla syntyneessä huolessa luon-
nonvarojen liikakulutuksesta. (Savolainen, 2021)

Kansainvälisesti edelläkävijä kiertotalouden periaatteiden tutkimisessa on ollut Ellen 
MacArthur Foundation. Säätiö määrittelee kiertotalouden perustuvan kolmeen periaat-
teeseen, jotka ovat jätteiden ja päästöjen poistaminen, tuotteiden ja materiaalien kierrätys 
(niiden korkeimmalla arvolla) sekä luonnon vahvistaminen.

Näiden periaatteiden avulla pyritään pääsemään irti nykyisestä lineaarisesta talousjär-
jestelmästä, jossa talouden kasvu perustuu neitseellisten luonnonvarojen käyttöön. Niin 
sanottua take-make-waste -järjestelmää, jossa materiaalit ja tuotteet eivät palaudu takaisin 
kiertoon, ei ole mahdollista ylläpitää maapallon resursseilla. (Ellen MacArthur Founda-
tion, 2022) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra määrittelee kiertotalouden seuraa-
vasti, ”Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulu-
tus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen 
ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään 
yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulu-
tuksesta.” (Sitra, 2018)

Kiertotaloutta havainnollistaa hyvin Ellen MacArthur Foundationin kiertotaloudesta 
laatima perhosmalli. Kaaviossa raaka-aineet jakautuvat kahteen erilliseen kiertoon, joista 
toinen pitää sisällään pääasiassa uusiutuvia biologisen kierron materiaaleja ja toinen pää-
asiassa uusiutumattomia teknisen kierron materiaaleja. Teknisessä kierrossa raaka-aineita 
korjataan (engl. maintanance), uudelleen käytetään (engl. reuse/ redistribute), uudelleen 
valmistetaan (engl. refurbish/ remanufacture) sekä kierrätetään (engl. recycle). (Ellen 
MacArthur Foundation, 2022) Biologisessa kierrossa materiaaleja hyödynnetään kaskadi 
-periaatteen mukaisesti niin, että materiaaleja käytetään aluksi korkeimman jalostusas-
teen tuotteina, jonka jälkeen ne kierrätetään ja vasta viimeiseksi hyödynnetään energiaksi. 
(Sitra, 2022) Seuraavalla aukeaman kaavio kuvaa kuinka kiertotalouden perhosmallia voi-
daan soveltaa rakentamisen kontekstiin.
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Kiertotalouteen liittyy myös monia haasteita, eikä kaikki kiertotalouden mukainen toi-
minta ole välttämättä kestävää. Vaikka rakennusosien tai materiaalien kierrättäminen 
on parempi vaihtoehto kuin niiden muuttuminen jätteeksi, tulisi kiertotalouden periaat-
teiden mukaisesti jo kaikki jo tuettu materiaali pitää käytössä mahdollisimman pitkään. 
Arkkitehti ja tutkija Satu Huuhka on nostanut esiin, että monet tahot ovat valmiita tar-
joamaan rakennusosia kiertoon, mutta harvempi taho on valmis vastaanottamaan niitä. 
Rakennusten purkamisen perusteleminen rakennusosien kierrättämisellä ei tue kierto-
talouden periaatetta pitää valmistetut tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään. Usein 
kierrättämisessä kappaleen arvo laskee, kun sitä muokataan tai prosessoidaan toiseksi 
tuotteeksi, tällöin kyse on ”down cycling” -toiminnasta. 

Rakentamisen kiertotalous Ellen MacArthur -säätiön (2013) kaaviota mukaillen.Rakentamisen kiertotalous Ellen MacArthur -säätiön (2013) kaaviota mukaillen.

Kuva 5: Rakentamisen kiertotalous -kaavio (Suomela & Lehto, 2021).

Suomessa hiljattain julkaistut kirjat; Kohti vähähiilistä rakentamista: Opas arviointiin ja 
suunnitteluun (2020) sekä Kiertotalous rakennetussa ympäristössä (2021), avaavat eko-
logisesti kestävän rakentamisen periaatteita kahdesta eri näkökulmasta, kiertotalouden 
sekä vähähiilisen rakentamisen näkökulmista. Teoksissa esitetään hierarkkista mallia siitä, 
miten ekologisuuspyrkimyksiä tulisi edistää rakentamisessa. Mallit pohjautuvat kiertota-
lousajatteluun, jossa tuotteita tulisi hyödyntää mahdollisimman pitkään ja kierrätyksessä 
pyrkiä pitämään niiden arvo mahdollisimman korkealla. Esitetyssä hierakisessa mallissa 
rakentamista tulisi lähestyä aluksi olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen, eli hyö-
dyntämällä esimerkiksi vajaakäyttöisiä tiloja ja edistämällä tilojen vuorokäyttöä. Seuraa-
vana tason on olemassa olevan rakennuksen tai tilan kunnostaminen niin että se täyttää 
vaaditun tarpeen. Jos tilan kunnostaminen ei riitä seuraavan vaihtoehtona on tilan perus-
korjaaminen. Siinä tilaan kohdistetaan laajemmin korjaus- ja muutostoimenpiteitä, jotta 
rakennus vastaa paremmin tilantarvetta. Viimeisenä vaihtoehtona mallissa esitetään 
uuden rakentamista. (Häkkinen ym., 2020)

Teoksissa on esitetty myös seuraavat ohjeet vähähiiliseen rakentamiseen, jotka tukevat 
myös kiertotalousajattelun lähestymistapaa:

1. Älä rakenna. Hyödynnä mieluummin valmis ja yhteiskäyttöön sopiva tila
2. Kunnosta vanhaa. Jos sopivaa tilaa ei löydy, korjaa sellainen olemassa olevaan raken-

nukseen.
3. Jos joudut rakentamaan uutta, pyri samalla elvyttämään rakennuspaikan hiilikierto.
4. Suunnittele rakennus monikäyttöiseksi ja muunneltavaksi
5. Suunnittele rakenteet helposti ylläpidettäviksi, korjattaviksi, purettaviksi ja tee elin-

kaariohje.
6. Pyri mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen ja suureen hiilikädenjälkeen erityisesti 

energian ja materiaalien käytössä. 

Kiertotalousperiaatteet sekä edellä kuvattu hierakinen lähestymistapa tilantarpeiden arvi-
ointiin edistävät monilta osin ekologista kestävyyttä rakentamisessa. Usein rakentamisen 
kestävyydessä keskitytään uudistuotannon tapojen muokkaamiseen, mutta tämän työn 
teemojen kannalta kiinnostus kohdistuu olemassa oleviin rakennuksiin kohdistettaviin 
toimenpiteisiin. Vähähiilisen rakentamisen hierakia sekä kiertotalousperiaate lähestyvät 
aihetta samalla tavalla, jo olemassa olevaa hyödyntäen. Käsittelen seuraavassa alaluvussa, 
kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa erilaisiin rakennusten muutostoimenpiteisiin.  
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Aiemmassa alaluvussa esitelty vähähiilisen ja resurssitehokkaan rakentamisen hierakia 
noudatti pitkälti kiertotalousperiaatteita. Hierakia lähestyy aihetta kuitenkin tilantar-
peen näkökulmasta. On olemassa jokin toiminto, joka vaatii tilan. Tilan tarpeen täyttä-
mistä tulisi lähestyä mallin mukaan ylhäältä aluksi hyödyntäen ja viimeisenä vaihtoehtona 
uutta rakentamalla. Tämän työn tarkastelu lähtee kuitenkin liikkeelle olemassa olevista 
rakennuksista ja niiden hyödyntämisestä. Muotoilen seuraavaksi kuinka vastaava hierarkia 
toteutuisi korjaus- ja muutostoimenpiteiden kohdalla. Korjaus- ja muutostoimenpiteisiin 
sovellettu kaavio löytyy sivuilta 28–29. 

Hierarkian ylimpänä kohtana on hyödyntäminen.  Sillä pyritään välttämään kaikki uuden 
rakentaminen hyödyntämällä jo olemassa olevia tiloja ja rakennuksia. Tällä pystytään par-
haimmassa tapauksessa täyttämään tarve ilman materiaalin tai energian kulutusta. Suo-
messa on merkittävä määrä rakennuksia tyhjillään tai vajaakäytöllä. Tyhjillään olevia tiloja 
on muun muassa asuin- ja toimistorakennuksissa. Toisaalta myös tilojen käytön tehostami-
nen esimerkiksi vuorokäytön avulla on merkittävä tapa tehostaa rakennusten käyttöä. Esi-
merkiksi monet koulurakennukset ovat aktiivisessa käytössä vain koulupäivän ajan, jolloin 
mahdollista vuorokäyttöä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi ilta- sekä loma-aikoina. 
Myös koronapandemian aikaansaama siirtymä etä- sekä hybridityöskentelyyn on muut-
tanut merkittävästi monien perinteisten toimistotöiden luonnetta ja vähentänyt toimis-
totilan tarvetta. Tilojen hyödyntämisessä keskeisessä roolissa ovat myös tapamme tehdä 
asioita. Tyypillisesti pyrimme muokkaamaan ympäröivän tilan palvelemaan mahdollisim-
man hyvin omia tarpeitamme, mutta sama voi toimia myös toisinpäin. Voimme muokata 
tapaamme tehdä asioita, ja hyödyntää näin maksimaalisesti jo olemassa olevia tiloja.

Toisena hierarkian kohtana on kunnostus. Kunnostamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
olemassa olevan tilan tai rakennuksen kunnostamista erilaisilla korjaustoimenpiteillä. 
Kunnostuksessa keskeistä on hyödyntää olemassa olevan rakennuksen tai tilan kaikki 
käytettävissä oleva materiaali, eli välttää turhaa materiaalin korvaamista tai poistamista. 
Kunnostuksessa tilojen tehokkuutta voidaan myös parantaa monilla hienovaraisilla toi-
menpiteillä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset sisustukselliset ratkai-
sut, tilajärjestyksen muokkaaminen tai muunneltavuuden parantaminen.

Kolmantena hierarkiassa on esitetty kohteen peruskorjausta. Peruskorjaus on periaatteena 
ristiriitainen, sillä siihen liittyy vahvasti uudistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Peruskor-
jaus eroaa merkittävästi korjaamisen toimenpiteistä, sillä siinä tyypillisesti uudistetaan 
rakennusta ja sen teknisiä järjestelmiä, eikä vain korjata niitä. Koska hierarkian edellinen 
kohta käsitteli kohteen korjaamista, käytän hierarkian seuraavasta tasosta nimeä muok-

2.2 Muutostoimenpiteiden vaikutukset

Ekologisen kestävyyden mukaiset toimenpiteet

kaaminen. Muokkaamisella tarkoitan kohteen muuttamista niin että se palvelee määri-
teltyjä tarpeita, mutta se on toteutettu noudattaen ekologisen kestävyyden periaatteita. 
Rakennuksen muuttamisessa tulisi siis yhä välttää turhaa materiaalin poistamista, tai tur-
haa rakennusosien tai materiaalien uusimista. Kaikki uudet lisäykset tulisi myös arvioida 
niiden vaikutusten näkökulmasta. Keskeistä on, että uudet lisäykset olisi tuotettu mah-
dollisimman ekologisesti, joko erilaisista luonnonmateriaaleista tai vaihtoehtoisesti kier-
rätetyistä rakennusosista. Lisäysten suunnittelussa tulisi huomioida myös niiden huolletta-
vuus sekä vaihdettavuus. Muutostoimenpiteissä tulisi myös aina pyrkiä parantamaan tilan 
monikäyttöisyyttä sekä muunneltavuutta. Olemassa oleva rakennus ei todennäköisesti ole 
suunniteltu samaan tapaan monikäyttöiseksi tai muunneltavaksi, joten korjaus ja muutos-
toimenpiteiden tulisi edistää näiden toteutumista. 

Siinä missä Häkkisen ym. (2020) esittämässä hierarkiassa neljäntenä tasona on uuden 
rakentaminen, esitän rakennusten korjaamisen ja muokkaamisen kontekstissa peruskor-
jaamisen ja uuden rakentamisen väliin asettuvaa täydentämistä. Täydentämisellä tarkoitan 
erilaisia rakennuksen laajennuksia. Tällaiset täydennykset voivat olla kiinteässä suhteessa 
olemassa olevaan rakennukseen kuten erilaiset korotukset ja laajennukset tai ne voivat olla 
olemassa olevasta rakennuksesta irrallisia, mutta joilla on tiivis suhde olemassa olevaan 
rakennukseen esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen kautta, jolloin ne voidaan 
nähdä yhdeksi kokonaisuudeksi. Täydennyksissä on huomioitava samat periaatteet kuin 
lisäysten kohdalla. Eli täydennysten toteutuksessa tulisi käyttää luonnonmateriaaleja tai 
kierrätettyjä rakennusosia. Uudisosat tulisi suunnitella niin että ne ovat mahdollisimman 
mukautuvia tulevaisuuden muutoksille ja niiden rakennusoat ovat helposti vaihdettavissa 
ja korjattavissa. 

Viimeisenä vaihtoehtona tulisi olla kohteen purkaminen ja uuden rakentaminen. Tässäkin 
tilanteessa tulisi harkita onko puretun rakennuksen tilalle rakennettava uutta, vai voisiko 
vapautuneen maa-alan hyödyntää luonnon elvyttämiseen. Tämä voi olla ekologisesta näkö-
kulmasta parempi ratkaisu etenkin, jos toiminto pystytään sijoittamaan jonnekin muualla 
hierarkian aiempien tasojen mukaisesti. Uutta rakentaessa tulisi noudattaa jo edellä mai-
nittuja ekologisen rakentamisen periaatteita. 

Hierarkian mukainen lähestymistapa mukailee kiertotalouden sekä vähähiilisen rakenta-
misen periaatteita. Sen mukainen lähestymistapa ohjaa hyödyntämään rakennusta mah-
dollisimman tehokkaasti ja välttämään ympäristöä kuormittavia muutostoimenpiteitä, 
sekä purkamista. Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä jokainen kohde on 
kuitenkin ainutlaatuinen ja siksi kohteen ominaisuudet kuten sijainti sekä kohteen kunto 
vaikuttavat paljon siihen millaisia toimia siihen on kannattavaa kohdistaa. 
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Kuva 6: Kaavion vasemmassa reunassa 
vähähiilisen ja resurssitehokkaan rakentamisen 
hierarkia Häkkisen ja Kuittisen mukaan (2020). 
Kaavion oikean reunan hierarkia tekijän 
sovellutus korjaus- ja muutostoimenpiteiden 
kontekstiin. 
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3. Rakennusten muuttaminen arvottamisen näkökulmasta

Edellisessä luvussa pohdin, millaisia ekologisia vaikutuksia rakennusten muuttamisella 
on. Muutosten vaikutuksia pystytään arvioimaan osin numeerisesti ja ekologisesti kes-
täville toimenpiteille voidaan asettaa periaatteita, joiden mukaan niitä voidaan arvioida. 
Kun tavoitteeksi asetetaan rakennuksen muuttaminen sen kulttuurihistorialliset arvot 
säilyttäen, päädytään pohtimaan muutoksen laajuuden suhdetta tunnistettujen arvojen 
säilyttämiseen. Voidaanko arvoja tarkastella vastaavalla tavalla ja löytää paras vaihtoehto 
arvojen näkökulmasta. Tässä luvussa tulen käsittelemään niitä toimenpiteitä, joita arkki-
tehtuurissa tyypillisesti kohdistetaan olemassa oleviin rakennuksiin. Keskeisessä roolissa 
on siis muutos ja sen suhde rakennuksen arvoihin. Muutos voi olla fyysinen, kuten raken-
nuksen korjaaminen, laajentaminen tai purkaminen. Toisaalta muutos voi olla myös abst-
raktimuutos, kuten rakennuksen käyttötarkoituksen tai olemassa olevien toimintatapo-
jen muuttaminen. Miten rakennuksen muuttaminen vaikuttaa sen kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin? Ja mitä tulisi huomioidea, kun rakennusta muutetaan, jotta tunnistetut arvot 
pystytään säilyttämään?

Alaluvussa 3.1 pohjustan aihetta rakennussuojelun ja restauroinnin näkökulmista. Arvot-
tamisella on keskeinen rooli niin suojelupäätösten kuin restaurointitoimenpiteiden suun-
nittelun taustalla, joten on syytä perehtyä mitä arvottamisen kriteerejä näissä toimen-
piteissä käytetään ja mihin rakennusten arvottaminen perustuu. Alaluvussa 3.2 siirryn 
käsittelemään arvottamista modernin rakennuskannan näkökulmasta. Modernin raken-
nuskannan arvottaminen on teemana ajankohtainen ja haasteellinen. Arvottamiseen 
moderni rakennuskanta tuo uusia haasteita. Käsittelen aihetta Madridin dokumentin 
(2011) sekä ennen kaikkea suomalaisen arvottamista käsittelevän kirjallisuuden kautta. 
Pyrin nostamaan esiin työni ajallisen rajauksen mukaisesti 1960- ja 1970-lukujen raken-
nuskannan arvottamisen haasteita ja ominaispiirteitä. Alaluvussa 3.3 pohdin mitä tunnis-
tetuille arvoille tapahtuu erilaisissa muutostoimenpiteissä. Käsittelen teemaa funktionaa-
lisen integriteetin käsitteen kautta.

Seuraavalla aukeamalla on avattuna käsitteitä, jotka liittyvät tämän luvun teemoihin. Osaa 
käsitteistä on avattu tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.

”Ehdottomia prinsiippejä ei voi 
asettaa. Ainoa ehdoton vaatimus on, 
että kohteen arvoja ei saa tuhota.” 

– Kaisa Broner-Bauer, 2021

Kuva 7: La Mezquita on Córdobassa, Esponajassa sijaitseva pyhäkkö, joka on alunperin rakennettu 
700-900 -lukujen aikana moskeijaksi. Myöhemmin moskeija on muutettu kirkoksi 1200-luvulla 
ja sen sisään on rakennettu katedraali 1500-luvulla. Monien muutosten ja vaiheiden myltä 
rakennuksesta on tullut kerroksellinen kokonaisuus. 
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”Autenttisuus on kohteen ominaisuus, joka ilmaisee sen kulttuurista merkitystä kohteen 
aineellisten ja aineettomien erityispiirteiden kautta totuudenmukaisella ja uskottavalla 
tavalla. Autenttisuus on riippuvainen kohteen tyypistä ja kulttuurisesta kontekstista.” 
(ICOMOS, 2011)

Integriteetillä tarkoitetaan kohteen eheyttä. Eheyttä arvioitaessa huomioidaan tyypilli-
sesti kohteen arvon kannalta merkitykselliset osatekijät ja ne piirteet, jotka tuovat esiin 
kohteen merkitystä, sekä ne haitat, jotka ovat ristiriidassa eheyden kanssa. (ICOMOS, 
2011; Unesco, 2019)

Interventiolla tarkoitetaan kohdetta muuttavaa toimenpidettä kuten laajennusta tai muun 
tyyppistä muutosta. Restauroinnin yhteydessä puhutaan usein minimi-interventiosta, 
jossa pyritään mahdollisimman pieneen muutokseen.  (ICOMOS, 2011; Perkkiö, 2007)

Inventointi tarkoittaa suunnittelun tai tutkimuksen pohjana käytettävää kartoittavaa tut-
kimusta, jonka tarkoituksena on kerätä järjestelmällisesti tietoa esimerkiksi rakennetusta 
ympäristöstä tai maisemasta. Inventointi rajataan joko alueellisesti, rakennushistorian, 
rakennustyypin tai esimerkiksi suunnittelijan mukaan. (Kivilaakso, 2010; Sahlberg, 2010)

Konservointi tarkoittaa arkkitehtuurin piirissä historiallisten rakennusten ja niiden osien 
säilyttävää korjaamista. Se keskittyy materiaaliin ja siinä esiintyvien vaurioiden pysäyttä-
miseen. Konservoinnin toteuttaa alan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Englannin 
kielessä sanalla on laajempi merkitys.  (Kaila, 2014; Perkkiö, 2007)

Patinalla tarkoitetaan ajan kulumisesta aiheutunutta materian kulumista ja ikääntymistä. 
Konservoinnin etiikassa patinan säilyttäminen on keskeistä. (Kaila, 2014)  Tyypillisesti his-
toriallisissa rakennuksissa ja esineissä patina tunnistetaan positiivisena asiana. Patina liite-
tään usein myös autenttisuuden käsitteeseen. 

Autenttisuus

Intgriteetti

Interventio

Inventointi

Konservointi

Patina

Peruskorjauksella tarkoitetaan tyypillisesti rakennuksen laajaa korjaamista, joka saattaa 
sisältää niin rakennusten osien kuten sisätilojen, julkisivun tai märkätilojen kunnostamista 
tai teknisten järjestelmien uusimista.  Rakennus ja sen osat pyritään palauttamaan yhtä 
hyviksi kuin ne olivat uutena. (Tilastokeskus, ei pvm.; Ympäristöministeriö, 2015)

”Kulttuurinen merkitys tarkoittaa menneiden, nykyisten tai tulevien sukupolvien esteet-
tisiä, historiallisia, tieteellisiä, sosiaalisia ja /tai henkisiä arvoja. Kulttuurinen merkitys sisäl-
tyy rakennettuun ympäristöön, maisemaan, materiaaliin, käyttöön, paikkaan liitettyihin 
merkityksiin, historiallisiin dokumentteihin, vastaaviin paikkoihin tai kohteisiin. Raken-
netun ympäristön eri osilla voi olla erilainen merkitys eri ihmisille tai ihmisryhmille. 
Aineettomat arvot voivat olla luonteeltaan historiallisia, sosiaalisia, tieteellisiä tai henkisiä. 
Niihin voi kuulua myös luova nerous” (ICOMOS, 2011)

Rakennussuojelulla tarkoitetaan rakennetun ympäristön suojelua, jonka tavoitteena on 
kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten säilyttäminen. Rakennussuojelu on osa 
kulttuuriperinnön suojelua. Suomessa rakennussuojelu tapahtuu lakien ja suojelukaavojen 
kautta. (Kivilaakso, 2010)

Restauroinnilla tarkoitetaan yleisesti kohteen säilyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
prosesseja. Restauroinnilla on oma filosofinen ja historiallinen taustansa. (ICOMOS, 
2011; Perkkiö, 2007)

Rekonstruktiolla tarkoitetaan kohteen uudelleenrakentamista. Rakennus, sen osa tai esi-
merkiksi veistos voidaan rekonstruoida eli uudelleenrakentaa. (Kaila, 2014)

Reversibiliteetillä eli palautettavuudella tarkoitetaan lisäysten poistettavuutta. Poistetta-
vuus voi kohdistua materiaaliin, rakenteisiin tai rakennusosiin. Palautettavuudessa kes-
keistä on, ettei alkuperäinen materiaali tai rakenne vaurioidu. (ICOMOS, 2011; Perkkiö, 
2007)

Peruskorjaus

Kulttuurinen merkitys

Rakennussuojelu

Restaurointi

Rekonstruktio

Reversibilieetti / palautettavuus
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Arvo-sanalle on useita eri merkityksiä. Sillä voidaan tarkoittaa yleisesti niin jonkin hintaa, 
suuruutta kuin merkitystä. Rakennussuojelun ja arvottamisen kontekstissa sillä tarkoite-
taan kuitenkin sellaista asiaa, joka on hyvää, merkityksellistä ja tavoiteltavaa. (Kotimaisten 
kielten keskus, 2022) Arvot ovat käsitteellisiä ja niillä on vahva yhteys ihmisen toimintaa 
ohjaaviin perimmäisiin kysymyksiin. Niiden merkitys on mielipidettä tai yleistä asennetta 
laajempi, ja ne muuttuvat ajan kuluessa, mutta hitaasti. (Tuominen, 2001) Arvottamisella 
tarkoitetaan jonkin asian arvioimista joko arvokkaaksi tai arvottomaksi (Tieteen termi-
pankki, 2022). Rakennusperinnön kohdalla kyse on kohteen arvojen tunnistamisesta ja 
niiden arvioimisesta. 

Arvot jaotellaan tyypillisesti itseisarvoihin ja välinearvoihin. Itseisarvot ovat ne arvot, 
jotka määrittelevät kohteen arvokkaaksi sinänsä, kun taas välinearvot ovat riippuvaisia 
siitä mitä hyötyä kohteesta on. Rakennusperinnön arvottamisessa tällaista jakoa on vaikea 
käyttää, sillä asioita voidaan perustella kummastakin näkökulmasta, ja arvot voivat sisältyä 
kumpaankin kategoriaan. (Almusa, 2006) Arvoja voidaan käsitellä myös niiden objektii-
visuuden ja subjektiivisuuden näkökulmasta. Objektiivisten arvojen olemassaolo on kiis-
telty aihe. Objektiiviset arvot esimerkiksi rakennusperinnön arvottamisessa tarkoittaisi-
vat arvoja, jotka olisivat olemassa arvioitsijasta huolimatta. (Tuominen, 2001) Rakennettu 
kulttuuriperintö on ihmisen luomaa, joten sen arvottaminen ihmisestä riippumattomana 
on vaikeasti yhteensovitettavissa. Arvosubjektiivisesta näkökulmasta kohteella on arvoa, 
jos on joku, joka sen arvon tunnistaa. Käytännössä rakennusperinnön arvottamisessa tämä 
lähestymistapa tarkoittaisi melko demokraattista lähestymistapaa, jossa arvon määrittely 
lähtisi täysin ihmisistä. Haasteeksi muodostuu se, riittäisikö arvon määrittelyyn yksi sub-
jektiivinen mielipide vai tarvittaisiinko suurempi otanta. Näiden kahden näkökulman 
lisäksi voidaan tilannetta tarkastella myös relativistisesta näkökulmasta. Kohteen arvo 
määrittyisi suhteessa yksilöön tai yhteisöön, jolloin kohteella on arvoa vain suhteessa esi-
merkiksi yhteisöön tai tiettyyn kulttuuriin. (Tuominen, 2001) Tällainen näkökulma sovel-
tuu tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi kun kohteella on arvoa tutkimuskohteena.  

Laura Tuomisen mukaan rakennusperinnön arvottamisen näkökulmasta konstruktivisti-
nen näkökulma on tyypillisin. Siinä arvokkuus syntyy arvoja luovan toiminnan seurauk-
sena, mutta ne ovat kuitenkin riippuvaisia kohteen omista ominaisuuksista. (Tuominen, 
2001) Näin esimerkiksi rakennusperinnön arvot määrittyisivät sekä ihmisen toiminnan 
että kohteen itsensä kautta. 

Arvottamisessa käytetään erilaisia arvoluokituksia. Tällaiset arvoluokitukset vaihtelevat 
suuresti, riippuen tarkastelevasta kohteesta. Esimerkiksi suomalainen filosofi ja kielitietei-

3.1 Arvot rakennussuojelun ja restauroinnin lähtökohtana

Arvot ja arvottaminen 

lijä Erik Ahlman on jakanut arvot perusarvoihin, joita ovat hedoniset, vitaaliset, esteettiset, 
teoreettiset ja uskonnolliset arvot sekä näiden lisäksi vielä sosiaaliset, mahti-, oikeus- sekä 
eettiset arvot. (Tuominen, 1992) Tämän arvoluokituksen soveltamista rakennusperinnön 
kontekstiin on haastavaa. Suomessa kulttuurihistoriallisten arvojen määrittelyssä on tyy-
pillisesti käytetty jakoa arkkitehtonisiin, historiallisiin ja ympäristöllisiin arvoihin. (Hir-
viniemi, 2013; Kivilaakso, 2010; Tuominen, 1992) Nykyisten arvoluokitusten kehityksen 
taustalla voidaan katsoa olevan itävaltalainen historioitsija Alois Riegl (1858–1905). Hän 
sovelsi arvokäsitystä restauroinnin teoriaan ja jakoi arvot kahteen ajasta riippuvaiseen kate-
goriaan. Ensimmäinen kategoria on muistoarvot, jotka sisältävät kohteen ikäarvon, histo-
riallisen arvon, sekä tarkoituksellisen muistomerkkiarvon. Toinen kategoria on nykyisyys-
arvot, joihin lukeutuvat kohteen käyttöarvo, uutuusarvo sekä taiteellinen arvo. ( Jokilehto, 
1999) Jako muistomerkkiarvoihin ja nykyisyysarvoihin on aiheuttanut sen, että rakennus-
perinnön arvioinnissa iällä on ollut erittäin suuri merkitys. Iän tuoma arvostus, patina sekä 
vuosien aikana kertynyt historiallinen kerrostuma niin fyysisinä merkkeinä kuin aineet-
tomina ihmiskohtaloihin ja historiallisiin tapahtumiin sitoutuneina muistoina on vaikut-
tanut kohteen arvostukseen. Tyypillisesti arvoa on nähty monumenteissa, jotka ovat saat-
taneet olla intentionaalisia eli tarkoituksella monumenteiksi valmistettuja, kuten antiikin 
monumentit. Niissä on nähty muistomerkkiarvoa jo niiden valmistumisen hetkellä. Myö-
hemmin, ennen kaikkea renessanssin myötä arvoa alettiin näkemään myös tahattomasti 
syntyneissä muistomerkeissä, raunioissa ja reliikeissä.  (Kovanen ym., 2014)

Rieglin arvokäsitys erottaa vahvasti toisistaan nykyhetken ja historian. Arvot on ajoitetta-
vissa näiden kahden ajan välille, mutta löytyy myös poikkeuksia. Jaottelu synnyttää mielen-
kiintoisen jaon esimerkiksi taiteellisen arvon suhteen. Toisaalta taiteellinen arvo voidaan 
nähdä subjektiivisena nykyisyysarvona toisaalta osana historiallista arvoa taidehistorialli-
sena arvona. Petri Vuojala on avannut esteettisen arvon paradoksia seuraavasti: “Jos kohde 
ei ole nykyhetken esteettisten mieltymysten mukainen, se määritellään helposti esteetti-
sesti arvottomaksi, mikä voi olla riittävä peruste häiriötekijän poistamiseksi ympäristöstä. 
Absoluuttinen taidearvo mitätöi historiallisia (suhteellisia) taidearvoja ja yhtenäistää 
ympäristöä omien normiensa mukaiseksi.” (Vuojala, 2014) Arvojen väliset paradoksit ja 
arvoristiriidat ovat tyypillinen osa arvottamista, ja niitä voidaan käyttää myös osana argu-
mentointia. Nykyisyysarvojen ja historiallisten arvojen välinen ristiriita on usein keskei-
sessä roolissa esimerkiksi suojelukysymysten kohdalla.
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Arvottamisella on keskeinen rooli rakennussuojelussa. Arvot ohjaavat toimintaamme ja 
sitä minkä koemme arvokkaaksi ja säilyttämisen tai suojelemisen arvoiseksi. Rakennus-
suojelulla tarkoitetaan yleisesti rakennusperinnön suojelua. Rakennusperintöön kuuluvat 
kaikki rakennettu ympäristö, niin yksittäiset rakennukset, rakennusryhmät, laajemmat 
rakennetut alueet, sekä infrastruktuuria kuten siltoja ja teitä. Rakennusperintö kuuluu 
laajemman kulttuuriympäristö-käsitteen alle, johon kuuluvat myös kulttuurimaisemat 
sekä muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristön suojelulla tarkoitetaan kaikkien näiden 
osa-alueiden suojelua, kun taas rakennussuojelu, kohdistuu rakennusperintöön. (Kivi-
laakso, 2010)

Suomessa rakennussuojelu tapahtuu pääosin maankäyttö- ja rakennuslain kautta. Maan-
käyttö- ja rakennuslakiin pohjautuva suojelu tapahtuu kaavoittamisen yhteydessä. Kaa-
voituksen keinoin tapahtuva suojelu on ollut mahdollista vuoden 1985 rakennussuoje-
lulainsäädännön uudistuksesta saakka, jota voidaan pitää merkittävänä tapahtumana 
Suomalaisessa rakennussuojelun historiassa. (Lindh, 2013) Nykyisin kaavoituksella tapah-
tuva suojelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka astui voimaan vuonna 1999. 
Lain perusteella suojelua voidaan toteuttaa kaikilla kaavoituksen tasoilla. Rakennussuo-
jelun kannalta keskeisimmät kaavoituksen tasot ovat yleiskaava ja asemakaava. Yleiskaava 
tarjoaa edellytykset laajemman kokonaisuuden hallintaan, esimerkiksi rakennusryhmien 
tai alueiden suojeluun. Yleiskaava keskittyy maankäytön suunnitteluun sekä alueiden 
kehittämiseen. Yksityiskohtaisimmillaan suojelua voidaan toteuttaa asemakaavoituksen 
kautta. Kaavassa suojeleminen tapahtuu erilaisten kaavamerkintöjen ja määräysten mukai-
sesti. Merkinnät vaihtelevat kaavakohtaisesti, mutta usein suojelu ilmoitetaan SR tai /s 
-merkinnöin. Joissain tilanteissa on käytössä myös SR-1, SR-2 ja SR-3 merkinnät, jotka ker-
tovat suojeltavan kohteen merkityksen tason. Merkintöjä täydennetään kaavoissa sanal-
lisesti, jolloin voidaan kirjata hyvinkin yksityiskohtaisesti toimenpiteitä rakennusten tai 
alueiden suojeluun. (Kivilaakso, 2010) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kohde voi-
daan suojella sen maiseman, luonnonarvojen, rakennettu ympäristön, kulttuurihistorial-
listen arvojen sekä erityisten ympäristöarvojen näkökulmasta.  (MRL 1999/132)

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi suojelua toteutetaan myös lailla rakennusperinnön 
suojelusta (RakSL 2010/498). Uusi laki astui voimaan vuonna 2010 ja se korvasi aiemman 
vuonna 1985 voimaan astuneen rakennussuojelulain. Laissa kirjataan, että rakennussuo-
jelu kohdistuu yleisesti rakennuksiin, rakennusryhmiin sekä rakennettuihin ympäristöi-
hin, joilla on rakennushistoriallista, rakennustaiteellista tai rakennusteknistä arvoa tai sillä 
on erityistä arvoa sen käytön, ympäristön tai historiallisten tapahtumien kannalta. Lakia 
sovelletaan useimmiten asemakaava-alueiden ulkopuolella, mutta tietyissä tilanteissa 

Arvottaminen rakennususojelussa

myös asemakaava-alueilla. Syynä tähän voivat olla niin suojeltavan kohteen valtakunnal-
linen merkitys, se ettei kohteen suojelua pystytä takaamaan maankäyttö- ja rakennuslain 
mahdollistamin keinoin tai jokin erityinen syy kohteen asemakaavoitustilanteen takia. 
(RakSL 2010/498) Rakennussuojelulain mukainen suojelu on usein kaavoitusta kokonais-
valtaisempaa, mutta se ei koske maisemia tai laajoja rakennettuja alueita. Niiden suojelu 
tapahtuu vain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen kautta. Toisaalta lailla 
voidaan suojella myös esimerkiksi rakennusten sisätiloja, sisustusta tai sen osia. Suojelupää-
töksen yhteydessä määritellään suojelumääräykset, jotka voivat pitää sisällään niin kohteen 
säilyttämistä suojelun edellyttämässä kunnossa, sen käytön rajaamista, entisöinnin ja kor-
jaamisen toimenpiteiden ohjaamista kuin yhteydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin. 
(RakSL 2010/498) Laki rakennusperinnön suojelusta märittelee kohteen merkittävyyden 
arviointiin kriteereiksi kohteen harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäi-
syyden, historiallisen todistusvoiman sekä historiallisen kerroksellisuuden näkökulmat. 
(RakSL 2010/498)

Kahden edellä mainitun lain lisäksi Suomessa rakennuksia voidaan suojella myös kirkko-
lain (KL 1993/1054) sekä lain ortodoksista kirkoista (LOK 2006/985) mukaan. Molem-
mat lait määrittelevät ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot suojelunalaisiksi rakennuksiksi, 
tätä myöhemmin rakennetut kirkot ja rukoushuoneet voidaan suojella kirkkohallituksen 
toimesta. Suojelu perustuu lain mukaan rakennuksen rakennushistoriallisiin, rakennus-
taiteellisiin, rakennusteknisiin arvoihin tai erityisiin ympäristöarvoihin (KL 1993/1054; 
LOK 2006/985).

Lait nostavat esiin erityyppisiä kohteen merkittävyyteen ja arvoon liittyviä näkökul-
mia. Rakennussuojelussa käytetyt käsitteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuo-
sisadan aikana. Monet rakennussuojelun periaatteet ja käsitteet ovat alkaneet muotou-
tua 1800-luvulta alkaen, jolloin rakennussuojelun ja restauroinnin teorioita kehitettiin 
merkittävästi. 1900-luvun aikana tilannetta ovat muuttaneet merkittävästi esimerkiksi 
teollistuminen, sodat ja kaupungistuminen. Rakennusperinnön säilymiseksi on laadittu 
useita kansainvälisiä julkilausumia kuten Ateenan julistus vuonna 1931, Venetsian julistus 
vuonna 1964, sekä Granadan yleissopimus vuonna 1985. Näiden lisäksi on lukuisia muita 
julistuksia ja dokumentteja, joilla on sekä ohjattu toimenpiteitä, että määritelty yhteisiä 
käsitteitä ja käytäntöjä. Näiden vaikutus näkyy myös suomalaisessa rakennussuojelussa ja 
sen käsitteistössä.

Arvottamisen näkökulmasta nykyisessä lainsäädännössä näkyy yhä vahvasti Alois Rieg-
lin luoma käsitteistö. (Vuojala, 2014) Laki rakennusperinnön suojelemisesta nostaa esiin 
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kohteen harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden, historiallisen 
todistusvoiman sekä historiallisen kerroksellisuuden kohteen arvioinnissa. Arvioinnissa 
on vahvasti edustettuina Rieglin muistoarvoihin luokiteltavia teemoja. Haasteen näiden 
arvottamiskriteerien käytölle luo Suomessa ennen kaikkea sotien jälkeinen rakennuspe-
rintö, johon ajallinen etäisyys on lyhyt ja johon kerroksellisuutta tai ajan luomaa ikäarvoa ei 
ole välttämättä muodostunut. Palaan modernin rakennuskannan arvottamisen haasteisiin 
myöhemmin tässä luvussa. 

Rakennussuojelun toimenpiteiden perustana toimii aina laaja selvitystyö, jonka osana 
toteutetaan erilaisia inventointeja ja selvityksiä. Tällaisia inventointeja voidaan toteuttaa 
useammalla eri tasolla aina valtakunnallisista inventoinneista yksityiskohtaisiin yksittäistä 
rakennusta tai rakennusryhmää koskeviin inventointeihin. Yksittäisestä rakennuksesta 
tehty inventointi tunnetaan yleensä nimellä rakennushistoriaselvitys. Inventoinneissa 
kohde tutkitaan kattavasti arkisto- ja kirjallisuusaineistojen pohjalta sekä analysoimalla 
kohdetta paikan päällä. Inventoinneissa perehdytään rakennuksen historiaan, tekniseen 
toteutukseen, muutoksiin ja säilyneisyyteen. Keskeinen osa inventointeja on kohteiden 
arvottaminen. Tyypillisesti inventoinneissa käytetään jakoa arkkitehtonisiin, historiallisiin 
sekä ympäristöllisiin arvoihin. (Kivilaakso, 2010)

Siinä missä rakennussuojelu tapahtuu hallinnollisella tasolla erilaisten lakien sekä kaavoi-
tuksen avulla, restaurointi tapahtuu fyysisellä tasolla. Restaurointi on toimintaa ja proses-
seja, jotka tähtäävät kohteen säilymiseen. (Perkkiö, 2007) Restauroinnilla on oma filosofi-
nen tausta sekä pitkä historia. Restauroinnin käsitteet ja määritelmät ovat aikasidonnaisia, 
ja niihin on vaikuttanut aikansa yhteiskunnallinen tilanne sekä arvomaailma. 

1800-luvun restaurointikäsityksiä muokkasivat Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–
1879) sekä John Ruskin (1819–1900), jotka vaikuttavat yhä keskeisesti restauroinnin ja sen 
periaatteiden taustalla. Ranskalainen Viollet-le-Duc edusti sallivaa, rakennuksen käyttöä 
korostavaa suuntausta. Hän määritteli restauroinnin seuraavasti:” To restore a building is 
not to preserve it, to repair, or rebuilt; it is to reinstate it in a condition of completeness 
which could never have existed at any given time.” (Schalin, 2013) Määritelmä korostaa 
ajan merkitystä kohteen restauroinnista. Restaurointi tapahtuu aina tietystä ajasta käsin. 
Lähes täysin vastakkaista näkemystä edustivat englantilainen kirjailija ja filosofi John Rus-
kin sekä niin ikään englantilainen William Morris (1834–1896). Heidän restaurointinäke-
myksensä tukeutuivat kohteen ikäarvoon, mikä näkyi konservoivina toimina. Molemmat 
korostivat ennen kaikkea rakennuksen autenttisuutta. Rakennusten alkuperäistä mate-
riaalia ja käsityötä tuli Ruskinin mukaan kunnioittaa, ja rakennusten tuli antaa ikääntyä 
arvokkaasti. Morrisin mukaan, jos rakennus ei enää palvellut käyttötarkoitustaan tuli toi-
minnalle mieluummin rakentaa täysin uusi, käyttötarkoitusta palveleva rakennus, kuin 
muuttaa alkuperäistä rakennusta. Hän korosti, että rakennukset tulisi säilyttää todisteina 
menneestä. ( Jokilehto, 1999) 

Myöhemmin restauroinnin määrittelyyn on otettu kantaa muun muassa Venetsian julis-
tuksessa (1964), jonka yhdeksännessä artiklassa restaurointi määritellään seuraavasti, ”Res-
taurointi on pitkälle erikoistunutta toimintaa. Sen tavoitteena on säilyttää ja tuoda esiin 
monumenttien esteettinen ja historiallinen arvo ja se pohjautuu alkuperäisen materiaalin 
ja autenttisten dokumenttien kunnioittamiselle.” (ICOMOS, 1964) Suomessa museovi-
rasto määrittelee restauroinnin prosessiksi, jonka tavoitteena on turvata kohteesta tun-
nistetut arvot sekä niiden säilyminen. Restaurointiin kuuluu tiiviisti kohteen tutkiminen, 
dokumentointi sekä sen arvojen tunnistaminen. Näiden pohjalta tehdään päätökset koh-
teeseen tehtävistä restaurointitoimenpiteistä. (Museovirasto, ei pvm.) Restaurointi perus-
tuu siis kohteen tunnistettujen arvojen säilyttämiseen. Restaurointi edellyttää kohteen 
tutkimista, analysointia, arvojen tunnistamista ja niiden arvottamista. Tämän tietoon ja 
tutkimukseen perustuvan lähestymistavan jälkeen määritellään ne restauroinnin toimen-
piteet, joita kohteeseen kohdistetaan. 

Arvottaminen restauroinnissa
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”Eri määritelmien perusteella restaurointi sekä käsitteenä että toiminnan tasolla on siis 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta tiettynä hetkenä arvioiva toimenpide, jossa 
myös sosiaaliset tekijät ovat keskeisiä. Restaurointi on riippuvaista kontekstista ja kult-
tuurista. Se perustuu asiantuntijoiden arvioihin ja tutkimuksiin, mutta sen tulee reagoida 
myös ympäristön vaatimuksiin.”  (Perkkiö, 2007) Restaurointi on rakennussuojelun tavoin 
vahvasti sidoksissa aikaan ja kontekstiin. Siksi yleispätevien restaurointiohjeiden tai peri-
aatteiden luominen on mahdotonta, vaan tulee niitä arvioida yksilöllisesti niin kohteen 
kuin ajan näkökulmasta. Ulla Rahola (2021) on esittänyt Cesare Brandin kolmivaiheiseen 
aikakäsitykseen viitaten, että kohdetta voidaan arvioida sen valmistumishetken näkökul-
masta, valmistumisen hetkestä läpi sen käytön ja lopulta siitä hetkestä käsin, kun se tiedos-
tetaan suojelukohteeksi. Ajalla ja tarkastelu hetkellä on siis merkittävä vaikutus kohteen 
arvottamiseen ja arvottamisessa on huomioitava myös nämä eri ajan hetkiin arvottamisen 
kannalta liittyvät merkitykset.

Restauroinnissa toimenpiteet vaihtelevat aina konservoivista toimenpiteistä rakennusta 
muuttaviin toimenpiteisiin. Useimmissa tapauksissa rakennuksen käyttö on sen säilymi-
sen perusta, joten käyttö ohjaa rakennuksiin tehtäviä muutoksia. Restauroinnissa kohteen 
tutkiminen ja arvottaminen ohjaa kohteen restaurointiperiaatteita, jotka määrittelevät 
tehtävät toimenpiteet. Restaurointiin voi sisältyä myös uudisrakentamiseen verrattavia toi-
menpiteitä, erityyppisiä muutoksia niin sen fyysiseen muotoon kuin sen käyttötarkoituk-
seen. Käsittelen tarkemmin erityyppisiä muutoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä luvussa 
3.3.

Restaurointi pohjautuu kohteen huolelliseen tutkimiseen sekä sen arvojen tunnistamiseen, 
mutta samalla se on myös monelta osin luovaa työtä.  Kohteen huolellinen tunteminen, ja 
arvojen tunnistaminen eivät anna yhtä oikeaa vastausta siihen, kuinka kohdetta tulisi käsi-
tellä.  Ruotsalainen arkkitehti ja professori Ove Hidemark (1931–2015) on todennut ettei 
objektiivista restaurointia ole olemassa, vaan kyse on aina valinnasta ja tahdon ilmauksesta  
(Vuojala, 2014). Restauroinnin toimenpiteiden taustalla vaikuttaa tiedon lisäksi siis myös 
subjektiiviset valinnat, aika, sekä kulttuurinen konteksti. 

”Restaurointi on tulkintaa. Työn eri vaiheissa joutuu 
monta kertaa valinnan eteen ja vaihtoehtoja on 
paljon. Näissä tilanteissa on tietoisesti vältettävä liian 
tunteellista ajattelua ja vastakkainasettelua kuten 
esimerkiksi siitä, mikä on rumaa ja mikä kaunista. 
Toisaalta on hyväksyttävä, että olemme kiinni omassa 
ajassamme, jonka henki näkyy väistämättä työssämme.” 

Sari Schulman (2013) 
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Rakennusperinnön arvottaminen on jatkuvassa muutoksessa, sillä rakennusperinnön 
suojelun piiriin siirtyy kaiken aikaa uutta rakennuskantaa. 1900-luvun puolivälistä alkaen 
Suomessa rakennuskannan määrä on kasvanut merkittävästi. Kasvanut rakennuskannan 
määrä asettaa haasteita käytettäville toimille. Rakennussuojelun sekä erilaisten säilyttä-
vien toimenpiteiden arvioiminen kasvaneessa rakennuskannassa vaatii mittavia inventoin-
teja sekä kohteiden tutkimista. Arvottamisen näkökulmasta moderni rakennuskanta on 
asettanut uusia haasteita arvottamisen kriteeristölle. Historiallisten rakennusperintökoh-
teiden arvottamisessa käytetyt kriteerit eivät ole suoraa sovellettavissa nuorempaan raken-
nuskantaan. Tätä aihetta on tutkinut esimerkiksi Laura Tuominen 1990-luvulla. Tuomisen 
(1992) Ympäristöministeriölle tekemä selvitys 1900-luvun rakennusperintö: luettelointi- 
ja suojelukysymyksiä on merkittävä avaus nuoremman rakennuskannan arvottamisen 
kysymyksiin. Selvityksessä avataan niin rakennusperinnön arvottamisen kriteeristöjä Suo-
messa ja maailmalla, sekä pohditaan nuoremman rakennuskannan ominaispiirteitä sekä 
sen arvottamiseen vaikuttavia seikkoja.

ICOMOSin vuonna 2011 julkaisema Madridin asiakirja keskittyy 1900-luvun rakennus-
perinnön suojelun periaatteisiin. Tämä kansainvälisen asiantuntijakomitean laatima asia-
kirja antaa konkreettisia ohjeita ja toimintatapoja rakennusperinnön säilyttämiseen sekä 
muutospaineiden hillitsemiseen. (ICOMOS, 2011) Asiakirjaa on sittemmin täydennetty 
vuonna 2017, jolloin laadittu Madridin-New Delhin asiakirja laajentaa aihetta koskemaan 
myös muuta kulttuuriperintöä. (ICOMOS, 2017) Tämän työn kannalta Madridin asia-
kirja on keskeinen, sillä rakennuksen muuttamisessa on kyse juuri muutospaineiden hal-
litsemisestä sekä siitä, mitä tunnistetuille arvoille tapahtuu rakennusten muutostoimenpi-
teissä. Käsittelen seuraavaksi modernin rakennuskannan arvottamista Madridin asiakirjan 
kautta ja nostan esiin arvottamisen kannalta oleellisimpia asioita. 

3.2 Modernin rakennusperinnön arvottamisesta

”Tiedon ja ymmärryksen lisääminen, merkityksen määrittäminen”

Arvottamisen kanalta on oleellista, että kohteesta, sen aikakaudesta, käytetyistä teknii-
koista, suunnittelijasta sekä kaikista muista kohteeseen vaikuttavista seikoista on riittä-
västi tietoa. Niin kuin aiemmin on todettu, arvottaminen perustuu kohteen syvälliseen 
tuntemiseen. Inventoinnit ja erilaiset tutkimukset ovat keskeinen osa arvottamisprosessin 
pohjana käytettävää tietoa. 1900-luvun rakennuskannan ja Suomessa erityisesti vuosisa-
dan jälkimmäisen puoliskon haasteeksi on muodostunut rakennuskannan mittava määrä. 
1960-luvulle tultaessa betoni oli korvannut puun ja tiilen tyypillisimpinä rakennusmateri-
aaleina ja elementtitekniikoiden kehittyminen nopeutti rakentamisen prosesseja merkit-
tävästi. (Pentti, 2017)

Rakentamisen suuri määrä asettaa haasteita säilyttäville toimenpiteille. Suojelun näkökul-
masta on haastavaa arvottaa määrällisesti suurta rakennuskantaa ja päättää mitkä niistä 
asettuvat suojelun piiriin. Tämän työn kannalta kyse ei ole kuitenkaan vain suojelutoi-
mista vaan rakennuskannan arvottamisesta ylipäänsä. Esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen 
kannalta merkittäviksi teemoiksi nousevat uudet typologiat, ja uuden tyyppiset ratkaisut, 
jotka ovat mahdollistaneet näillä vuosikymmenillä määrällisesti suuren rakentamisen. Täl-
laisia teemoja ovat esimerkiksi elementtitekniikan yleistyminen, lähiörakentaminen, sekä 
aikakaudella yleistyneet typologiat kuten ostarit, koulurakennukset ja kuntien kiinteistöt. 

Madridin asiakirja korostaa kulttuurisen merkityksen ymmärtämistä. Kulttuurinen mer-
kitys määritellään asiakirjassa tarkoittamaan esteettisiä, historiallisia, tieteellisisä, sosiaa-
lisia sekä henkisiä arvoja. Rakennetun ympäristön lisäksi kulttuurinen merkitys sisältyy 
myös maisemaan, materiaaliin, käyttöön, paikkaan liitettyihin merkityksiin, sekä histo-
riallisiin dokumentteihin, paikkoihin ja kohteisiin. Kulttuurinen merkitys ei ole objek-
tiivista vaan kohteen merkitykseen vaikuttaa sitä tarkkaileva ihminen tai ihmisryhmä.  
(ICOMOS, 2011) 1960- ja 1970-lukuja tarkastellessa kulttuurista merkitystä luovat siis 
myös ne ilmiöt, jotka näinä aikoina ovat vaikuttaneet rakennettuun ympäristöön, ja niissä 
korostuu sekä yksilön että tietyn yhteisön näkökulma. Esimerkiksi lähiöt ovat merkittävä 
ilmiön koko Suomen kehityksen kannalta kyseisinä vuosikymmeninä. Kuitenkin niiden 
kulttuurinen merkitys on havaittavissa erityisesti myös yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 
Se konkretisoituu esimerkiksi fyysisiin ympäristöihin ja käytettyihin materiaaleihin sekä 
toisaalta niiden käyttöön ja niihin muodostuneisiin sosiaalisiin merkityksiin. 

Merkityksen määrittämisen lisäksi keskiöön nousee 1900-luvun rakennusperinnön tek-
nisten ratkaisujen ymmärtäminen ja tutkiminen.  1960- ja 1970-lukujen kannalta keskeiset 
teemat ovat sekä elementtitekniikka että uudet materiaalit. Elementtitekniikoiden käyttö 
muutti rakentamista niin fyysisenä toimenpiteenä kuin rakennuksia tyylillisesti ja toimin-
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nallisesti. Elementtirakentaminen nopeutti rakentamista, kun rakennusosat valmistettiin 
tehtaassa sateelta suojassa ja pystytys tapahtui tontilla koneiden avustamana. Toisaalta ele-
menttirakentamine ohjasi suunnittelua pelkistettyyn suuntaan ja antoi samalla piirteitä 
myös kokonaisarkkitehtuuriin. Lisäksi lähiörakentamista alkoi 1970-luvulla ohjaamaan 
nostokoneiden liikeradat niin että yksi kone pystyi samalta paikalta operoimaan mahdol-
lisimman montaa rakennustyömaata, mikä teki lähiöistä entistä tiiviimpiä.  (Pentti, 2017)

Teknisten ratkaisujen ymmärtäminen on keskeistä aikakauden rakennuskannan muut-
tamisen ja korjaamisen kannalta, jotta kohteissa pystytään toteuttamaan toimenpiteitä, 
jotka soveltuvat alkuperäisiin materiaaleihin sekä tekniikoihin. Toisaalta keskeisempää 
arvottamisen näkökulmasta on teknisten ratkaisujen kulttuurisen merkityksen ymmär-
täminen. Siinä missä nykyhetken uudet innovaatiot muuttavat maailmaa ja ovat korkeasti 
arvostettuja, samantyyppistä arvostusta kokivat uudet innovaatiot 1960-luvulla. Vaikka 
innovaatioiden vaikutukset esimerkiksi ympäristöön on myöhemmin todistettu haital-
lisiksi, ei niiden merkitystä esimerkiksi hyvinvointi-Suomen rakentumisen tai lähiöiden 
muodostumisen kannalta voi väheksyä. Tässäkin tilanteessa tarkasteluajankohdalla on 
suuri merkitys. Jotta ymmärrämme kulttuurista merkitystä, on pystyttävä tarkastelemaan 
rakennuksia myös niiden syntyhetken näkökulmasta, eikä vain ajallisen etäisyyden takaa. 

1960- ja 1970-lukujen rakennusten yhtenä suurena haasteena on rakennusten suhteellisen 
lyhyt elämän kaari, joka asettaa haasteet sen arvottamisella. Nuorelle rakennuskannalle ei 
ole ehtinyt kertyä ajan tuomaa arvoa, joten sillä on aluksi pääosin käyttöarvoa sekä mate-
riaalista arvoa. Näiden tulisi ohjata rakennuksen säilyttämistä erilaisten korjaus, huolto ja 
muutostoimenpiteiden kautta. Vasta myöhemmin kohteelle muodostuu ajan myötä ikäar-
voa, joka perustelisi mahdollista kohteen suojelua. On kuitenkin tyypillistä, että kohteen 
arvoa ei tunnisteta ilman ajan tuomaa ikäarvoa, mikä on johtanut nuoren rakennuskannan 
purkamiseen. Rakennusten arvottamisessa tulisi huomioida ajan merkitys. Aiemmin mai-
nittu Raholan Cesare Brandilta lainaama kolmivaiheinen aikakäsitys korostaa tarkastelu-
ajankohdan merkitystä. 1960- ja 1970-lukujen rakennuskannan arvottamisessa tulisi huo-
mioida ajallisen etäisyys ja rakennuksen elämän kaari. Monien aikakauden rakennusten 
kohdalla emme voi odottaa ajallisen etäisyyden kasvavan, vaan suojeluun ja säilyttämiseen 
tähtääviä toimia on tehtävä varhaisemmassa vaiheessa.

Kuva 8: (oikealla) Rakentamisen määrä Suomessa 
kerrosneliö-metreinä vuosikymmenittäin. *1940 ja 
1950-luvut laskettu yhteen. (Tilastokeskus, 2021)

Muutospaineiden hallitseminen on yksi Madridin asiakirjan keskeisimmistä teemoista. 
2020-luvulla muutospaineiden hallitseminen esimerkiksi Suomen kontekstissa on erityi-
sen ajankohtainen. Monet 1960- ja 1970-lukujen rakennukset, asuinalueet ja ympäristöt 
ovat suurten muutospaineiden alla. Kaupunkien tiivistymispyrkimykset kohdistuvat ole-
massa oleviin ympäristöihin.

Muutospaineiden hillitsemiseen liittyvät kiinteästi kohteen autenttisuus sekä integri-
teetti. Naran autenttisuutta käsittelevä julistus (1994) määrittelee autenttisuuden arvoksi, 
jota määrittelevät esimerkiksi kohteen muoto, materiaali, käyttö, perinne sekä ympäristö. 
Julistuksessa autenttisuudesta todetaan, että se on vahvasti kulttuurisidonnainen, eikä sen 
määrittelyyn voida siksi luoda tiettyjä kriteerejä. (ICOMOS, 1994) Autenttisuus ei ole 
pelkästään aineellista autenttisuutta vaan myös aineetonta. Samaan tapaan kuin kohteen 
kulttuurinen merkitys voi ilmetä aineettomasti, esimerkiksi jonkin kulttuurihistoriallisen 
perinteen tai työtavan kautta, voi kohteen autenttisuus olla sidoksissa aineettomiin ilmiöi-
hin ja arvoihin.  

”Hallitse muutosta kulttuurisen merkityksen säilyttämiseksi”
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Rakennuskannan suojelussa tulee Madridin dokumentin mukaan edistää ympäristön kes-
tävää kehitystä. Asiakirjassa ei avata tarkkoja toimenpiteitä tämän toteuttamiseen, mutta 
siinä on mainittuina energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien toimenpiteiden kriit-
tinen tarkastelu sekä vuoropuhelun tärkeys. (ICOMOS, 2011) Vuonna 2011 julkaistu 
asiakirja on tämän teeman osalta jo melko vanhentunut, nyt reilut kymmenen vuotta 
myöhemmin. Jos sama dokumentti laadittaisiin nyt, olisi kahdeksannen kohdan sisältö ja 
painoarvo todennäköisesti suurempi. Vuonna 2017 julkaistu Madrid-New Delhin asiakir-
jassa ekologisen kestävyyden teemoihin on syvennytty tarkemmin ja asiakirjaa on ollut 
laatimassa myös ICOMOSin alainen International Scientific Committee on Energy, 
Sustainability and Climate Change (ISCES+CC). Uudessa asiakirjassa korostetaan myös 
rakennusosien vaihdettavuutta, energiatehokkuutta sekä erilaisten energiamuotojen ja 
teknologioiden vaikutuksia ympäristöön.  (ICOMOS, 2017)

Ympäristön kestävän kehityksen näkökulmaa olen käsitellyt tämän työn toisessa luvussa, 
ja siellä tehdyt havainnot avaavat kestävyys näkökulmaa rakennusten muutostoimenpitei-
den kannalta. Muutostoimenpiteet ovat keskeinen osa myös rakennusperinnön kestävä 
hoitoa. Arvottamisen näkökulmasta ympäristön kestävän kehityksen näkökulma on mie-
lenkiintoinen. Rakennussuojelun ja luonnonsuojelun välinen yhteys on ollut olemassa jo 
pitkään, ja esimerkiksi Laura Tuominen on tutkinut näiden kahden välistä suhdetta argu-
mentoinnin näkökulmasta. Luonnonsuojelu on lainannut muun muassa argumentointia 
rakennussuojelusta, jolla on pidempi perinne järjestelmällisistä teorioista sekä käsitteiden 
määrityksestä. (Tuominen, 2002) Ympäristön suojelun ja rakennusperinnön suojelun tee-
mat limittyvät toisiinsa mutta haasteen luo niiden erilaiset lähtökohdat. Ekologista kes-
tävyyttä voidaan arvioida numeerisesti, rakennusperinnön arvottamisessa asiaa ei voida 
lähestyä numeerisesti absoluuttisten totuuksien näkökulmasta. Toisaalta rakennussuoje-
lun pohjana oleva arvottaminen voi myös hyötyä ilmastokriisin aikaansaamasta asenneil-
mapiirin muuttumisesta.  Monessa tilanteessa suojelevat ja säilyttävät toimenpiteet ovat 
ympäristön näkökulmasta parempia kuin purkavat ja uudelleenrakentavat toimenpiteet. 
Tämä saattaa muuttaa laajemmin asenteita olemassa olevaa rakennuskantaa kohtaan, 
jonka tietyt osa-alueet ja aikakaudet kärsivät arvostuksen puutteesta. Luvussa 4. syvennyn 
tarkemmin arvottamiseen ja ekologiseen kestävyyteen rakennusten muuttamisen näkö-
kulmasta.

”Ympäristön kestävä kehitys”

Autenttisuuden ohella myös kohteen integriteetti eli eheys on keskeistä kohteen arvot-
tamisen kannalta. Kohteen historiallinen todistusvoima perustuu tyypillisesti kohteen 
autenttisuuteen ja eheyteen. Rakennetussa ympäristössä kerroksellisuus ja muutokset ovat 
kuitenkin tyypillisiä, ja ne nähdään historiallisissa rakennuksissa arvona. Kerroksellisuus 
kertoo rakennetun ympäristön historiaa, sen eri vaiheita sekä mukautumista kulloiseen-
kin aikaan sekä tarpeisiin. Nuoremmassa rakennuskannassa kerroksellisuutta on kuiten-
kin vaikeampi arvottaa. Ajallinen etäisyys luo haasteita jo kohteen alkuperäisen muodon 
arvottamiselle. Lyhyellä aikavälillä tehdyt muutokset saattavat näyttäytyä kohteen arvoa 
ja autenttisuutta alentavina. Lyhyt ajallinen etäisyys ei korosta samalla tavalla historian ja 
nykyhetken välistä eroa, jonka takia uudempaan rakennuskantaan kohdistetaan useim-
miten toimenpiteitä, jotka pyrkivät palauttamaan kohteeseen sen uutuuden ei niinkään 
kohteen alkuperäistä henkeä. Riitta Salastien mukaan patina tulee useimmiten nähdyksi 
likana, jossa ei nähdä arvoa. (Salastie, 2014) Tämä korostuu etenkin modernissa rakennus-
perinnössä, jossa uutuus, puhtaus ja virheettömyys nähdään arvokkaana. 

Perinteisten restaurointimenetelmien soveltaminen moderniin rakennuskantaan ei ole 
aina mahdollista. Siinä missä historiallisissa kohteissa materiaalin säilyttäminen ja vauri-
oiden pysäyttäminen ovat keskeisessä roolissa, ei samantyyppisiä toimenpiteitä voida aina 
toteuttaa modernissa kohteessa. Esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen rakennuskannan koh-
dalla, monet käytetyt materiaalit ja tekniikat ovat myöhemmin todettu heikkolaatuisiksi ja 
huonosti aikaa kestäviksi. Tällaisten ratkaisujen säilyttäminen ja korjaaminen ei ole useim-
miten tavoiteltavaa, vaikka se edistäisikin rakennuksen autenttisuuden säilymistä. Autent-
tisuus ilmenee myös muilla tavoin kuin materiaalin alkuperäisyyden kautta. ”Autenttisuus 
arkkitehtuurissa ja restauroinnissa sisältää rakennuksen merkityssisällön tunnistamisen. 
Totuus on arkkitehtuurissa ja restauroinnissa enemmän kuin mitä näemme. Se on paitsi 
todellisuuden ymmärtämistä, myös muistamista” (Perkkiö, 2007).
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”Tulkinta ja tiedon välittäminen”

1900-luvun rakennusperinnön arvottamisessa keskeisessä roolissa on rakennuskannan 
inventoinnit. Inventoinnit antavat tietoa olemassa olevasta rakennuskannasta sekä sen 
tilasta. Inventoinneista pystytään myös löytämään rakennuskannan arvottamisen kan-
nalta oleellisia teemoja, rakennustyyppejä tai yksittäisiä kohteita. Suomessa modernin 
rakennuskannan inventointia on toteutettu vaihtelevasti esimerkiksi kuntien sekä valtion 
toimesta. Museovirasto on julkaissut vuonan 2020 Rakennettu hyvinvointi -sivuston, joka 
kokoaa yhteen yli 50 asiantuntijan laatimia selvityksiä sekä artikkeleita eri aiheista liittyen 
hyvinvointi-Suomen rakennettuun kulttuuriperintöön. (Museovirasto, 2021) Sivusto 
avaa kattavasti tietoa Suomalaisesta rakennetusta kulttuuriperinnöstä aina vuodesta 1945 
vuoteen 1990 asti. Käsiteltävinä teemoina ovat tietyt ilmiöt kuten kaupungistuminen, ja 
lähiörakentamine, kuin myös tietyt rakennustypologiat kuten koulurakennukset, liikun-
taympäristöt, sekä seurakuntien rakennukset. Ilmiölähtöistä lähestymistapaa perustelee 
myös kyseisten vuosikymmenten rakennuskannan suuri määrä, joka tekee yksityiskoh-
taiset inventoinnit haastaviksi. Tämän työn tapausesimerkin kannalta mielenkiintoinen 
selvityskokonaisuus on koulurakennus.fi -sivusto, johon on eri asiantuntijoiden toimesta 
koottuna tietoa suomalaisen koulurakentamisen kehityksestä. 

Rakennusten muuttaminen limittyy sekä rakennussuojelun että restauroinnin teemojen 
kanssa. Suojeltu rakennus usein kokee muutoksia, vaikka sen autenttisuus pyritään säilyt-
tämään. Käyttö on useimmiten kohteen säilymisen kannalta tärkein säilymisen edellytys, 
joten rakennuksen käytön takia kohdetta saatetaan muuttaa. Restauroinnissa muutos on 
konkreettisesti läsnä kaikessa toiminnassa, niin säilyttävien kuin materiaalia tai rakenteita 
korjaavien toimenpiteiden kautta. Rakennuksen fyysiseen muotoon liittyvien korjaus ja 
ylläpitotoimenpiteiden lisäksi rakennuksen käyttötarkoitus voi myös muuttua. 

Seuraavaksi keskityn siihen, mitä rakennuksen tunnistetuille arvoille tapahtuu, kun raken-
nusta muutetaan. Tämän työn keskiössä on muutos, joka pohjautuu tunnistettujen arvojen 
säilyttämiseen, oli kyse sitten suojelukohteesta, restauroinnista tai muusta rakennukseen 
kohdistettavasta toimenpiteestä. Käsittelen aluksi muutoksen laajuutta ja sitten käyttötar-
koituksen muutokseen liittyvää alkuperäisen ja uuden käyttötarkoituksen välistä suhdetta. 

Tyypillisesti olemassa olevan rakennuksen kohdalla rakennusta muuttavat toimenpi-
teet ovat seurausta rakennuksen toimintoihin liittyvistä tarpeista. Joko nykyisiä toimin-
toja pyritään palvelemaan paremmin, jolloin tiloja muokataan vastaamaan mahdollisesti 
muuttunutta toimintaa tai vastaamaan muuten paremmin nykyhetken vaatimuksia. Toi-
saalta usein kyseessä saattaa olla täysin uusi toiminto, jota varten tilat vaativat muutoksia. 

3.3 Arvot rakennuksen muuttuessa
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Olemassa oleviin rakennuksiin kohdistettavat toimenpiteet vaihtelevat aina pienistä yllä-
pito ja korjaustoimenpiteistä suuriin saneeraus- ja muutostoimenpiteisiin. Kun lähtökoh-
tana on rakennuksen tunnistetut arvot säilyttävä muutos, keskeistä on muutoksen laajuu-
den määrittely. 

Restauroinnin näkökulmasta minimi-interventio eli minimitoimenpide on keskeinen 
restaurointiperiaate. Sillä tarkoitetaan, että toimenpiteissä objektiin kohdistetaan vain 
mahdollisimman vähäisiä muutostoimenpiteitä. Tavoitteena on tyypillisesti, että kohteen 
alkuperäistä materiaalia säästyy mahdollisimman paljon. (Perkkiö, 2007) Tällä periaat-
teella on kunnioitettu kohteen alkuperäisyyttä, mutta se on usein tulkittu kohdistuvan 
juuri kohteen materiaalin autenttisuuteen. Minimi-interventio on tyypillisesti linjassa 
kohteen arvojen säilyttämisen kanssa. Arvot on sitoutuneina kohteen muotoon, materi-
aaliin ja käyttöön. Kuitenkin kohteen autenttisuuteen ja kulttuuriseen merkitykseen vai-
kuttavat myös monet aineettomat tekijät, jotka ovat keskeisessä roolissa arvottamisessa. 
Minimi-interventio periaate ei välttämättä ratkaise aineettomien arvojen säilyttämisen 
haasteita. Esimerkiksi kohteen paikallishistoriallinen arvo saattaa muodostua vahvasti 
kohteen sosiaalisesta ja yhteisöllisestä merkityksestä. Sen säilyttämiseksi, ei materiaalin 
autenttisuuden säilyttäminen ole välttämätöntä. Tällaisen arvon säilyttäminen voi edel-
lyttää rakennukselta mukautumiskykyä ja muutoksia yhteisön toiminnan edellyttämään 
suuntaan. Minimi-interventio voi tässäkin tilanteessa ratkaista tunnistetut haasteet, mutta 
se voi myös asettua ristiriitaiseksi yksittäisen tunnistetun arvon kanssa. Muutoksen laajuus 
ei ole siis suoraan verrannollinen kohteen arvojen säilyttämisen kanssa. Aineettomat arvot 
voivat säilyä myös läpi suuremman muutoksen.

Minimi-interventin vastakohtana voidaan pitää kohteen ylikorjaamista. Muun muassa ark-
kitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen on kritisoinut korjausrakentamista ja 
sen negatiivista lähestymistapaa suhteessa kohteeseen. Käsite viittaa Koposen mukaansa 
jonkin puutteellisen korjaamiseen, eikä toimenpiteissä tunnisteta kohteen arvoja. Tämän 
tyyppistä korjausrakentamista ohjaa useimmiten taloudelliset ja ekologiset tekijät, eivätkä 
kohtaan tunnistetut arvot. (Koponen, 2013) Ylikorjaamiselle tyypillistä on uutuuden 
tavoittelu, jossa kohde halutaan palauttaa tilaan, jossa se oli uutena. 

Uusien ja vanhojen osien yhdistämistä kutsutaan reintegroinniksi. Tyypillisesti restauroin-
nissa pyritään siihen, että uudet lisäykset erottuvat vanhasta. Erotettavuus on keskeisessä 
osassa etenkin historiallisissa kohteissa ja raunioiden restauroinneissa. Periaate edistää 
ennen kaikkea kohteen autenttisuuden säilymistä. (Perkkiö, 2007) Toisaalta erotettavuus 
voi olla uudemmassa rakennuskannassa haastavaa. Samantyyppistä eroa uuden ja vanhan 

Muutoksen laajuus

välille on vaikea luoda muutaman vuosikymmenen erolla. Mutta erotettavuus voi silti 
toimia periaatteena, vaikka se ei korostaisikaan suurta ajallista eroa vaan eri rakennusvai-
heiden välistä eroa. Autenttisuuden kannalta erotettuus on merkittävää ja se helpottaa 
rakennuksen ja sen vaiheiden lukemista. Toisaalta modernissa rakennuskannassa raken-
nusvaiheet, muutokset, lisäykset ja korjaukset asettuvat lyhyelle ajanjaksolle. Rakennusten 
lyhyt elinkaari, lyhytikäiset materiaalit sekä vanhentuvat tekniset järjestelmät tekevät vai-
keaksi tiettyjen vaiheiden erottamisen toisistaan.

Lisäysten erotettavuuden lisäksi noudatetaan tyypillisesti myös lisäysten poistettavuuden 
periaatetta. Reversibiliteetti eli poistettavuus tarkoitetaan uusien rakennusosien tai mui-
den lisäisten poistettavuutta niin että se ei vaurioita alkuperäistä materiaalia. (Perkkiö, 
2007) Periaate on tyypillinen historiallista ympäristöissä, mutta sen vaatimusta on myös 
kyseenalaistettu. Reversibiliteetin mukaisesti lisäykset ovat alisteisia rakennuksen alkupe-
räiselle muodolle, jolloin kaikki myöhemmin tehdyt lisäykset ovat tavalla tai toisella väli-
aikaisiksi tarkoitettuja. Modernissa rakennuskannassa periaatteen soveltaminen tuntuu 
ristiriitaiselta. Tärkeämpää lisäysten suunnittelussa olisi niiden mukautuminen myös tule-
vaisuuden vaatimuksiin. Palautettavuuden lisäksi lisäyksiltä tulisi odottaa myös muuntau-
tumiskykyä, siinä missä alkuperäinen rakennusta ei ole välttämättä suunniteltu tilankäy-
töltään joustavaksi. Poistettavuus voidaan nähdä siis myös mukautumiskykynä.
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Uuden ja vanhan funktion välinen suhde

Tyypillisesti käyttötarkoituksen muutos on keskeinen osa rakennusten muuttamista. 
Käyttötarkoituksen muuttuminen voi olla suuri kokonaisvaltainen muutos, jossa koko 
rakennuksen funktio vaihtuu toiseksi. Toisaalta muutos voi koskea myös vain jotain raken-
nuksen osaa. Raja-alueelle asettuu muutos, jossa funktio on itsessään muuttunut ajan 
kuluessa merkittävästi, mikä aiheitta paineita myös rakennuksen muuttamiselle. Tällai-
nen muutos voisi olla esimerkiksi koulurakennuksessa tapahtuva muutos. Koulufunktion 
nykyiset vaatimukset ja toiminnot ovat muuttuneet merkittävästi esimerkiksi viimeisen 
sadan vuoden aikana. Tarkastellessa 1920-luvun koulua funktiona eroaa se merkittävästi 
2020-luvun koulusta. Paineet muutokselle voivat syntyä siis myös itse toiminnan muutok-
sesta, vaikka käyttötarkoitus ei muuttuisikaan kokonaan toiseksi. Käsittelen seuraavaksi 
käyttötarkoitukseen vahvasti liittyvää funktionaalista integriteettiä sekä käyttötarkoituk-
sen suhdetta kohteen arvottamiseen. 

Rakennuksen käyttötarkoituksella on ollut aina keskeinen rooli arkkitehtuurin olemuk-
sessa. Vitruvius on nostanut käyttötarkoituksen yhdeksi arkkitehtuurin kolmesta ole-
muksesta.  Jaottelussa firmitas tarkoittaa kestävyyttä ja pysyvyyttä, venutas kauneuden 
vaatimusta ja utilitas käyttökelpoisuutta, hyödynnettävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. 
( Jokilehto, 1999) Käyttötarkoitus ja käytettävyys ovat erottamaton osa arkkitehtuuria ja 
samalla keskeisessä roolissa rakennuksiin kohdistuvissa muutostoimenpiteissä. Rakennuk-
sen käyttötarkoituksen muuttuessa keskiöön nousee funktinaalinen integriteetti.  Ark-
kitehti Miia Perkkiö on tutkinut väitöskirjassaan Utilitas restauroinnissa: historiallisen 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja funktionaalinen integriteetti (2007) juuri 
käyttötarkoituksen muutokseen keskeisesti liittyvää funktionaali integriteetin käsitettä.  
Siinä missä restauroinnissa integriteetillä tarkoitetaan kokonaisuuden eheyttä ja rikku-
mattomuutta, tarkoitetaan funktionaalisella integriteetillä toiminnallista eheyttä ja tasa-
painoa rakennuksen alkuperäisen ja uuden käyttötarkoituksen välillä. Funktionaaliseen 
integriteettiin sisältyy ne tekijät, jotka ilmaisevat kohteen funktiota, kuten visuaaliset, 
rakenteelliset ja kontekstuaaliset tekijät. (Perkkiö, 2007) Rakennusta muutettaessa on siis 
huomioitava rakennuksen alkuperäisen funktion sisältämät merkitykset ja merkit raken-
nuksessa.

Muutostoimenpiteissä on keskeistä, että rakennuksen alkuperäinen funktioon liitty-
vät merkit ja merkitykset eivät katoa. Ne ovat tärkeä osa rakennuksen identiteettiä sekä 
kulttuurista merkitystä. Muutoksessa alkuperäisen funktion merkit ovat usein vaarassa 
kadota, mutta muutos voidaan toteuttaa myös niin, että funktioiden välinen ristiriita ei 
ole liian suuri. Näin merkit alkuperäisestä funktiosta voivat säilyä osana rakennusta. Funk-
tionaalisessa integriteetissä päädytään pohtimaan funktion syvällistä olemusta, mikä on 

funktion kannalta keskeistä ja miten rakennus viestii funktiotaan. Koulurakennuksessa 
funktiota viestivät tilajärjestys sekä rakennuksen sisäinen logiikka, teollisuusrakennuk-
sessa kyse voi olla rakenteiden rehellisyydestä tai julkisivun muodonannosta. Funktioiden 
välinen suhde on tapauskohtainen ja siihen pystytään vaikuttamaan merkittävästi suunnit-
teluratkaisuilla. 

Rakennuksen muuttaminen ei pidä aina sisällään käyttötarkoituksen muuttamista, mutta 
silti rakennuksen alkuperäisen funktion ja sen rakennukseen luomien merkityksien 
ymmärtäminen on keskeistä. Funktion ymmärtäminen auttaa kulttuurisen merkityksen 
ymmärtämistä, mikä on keskeistä kohteen arvottamisessa. 
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4. SUUNTAVIIVOJA MODERNIN RAKENNUSKANNAN MUUTTAMISEEN

Tässä luvussa yhdistän edellisten lukujen havainnot ekologisen kestävyyden sekä rakennus-
kannan arvottamisen vaikutuksista rakennuksiin kohdistettaviin muutostoimenpiteisiin. 
Rakennusten muutostoimenpiteiden kannalta molemmat aiheet tarjoavat mielenkiintoi-
sia näkökulmia siihen, kuinka muutostoimenpiteitä tulisi lähestyä. Lähtökohdiltaan tee-
mat eroavat toisistaan merkittävästi. Rakennuskannan säilyttämisen sekä muutostoimen-
piteiden näkökulmista niillä on kuitenkin monia yhteneväisyyksiä. 

Avaan ekologisen kestävyyden sekä rakennushistoriallisten arvojen näkökulmia rakennus-
ten muuttamiseen alaluvussa 4.1. Nostan esiin mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia 
teemojen välillä on suhteessa muutostoimenpiteisiin. Alaluvussa 4.2 muodostan suunnit-
teluperiaatteet, jotka pohjautuvat lukujen 2 ja 3 havaintoihin. Suunnitteluperiaatteet toi-
mivat työvälineenä työni tapausesimerkin analysoinnissa sekä kohteen tulevaisuuden vaih-
toehtojen muotoilussa. 

Kuva 9: Otaniemessä sijaitseva 1960-luvun lopussa valmistunut laboratoriorakennus muutetaan 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu opetuksen tiloiksi. Muutoksessa rakennus 
säilyy opetuskäytössä, mutta toiminnan luonnee muuttuu merkittävästi. 
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Ekologisen kestävyyden ja kulttuurihistoriallisten arvojen välinen suhde rakennuskantaan 
kohdistettavien korjaus ja muutostoimenpiteiden kannalta on mielenkiintoinen. Kuten 
aiemmin on todettu olemassa olevan rakennuskannan parempi hyödyntäminen, tulee 
olemaan keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Olemassa olevia raken-
nuksia hyödyntämällä on mahdollista välttää uuden tuottamista, ja vähentää päästöjä sekä 
materiaalin kulutusta. Toisaalta olemassa olevan rakennuskannan muokkaamiseen liittyy 
mielenkiintoisia näkökulmia rakennuskannan arvottamisen kannalta. Se miten suhtau-
dumme ympäristöömme ja kuinka muokkaamme sitä, pohjautuu vahvasti arvoihimme ja 
siihen mitä pidämme arvossa. Arvottaminen toimii perustana niin suojelulle kuin säilyt-
tämiselle. Tiettyjen arvojen säilyminen läpi rakennukseen kohdistettavien muutostoimen-
piteiden ei ole yksiselitteistä. Osa rakennushistoriallisista arvoista näyttäytyy vahvemmin 
fyysisessä muodossa kuin toiset. Nuoremman rakennuskannan arvottamisessa erityinen 
piirre on sen lyhyt ajallinen etäisyys tarkasteluhetkeen, jolloin historia sekä ikä eivät voi 
olla määrittelevimpiä tekijöitä kohteen arvon kannalta. Kyse ei ole vain materiaalin säi-
lyttämisestä, vaan rakennusten arvot liittyvät yhä vahvemmin myös ilmiöihin sekä yhteis-
kunnallisiin muutoksiin. Tällaisten arvojen säilyttäminen läpi muutosprosessin edellyttää 
erityyppisiä toimenpiteitä, kuin puhdas materian suojelu ja säilyttäminen. 

Suomessa on vakiintunut tapa peruskorjata rakennuksia. Peruskorjaus ei pidä sisällään 
vain korjaustoimenpiteitä, vaan usein peruskorjauksessa pyritään uudistamaan rakennus, 
sen tekniset järjestelmät sekä ilme. Uutuudentavoittelu on usein ristiriidassa rakennush-
istoriallisten arvojen säilymisen kanssa. Rakennuksen ajallinen hahmottaminen saattaa 
olla muutosten jälkeen vaikeaa, eikä uudistamalla useinkaan synny kerroksellisuutta vaan 
vanha pyritään systemaattisesti peittämään tai korvaamaan uudella. Nuoremman raken-
nuskannan kohdalla haasteeksi muodostuu käytetyt materiaalit sekä tekniikat, joiden 
ikääntymistä emme koe samaan tapaan arvokkaaksi, kuin esimerkiksi perinteisten raken-
nusmateriaalien ikääntymisen. Toisaalta modernien rakennusmateriaalien säilyttäminen 
ei ole aina teknisesti mahdollista tai edes tavoiteltavaa. Osa materiaaleista on todettu heik-
kolaatuisiksi tai ihmiselle haitallisiksi. Ekologisesta näkökulmasta laajat peruskorjaukset 
sekä tarpeeton uudistamisen ei ole useinkaan perusteltua. Rakennuksia tulisi lähestyä 
kuten toisessa luvussa olen esittänyt aluksi olemassa oleviin tiloihin sopeutumalla, korjaa-
malla tai muokkaamalla ja vasta viimeisenä toimena uutta rakentamalla.  

Rakennusten säilyttämistä ja suojelua pystytään argumentoimaan niin ekologisen kes-
tävyyden kuin rakennushistoriallisten arvojen näkökulmasta. Molemmat näkökulmat 
perustelevat materiaalin säilymistä, jatkuvaa ylläpitoa ja hienovaraista korjaamista. Muu-
tostoimenpiteiden tasolla erot ovat kuitenkin suuremmat. Ekologisen kestävyyden näkö-

4.1 Muutoksesta

kulmasta tulisi muutostoimenpiteissä keskittyä materiaaliin, sen korjattavuuteen, vaihdet-
tavuuteen ja ympäristövaikutuksiin, jotta muutos tukisi rakennuksen mahdollisimman 
pitkää käyttöikää sekä sen sopeutumista tuleviin muutoksiin. Kulttuurihistoriallisten 
arvojen näkökulmasta tulisi modernin rakennuskanan muutostoimenpiteissä ymmärtää 
mitkä ovat ne arvot, joita suojelemme, ja kuinka fyysiset muutokset joko edistävät niiden 
säilymistä tai heikentävät niitä. Mittavakin fyysinen muutos saattaa edesauttaa tiettyjen 
rakennushistoriallisten arvojen säilymistä, kun taas toiset edellyttävät mahdollisimman 
pientä fyysistä muutosta sekä materiaalin säilymistä. 

Tietyissä tilanteissa nuoremman rakennuskannan suojelua ja säilyttämistä on helpompi 
perustella ekologisen kestävyyden kautta, kuin puhtaasti rakennushistoriallisten arvojen 
näkökulmasta. Ekologinen kestävyyden huomioiminen saattaa turvata kohteen säilymi-
sen, minkä ansiosta ajallisen etäisyyden kasvaessa myös kulttuurihistorialliset arvot saat-
tavat korostua myöhemmin. Ekologisen näkökulman ja käyttöarvon korostaminen nuo-
remman rakennuskannan kohdalla perustelevat sen säilyttämistä nyt. Ajallisen etäisyyden 
kasvaessa suojelun ja säilyttämisen perusteluiksi voivat nousta historia- sekä ikäarvot. 

Lukujen 2. ja 3. pohjalta on selvää, etteivät ekologisen kestävyyden edistäminen sekä 
rakennushistoriallisten arvojen säilyttäminen rakennusten muutostoimenpiteissä ole 
toisiaan vastakkaiset päämäärät tai toisiaan poissulkevia.  Monet toimenpiteet ja periaat-
teet edistävät molempia päämääriä. Useimmassa tapauksessa rakennuksen säilyttäminen 
nykyisellään erilaisten korjaustoimenpiteiden avulla palvelee sekä rakennushistoriallisten 
arvojen säilymistä että ekologisen kestävyyden periaatteita. Vaikka tässä työssä kulttuu-
rista näkökulmaa on tarkasteltu ennen kaikkea arvottamisen näkökulmasta, liittyy se laa-
jemmin myös kulttuuriseen kestävyyteen. Kuten luvussa 2. on todettu, kulttuurinen kes-
tävyys on ekologiselle kestävyydelle alisteinen eikä sen kanssa rinnakkainen kestävyyden 
osa-alue. Kestävyyden näkökulmasta ekologinen kestävyys on edellytys myös kulttuurisen 
kestävyyden toteutumiselle.

Fyysisten muutosten lisäksi käyttötarkoituksen muuttamisella on vaikutusta molempiin 
teemoihin. Ekologisen kestävyyden näkökulmasta tärkeintä on, että rakennuksia hyö-
dynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi 
tilojen vuorokäytöllä, tilojen käytön tehostamisella sekä uuden tyyppisillä tavoilla käyt-
tää tilaa. Ekologisesta näkökulmasta oleellista on, että tilaa käytetään, joten tietyt muu-
tostoimenpiteet saattavat edistää merkittävästi rakennuksen käytettävyyttä ja näin ollen 
muutokset voivat olla perusteltuja. Funktion rooli rakennushistoriallisten arvojen näkö-
kulmasta on monimutkaisemmin määriteltävissä. Toisaalta rakennuksen käyttäminen 
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Rakennuksen muutostoimenpiteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon niin muutos-
ten vaikutus ekologiseen kestävyyteen kuin rakennushistoriallisten arvojen säilymiseen. 
Lukujen 2 ja 3 pohjalta tehtyjen havaintojen perusteella olen muotoillut teemoihin keskei-
sesti liittyvät suunnittelun kannalta huomionarvoiset asiat suunnitteluperiaatteiksi. Sovel-
lan näitä periaatteita tapausesimerkin analysoimisessa sekä sen tulevaisuuden vaihtoehto-
jen muotoilussa luvuissa 5 ja 6. 

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta muutosten suunnittelua tulee lähestyä toimen-
piteiden hierarkian mukaan, niin että toimenpiteiden fyysistä vaikutusta arvioidaan 
suhteessa saatuun hyötyyn. Kaikissa toimenpiteissä tulee hyödyntää käytettävissä olevia 
ympäristövaikutusten arvioinnin työkaluja.

1. Hyödynnä tiloja mahdollisimman tehokkaasti, edistä tilojen vuorokäyttöä ja 
muuta toimintamalleja. 

2. Kunnosta olemassa olevia tiloja niin että ne palvelevat toimintaa, edistä tilojen 
käytettävyyttä sekä mukautumista tuleviin muutoksiin.

3. Muokkaa olemassa olevia tiloja, jotta ne vastaavat käytön edellyttämiä vaatimuk-
sia, tue muutoksilla rakennuksen mukautumista myös tuleviin muutoksiin.

4. Täydennä olemassa olevia rakennuksia tai hyödynnä niiden rakenteita, jotta nii-
hin pystytään sijoittamaan uusia toimintoja.

5. Pura rakennus, jos sen hyödyntäminen, kunnostus, muokkaaminen tai täydentä-
minen ei onnistu. Vapauta tilaa luonnolle ja pyri välttämään uuden rakentamista. 

Rakennushistoriallisten arvojen näkökulmasta muutostoimenpiteissä tulee keskittyä 
niin tiedon ja ymmärryksen kerryttämiseen kohteesta ennen muutostoimenpiteitä kuin 
muutostoimenpiteiden vaikutusten kriittiseen tarkasteluun suhteessa tunnistettuihin 
arvoihin. 

1. Tunnista kohteen arvot sekä sen kulttuurinen merkitys.

2. Tunnista kohteen funktion merkitys sekä sen aineelliset ja aineettomat ilmenty-
mät kohteessa.

3. Arvioi kriittisesti fyysisten muutosten sekä käyttötarkoituksen muutosten vaiku-
tusta kohteen tunnistettujen arvojen säilymiseen. 

on usein sen säilyttämisen edellytys. Toisaalta käytettävyydellä pystytään perustelemaan 
tiettyjä muutostoimenpiteitä, jotta rakennus saadaan pidettyä käytössä. Rakennuksen 
käyttötarkoituksella on kuitenkin merkittävä suhde sen rakennushistoriallisiin arvoihin.  
Käyttötarkoituksen muuttaminen saattaa muuttaa rakennuksen luonnetta merkittävästi 
vaikka fyysisiä muutoksia ei juuri tehtäisi. Esimerkiksi julkisen rakennuksen muuttaminen 
yksityiseen käyttöön muuttaa rakennuksen luonnetta. Rakennushistorialliset arvot voivat 
ilmetä rakennuksen funktion kautta jopa merkittävämmällä tavalla kuin sen fyysisen muo-
don tai materiaalin säilymisen kautta.

4.2 Muutoksen suunnittelun periaatteita
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5.  JOUSENKAAREN KOULU - ANALYYSI

Sovellan analyysissäni ensimmäisen osan havaintoja sekä johtopäätöksiä käytäntöön tut-
kimalla Espoon Tapiolassa sijaitsevan Jousenkaaren koulun mahdollisia muutoksia sekä 
korjaustarpeita. Työni keskiössä ovat eriasteiset muutokset, joilla koulurakennus saadaan 
uuteen käyttöön ja palvelemaan alueen asukkaita. Tässä luvussa syvennyn kohteeseen, sen 
historiaan, suunnittelijaan, ympäristöön sekä rakennuksessa tapahtuneisiin muutoksiin. 
Luku pohjustaa tulevia vaihtoehtoja, joita käsittelen luvussa 6.

Jousenkaaren koulu valikoitui työn tapausesimerkiksi, koska koulu on monella tapaa ajan-
kohtainen. Koulurakennus on jäänyt tyhjäksi vuonna 2016. Siitä laadittiin Arkkitehtitoi-
misto ark-byroon toimesta rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2017. Koulu on ollut 
tyhjänä koulutoiminnan lopettamisesta asti, ja se on kohdannut erilaista ilkivaltaa. Koulun 
tontilla sijainneet opettaja-asuntolat purettiin vuonna 2020. Keskustelua on käyty myös 
koulun purkamisesta.

Vuonna 1961 valmistunut Jousenkaaren koulu kuuluu ajallisesti työni rajaukseen. 1960- 
ja 1970-lukujen rakennuskannan purkaminen on ollut viime vuosina arkipäivää. Tarvit-
semme uuden tyyppisiä ratkaisuja, jotta pystymme välttymään mittavalta rakennuskan-
nan purkamiselta. 1960- ja 1970-lukujen rakennuskannan arvostus on vaihtelevaa. Monilla 
alueilla paineet täydennysrakentamiselle ovat kasvaneet, kuten myös Jousenkaaren koulun 
ympäristössä.

Koulurakennukset ovat monella tapaa ajankohtainen rakennustyyppi. Monet 1960- ja 
1970-lukujen koulurakennukset kärsivät sisäilmaongelmista, niiden tilaratkaisut on koettu 
haasteellisiksi muun muassa uudistetun opetussuunnitelman näkökulmasta. Monissa 
kunnissa koulutoimintaa on myös keskitetty suurempiin yksiköihin, minkä takia pienem-
piä koulurakennuksia on jäänyt tyhjilleen. Maakunnissa myös oppilasmäärien lasku on aja-
nut kuntia lopettamaan pienempiä yksiköitä. 

Jousenkaaren koulu toimii siis monella tapaa hyvänä esimerkkinä erilaisten uudelleen-
käyttö vaihtoehtojen miettimiselle. Analyysissä olen tutustunut kohteeseen lähdekirjal-
lisuuden kautta sekä täydentänyt tietoutta vierailemalla kohteessa. Jousenkaaren kouluun 
liittyen tärkeimpänä lähteenä on toiminut Arkkitehtitoimisto ark-byroon toteuttama 
rakennushistoriaselvitys. Selvitys antaa kattavan kuvan koulun historiasta, siihen tehdyistä 
muutoksista, sen säilyneisyydestä sekä arvottamisesta. Tässä osiossa pyrin tuomaan esiin 
vain oleellisimmat havainnot kouluun liittyen, toistamatta liikaa rakennushistoriaselvityk-
sessä esiin tuotuja seikkoja. Näiden lisäksi syvennyn etenkin rakennuksen arvottamisen 
sekä rakennuksen nykyisten ja mahdollisten tulevien funktioiden analysointiin, jotka poh-
jautuvat ensimmäisen osan havaintoihin. 

Kuva 10: Jousenkaaren koulu vuonna 1961.
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Osmo Artturi Sipari (1922–2009) valmistui arkkitehdiksi vuonna 1951 Helsingin Tek-
nillisestä korkeakoulusta. Sipari on 1950–1970 lukujen merkittävimpiä suomalaisia kou-
lusuunnittelijoita. 

Sipari tuli tunnetuksi jo opiskeluaikanaan voittamalla yhdessä Eero Eerikäisen kanssa Sal-
lan kirkon suunnittelukilpailun vuonna 1947. Kilpailussa etsittiin korvaajaa talvisodassa 
tuhoutuneelle Engelin suunnittelemalle Sallan kirkolle. Kilpailuvoitto oli merkittävä, sillä 
kirkkojen suunnittelu on aina ollut arvostetuimpia suunnittelutehtäviä. Lisäksi Sipari ja 
Eerikäinen olivat vasta kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. (Waltari, 2008) Siparin ura 
jatkui kahdella merkittävällä kilpailuvoitolla yhdessä Viljo Revellin kanssa. Kilpailuvoitot 
olivat Meilahden kansakoulu (1949–1953) sekä Kirkonkylän-Hyrylän kansakoulu (1954). 
Näiden kilpailujen lisäksi Sipari tuli tunnetuksi myös Porin sankarihaudan suunnittelukil-
pailusta yhdessä kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen kanssa. Tukiaisen kanssa hän teki yhteis-
työtä myös muun muassa Sallan kirkon suunnittelussa. Osmo Sipari tuli myös kolman-
neksi Tapiolan keskustakilpailussa ehdotuksellaan ”Metsän poika” vuonna 1954. Kilpailun 
voitti Aarne Ervi. (Lahti, 2006)

Pitkä ura koulurakennusten suunnittelun parissa teki Siparista alan uranuurtajan. Koko-
naisuudessaan Siparin suunnittelemia koulurakennuksia löytyy ympäri Suomea yhteensä 
yli kolmekymmentä. Varhaisimmat suunnitelmat ovat 1940-luvulta yhdessä Viljo Revellin 
kanssa ja viimeiset rakennukset ovat valmistuneet 1970- luvun lopulla. Määrällisesti eni-
ten Siparin suunnittelemia kouluja valmistui 1960-luvulla sekä 1970-luvun alussa. Koulu-
rakennuksia tutkimalla pystyy näkemään Siparin kehityksen suunnittelijana sekä koulura-
kennusten periaatteiden kehittymisen sodan jälkeisessä Suomessa. 

Matalat yksi- ja kaskikerroksiset koulurakennukset yleistyivät merkittävästi 1950- luvulla, 
sillä ne tarjosivat inhimillisemmän mittakaavan sekä aikaisempaa paremman yhteyden 
sisä- ja ulkotilojen välille. Siparin ja Revellin kilpailuvoittoa vuonna 1949 Meilahden kansa-
koulukilpailussa pidetään matalien koulurakennusten uranuurtajana. Kaksikerroksisessa 
rakennuksessa on kaareutuva julkisivu ja sen mittakaava ottaa huomion niin käyttäjän 
kuin ympäristönsä. 

Siparin myöhemmissä koulurakennuksissa etenkin mittakaava, sekä ulko- ja sisätilojen 
liittyminen toisiinsa ovat selkeästi nähtävissä. Siparin omissa suunnitelmissa korostuu 
myös rakennusten käytännöllisyys ja selkeys. Sipari on itse nostanut esiin Meilahden, Kan-
nusjärven ja Chydeniuksen kansakoulut hänen uransa onnistuneimpina koulusuunnitel-
mina. (Mustonen, 2005) Näistä kouluista Meilahden kansakoulu sisältyy myös modernin 
arkkitehtuurin asiantuntijajärjestö Docomomon, Suomen kohdeluetteloon. Kannusjär-

5. 1 Kohteen taustoitus

Arkkitehti Osmo Sipari 

Kuva 11: Vuonna 1950 valmistunut Sallan kirkko oli ensimmäisiä Siparin suunnittelemia rakennuksia.

Kuva 12: Vuonna 1953 valmistunut Meilahden kansakoulu Helsingissä. 
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ven kansakoulu, nykyinen Kannusjärven ala-aste Haminassa, on lopettamassa koulutoi-
mintansa kevään 2022 lopussa. Syynä ovat opiskelijamäärien lasku, rakennuksen sisäil-
maongelmat sekä uuden koulurakennuksen valmistuminen. Chydeniuksen kansakoulu 
Kokkolassa purettiin vuonna 2018. Chydeniuksen kansakoulun tapaan, monet Siparin 
koulurakennukset ovat päätyneet purettaviksi viime vuosien aikana. Yhteensä seitsemän 
Siparin suunnittelemaa koulurakennusta on purettu vuosien 2018–2022 välillä. 

Siparin tuotannosta erottuu erilaisten koulutyyppien kehittyminen. Hän oli kehittämässä 
solukoulutyyppiä ja paviljonkikouluja, sekä niiden yhdistelmiä. Näistä hyviä esimerkkejä 
ovat Jousenkaaren koulu (1961) Espoossa tyypillisenä solukouluna sekä Puotilan kansa-
koulu (1967) Helsingissä paviljonkikouluna. 

Jousenkaaren koulun rakennushistoriaselvityksessä (2017) Siparin kouluarkkitehtuuria 
on kuvailtu seuraavasti; ”Siparin kouluarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä ovat matala, 
horisontaalinen rakennusmassa, jossa on loiva kattokulma, isoja ikkunapintoja, sisäpihoja 
ja eri osia yhdistäviä ulkokatoksia. Arkkitehtuuri on vähäeleistä ja materiaalit ovat vaati-
mattomia mutta kestäviä, kuten raakaa betonia ja puhtaaksi muurattua punatiiltä. Raken-
nukset ovat ympäristöönsä sulautuvia ja usein ne on sijoitettu vapaasti maastoon. Ympä-
röivä maisema ja piha ovat tärkeitä kokonaisuuden osia. Sisä- ja ulkotilojen välinen raja on 
liukuva. Ulkotiloja rajaavina elementteinä on käytetty erilaisia rakenteita ja pintamateri-
aaleja. Pohjaratkaisu vaihtelee, mutta on se toistuvasti rationaalinen ja selkeä. Luonnon-
valoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisätiloista avautuu pitkiä näkymiä lasiseinien 
kautta ja koulun sisätilat ovat usein useassa eri tasossa.” 

Koulurakennusten lisäksi Osmo Siparin tuotantoon kuuluu myös muita kohteita. Näistä 
merkittävimpiä ovat Sallan kirkko (1950) yhdessä Eero Eerikäisen kanssa, Kemin pohjoi-
nen siunauskappeli (1960) sekä asuinkohteet Asunto Oy Hiihtovuori (1957) Helsingissä ja 
Asunto Oy Puijonpankko (1965) Kuopiossa. 

Kuva 13: Vuonna 1970 valmistunut Vapaaniemen yhteiskoulu, nykyinen Kaitaan koulu ja lukio.

Kuva 14: Vuonna 1972 valmistunut Espoonlahden yhteiskoulu, nykyinen Espoonlahden koulu ja lukio.
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Vuosi
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Koulurakennus
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Heinäveden kansakoulu

Karjasillan keskikoulu

Summan kansakoulu

Sunilan yhteiskoulu

Metsolan kansakoulu

Hakan koulu

Onkilahden yhteiskoulu

Vartiokylän yhteiskoulu

Suomalais-venäläinen koulu

Uuden Summan kansakoulu

Tiistenjoen yhteiskoulu

Chudeniuksen kansakoulu

Ala-Malmin kansakoulu

Puotilan kansakoulu

Helsingin uusi yhteiskoulu

Hakan kansakoulu / Revontulen koulu

Pieksämäen koulukeskus

Vapaaniemen yhteiskoulu

Kotka svenska samskola

Lahnuksen yhteiskoulu

Metsäkylän kansakoulu

Espoonlahden yhteiskoulu

Kannusjärven kansakoulu

Rehtorintien koulurakennus

Suomalais-venäläisen koulun laajennus

Sijainti

Helsinki

Tuusula

Vaasa

Heinävesi

Oulu

Vehkalahti

Kotka

Espoo

Kotka

Vaasa

Helsinki

Helsinki

Vehkalahti

Lapua

Kokkola

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Espoo

Pieksämäki

Espoo

Kotka

Espoo

Vehkalahti

Espoo

Hamina

Espoo

Helsinki

purettu 2020

purettu 2020

poissa käytöstä

poissa käytöstä

poissa käytöstä

purettu 2019

purettu 2018

purettu 2020

purettu 2008

purettu 2008-2010

puretaan 2021-2023

koulutoiminta loppuu 2022

purettu 2019

Osmo Siparin suunnittelmat koulurakennukset

1965 Chudeniuksen kansakoulu Kokkola purettu 2018

1967 Puotilan kansakoulu Helsinki purettu 2020

1967 Hakan kansakoulu / Revontulen koulu Espoo purettu 2008

1970 Vapaaniemen yhteiskoulu Espoo purettu 2008-2010

1970 Lahnuksen yhteiskoulu Espoo puretaan 2021-2023

1985 Suomalais-venäläisen koulun laajennus Helsinki purettu 2019

1964 Suomalais-venäläinen koulu Helsinki purettu 2019

1957

1958

Heinäveden kansakoulu

Karjasillan keskikoulu

Heinävesi

Oulu

purettu 2020

purettu 2020

Vuosi

1950

1956

1957

1958

1960

1960-1961

1961

1961

1962

1964

1965

1983

Rakennus

Sallan kirkko

Kumpulan maauimala

Asunto-Oy Hiihtovuori

TUL:n kisakeskus

Kemin pohjoinen siunauskappeli

Jousenkaaren asuinrakennuksia

Kesämaja

Pientaloryhmä

Pohjoismaiden Yhdyspankin rakennus

MTTK:n laboratorio

Asunto-Oy Puijonpankko

Espoonlahden uimahalli

Sijainti

Salla

Helsinki

Helsinki

Pohja

Paattio

Espoo

Villinki

Helsinki

Karhula

Vantaa

Kuopio

Espoo

Osmo Siparin suunnittelmat muut rakennukset

Kuva 15: Vuonna 1960 valmistunut Kemin pohjoinen siunasukappeli.
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Tapiola on Espoon kaupunginosa kaupungin kaakkoisosassa. Se on rakennettu pääosin 
1950- ja 1960-lukujen aikana. Tapiola on kansainvälisesti tunnettu puutarhakaupunki, 
jossa vaihtelevat rakennustyypit istuvat väljästi ympäristöönsä. Sen suunnittelun taustalla 
on vaikuttanut monet aikansa ilmiöt kuten sotien jälkeinen jälleenrakentaminen, rakenta-
misen teollistuminen, kaupunkisuunnittelun uudet virtaukset sekä ajatus sosiaaliluokkien 
sekoittumisesta. Tapiolassa sijaitsee monia aikakauden parhaimpia rakennustaiteen teok-
sia. (Museovirasto, 2009)

Tapiolan alkuperäisen asemakaavan suunnitteli Otto-I. Meurman, joka oli yksi 1900-
luvun tunnetuimpia kaupunkisuunnittelijoita ja teoreetikkoja. Hän toimi vuodesta 1940 
aina vuoteen 1959 Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin professorina. Meurmanin 
teos Asemakaavaoppi (1947) kiteytti aikanaan suomalaisen modernin kaupunkisuunnit-
telun ja loi pohjan suomalaiselle lähiösuunnittelulle. Hagalundin kartanon maat, joille 
myöhemmin Tapiola rakennettiin, olivat Arne Grahnin omistuksessa ja hän tilasi vuonna 
1945 Meurmanilta suunnitelman asuinalueesta. Suunnitelma oli suomalainen sovellutus 
anglosaksisesta puutarhakaupunki-ideasta. (Tuomi, 2003)

Tapiolan synnyn takana oli vaikuttamassa myös vuonna 1941 perustetun Väestöliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Heikki von Hertzen. Hertzenin kiinnostus asuntotuotannon sekä kau-
punkisuunnittelun kehittämiseen kiteytyi Väestöliiton vuonna 1946 julkaisemaan Koti 
vaiko kasarmi lapsillemme -teoksessa. (Tuomi, 1992) Teoksessa asetettiin vastakkain tiivis 
kaupunkiympäristö ja luonnonläheinen pienen mittakaavan asuminen. Ahtaiden umpi-
korttelikaupunkien rinnalle oli nostettu konkreettisia esimerkkejä muista Pohjoismaista 
ja niiden avarista ja luonnonläheisistä lähiöalueista. (Hertzen, 1946) Monet teoksessa esi-
tetyt ajatukset konkretisoituivat Tapiolassa. 

Vuonna 1951 Väestöliitto osti Arne Grahnilta Hagalundin alueen maat. Samana vuonna 
Väestöliitto yhdessä Mannerheimliiton, SAK:n, Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvali-
dien liiton, Virkamiesliiton, sekä Vuokralaisten keskusliiton kanssa perustivat Asuntosää-
tiön. Säätiön tehtäväksi tuli jatkaa Tapiolan alueen suunnittelua ja toteutusta. Asuntosää-
tiö nimesi neljä tunnettua arkkitehtia jatkamaan alueen suunnittelua, nämä arkkitehdit 
olivat Aulis Blomstedt, Viljo Revell, Markus Tavio sekä ryhmää johtanut Aarne Ervi. 
Kukin arkkitehti sai vastuulleen tietyn alueen ja sen rakennusten suunnittelun. (Tuomi, 
1992)

Tapiolaa rakennettiin vaiheittain. Itäinen lähiö rakennettiin vuosina 1953–1957 ja se 
mukaili pitkälti Meurmanin alkuperäistä suunnitelmaa. Toisessa vaiheessa rakennettiin 
läntinen lähiö vuosina 1953–1961, jossa myös Jousenkaaren koulu sijaitsee. Kolmantena 

Tapiolan alue

vaiheena rakennettiin pohjoinen lähiö 1960-luvun aikana, joka oli saanut suorakulmai-
sempia piirteitä verrattuna muihin alueisiin. Myös eteläiset alueet rakennettiin 1960-luvun 
aikana, ja niiden suunnittelussa rakennusyhtiöillä oli vahva rooli. Esimerkiksi rakennus-
yhtiö Haka Oy toteutti Hakalehtoon kymmenen elementtirakenteista lamellitaloa sekä 
atriumtalojen ryhmän. (MFA, ei pvm.-a) Tapiolan keskustan suunnittelusta järjestet-
tiin suunnittelukilpailu, jonka voitti Aarne Ervi vuonna 1953. Alue toteutettiin pitkälti 
suunnitelman pohjalta seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.  Ervin suunnittelemia 
rakennuksia keskustassa ovat muun muassa Tapiolan uimahalli (1961), Heikintorin liike-
keskus (1968) sekä 13-kerroksinen keskustorni (1961). (Lahti, 2006) 

Tapiola on kasvanut merkittävästi alkupäisestä muodostaan, ja uudemmat osat eivät nou-
data enää alkuperäisiä ideaaleja avoimista piha-aleuista ja rakentamisen väljyydestä. Vuonna 
2017 avautunut metrolinja on lisännyt painetta tiivistää aluetta merkittävästi. Tapiola on 
kuitenkin yksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäris-
töistä (RKY). Tällaisia kohteita löytyy Suomesta yhteensä yli 1200 ja niiden erityispiirteet 
ja ominaisuudet tulee ottaa huomioon alueidenkäytön suunnittelun eri tasoilla. (Museo-
virasto, 2009) Tapiola on tämän lisäksi myös yksi Suomen kahdestatoista kansallismaise-
masta sekä Suomen Docomomo kohdeluettelossa. 
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Jousenkaaren koulu 

Kuva 16: 

Tapiolan ja Otaniemen osoitekartta 
vuodelta 1961. Kartassa jo 
valmistuneet ja rakenteilla 
olevat rakennukset on esitetty 
varjostettuina.
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Tapiola jakautuu viiteen osaan: Tapiolan keskukseen sekä pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen 
ja läntiseen lähiöön. Jotka suunniteltiin ja rakennettiin eri vaiheissa. Näistä läntinen lähiö, 
jossa Jousenkaaren koulu sijaitsee, rajautuu Pohjantien länsipuolelle sekä Merituulentien 
pohjoispuolella. Alueeseen kuuluvat Länsikorkeen, Jousenkaaren, Kaskenkaatajan alueet 
sekä Oravannahkatorin ympäristö ja pienteollisuusalue alueen pohjoisosassa. Läntinen 
lähiö on rakennettu pääosin vuosien 1956–1964 aikana.  (MFA, ei pvm.-b)

Läntisen lähiön tunnetuimpia rakennuksia ovat Viljo Revellin suunnittelema neljän torni-
talon ryhmä, niin sanotut taskumattitalot, jotka rakennettiin vuosien 1959–1961 aikana. 
Tornitalojen kokonaisuuden täydentää Viljo Revellin suunnittelema lamellitalo tornien 
länsipuolella. Läntinen lähiö muodostuu pääosin asuinrakennuksista, joita täydentävät 
Oravannahkatorin ympärille sijoittuvat Veikko Malmion suunnittelemat kaksi liikeraken-
nusta, Metsolan lastentarha sekä Jousenkaaren koulu. Lisäksi alueen pohjoisosassa sijait-
sevat Aarne Ervin suunnittelema Tapiolan lämpövoimalaitos sekä Aarno Ruusuvuoren 
suunnittelema Weilin & Göösin kirjapainotalo. Asuinrakennuksia alueelle ovat suunni-
telleet muun muassa Kaija ja Heikki Siren, K.A. Pinomaa, Aarne Ervi, Aulis Blomstedt, 
Veikko Malmio sekä Osmo Sipari. (Tuomi, 1992)

Läntisessä lähiössä ei toteutettu samaan tapaan teknisiä kokeiluja kuin aiemmin raken-
netussa itäisessä lähiössä. Alue rakennettiin kuitenkin itäistä lähiötä tehokkaammaksi ja 
se koostuu pääosin piste- ja tornitaloista. Alueella olevat pientalot ovat pääosin rivitaloja. 
Rakennusten julkisivuissa on käytetty etenkin mineriittiä, sen eri muodoissa, sekä kalk-
kihiekkatiiltä rakennusten päädyissä. Monet alueen rakennukset ovat roiskerapattuja. 
Rakennusten yksityiskohdissa on käytetty vaihtelevasti esimerkiksi teak-ritilöitä, poimu-
levyjä, sekä erilaisia pysty- ja vakaalaudoituksia.  Monissa kerrostaloissa on kattolyhty valai-
semassa porrashuonetta. (MFA, ei pvm.-b)

Osmo Siparin suunnittelema ja vuonna 1961 valmistunut Jousenkaaren koulu (ent. Metso-
lan kansakoulu) sijoittui alueen länsireunalle Jousenkaaren varteen.  Koulun välittömään 
läheisyyteen valmistuivat myös kaksi Siparin suunnittelemaa yksikerroksista rivitaloa kou-
lun opettaja-asuntoloiksi. Koulun läheisyydessä sijaitsevat myös As. Oy Sudenkorennon 
ketjutalot sekä As. Oy Suopursun kolmikerroksinen lamellitalo, jotka ovat niin ikään Sipa-
rin suunnittelemia. (MFA, ei pvm.-b)

Jousenkaaren alue

Kuva 17: Kartta Tapiolan läntisestä lähiöstä vuodelta 1961. Jousenkaaren koulu sijaitsee kuvan 
vasemmassa reunassa.

Jousenkaaren koulu 
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Läntinen lähiö pysyi pitkään muuttumattomana, sitä täydennettiin 1980- ja 1990- luvuilla 
länsireunasta Urheilupuiston alueella, jonne sijoittuivat urheilutoiminnot, sekä uusi päivä-
koti Jousenkaaren koulun läheisyyteen. 2010-luvun aikana alue on tiivistynyt Urheilupuis-
ton suunnalta metroyhteyden myötä ja tiivistymispaineet ovat levinneet koskemaan muun 
muassa Jousenkaaren koulun tonttia, jolta opettaja-asuntolat purettiin vuonna 2020. Täy-
dennysrakentamista on toteutettu myös Weilin & Göösin kirjapainotalon ympäristössä. 
Kirjapainotalo muutettiin 2000-luvun alussa näyttelykeskukseksi, jossa toimivat mm. 
Espoon kaupunginmuseo KAMU sekä Espoon modernintaiteen museo EMMA. Viime 
vuosikymmenen aikana alueelle on toteutettu pistetalojen ryhmä Pohjantien varteen.

Alue Jousenkaaren koululta itään Pohjantielle ei ole kuitenkaan kokenut suuria muutoksia 
1960-luvun jälkeen. Suurimpana muutoksena alueella ovat Jousenkaaren koulun opetta-
ja-asuntoloiden purku vuonna 2020 sekä Erich von Ungern-Sternbergin suunnitteleman 
Metsolan lastentarhan (1963) purkaminen vuonna 2021. Uusi päiväkoti valmistuu vanhan 
tilalle kesällä 2022. Käyn tarkemmin läpi Jousenkaaren koulun välittömässä läheisyydessä 
tapahtuneita muutoksia luvussa 5.2 Muutokset ja säilyneisyys. 

Kuva 19: Taskumattitalot sekä Oravannahkatori vuonna 1963. 

Kuva 20: Läntisen lähiön kerrostaloja Tapiolassa. Etualalla olevat rakennukset sijaitsevat 
Riistapolulla, taaemmat rakennukset Jousenkaarella.

Kuva 18: Tapiolan taskumattitalojen ympäristöä kuvattuna vuonna 1959.
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1950-luvulla suurten ikäluokkien saavuttaessa kouluikänsä, Tapiolan alueella sijaitsevat 
koulut täyttyivät kasvavista ikäryhmistä. Vuoteen 1958 mennessä sekä Aarnivalkean että 
Tapiolan kansakoulut olivat täynnä. (Brännare, 2010)  Laajalahden koulun johtokunta 
esitti syksyllä 1957 että Tapiolaan rakennettaisiin uusi koulu palvelemaan alueen koulu-
verkkoa. Osmo Sipari valikoitui koulun suunnittelijaksi menestyttyään aiemmin Poh-
jois-Leppävaaran koulun suunnittelukilpailussa, jossa hän oli sijoittunut kolmanneksi. 
(Mustonen, 2005)

Toukokuussa 1959 Espoon kunnanvaltuusto hyväksyi arkkitehti Osmo Siparin laatimat 
suunnitelmat tulevasta Metsolan kansakoulusta ja opetusministeriö myönsi koululle 
rakennusluvan 27.5.1959. Espoon rakennuslautakunta myönsi luvan hankkeelle tiettyjen 
muutosten jälkeen. Espoon kunnanvaltuusto valtuutti diplomi-insinöörit Reino Tuo-
marlan ja Svante Svendlinin sekä rakennusmestari Urho Rantalan valvomaan koulun 
rakentamista ja suorittamaan valmistuneelle koulurakennukselle lopputarkastuksen. 
(Heikinheimo, 2017) Rakennuksen arkkitehtina toimi Osmo Sipari ja rakennesuunnit-
telusta vastasi diplomi-insinööri Auvo Kallio Insinööritoimisto Auvo Kallio & CO:sta. 
LVI-suunnittelusta vastasi asuntosäätiön lämpöteknillinen toimisto ja sähkösuunnitte-
lusta vastasi Insinööritoimisto Eino Ranta-Aho. Hankkeen pääurakoitsijana toimi Raken-
nusura Oy.  (Sipari, 1961)

Osmo Siparin vuonna 1959 laatima suunnitelma koulusta on selkeäpiirteinen ja järjestel-
mällinen moderni koulurakennus. Se on tyypillinen solukoulu, joka asettuu pieneen rin-
teeseen niin, että rakennuksen molemmista kerroksisista on yhteys ulkotilaan. Rakennuk-
sen länsipuolella jäävät toisen maailmansodan aikaiset vallihaudat, jotka ovat määritelleet 
rakennuksen sijaintia. Koulu muodostuu kolmesta osasta: luokkahuonesiivestä, liikunta-
salista ja niitä yhdistävästä aulatilasta. Ajalleen tyypillinen koulurakennus on kaksi kerrok-
sinen ja sen kattomuodot ovat loivat, mikä tekee rakennuksesta linjakkaan. Myös raken-
nuksen nauhaikkunat sekä hillitty värimaailma ovat ajalleen tyypilliset. (Heikinheimo, 
2017)

Rakennuksen alkuperäisten lupakuvien perusteella uudelleenpiirretyt pohjapiirrokset 
ovat esitettyinä sivuilla 80 ja 81. Alkuperäisten lupakuvien mukaisesti toisen kerroksen 
luokkahuoneet muodostavat neljän luokkahuoneen ryhmiä eli soluja. Jokaisella solulla on 
oma välituntipiha, sekä ulkovarasto ja wc-tilat, joihin on kulku pihalta. Wc-tilojen sijoitta-
minen erilliseen ulkorakennukseen tai niiden käynnin järjestäminen ulkotilan kautta oli 
tyypillinen ratkaisu monissa koulurakennuksissa ennen 1960-lukua.  Alempaan kerrok-
seen on sijoitettu erityisluokat pitkän käytävän varrelle. Aula ja ruokala toimii nivelkoh-

Metsolan kansakoulun rakentaminen

Kuva 21: Jousenkaaren koulun rakennustyömaa. 

Kuva 22: Jousenkaaren koulu kuvattuna lännestä vuonna 1961. Etualalla koulun liikuntasali ja 
taustalla luokkahuonesiipi.
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tana rakennukselle ja yhdistää luokkahuoneet liikuntasaliin, joka voi toimia myös juhlasa-
lina. Koulun yhteydessä ovat myös lääkärin vastaanotto sekä talonmiehen asunto. Siparin 
suunnitelmaan kuului myös ajalle tyypillisesti opettaja-asuntolat. Opettaja-asuntolat oli-
vat yksikerroksisia rivitaloja ja ne rakennettiin koulun kanssa samaan aikaan koulun etelä-
puolelle. Koulun urheilukenttä sijoittui koulurakennuksen länsipuolelle. 

Koulurakennus on toteutettu paikan päällä rakentaen. Rakennus on perustettu perusan-
turoiden varaan ja sen sokkelit sekä kellarin seinärakenteet ovat paikallavalettua betonia. 
Rakennuksen alapohja on maanvarainen. Luokkahuonekerroksen ulkoseinissä on teräs-
betoniseinän ulkopuolella 175 mm paksu Siporex-kevytbetonikerros. Alemmassa kerrok-
sessa sekä luokkahuonesiiven että liikuntasalin itäjulkisivun seinät ovat teräsbetoniseiniä, 
joissa ilmarako sekä vuorivilla-lämmöneristys puurungon varassa.  Koulurakennuksen 
kantavana rakenteena on teräsbetonipilarit sekä -seinät. Pilarien mitat ovat 300 mm x 300 
mm. Väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonimassiivilaattoja. Vesikatto on puurakenteinen ja sen 
katemateriaalina on saumattu pelti. Soluosan sekä sisääntuloaulan katto ovat loivia harja-
kattoja, joissa vesikaton ja vaakasuoran alakaton välissä on eristämätön tila. Liikuntasalin 
katto on loiva pulpettikatto. (Heikinheimo, 2017)

Metsolan kansakoulu valmistui vuonna 1960 ja koulutoiminta alkoi vuonna 1961. Koulun 
nimi oli Metsolan kansakoulu vuoteen 1962, jolloin se muutettiin Jousenkaaren kansa-
kouluksi. Syynä nimenvaihdokselle oli, että saman niminen koulu oli jo olemassa Helsin-
gin Pakilassa. (Brännare, 2010) Vuonna 1977 koulun nimi muuttui lopulta Jousenkaaren 
kouluksi peruskoulu-uudistuksen myötä. (Heikinheimo, 2017) Koulussa alkoi virallinen 
musiikkiluokkatoiminta syksyllä 1967. Koulussa toimi kaksi musiikkiluokkaa ja toiminta 
laajeni peruskoulu-uudistuksen myötä. (Brännare, 2010) 

Kuva 23: (yläpuolella): Koulurakennuksen julkisivu etelään, rakennuslupakuva vuodelta 1959.

Kuva 24: (oikealla) Metsolan kansakoulun sekä opettaja-asuntoloiden asemapiirros vuodelta 1959.
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Kuva 25: 

1. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(uudelleen piirretty vuoden 1959 
työkuvan perusteella)

Kuva 26: 

2. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(uudelleen piirretty vuoden 1959 
työkuvan perusteella)
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Jousenkaaren koulu asettuu ajallisesti murroskohtaan. Siinä on vahvasti nähtävissä piir-
teitä sekä 1950-luvun että 1960-luvun koulusuunnittelusta. 1950-luvulla koulurakennuk-
set madaltuivat ja niiden mittakaava muuttui. 1940- ja 1950-luvuilla tyypillinen koulura-
kennus oli keskikäytäväkoulu, jossa luokkahuoneet asettuivat peräkkäin käytävän varrelle. 
Tällaiset koulut olivat usein monikerroksisia ja isoimmissa koulurakennuksissa saattoi olla 
useampia siipiä, jossa luokat olivat joko käytävän yhdellä tai molemmilla puolilla. Keski-
käytäväkoulujen rinnalle muodostuivat 1950-luvulla sivukäytäväkoulut, hallikoulut ja 
solukoulut, vastaamaan keskikäytäväkoulujen ongelmiin, kuten pitkiin käytäviin, vähäi-
seen luonnonvaloon sekä kaavamaisuuteen. (Kummala, 2016) Samalla vuosikymmenen 
alun romanttisuus katosi vuosikymmen loppuun mennessä ja tilalle tulivat rationaalisuus, 
tarkoituksenmukaisuus ja selkeys. (Makkonen, 2004)

1960-luvulla koulurakentamisessa yleistyi elementtitekniikka, mikä näkyi jo 1950-luvun 
puolella suunnitelmien järjestelmällisyytenä. Useimmat koulut perustuivat moduulijär-
jestelmään ja ne toteutettiin elementtitekniikoilla. Kuitenkin Jousenkaaren koulu, kuten 
monet muutkin aikakauden koulut rakennettiin paikan päällä, eikä varsinaisesti element-
titekniikoin. Myös betonin käyttö rakentamisessa yleistyi, mikä näkyi monissa 1960-luvun 
kouluissa raakavalupintoina niin ulko- kuin sisätiloissa. Osan suunnitelmien järjestelmälli-
syyttä olivat myös ajatukset joustavuudesta ja muunneltavuudesta, joiden saavuttamiseksi 
kehitettiin monia rakennejärjestelmiä. (Makkonen, 2004)

Jousenkaaren koulu on tyypiltään solukoulu: sen luokkahuoneet on jaettu luokkahuo-
neryhmiin eli soluihin. Solukoulu yleistyi koulutyyppinä 1950-luvulla, ja sen edustajia 
ovat esimerkiksi Jorma Järven suunnittelemat Pakilan kansakoulu (1954) sekä Maunulan 
yhteiskoulu. 1950-luvun solukouluissa soluihin ei kuitenkaan ollut omaa sisäänkäyntiä, 
toisin kuin Jousenkaaren koulussa. (Makkonen, 2004) Jousenkaaren koulussa jokaisesta 
solusta on sekä yhteys alemman kerroksen erityisluokkiin, ruokalaan sekä liikuntasaliin 
että omalle välituntipihalle. Tämä koulurakennuksen sisäinen logiikka ja liikkuminen oli-
vat solukoulun vahvuuksia.

Jousenkaaren koulu (silloinen Metsolan kansakoulu) esiteltiin vuonna 1961 Arkkiteh-
ti-lehden koulurakennuksiin keskittyneessä numerossa. Jousenkaaren koulun lisäksi 
numerossa esiteltiin Jorma Järven suunnittelemat Tapiolan yhteiskoulu ja Hyvinkään 
kansakoulu sekä Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema Kauklahden Kansakoulu. Julkaisu 
antaa hyvän kuvan 1960-luvun alun koulusuunnittelun virtauksista. Lehdessä esitellyissä 
koulurakennuksissa ratkaisut vaihtelevat erilaisista sivu- ja keskikäytäväratkaisuista solu-
kouluun. Kaikissa kouluissa on piirteitä solukoululle tyypillisestä jaottelusta pienempiin 

Jousenkaaren koulu 1960-luvun koulurakennuksena

Kuva 27: Jousenkaaren koulun luokkahuonesolun sisäänkäynti valokuvattuna vuonna 1961.
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yksiköihin. Esimerkiksi Tapiolan yhteiskoulussa tavalliset luokat sijoittuvat sivukäytävälle 
ja erikoisluokat muodostavat soluryhmiä käytävän varrelle 

Jousenkaaren koulu on Siparin ensimmäinen solukoulu. Sipari oli ahkera kehittämään 
koulutyyppejä, ja hänen myöhemmissä koulusuunnitelmissaan solukoulua on sovellettu 
muun muassa isompiin yksiköihin ja siitä on tehty erilaisia muunnelmia, joissa yhdistyvät 
paviljonki ja solukoulujen piirteet. Hyvä esimerkki on Puotilan kansakoulu (1967–2020), 
jossa erityisluokat ja liikuntasali muodostivat isomman yksikön ja tavalliset luokkahuo-
neet muodostivat kahdeksan luokkahuoneen paviljonkeja, jotka olivat yhteydessä toisiinsa 
ulkokatosten avulla. 

Vuonna 1967 Arkkitehti-lehden artikkelissa ”Käytännön koulusuunnittelusta”, Sipari 
perustelee solu- ja paviljonkikoulujen periaatteita koulusuunnittelussa. Siparin mukaan 
opetuksen jakamista pienempiin yksiköihin voidaan perustella monin eri syin. Pienem-
missä yksiköissä melua syntyy vähemmän esimerkiksi välitunnille siirryttäessä ja pienem-
mät yksiköt ovat helpompia hallita opettajan näkökulmasta. Toisaalta pienemmät solu- tai 
paviljonkiyksiköt mahdollistavat rakentamisen vaiheittain, paloteknisen jaottelun sekä 
yksinkertaisemmat rakenneratkaisut verrattuna isompiin kokonaisuuksiin. (Sipari, 1967) 

Kuvat ylhäältä alas:

Kuva 29: Metsolan kansakoulu 
(myöhemmin Jousenkaaren koulu) 
on tyypillinen solukoulu, jossa on 
neljän luokkahuoneen muodostamia 
luokkahuonesoluja. 

Kuva 30: Ala-Malmin kansakoulu 
(myöhemmin Ala-Malmin peruskoulu) 
koostuu paviljonkimaisista 
luokkahuonerymistä, joihin on omat 
sisäänkäynnit. 

Kuva 31: Puotilan kansakoulussa 
(myöhemmin Puotilan peruskoulu) 
luokkahuoneet jakaantuvat kolmeen 
rakennusmassaan jotka yhdistyvät 
toisiinsa ensimmäisestä kerroksesta. 

Kuva 28: Karjasillan keskikoulu (myöhemmin Karjasillan yläaste ja lukio).
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Kuva 33: Jousenkaaren koulun välituntipiha. valokuva vuodelta 1961.

Kuva 32: Näkymä luokkahuoneesta kohti välituntipihaa, valokuva vuodelta 1961.

Kuva 35: Jousenkaaren koulun välituntipiha pohjoisesta, valokuva vuodelta 1968.

Kuva 34: Näkymä luokkahuoneaulasta pihaan, valokuva vuodelta 1961.
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Rakennuksessa on tehty muutoksia kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset muutokset ajoit-
tuvat 1970-luvun loppuun, seuraavat muutokset on toteutettu 1990-luvun loppupuolella 
ja viimeisimmät muutokset 2000-luvun aikana. Muutosten ajoittamiseen on käytetty 
Espoon kaupungin arkistoimia lupa- ja työkuvia. 

Vuonna 1979 rakennukselle on haettu lupaa muutoksiin rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa. Ensimmäistä kerrosta on laajennettu käytävän varrella niin että on saatu muo-
dostettua uudet tilat opetusvälinevarastoa, monistustilaa sekä sosiaalitilaa varten. Sisäti-
loissa muutoksen yhteydessä käytävään on lisätty kaksi uutta ovea. Uudet tilat asettuvat 
olemassa olevan rakennusmassan alle, eikä muutos ole vaikuttanut rakennuksen ulkoiseen 
ilmeeseen. 

Toisessa muutosvaiheessa 1990-luvulla muutokset ovat olleet mittavampia, ja ne on jakau-
tuneet kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, jonka lupakuvat on päivätty vuoden 
1996 huhtikuulle, on haettu muutosta musiikkiluokan, konesalin ja ilmanvaihdon kone-
huoneen laajennuksille sekä voimistelusalin toiselle poistumistielle ja uudelle sähköpää-
keskukselle. Ilmanvaihtokonehuone on tässä vaiheessa lisätty rakennuksen pohjoissei-
nustalle. Toinen konehuone on sijoitettu pohjoisimman porrashuoneen yläpuolelle, niin 
että rakennusta on korotettu pulpettikattoisella konehuoneella. Kulku konehuoneeseen 
on mahdollistettu porrasyhteydellä, joka ulkonee rakennuksen huoltopihalle. Musiik-
kiluokka on rakennettu uutena tilana ensimmäisen kerroksen käytävän varrelle samaan 
tapaan kuin vuoden 1979 laajennus. Musiikkiluokkaan on tehty kattoikkuna, joka avautuu 
välituntipihalle. Lisäksi luonnontiedeluokan sekä tyttöjen käsityöluokan osalta on tehty 
väliseinämuutoksia ja tilat ovat muutettu kirjastoksi, atk-tilaksi sekä konesaliksi. (B-376-
96)

Toisessa vaiheessa, vuonna 1998, on haettu lupaa toisen ilmanvaihtokonehuoneen raken-
tamiselle rakennuksen keskivaiheille. Konehuone on toteutettu samaan tapaan kuin edel-
lisen muutoksen yhteydessä, mutta se ei ole vaikuttanut ensimmäisen kerroksen tiloihin. 
Myös liikuntasalin pukuhuonetilojen yläpuolelle on lisätty ilmanvaihdon konehuone. 
Vesikatot ovat uusittu ja korotettu tietyiltä osin. Katemateriaalina on harmaaksi maa-
lattu pelti, lukuun ottamatta aula- ja ruokalaosan katetta, joka on muutettu kaltevuutensa 
takia huopakatteeksi. Luokkahuonekerroksesta on muutettu kaksi ikkunaa oviksi, liittyen 
uusiin ilmanvaihdon konehuoneisiin. Lisäksi alapohjarakenteita on paikoin uusittu kos-
teusvaurioiden takia. (B-724-98)

5.2 Muutokset ja säilyneisyys

Rakennuksen muutoshistoria

Toisen vaiheen yhteydessä myös talonmiehen asuntoon sekä kerhohuoneeseen on tehty 
muutoksia. Tilat on muutettu rehtorin työtilaksi sekä tekstiilityöluokaksi. Myös luokka-
huonekerroksen tuuletusikkunoita on uusittu. Lisäksi huoltopihalle on lisätty jätevarasto 
(B-724-98)

Solupihojen yhteydessä olevat wc-tiloja on muutettu osana jotain muutosvaihetta, toden-
näköisimmin 1990 luvulla. Wc-tiloista on olemassa myös 1981 päivätty työkuva, jossa 
muutokset on esitetty, mutta käytettävissä olevien dokumenttien perusteella muutoksen 
tarkempi ajoittaminen ei ole mahdollista. Koulussa tehdyssä rakennushistoriaselvityksessä 
wc-tilojen muutokset on kirjattu osaksi 1990-luvun muutoksia. Wc-tilojen sisäistä tilajär-
jestystä on muutettu alkuperäisestä ja tiloihin on lisätty ilmanvaihtotekniikkaa.

Koulun huoltopihalle on rakennettu jätevarasto, joka näkyy ensimmäisen kerran 1998 
lupakuvien yhteydessä. Lupadokumenteissa jätevarastoa ei ole kuitenkaan merkitty 
muutokseksi, ja varastosta on tehty työpiirustus vuonna 1993. Jätekatos on purettu ja 
rakennettu hieman suurempana samalle paikalle vuonna 2012. Vuoden 2012 muutos-
ten yhteydessä on myös lisätty yksi uusi ulko-ovi ruokalaan huoltopihan puolelle sekä 
uusittu keittiön ulko-ovi ja lisätty oven yläpuolelle katos. 2010-luvun muutoksissa pääoven 
vasemmalle puolelle liikuntasalin edustalle on lisätty kiinteitä pyörätelineitä. Ulkotiloissa 
myös solupihojen pintamateriaalit on muutettu osana jotain muutosvaihetta. Alun perin 
pihoissa on ollut katosten alla suuret neliölaatat sekä pihan keskiosassa hiekka. Myöhem-
min laatat sekä hiekka on korvattu yhtenäisellä asfalttipinnalla.   



Vuoden 1979 muutokset

1. Monistustila, sosiaalitila sekä 
opetusvälinevarasto (laajennus)

Vuosien 1996 ja 1998 muutokset

2. Musiikkiluokka (laajennus)

3.Konesali (laajennus/muutos)

4.Ilmanvaihdon konehuone (laajennus)i

5. Keittiön tilajärjestyksen muutoksia

6.Talonmiehen asunto ja kerhohuone 
muutettu rehtorin työhuoneeksi ja 
tekstiilityön luokaksi

7.Pukuhuonetilojen tilajärjestystä 
muutettu ja lattiarakenteita korjattu

8.Telinevaraston lisätty uusi ovi sekä 
porrasyhteys konehuoneeseen

Vuoden 2012 muutokset

9. Vanha jätekastos on korvattu uudella

Kuva 36: 

1. kerroksen muutoskaavio, 1:400
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Vuosien 1996 ja 1998 muutokset

10. UUdet ilmanvaihtokonehuoneet 
toteutettu porrashuoneiden yläpuolle 
sekä laajennukset rakennuksen 
huoltopihan suuntaan

11. Ilmanvaihdon kanavien 
pystykotelointi porrasaulassa

12. Pihalla sijaitsevien wc-tilojen 
tilajärjestystä muutettu

13. Uudet ilmanvaihdon konehuoneet 
toteutettu liikuntasalin pukuhuoneiden 
yläpuolelle

Vuoden 2012 muutokset

14. Vanha jätekatos korvattu uudella
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Kuva 37: 

2. kerroksen muutoskaavio, 1:400
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Rakennukseen on tehty monia muutoksia ja korjaustoimenpiteitä vuosien aikana. Suurin 
osa tehdyistä muutoksista on parantanut koulun toiminnallisuutta. Esimerkiksi luokka-
huoneisiin kohdistuneet muutokset sekä laajennukset ovat parantaneet opetukseen käy-
tettäviä tiloja. Nämä muutokset ovat muuttaneet rakennusta, mutta ne eivät ole merkit-
tävästi muuttaneet rakennusten ulkoista ilmettä tai sisäistä toimintalogiikkaa. Suurimpia 
muutoksia ovat olleet laajennukset ensimmäisessä kerroksessa käytävän länsipuolelle, 
johon muodostuneet tilat eivät muokkaa rakennuksen ulkoista ilmettä. Opetuksen ja 
koulujärjestelmän kehittyessä ovat muutokset olleet välttämättömiä, kun uudet oppiai-
neet ovat tarvinneet tiloja. 

Toisaalta osa tehdyistä muutoksista on liittynyt koulun teknisiin järjestelmiin. Näistä 
suurimpana muutoksena ovat 1990-luvulle sijoittuvat iv-konehuoneiden laajennukset eri 
puolilla rakennusta. Konehuoneiden muutokset ovat olleet keskeisiä rakennuksen käytön 
näkökulmasta, mutta ne ovat muuttaneet rakennuksen ulkoista ilmettä sekä sisätilojen 
tunnelmaa merkittävästi. Rakennuksen harkittu massoittelu ja julkisivujen rytmi ovat 
muuttuneet ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen myötä. Porrashuoneiden tunnelma 
on muuttunut, kun osa porrasaulojen ikkunoista on ummistettu ja iv-tekniikkaa on kulje-
tettu pystynousuina aulojen läpi. 

Luokkahuonekerroksen sisätiloissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ilmanvaihto-
konehuonelaajennusten aiheuttamien tilamuutosten lisäksi. Tilojen pintamateriaalit ovat 
pitkälti alkuperäisiä. Ensimmäisessä kerroksessa muutoksia sisätilojen pinnoissa on enem-
män. Osa lattioiden pintamateriaaleista on uusittu, alakattoihin on lisätty ääneneristysle-
vyjä ja osa kiintokalusteista on selkeästi 1990-luvulta. Myös valaisimia on uusittu.

Koulurakennuksen kunto on kuitenkin laskenut merkittävästi sen sulkemisen jälkeen. 
Kohdevierailujen perusteella rakennus on kokenut merkittävää ilkivaltaa niin sen sisä- kuin 
ulkotiloissa. Koulurakennuksen saaminen takaisin käyttöön edellyttää rakennukseen laa-
jaa korjaamista. Rakennuksen sisätilat sekä julkisivut ovat kärsineet sekä ilkivallasta että 
huonosta ylläpidosta. Rakennuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia rakennuksen 
sisäilman laatua on tutkittu ja tietyistä lattia ja seinärakenteista on löytynyt kosteusvauri-
oita. Korjaustarpeita on kartoitettu vuonna 2017. Korjaustoimenpiteiden laajuutta tulisi 
selvittää uusilla tutkimuksilla sillä tyhjillään olo on saattanut laskea rakennuksen kuntoa 
entisestään. Rakennuksen julkisivut ovat saanut osakseen melko paljon ilkivaltaa. Sen 
monia julkisivuja on sotkettu graffitimaalauksilla, sekä ikkunoita ja ovia on rikottu. Ilki-
vallan estämiseksi rakennuksen ikkunoita peittää nykyisellään vanerilevyt. Julkisivuissa 
korjausta vaativat ikkunat, joiden korjaustarvetta on arvioitu vuonna 2017 tehdyissä sel-

Arkkitehtuurin säilyneisyyden arviointi

Kuva 38: Koulun pääsisäänkäynti.

Kuva 39: 1990-luvulla lisätty ilmanvaihtokonehuone rakennuksen huoltopihalta päin kuvattuna.
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vityksissä. Sisätiloissa suurin osa vaurioista on kohdistunut ensimmäiseen kerrokseen. 
Näkyviä vaurioita on aiheutettu rakennuksen sisälasiseinille, jotka ovat pääosin rikottu. 
Lisäksi ensimmäisen kerroksen alakatot, sekä tekniset järjestelmät ovat vaurioituneet 
pahasti. Aiempien selvitysten perusteella rakennuksen alapohja ja sokkelirakenteet vaa-
tivat kunnostusta. Haitta-ainekartoitusten mukaan osassa lattiapintojen liimaukista sekä 
liikuntasalin itäisen ulkoseinän julkisivulaatoissa on asbestia, jotka pitää huomioida korja-
ustoimenpiteissä.

Korjaustoimenpiteiden lisäksi rakennuksen käytön kannalta on oleellista, että rakennuk-
sesta tehdään muutostoimenpiteillä esteetön. Tällä hetkellä vain ensimmäiseen kerrok-
seen, lukuun ottamatta urheilusalia, on esteetön pääsy. Muutostoimenpiteiden myötä 
kaikkiin tiloihin tulisi päästä esteettömästi, jotta se ei rajaisi rakennuksen käyttöä. Raken-
nukselle ominaiset soluryhmiin jakautuvat tilat toisessa kerroksessa asettavat haasteita 
esteettömyyden toteuttamiselle.

Kuva 40: Pohjoisin välituntipiha. Luokkahuoneiden ikkunat sekä 
musiikkiluokan kattoikkunat peitetty vanerilevyillä.

Kuva 41: Pohjoisin välituntipiha kuvattuna etelästä.

Kuva 42: Sisäänkäynti koulun ruokalaan rakennuksen huoltopihalta.
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Kuva 43: Ensimmäisen 
kerroksen keskikäytävä 
sekä porrasyhteys toiseen 
kerrokseen. Käytävän alakatto 
ja talotekniikka on kokenut 
merkittävää ilkivaltaa.

Kuva 44: Ilmanvaihdon 
kanavien kotelointi on 
muuttanut luokkahuoneiden 
aulatilan luonnetta.

Kuva 45: Ensimmäisen 
kerroksen luokkahuone.

Kuva 46: Ensimmäisen 
kerroksen keskikäytävä. 

Kuva 47: Koulun liikuntasalissa 
ei ole tehty merkittäviä 
muutoksia alkuperäiseen. 
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Ympäristön muutoshistoria

Jousenkaaren ympäristö on pysynyt melko muuttumattomana 1960-luvulta lähtien. Län-
tinen lähiö rakentui 1950-luvun lopulta 1960-luvun puoliväliin ja se rajautui idässä Pohjan-
tiehen, ja lännessä sitä rajasivat melko luonnonmukaiset peltoalueet. 

Jousenkaaren koulun ympäristössä tapahtuneet muutokset keskittyvät koulun länsipuo-
lelle. 1970-luvulta alkaen alueelle on keskitetty erilaisia urheilun toimintoja. Vuonna 1974 
alueelle valmistui ensimmäinen sen urheiluhalleista Tapiolan urheiluhalli, hallin lisäksi 
alueelle sijaitsi jalkapallokenttä. 1980-luvulla alue täydentyi melko kookkaalla Espoon 
Sportin sisäliikuntakeskuksella. Vuonna 1981 valmistunut keskus pitää sisällään noin 50 
erilaista sisäliikuntakenttää. Vuonna 1999 Urheilupuistoon valmistui monitoimiareena, 
joka tunnetaan nykyisin nimellä Metro Areena. Urheilun ja viihteen monitoimiareenaksi 
suunniteltuun rakennukseen mahtuu lähes 7000 katsojaa. Samana vuonna areenan kanssa 
Jousenkaaren koulun läheisyyteen valmistui myös Jousenkaaren päiväkoti. Urheilupuis-
ton alueelle valmistui 2000-luvun aikana Espoon Sportin sisäliikuntakeskuksen yhteyteen 
erillinen Esport Arena (2006), joka pitää sisällään sisäliikuntakenttiä, sisäjuoksuradan sekä 
jalkapallokentän rakennuksen ylimmässä kerroksen kuplahallissa. Vuonna 2011 alueelle 
valmistui vielä Honkahalli. 

2010-luvulla alueen kehitystä on ohjannut ennen kaikkea Länsi-Metron valmistumi-
nen. Vuoden 2017 lopulla toimintansa aloittaneen metroyhteyden yksi pysäkki sijaitsee 
Urheilupuistossa. Metroasemalta on Jousenkaaren koululle matkaa noin 350 metriä. 
Metroaseman yhteyteen on rakentunut 2010-luvun loppupuolelta alkaen Jousenpuiston 
asuinaluetta. Alue pitää sisällään kuudesta kahdeksaan kerroksisia kerrostaloja, jotka muo-
dostavat tiiviin kaupunkimaisen korttelirakenteen Koivu-Mankkaantien ja Merituulen-
tien kulmaan. Alueella on myös metron liityntäpysäköintiin tarkoitettu pysäköintihalli. 
Osa alueen rakennuksista on yhä rakenteilla vuonna 2022. 

Uusimpina muutoksina koulun ympäristössä ovat koulun vanhojen opettaja-asuntoloi-
den purkaminen. Tyhjillään olleet opettaja-asuntolat olivat kohdanneet paljon ilkivaltaa 
ja ne olivat huonossa kunnossa, Espoon kaupunki päätti purkaa ne vuonna 2020. Samana 
keväänä vanhan koulurakennuksen palloilukentälle aloitettiin rakentamaan uutta Jousen-
kaaren koulua. Uuden koulurakennuksen on suunnitellut Jaakkola Arkkitehdit ja se tulee 
toimimaan alakouluna 480 koululaiselle. Rakennuksen on määrä valmistua vuoden 2022 
keväällä ja uusi lukukausi pääsee alkamaan seuraavana syksynä.

Kuva 48: 

Ajoituskaavio, 1:6000 9999999999999999999999999999999999

 1950-luku  1960-luku  1970-luku

 kaupunginosien rajat  metro 0     10                              50

 1980-luku  1990-luku  2000-luku  2010-luku  2020-luku  rakenteilla
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Jousenkaaren koulun ympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutokset 
ovat olleet luonnollinen osa kaupungin kasvamista, ja urheilupuiston alueen syntyminen 
Tapiolan kaupunginosan reunalle on ollut melko luonteva tapa sijoittaa paljon tilaa vievät 
liikuntatoiminnot. Alueet ovat kehittyneet melko itsenäisinä, siinä missä Urheilupuiston 
alue on rakentunut rakennus kerrallaan 1970-luvulta alkaen, Jousenkaaren koulun itäpuo-
linen alue ei ole muuttunut juuri 1960-luvun. Kaskiniitty sekä Jousenkaaren koulun vehreä 
ympäristö rajaavat uudemman rakennuskannan vanhasta melko selkeästi. 

Merkittävin muutos koulun ympäristössä on ollut opettaja-asuntoloiden purkaminen, 
joka on muuttanut alueen alkuperäistä ilmettä. Matalat asuinrakennukset olivat osa Sipa-
rin alkuperäistä suunnitelmaa ja ne jatkoivat koulurakennuksen sekä Leppäkertuntien 
matalien rakennusten rivistöä Jousenkaaren varrella. Nykyisellään asuntoloiden kohdalla 
on tyhjää hiekkakenttää, joka toimii väliaikaisesti uuden Jousenkaaren koulun työmaan 
parkkialueena. Toinen merkittävä muutos on uusi Jousenkaaren koulu aivan vanhan kou-
lun vieressä. Uutta koulurakennusta on rakennettu vanhan palloilukentän paikalle vuo-
desta 2020. Uusi koulurakennus ei varsinaisesti muuta alueen ilmettä suuresti, sillä koulun 
läntistä puolta ovat hallinneet suuret urheiluhallit. Koulurakennus asettuu melko tiiviisti 
olemassa olevien hallien sekä Jousenkaaren päiväkodin viereen jättäen uuden ja vanhan 
koulun väliin tilaa kevyenliikenteen reitille. SRV on hakenut Jousenkaaren koulun ja 
purettujen opettaja-asuntoloiden tontille suunnitteluvarausta Espoon kaupungilta. Suun-
nittelussa selvitetään asunrakentamisen toteuttamista tontin itäreunalle vanhan Jousen-
kaaren koulun tilalle. Alueen täydentäminen muuttaisi merkittävästi alueen puistomaista 
luonnetta. 

Ympäristön säilyneisyyden arviointi

Kuva 49: Kuvan oikeassa reunassa 
Urheilupuiston metroaseman yhteydessä oleva 
liityntäppysäköintilaitos. Taustalla Jousenpuiston 
uusia asuinrakennuksia, joista osa yhä rakenteilla. 

Kuva 50: Keväällä 2022 valmistunut uusi 
Jousenkaaren koulu.

Kuva 51: Vuonna 1999 valmistunut Jousenkaaren 
päiväköti.
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Jousenkaaren koulusta on tehty arvottamista osana Jousenkaaren koulun rakennushisto-
riaselvitystä (2017) sekä osana Espoon koulujen sektori-inventointia (2016). Molemmat 
selvitykset on toteuttanut ark-byroo Oy. Rakennushistoriaselvityksessä arvottamisessa on 
käytetty samoja kriteerejä kuin sektori-inventoinnissa. Sektori-inventoinnissa sanallisen 
arvottamisen lisäksi on tehty numeerista luokittelua, jossa Espoon koulut on asetettu eri 
luokkiin niiden arkkitehtonisen laadun, säilyneisyyden, kaupunkikuvallisen ja maisemal-
lisen arvojen sekä historiallisten arvojen perusteella. Sektori-inventoinnissa Jousenkaaren 
koulu on luokiteltu luokka 1-AK eli se kuuluu ylimpään luokkaan ja sen vahvimpia arvoja 
ovat arkkitehtoninen laatu (A) sekä kaupunkikuvallinen ja maisemallinen merkitys (K). 
(ark-byroo Oy, 2017)

Sektori-inventoinnissa Jousenkaaren koulu on kuvailtu seuraavasti: ”Matala moderni 
koulu solupihoineen edustaa Espoon varhaisia solukouluja. Linjakkaan rakennuksen ark-
kitehtoniset ratkaisut, rakennusmateriaalit ja vaalea väritys ovat Tapiolalle tyypillisiä. Myö-
hemmät muutokset vähentävät jonkun verran koulun rakennustaiteellista arvoa. Koulu 
sijoittuu luontevasti ympäristöönsä ja täydentää alueen rakennetta. Kokonaisuuteen kuu-
luu kaksi opettaja-asuntoloina toiminutta rivitaloa.” 

Seuraavaksi käyn läpi rakennuksen arkkitehtoniset arvot, kaupunkikuvalliset ja maisemal-
liset arvot sekä historialliset arvot. Edellä mainituissa selvityksissä käytettyjen kategori-
oiden lisäksi olen nostanut neljänneksi kategoriaksi käyttöarvon. Rakennuksessa ja sen 
ympäristössä tapahtuneet muutokset olen eritellyt edellisessä alaluvussa. Muutokset ja 
säilyneisyys vaikuttavat arvottamiseen ja niiden perusteella pystytään arvioimaan kunkin 
kategorian kohdalla esimerkiksi nykyisen tilanteen suhdetta alkuperäiseen. 

5.3 Arvottaminen

Jousenkaaren koulu on ajalleen tyypillinen koulurakennus, jossa näkyy sekä 1950- että 
1960-lukujen kouluarkkitehtuurin piirteitä. Rakennushistoriaselvityksessä sen ominais-
piirteiksi on nostettu harkittu mittakaava, matalat pitkänomaiset rakennusmassat, ajalleen 
tyypillisten rakennusmateriaalien käyttö, tarkkaan mitoitukseen perustuvat yksityiskoh-
dat, julkisivusommittelu nauhaikkunoineen ja umpinaisine päätyineen sekä soluratkaisu, 
johon kuuluvat puolisuljetut sisäpihat. Luonnonvalon käyttö tiloissa on harkittua, tästä 
hyvänä esimerkkinä toimivat solujen aulatilat, jotka avautuvat rakennuksen itä- ja länsi-
puolelle. Rakennuksen ansioksi voidaan lukea myös sen sisäinen logiikka, jossa ihmisten 
liikkuminen eri toimintojen välillä on harkittua ja loogista. Solujen yhteys sekä alempaan 
kerrokseen että omalle välituntipihalle on koulutoiminnan kannalta keskeinen. Solukou-
luna rakennus on malliesimerkki ratkaisun tarjoamista hyödyistä.

Rakennukseen tehdyt muutokset kuitenkin laskevat rakennuksen arkkitehtonista arvoa. 
1990-luvulla lisättyjen ilmanvaihdon konehuoneiden vaikutus porrasauloihin ja ulkoiseen 
hahmoon muuttaa alkuperäistä ideaa ja arkkitehtonista luonnetta. Tämän takia korjaus- 
ja muutostoimenpiteissä tulisi arvioida näiden muutosten poistettavuutta. Rakennuksen 
kerroksellisuus voi lisätä rakennuksen arvoa. Jousenkaaren koulun tapauksessa tehdyt 
muutokset vaikuttavat suoraan kohteen arkkitehtonisen arvon kannalta keskeisimpiin 
piirteisiin. Palauttavat toimenpiteet nostaisivat arkkitehtonista arvoa. Tekniseltä toteu-
tukseltaan muutokset eivät yllä alkuperäisen rakennuksen toteutuksen tasolle. Palauttavia 
toimenpiteitä saattavat puoltaa myös rakennuksen uuden käyttötarkoituksen asettamat 
vaatimukset ilmanvaihdolle.

Arkkitehtoniset arvot
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Kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot

Rakennus on osa Tapiolan läntistä lähiötä. Se on keskeinen osa asuinaluetta ja sen väljää 
puistomaista luonnetta. Rakennus istuu hyvin ympäristöönsä ja on näkyvällä paikalla Jou-
senkaarella. Rakennus näyttää suhteellisen pieneltä rakennusta lähestyttäessä. Koulun 
ympärille muodostuu harkittuja piha-alueita, joilla on omat luonteensa. Alueella on paljon 
kasvillisuutta ja rakennus on luonteva osa ympäröiviä puistoalueita. Lisäksi toisen maail-
mansodan aikaiset vallihaudat rakennuksen länsipuolella lisäävät ympäristön kerrokselli-
suutta.

Kaupunkikuvallisesti koulun välitön ympäristö on muuttunut, sillä koulun yhteyteen 
rakennetut opettaja-asuntolat on purettu vuonna 2020. Rakennusten purkaminen on 
muuttanut kaupunkikuvallista kokonaisuutta, mutta ei varsinaisesti laske itse koulura-
kennuksen kaupunkikuvallista arvoa. Toisaalta ympäristö rakennuksen länsipuolella on 
kokenut merkittäviä muutoksia 1980-luvulta alkaen. Urheilupuiston liikuntatoimintaan 
keskittyvät rakennukset, sekä vuonna 2022 valmistuva uusi Jousenkaaren koulu vanhan 
urheilukentän paikalle ovat muokanneet koulun lähiympäristöä merkittävästi. Jousen-
kaaren koulu kuuluu kaupunkikuvallisesti alkuperäiseen läntiseen lähiöön ja myöhemmin 
rakentuneet Urheilupuiston sekä Jousenpuiston alueet ovat kehittyneet omina alueinaan. 
Koulu asettuu kuitenkin näiden alueiden rajalle, joten alueella on selviä toisistaan eroavia 
ajallisia kerroksia. Vaikka uudet alueet ovat laajentuneet koulun välittömään läheisyyteen, 
on alkuperäinen läntinen lähiö säilynyt pitkälti muuttumattomana. Koulu kuuluu kau-
punkikuvallisesti osaksi tätä säilynyttä kokonaisuutta. 

Rakennuksen muutostoimenpiteissä ja alueen tiivistämisessä on huomioitava olemassa 
olevan alueen kaupunkikuvan luonne. Esimerkiksi purettujen opettaja-asuntoloiden koh-
dalla tulee arvioida olisiko tiivistämisen sijaan alueen muuttaminen puistoalueeksi, parem-
min alueen luonnetta tukeva toimenpide. 

Koulu on toiminut vuodesta 1960 vuoteen 2016 yhtenäisesti samassa rakennuksessa. Kou-
lun historia nivoutuu yhteen koko asuinalueen historian sekä Tapiolan puutarhakaupungin 
historian kanssa. Koululla on myös keskeinen rooli puutarhakaupungin idean kannalta, 
jossa kaupunkia suunniteltiin ennen kaikkea perheiden näkökulmasta. Jokaiselle Tapiolan 
lähiölle rakentui oma koulunsa, mikä oli keskeinen osa myös alueiden paikallisidentiteet-
tiä. Koululla on vahva paikallinen merkitys. Koulurakennus on lähiön keskeisin julkinen 
rakennus. Koulurakennus vaikuttaa paikallisidentiteettiin ja siitä muodostuu pienalueen 
keskus myös erilaisen harrastustoiminnan kautta. Koulurakennusta on käytetty myös 
äänestyspaikkana. Toisaalta koulurakennus on myös osa Tapiolan puutarhakaupunkia ja 
sen identiteettiä. Rakennuksella on siis myös identiteettiarvoa.

Rakennus on merkittävä myös Osmo Siparin tuotannon näkökulmasta. Sipari on suunni-
tellut noin kolmekymmentä koulurakennusta ympäri Suomea. Kouluista yhteensä yhdek-
sän on purettu vuoteen 2022 mennessä. Sipari on yksi 1960- ja 1970-lukujen tunnetuimpia 
ja tuotteliaimpia koulusuunnittelijoita. Hänen suunnittelemistaan koulurakennuksista 
kuitenkin merkittävä osa on jo purettu. Rakennuksella on merkittävää arvoa osana Siparin 
tuotantoa.

Historialliset arvot

Käyttöarvot

Rakennuksella oli käyttöarvoa koulurakennuksena. Rakennus toimi alueen keskuksena 
ja keräsi yhteen alueen lapset ja nuoret. Samalla koulurakennus yhdisti niin vanhemmat 
kuin opettajat samaan yhteisöön. Rakennus toimi myös kohtaamispaikkana mm. vapaa-
ajan toiminnan kautta. Koulutoiminnan päätyttyä vuonna 2016 rakennuksella ei ole ollut 
aktiivista käyttöarvoa. Kuitenkin rakennuksen palauttaminen käyttöön on mahdollista, 
jolloin rakennukselle muodostuisi käyttöarvoa valitun käyttötarkoituksen myötä. 

Rakennuksen käytön kannalta mielenkiintoinen piirre rakennuksessa on sen esteettö-
myys. Koulurakennus ei nykyisellään täytä esteettömyyden vaatimuksia. Kaksikerroksi-
sessa rakennuksessa ei ole esteetöntä kulkua toisen kerroksen luokkahuoneisiin, eikä lii-
kuntasaliin. Tämä laskee rakennuksen käyttöarvoa. Toisaalta rakennuksen nykyinen kunto 
on huono, eikä rakennuksen käyttöönotto ilman korjaustoimenpiteitä olisi mahdollista. 
Rakennuksen käyttöönotto vaatii korjaustoimenpiteiden lisäksi muutoksia esteettömään 
liikkumiseen rakennuksessa.
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Jousenkaaren koulu toimi vuodesta 1960 vuoteen 2016 yhtäjaksoisesti kouluna. Koulura-
kennus itsessään sisältää erityyppisiä funktioita, jotka vaikuttavat monella tapaan raken-
nuksen tilojen vaatimuksiin ja sisäiseen logiikkaan. Koulu pitää sisällään niin perinteisiä 
luokkahuoneita, erityisluokkia eri aineiden opetukseen, ruokalan ja sen keittiön, liikun-
tasalin pukuhuone- ja suihkutiloineen, aulan, käyttäviä, wc-tiloja, varastoja ja konehuone-
tiloja. Aiemmin koulussa sijaitsi myös erillinen talonmiehen asunto, joka on sittemmin 
muutettu rehtorin työskentelytilaksi, sekä tekstiilityön luokaksi. Koulurakennus on siis 
yhdistelmä erityyppisiä tiloja ja niissä tapahtuneita toimintoja.

Rakennuksen alkuperäisen funktion keskeisin piirre on sen julkisyhteisöllinen luonne. 
Koulurakennus kokoaa yhteen tietyn ikäiset lapset ja nuoret alueelta. Se yhdistää perheet 
ja koulun henkilökunnan ja se on keskeinen osa monen perheen arkea. Koulutoiminnon 
lisäksi rakennuksessa on ollut muun muassa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Usein kou-
lurakennusta käytetään niin erilaisten kokoontumisien kuin äänestysten tapahtumapaik-
kana. Jousenkaaren koulun kohdalla rakennuksessa on järjestetty niin liikunnan kuin 
musiikin vapaa-ajan toimintaa.

Rakennuksen funktio määrittelee sen muotoa ja sisäistä logiikkaa. Rakennus on tyypilli-
nen kaksikerroksinen 1960-luvun taitteen koulurakennus. Jossa käytävät ja porrashuoneet 
yhdistävät tilat toisiinsa. Jousenkaaren koulun erityispiirteenä ovat luokkahuonesolujen 
omat sisäänkäynnit sekä välituntipihat. Ratkaisu mahdollistaa solujen käytön melko itse-
näisinä kokonaisuuksina. 

Jousenkaaren koulun alkuperäinen funktio julkisena rakennuksena on keskeinen osa 
rakennuksen ja alueen identiteettiä. Rakennusta määrittää sen julkisyhteisöllinen luonne 
sekä erityyppisten tilojen yhdistyminen toisiinsa. Funktio on myös määritellyt myös 
rakennukselle sen ajalle tyypillisen muodon. Nämä ovat keskeinen osa koulurakennuksen 
identiteettiä ja niiden säilyttäminen muutoksissa on keskeistä.

5.4 Funktioiden analysointi

Alkuperäiset funktiot

Luokkahuoneet

Erityisluokat

Tekniset tilat
Käytävät ja porrashuoneet

Välituntipihat

Huoltopiha ja jätevarasto

Aula

Ruokala + keittiö

Liikuntasali + peseytymis ja pukeutumistilat

Kuva 52: Jousenkaaren koulun tilojen käyttötarkoituksia.
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Jousenkaaren koulun tulevaisuus koulurakennuksena ei näytä nykyisessä tilanteessa 
todennäköiseltä. Koulun välittömään läheisyyteen on valmistumassa keväällä 2022 uusi 
Jousenkaaren koulu, joka tulee olemaan alakoulu 480 lapselle. Uusi koulurakennus on vain 
yksi lukuisista Espoossa käynnissä olevista uusista kouluhankkeista. Jousenkaaren koulun 
siirtyminen takaisin koulukäyttöön voisi olla mahdollista tilanteessa, jossa uusi koulu-
rakennus koetaan liian pieneksi, esimerkiksi kasvaneiden ikäryhmien tai alueen yleisen 
väestönkasvun myötä. Tällaisessa tilanteessa Jousenkaaren koulu voisi toimia koululle lisä-
rakennuksena, jonne osa opetuksesta voisi laajentua. Rakennuksen ei silti tulisi jäädä odot-
tamaan mahdollista tulevaisuutta vaan se pitäisi korjata ja saada käyttöön nopeammin.

Uusia funktioita pohdittaessa on syytä miettiä seuraavia kysymyksiä:
Mitkä funktiot mukautuvat koulurakennukseen ilman laajamittaista muuttamista?
Mitkä funktiot vaativat koulurakennuksen muuttamista?
Mitkä funktiot ovat linjassa rakennuksen alkuperäisen funktion kanssa?
Mitkä funktiot ovat ristiriidassa rakennuksen alkuperäisen funktion kanssa?

Siinä missä rakennuksen fyysinen muokkaaminen saattaa muuttaa rakennuksen alkupe-
räistä luonnetta ratkaisevasti, voi myös rakennuksen alkuperäisen luonteen kanssa ristirii-
dassa oleva funktio muuttaa tilanteen täysin, vaikka fyysistä muokkaamista ei tapahtui-
sikaan. Tämä on keskeistä ennen kaikkea rakennushistoriallisten arvojen näkökulmasta. 
Rakennuksen säilyttäminen julkisena rakennuksena tukee sen rakennushistoriallisten 
arvojen säilymistä.

Tietyt funktiot ovat mahdollista sijoittaa koulurakennukseen ilman suuria muutoksia. 
Monet tällaiset toiminnot ovat saattaneet jo aiemmin tapahtua koulun tiloissa, tai ne saat-
tavat olla koulutoimintaan verrattavia toimintoja. Toisaalta monet koulun tilat ovat moni-
käyttöisiä. Siinä missä koulun keittiössä valmistetaan kouluruokaa muutamalle sadalle 
lapselle päivittäin, voisi keittiö ja ruokala toimia niin lounasravintolana tai kahvilana ilman 
koulutoimintoa. Toisaalta luokkahuoneet mukautuvat niin erilaisten luentojen, kurssien, 
kokoontumisten ja työpajojen järjestämiseen ja liikuntasali voi toimia niin yleisenä liikun-
tatilana tai erilaisten tapahtumien, kuten musiikki ja teatteriesitysten tilana. Koulun eri-
laiset tilat mahdollistavat siis monia erilaisia funktioita. Koulun muodostuessa monista 
erityyppisistä tiloista on todennäköistä, että koulua käytettäisi tulevaisuudessa eri toimin-
toihin, eikä vain yhteen toimintoon. 

Monet toiminnot vaativat, että kouluun on tehtävä muutoksia. Esimerkiksi koulun muut-
taminen asuinkäyttöön aiheuttaa muutoksia niin paloturvallisuuden, kuin ilmanvaihdon 
näkökulmasta. Toisaalta myös rakennuksen tilajärjestelyjä olisi muokattava, jotta asumi-

Tulevaisuuden funktiot

Funktiot, jotka mukautuvat 
rakennukseen:

Opetus
Ravintola ja kahvilatoiminta
Kurssit ja koulutukset
Julkiset palvelut
Kirjasto

Funktiot, jotka linjassa 
alkuperäisen käytön kanssa:

Julkiset toiminnot
Opetustoiminta 
Kurssit yms.
Ruokailu
Liikunta
Yhteisöllisyys
Lapset ja nuoret
Perheet
Kulttuuri

Funktiot, jotka ristiriidassa 
alkuperäisen käytön kanssa:

Liiketoiminta
Asuminen
Yksityinen käyttö

Funktiot, jotka vaativat 
rakennuksen muuttamista:

Asuminen
Liiketoiminta

Kuva 53: Kaavio uusista mahdollisista käyttötarkoituksista.
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nen rakennuksessa olisi mahdollista. Myös monet liiketoiminnot voisivat edellyttää raken-
nukselta melko suuria tilallisia muutoksia.

Koulurakennuksen julkisen luonteen kanssa samantyyppisiä toimintoja olisivat esimer-
kiksi kaupungin tarjoamat julkiset palvelut, kirjasto, lasten päivähoito sekä kulttuurin ja 
liikunnan tilat. Julkisen luonteen lisäksi alkuperäisellä toiminnolla oli vahva yhteiskunnal-
linen ja yhteisöllinen rooli. Lähialueen asukkaiden huomioiminen uudessa toiminnossa 
olisi siis alkuperäisen funktion kannalta keskeistä. Uutta käyttötarkoitusta selvitettäessä 
tulisi kartoittaa alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita. 

Rakennuksen julkisen luonteen muuttaminen olisi vahvasti ristiriidassa alkuperäisen 
funktion kanssa. Tällaisia toimintoja voisivat olla esimerkiksi asuminen, tietyt liiketoimin-
not sekä esimerkiksi tuotantotilat. Yksityisyys ja julkisuus eivät ole kuitenkaan selkeärajai-
sia. Koulutoiminnassa rakennus rajautui julkisempiin ja yksityisempiin tiloihin ja esimer-
kiksi rakennuksen muuttaminen osin tuetun asumisen ja osin yhteisöllisten tilojen kesken 
muodostaisi samantyyppistä yksityisten ja julkisten tilojen yhdistelmää. 

Funktioiden jaottelu eri kategorioihin ei anna vastausta siihen mitä toimintoja rakennuk-
seen tulisi sijoittaa, mutta se antaa käsityksen siitä mitkä funktiot vaativat fyysisiä muu-
toksia, ja mitkä ovat ristiriidassa alkuperäisen funktion kanssa. Jaottelu auttaa hahmotta-
maan mahdollisuuksia mitä rakennuksen nykyinen muoto tarjoaa ja toisaalta sitä millaisia 
muutoksia vaaditaan, jos tavoitteeksi otetaan jokin täysin erilainen funktio. Lisäksi uuden 
funktion kohdalla on muistettava, että se voi olla myös monen eri toiminnon summa, ja 
toiminnot saattavat vaihtua riippuen vuorokauden tai vuodenajasta. 

Jousenkaaren koulun kohdalla tilanteeseen vaikuttaa myös koulun alueen tiivistämispai-
neet. Puretut opettaja-asuntolat ovat luoneet alueelle lisätilaa, jota halutaan hyödyntää. 
Rakennuksen uusi funktio voisi siis palvella myös täydennysrakentamista tai koulun yhte-
yteen voitaisiin toteuttaa laajennus. Näistä kahdesta teemasta rakennuksen laajentaminen 
on työn aiheen kannalta keskeisempi. Voisiko jokin uusi funktio edellyttää rakennuksen 
laajentamista tai voisiko laajennus mahdollistaa jotain sellaista, mikä ei soveltuisi nykyi-
seen rakennukseen. Tällaisia funktioita voisi olla esimerkiksi tuettu asuminen, joka voi-
taisiin liittää esimerkiksi osaksi koulurakennuksessa toimivia julkisia palveluita. Samaan 
tapaan tuettu asuminen voisi toimia myös erillisenä täydennysrakentamisena alueella ja 
koulurakennukseen voitaisiin sijoittaa sitä palvelevia toimintoja. Tässä työssä keskityn kui-
tenkin vaihtoehtoon, jossa rakennusta laajennettaisiin. Kysymys rakennuksen laajentami-
sesta on työn aiheen kannalta keskeisempi, sillä se liittyy suoraan rakennuksen rakennush-
istoriallisten arvojen säilyttämiseen sekä rakennuksen uuteen käyttöön. 

Rakennuksen tulevaisuuden funktiosta nousee esiin kolme teemaa, jotka ovat vahvasti 
sidoksissa alkuperäiseen funktioon, koulurakennuksen sijaintiin ja tilojen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin.  Teemat ovat yhteisöölisyys, liikunta ja kulttuuri. Tulen käyttämään näitä 
teemoja lähtökohtana, kun seuraavassa luvussa luonnostelen rakennuksen tulevaisuudelle 
erilaisia vaihtoehtoja. 

Yhteisöllisyys näkyy vahvasti rakennuksen alkuperäisessä funktiossa. Koulu muodostaa 
aina oman yhteisön, johon kuuluvat lapset ja koulun henkilökunta. Toisaalta laajemmin 
siihen kuuluvat niin lasten vanhemmat ja perheet, kuin lähialueen asukkaat. Yhteisöllisyy-
teen liittyy myös keskeisesti kohtaaminen ja osallistuminen. 

Liikunnan läsnäolo Jousenkaaren koulun ympäristössä on välitön. Tapiolan Urheilupuis-
ton alue pitää sisällään merkittävän määrän erilaisia sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Alue 
tulee kehittymään 2020 luvulla vielä merkittävästi sillä alueelle rakennetaan uusi jalkapal-
lostadion, jonka yhteyteen on suunnitteilla niin asumista kuin hotellitoimintaa. Koulura-
kennuksen tilat voisivat soveltua esimerkiksi pienryhmien käyttöön tai lisätilaksi esimer-
kiksi erityisryhmien kuten vanhusten tai lasten liikuntatoimintaan. 

Tapiolan alueella kulttuuri on keskeisessä roolissa. Tapiolan alueella on monia merkittäviä 
arkkitehtuurikohteita, ja kulttuuri näkyy kaupunginosassa niin teatterin, musiikin, kuin 
taiteen muodoissa. Näyttelykeskus WeeGee sijaitsee noin 500 metrin päässä kouluraken-
nuksessa ja pitää sisällään Espoon kaupunginmuseo KAMU:n sekä Espoon modernin tai-
teen museo EMMA:n. Lisäksi WeeGeen viereen on valmistunut keväällä 2022 uudet tilat 
Suomen lelumuseolle sekä Suomen kello- ja korumuseolle. Koulunrakennuksen yhdistä-
minen osaksi Tapiolan monipuolista kulttuuritarjontaa voisi olla perusteltua. 

Julkinen ja yhteisöllinen funktio
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6.  JOUSENKAAREN KOULU - TULEVAISUUS

Noudattaen luvussa 2 esitettyä hierarkiaa, tulisi olemassa olevan rakennuksen käyttöä 
lähestyä hierarkian ylhäältä kohti alempia tasoja. Alkuperäisenä tavoitteena oli muodos-
taa kohteelle kolme tulevaisuuden vaihtoehtoa, jotka olisivat noudattaneet hierarkian eri 
tasoja. Ensimmäisenä vaihtoehtona rakennuksen kunnostaminen ja toiminnon mukaut-
taminen olemassa oleviin tiloihin. Toisena vaihtoehtona rakennuksen sisätilojen muok-
kaaminen niin että ne tukevat uutta funktiota. Kolmantena vaihtoehtona rakennuksen 
laajentaminen niin että se tukee valittua uutta funktiota. Hierarkian ensimmäistä ja vii-
meistä tasoa en työni rajauksen kannalta ota mukaan vaihtoehtoihin. Rakennuksen tehok-
kaampi hyödyntäminen ilman korjaustoimenpiteitä ei Jousenkaaren koulun tapauksessa 
ole mahdollista, sen huonon kunnon vuoksi. Toisaalta hierarkian viimeinen vaihtoehto eli 
purkaminen ja/tai uuden rakentaminen ei tue työni lähtökohtaa arvioida muutos ja korja-
ustoimenpiteiden vaikutuksia ekologiseen kestävyyteen ja rakennushistoriallisten arvojen 
säilymisen kannalta.  

Jousenkaaren koulua analysoimalla, muodostui kuitenkin selvä käsitys, ettei koulun kor-
jaaminen ilman rakennuksen muokkaustoimenpiteitä tule todennäköisesti olemaan vaih-
toehto. Koulurakennuksen sisätiloihin ja julkisivuihin kohdistunut ilkivalta edellyttää osin 
melko suuria korjaustoimenpiteitä. Lisäksi koulurakennus on esteettömyysnäkökulmasta 
haasteellinen. Rakennusta ei ole suunniteltu esteettömäksi, joten korjaus- ja muutostoi-
menpiteissä tulisi edistää rakennuksen esteettömyyttä, mikä edellyttää muutostoimen-
piteitä. Jousenkaaren koulu sijoittuu kahteen kerrokseen. Välituntipihoilta saapuminen 
tapahtuu kuitenkin kahden kerroksen väliselle porrastasanteelle. Toisaalta liikuntasali 
asettuu myös eri tasoon verrattuna muihin ensimmäisen kerroksen tiloihin. Matalassa 
rakennuksessa on viisi toisistaan erillistä porrasta, mikä asettaa omat haasteensa esteettö-
myyden toteuttamisella. Jotta rakennus palvelisi kuitenkin mahdollisimman hyvin esimer-
kiksi julkisessa käytössä, tulisi esteettömyyttä edistää muutostoimenpiteillä. Tämän takia 
muodostan rakennukselle vain kaksi tulevaisuuden vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoeh-
dossa rakennus korjataan ja siihen kohdistetaan muutostoimenpiteitä, jotka edistävät koh-
teen käytettävyyttä. Toisessa vaihtoehdossa rakennukseen kohdistetaan samat toimenpi-
teet kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa, mutta rakennusta myös laajennetaan. 

Työni tarjoaa kaksi erilaista vaihtoehtoa koulun tulevaisuudelle. Vaihtoehdot pohjautuvat 
työni teoriaosaan, kohteen analysoimiseen sekä Espoon kaupungiltani saamiin dokument-
teihin. Koulurakennuksen nykyinen kunto tulisi kartoittaa, jotta rakennuksen tulevaisuu-
desta pystyttäisiin muodostamaan realistisia vaihtoehtoja. Rakennus on ollut tyhjänä vuo-
desta 2016 ja siihen on kohdistettu ilkivaltaa. 
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Esport Arena

Metro Arneena

Metsolan 
päiväkoti

(rakenteilla)

Jousenkaaren koulu
(rakenteilla)

Jousenkaaren 
päiväkoti

Metrolle 350 m

keskeinen 
ulkoilureitti

WeeGee-talolle 550 m

Kaskiniitty
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Tapiolan Urheilupuisto

Honka halli

WeeGee-talo
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Kuva 54: Sijaintikartta, 1:4000
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Vaihtoehto 1: Korjaus ja tilamuutokset

Ensimmäisessä vaihtoehdossa rakennukseen kohdistetaan korjaus- ja muutostoimenpi-
teitä, joilla rakennus pyritään saamaan käyttöön. Muutoksen rakennuksessa pyritään pitä-
mään vähäisinä, mikä tarkoittaa, että toiminnon tulee mukautua käytettävissä oleviin tiloi-
hin. Rakennuksen tilat mahdollistavat monia erilaisia julkisia toimintoja. Ensimmäisen 
kerroksen tilat ovat luonteeltaan julkisimpia ja toisen kerroksen tiloihin voidaan sijoittaa ei 
niin julkisia toimintoja. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen aula ja ruokatila muuntau-
tuu luontevasti esimerkiksi ravintola- ja kahvilatoimintaan. Muu toiminta rakennuksessa 
voidaan toteuttaa monella tavalla. Rakennus on helposti jaettavissa eri toimijoiden kesken. 
Neljään luokkahuonesoluun perustuva rakennus jakaantuu esimerkiksi neljälle eri toi-
mijalle, tai suurempina kokonaisuuksina yksittäisille toimijoille. Rakennuksen aktiivisen 
käytön kannalta tilojen vuorokäyttö tulisi mahdollistaa. Koulurakennuksen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat uusi Jousenkaaren koulu, Jousenkaaren päiväkoti sekä vasta raken-
teilla oleva uusi Metsolan päiväkoti, voisivat myös hyödyntää rakennuksen tiloja.  Raken-
nukset voisivat muodostaa näin kokonaisuuden, jossa vanhaa koulurakennusta pystytään 
hyödyntämään tarvittaessa. Osa rakennuksen luokista voisi säilyä opetuskäytössä, jolloin 
uuden Jousenkaaren koulun opetusta voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää vanhan koulun 
tiloihin. Toisaalta rakennuksen keskeisen sijainnin kannalta osaan luokkahuoneista niin 
ensimmäisessä kuin toisessa kerroksessa voitaisiin sijoittaa esimerkiksi urheiluseurojen toi-
mintoja tai muuta vapaa-ajan harrastetoimintaa. Toimintojen tulee pohjautua tarpeeseen 
ja tukea tilojen vuorokäyttöä.  

Rakennukseen tulee kohdistaa erilaisia välttämättömiä korjaus ja muutostoimenpiteitä 
jotta rakennus on mahdollista saada käyttöön. Rakennuksen korjaustarpeita on kartoi-
tettu vuonna 2017, mutta rakennuksen ollessa tyhjillään siihen on kohdistettu ilkivaltaa, 
joka vaikuttaa rakennuksen nykyiseen kuntoon. Aiemmissa kartoituksissa rakennuksessa 
on todettu kosteusvaurioita sekä sisäilmaongelmia, joiden korjaaminen tulee olla etu-
sijalla. Näiden lisäksi rakennus on kokenut ilkivaltaa, minkä seurauksena muun muassa 
rakennuksen tekniset järjestelmät, sekä ensimmäisen kerroksen monet pinnat vaativat 
korjaustoimenpiteitä. 

1990-luvun muutosten yhteydessä rakennukseen lisättiin kaksi rakennuksen ulkoista 
ilmettä merkittävästi muuttanutta ilmanvaihtokonehuonetta rakennuksen katolle. Näi-
den muutosten palauttamista tulisi harkita, sillä ne ovat yksittäisinä muutoksina merkit-
tävimmät rakennuksen arkkitehtonista arvoa laskevat muutokset. Muutokset vaikutta-
vat niin soluaulojen ilmeeseen kuin rakennuksen kokonaisarkkitehtuuriin. Rakennuksen 
käyttötarkoituksen muuttuessa, myös rakennuksen ilmanvaihdon vaatimukset muuttu-
vat. Muutosten yhteydessä ilmanvaihtokonehuoneet voitaisiin sijoittaa esimerkiksi ensim-

Kuva 55: 

Aksonometrinen esitys rakennuksesta ja 
siihen tehtävistä muutoksista.
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mäisessä kerroksessa sijaitsevan puukäsityöluokan tiloihin. Samalla pystynousut siirret-
täisiin luokkahuoneisiin, jolloin porrashuoneiden tilaa merkittävästi muuttaneet nousut 
voidaan poistaa. Rakennuksen sisätilojen kannalta muutos palauttaisi soluauloihin alku-
peräisen avaran ilmeen. Muutokset nostaisivat myös rakennuksen yleistä arkkitehtonista 
ja kaupunkikuvallista arvoa. 

Ilmanvaihdon konehuoneiden poistaminen mahdollistaa myös porrasaulojen kehittämi-
sen. Ensimmäisen kerroksessa oleva ikkunaton keskikäytävä voidaan avata portaiden koh-
dalta, niin että käytävään saadaan luonnonvaloa. Muutos lisää käytävätilan viihtyisyyttä ja 
jatkaa toisen kerroksen valoisaa aularatkaisua myös ensimmäiseen kerrokseen. Muodos-
tunut aulamainen oleskelutila voidaan rajata myös lasiseinällä erilliseksi huoneeksi käytä-
västä, jolloin tilaa voidaan käyttää esimerkiksi neuvotteluhuoneena tai työtilana. Rajaa-
malla tilat voidaan myös säilyttää alkuperäinen keskikäytävä ratkaisu. Käytävän varrella 
olevat tilat ovat kokeneet muutoksia eri vaiheissa, ja niiden muokkaaminen ei merkittä-
västi muuta rakennuksen luonnetta. Ensimmäisessä kerroksessa myös koulun ruokalan 
keittiötä voidaan laajentaa, jotta se pystyy palvelemaan paremmin kahvila- ja ravintola-
toiminnassa. Entinen vahtimestarin asunto ja kerhohuone ovat jo aiemmissa muutoksissa 
muutettu tekstiilityöluokaksi sekä rehtorin työhuoneeksi. Nämä tilat voidaan muokata 
palvelemaan paremmin toiseen kerrokseen sijoitettavia toimintoja, muokkaamalla niihin 
laajemmat wc-, keittiö- sekä oleskelutilat. Nämä tilat voivat toimia esimerkiksi ylemmän 
kerroksen toimintoja tukevina tiloina. 

Keskeisin muutostoimenpide rakennuksen käytön kannalta on rakennuksen esteettö-
myyteen liittyvät muutokset. Kerrosten välinen esteetön liikkuminen mahdollistetaan 
kahdella kevythissiratkaisulla. Hissit sijoittuvat ensimmäisen ja kolmannen luokkahuo-
nesolun aulatilaan. Kahteen muuhun luokkahuonesoluun liikkuminen mahdollistetaan 
luokkahuoneiden välisten ovien kautta. Näin kahdella hissillä saadaan esteetön kulku 
koko toiseen kerrokseen. Vaihtoehtoisesti hissiratkaisu on toistettavissa myös kaikkiin 
neljään luokkahuonesoluun. Toisessa kerroksessa hissien yhteyteen toteutetaan varastoti-
loja vanhojen luokkahuoneiden käyttöön. Esteteetön kulku liikuntasaliin voidaan toteut-
taa porrasnostimen avulla.

Välituntipihojen yhteydessä sijaitsevien wc-tilojen muuttamista muuhun käyttöön tulee 
arvioida. Vain ulkotilan kautta saavutettavat wc-tilat eivät palvele nykyisiä vaatimuksia, 
joten niiden muuttaminen esimerkiksi pihavarastoiksi on perusteltua. Pihavarastot voivat 
palvella rakennuksen huoltoa, harrastetoimintaa tai esimerkiksi kaupunkiviljelyä. Väli-
tuntipihojen pintamateriaalit on muutettu aiemmassa muutosvaiheessa. Pihoille voidaan 

Kuva 56: 

1. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(muutokset merkittyinä punaisella)
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palauttaa alkuperäisen tyyppiset suuret laatat, sekä nurmialue välituntipihan keskelle. 
Muutokset jäsentävät ulkotilaa paremmin ja lisäävät pihojen viihtyisyyttä. Pihavarastoja 
sekä välituntipihoja voidaan käyttää esimerkiksi kaupunkiviljelyyn. Jousenkaaren poh-
joispuolella sijaitsevat myös Kaskiniityn kaupunkiviljelypalstat joihin piha-alueet voi-
daan toiminnallisesti yhdistää. Lisäksi kulkuyhteyttä välituntipihojen sekä huoltopihan 
välillä tulisi kehittää, jotta ulkotilat olisivat paremmin yhteydessä toisiinsa. Muutosten 
yhteydessä ulkoporrasyhteys voidaan toteuttaa rakennuksen pohjoispäädystä purettavan 
teknisen tilan paikalle. Porrasyhteys mahdollistaa esimerkiksi yhteyden välituntipihoilta 
Kaskiniityllä sijaitseville viljelypalstoille, sekä pidemmälle esimerkiksi Näyttelykeskus 
WeeGeelle.  

Muutostoimenpiteet pyritään tässä vaihtoehdossa pitämään mahdollisimman pieninä.  
Toimenpiteet pyrkivät pitämään rakennuksen fyysisen muodon mahdollisimman alkupe-
räisenä. Palauttavat toimenpiteet lisäävät tietyiltä osin rakennuksen autenttisuutta, vaikka 
samalla osa rakennuksen kerroksellisuudesta katoaa. Aiemmat muutokset ovat tehty ope-
tuksen sekä ilmanvaihdon tarpeiden perusteella. Rakennuksen käyttötarkoituksen muut-
tuessa, esimerkiksi rakennuksen arkkitehtonista arvoa laskevat ilmanvaihdon ratkaisut 
tulee uudelleenarvioida. Tekniset järjestelmät vaativat korjausta ja uusi käyttö mahdollis-
taa järjestelmien uudelleen sijoittelun, joten muutokset ovat perusteltuja. Rakennuksen 
arkkitehtuurin kannalta palauttavat toimenpiteet ovat keskeisiä. 1990-luvulla tehdyt muu-
tokset laskevat osaltaan kohteen arvoa, ja muokkaavat kohteelle tunnusomaisia piirteitä. 
Ensimmäiseen kerrokseen kohdistettavat muutostoimenpiteet kehittävät rakennuksen 
käytettävyyttä ja lisäävät viihtyisyyttä. Uudet muutokset kohdistuvat pääsoin vähemmän 
arvokkaisiin ja jo muutoksia kokeneisiin tiloihin.  Rakennukseen sijoitettavat toiminnot 
tukevat rakennuksen julkista ja yhteisöllistä luonnetta.

Ratkaisussa tilamuutokset on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä, mikä saattaa 
asettaa haasteita rakennuksen käytölle. Koulun luokkatilat ovat kuitenkin helposti muo-
kattavissa erityyppiseen toimintaan esimerkiksi erilaisilla sisutuksen ja tilankäytön ratkai-
suilla.  

Kuva 57: 

2. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(muutokset merkittyinä punaisella)
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Vaihtoehto 2: Korjaus, tilamuutokset ja laajennus

Toisessa vaihtoehdossa rakennukseen kohdistetaan samat toimenpiteet kuin vaihtoeh-
dossa 1, joiden lisäksi rakennusta myös laajennetaan. Rakennuksen laajentaminen avaa 
uusia mahdollisuuksia siihen millaisia käyttötarkoituksia rakennukseen voidaan sijoit-
taa. Rakennuksen laajentaminen voidaan toteuttaa monella tavalla. Rakennusta voidaan 
korottaa tai siihen voidaan tehdä erillinen siipi tai paviljonkimainen laajennus. Jousenkaa-
ren koulun tapauksessa tilaratkaisun kannalta uusien kerrosten lisääminen luokkahuone-
kerrosten päälle on tilojen käytön kannalta haastava ratkaisu ja se muuttaisi rakennuksen 
arkkitehtonista ilmettä merkittävästi. Rakennuksen alkuperäinen soluryhmiin perustuva 
tilaratkaisu mahdollistaa saman periaatteen toistamisen. Tällaiseen ratkaisuun perustuva 
laajennus voisi olla perusteltu, jos rakennuksen käyttötarkoitus säilyisi kouluna. Raken-
nusta voidaan myös laajentaa paviljonkimaisella laajennusosalla, joka olisi yhdistettävissä 
rakennukseen esimerkiksi käytävä, aulatilan tai katetun ulkotilan kautta. Osassa Siprin 
suunnittelemista 1960-luvun koulurakennuksista on solu ja keskikäytäväratkaisuihin on 
yhdistetty paviljonkimaisia osia, jotka yhdistyvät muuhun rakennukseen katettujen ulko-
tilojen kautta. Tällainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa niin että se muuttaa alkupe-
räistä rakennusta melko vähän. 

Kuva 59: 

Aksonometrinen esitys rakennuksen 
laajennuksesta.

Kuva 58: 

Rakennuksen laajentamisen vaihtoehtoja.
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Jousenkaaren koulun tontilla on paineita asuinrakentamisen lisäämiselle, joten looginen 
vaihtoehto on laajentaa rakennusta niin että se tukee asuinrakentamista. Vaihtoehdossa 
rakennuksen huoltopihan puolelle on lisätty pistemäinen asuinrakennus. Asuinrakennus 
voidaan tilallisesti yhdistää olemassa olevaan rakennukseen, joko katetun ulkotilan kautta 
tai laajentamalla olemassa olevaa aulatilaa rakennuksen huoltopihalle. Aulatilan laajenta-
minen kehittää rakennuksen nykyistä tilaratkaisua merkittävästi ja mahdollistaa uuden 
tyyppisten toimintojen sijoittamisen rakennukseen. Samalla asuinrakennus on mahdol-
lista joko yhdistää ensimmäisestä kerroksesta rakennuskokonaisuuden muihin tiloihin tai 
se voidaan raja siitä itsenäiseksi osaksi. 

Asuinrakennus voisi olla tavallista vuokra-asumista tai esimerkiksi ikäihmisten tuettua 
asumista. Kummassakin vaihtoehdossa rakennuskokonaisuuden muihin tiloihin tulisi 
sijoittaa toimintoja, jotka tukevat asumista. Toiminnot tulisi suunnitella niin että ne hyö-
dyttäisivät alueen asukkaita laajemmin ja ottaisivat huomioon alueen nykyiset palvelut. 
Tuettua asumista palvelisivat esimerkiksi tiettyjen terveys- ja sosiaalipalveluiden sijoitta-
minen rakennukseen. 

Ratkaisussa laajennetusta aulatilasta on mahdollista toteuttaa suorat yhteydet luokkahuo-
nesolujen portaisiin, mikä parantaa tilojen käytettävyyttä. Uusi aulatila mahdollistaa laa-
jemman ravintola- ja kahvilatoiminnan, mikä voi palvella myös tuettua asumista. Suurta 
aulatilaa voidaan käyttää myös suurempien tapahtumien järjestämiseen tai esimerkiksi 
näyttelytilana. Aulatila voidaan toteuttaa niin että se on jaettavissa usean eri toiminnon 
kesken. Laajennettu aulatila mahdollistaa myös uusien sisäänkäyntien sijoittamisen raken-
nuksen pohjois- ja itäpuolille, mikä lisää rakennuksen saavutettavuutta eri suunnista. Aula-
ratkaisu on mahdollista toteuttaa niin että vanha jo olemassa oleva aulatila säilyy ennallaan.

Kuva 60: 

1. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(muutokset merkittyinä punaisella)
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Laajennus mahdollistaisi rakennuksen käytön kehittämisen merkittävästi. Samalla uusi 
käyttö tukee rakennukselle ominaista julkista luonnetta. Vaikka rakennukseen kohdis-
tetaan sitä muuttavia toimenpiteitä, säilyy monet rakennuksen tunnistetuista arvoista 
laajennuksesta huolimatta. Laajennuksen sijoittaminen koulun huoltopihalle säilyttää 
pääosin rakennuksen ominaisen kaupunkikuvallisen ilmeen. Jousenkaaren suunnalta 
alkuperäiset rakennusmassat asettuvat etualalle ja niihin ei kohdisteta merkittäviä muu-
tostoimenpiteitä. Laajennuksen myötä rakennuksen muuta ympäristöä voitaisiin kehittää 
puisto ja virkistysalueena, mikä tukee alueen puistomaista luonnetta. Esimerkiksi vanho-
jen opettaja-asuntoloiden alue voitaisiin jättää puistoalueeksi ja Merituulentien eteläpuo-
lelta Kaskiniitylle kulkevaa virkistysreittiä voitaisiin kehittää.

Rakennuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen näkökulmasta laajennus ei muuttaisi 
rakennusta merkittävästi. Pääosa rakennuksesta säilyisi julkisessa käytössä ja uusi laajennus 
perustelisi tiettyjen palveluiden sijoittamista rakennukseen. Koulurakennuksen julkinen 
ja yhteisöllinen luonne säilyisi muutoksessa. Myös koulurakennukselle tyypilliset arkki-
tehtuurin piirteet kuten luokkahuoneet, luokkahuonesolujen aulatilat sekä koko raken-
nuksen matala linjakas muoto säilyisivät muutoksista ja laajennuksesta huolimatta. Raken-
nuksessa säilyisivät piirteet, jotka tekevät siitä tunnistettavan koulurakennuksen, vaikka 
sen käyttötarkoitus muuttuisi ja sitä laajennettaisiin.  

Kuva 61: 

2. kerroksen pohjapiirros, 1:400 
(muutokset merkittyinä punaisella)



126 127

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä on tarkasteltu uuden tyyppisiä lähestymistapoja modernin rakennuskannan 
korjaamiseen sekä muokkaamiseen. Aihetta on työssä lähestytty ekologisen kestävyy-
den sekä rakennushistoriallisten arvojen näkökulmista. Molempiin aiheisiin syvennyttiin 
käsitteiden määrittelyn, aiempien tutkimusten sekä teorioiden pohjalta, ja pyrittiin sovel-
tamaan niitä rakennusten korjaus- ja muutostoimenpiteiden teemoihin. Tavoitteena oli 
ymmärtää toimenpiteiden vaikutuksia sekä sitä, kuinka voimme toimenpiteiden avulla 
vaikuttaa valittuihin päämääriin.

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, miten ekologista kestävyyttä voidaan edistää 
rakennusten muuttamisessa. Työn toisessa luvussa avasin ekologisen kestävyyden käsitettä 
sen määritelmien kautta. Yksiselitteistä määritelmää ekologiselle kestävyydelle ei ole, mikä 
aiheuttaa myös osaltaan haasteita ekologisen kestävyyden toteuttamiselle. Rakentamisen 
kontekstissa puhutaan tyypillisesti energia- ja materiaalitehokkuudesta, mutta ne antavat 
melko yksipuolisen näkökulman ekologisen kestävyyden edistämiseen. Jotta ekologinen 
kestävyys toteutuisi, rakentamisessa tulisi sen huomioida niin aineen kiertokulu -periaate 
kuin planeetan rajat -mallin mukaiset mittarit. Käytännössä tämä tarkoittaisi merkittävää 
siirtymää pois uusien neitseellisten raaka-aineiden sekä ympäristölle haitallisten materi-
aalien käytöstä. Kiertotalouden periaatteisiin, sekä luonnollisten materiaalien käyttöön 
perustuva rakentaminen olisi merkittävä askel ekologisen kestävyyden toteutumiselle.  
Olemassa olevien rakennusten hyödyntämine tukee vahvasti ajatusta jätteen minimoi-
misesta sekä jo valmistettujen tuotteiden pitämisestä käytössä mahdollisimman pitkään. 
Rakennusten korjaus- ja muutostoimenpiteiden kannalta keskiöön nousevat periaatteet, 
joilla minimoidaan sekä syntyvä jäte että uuden rakentaminen. Tätä ajatusta tukevat niin 
kiertotalousperiaate kuin siihen perustuva vähähiilisen rakentamisen hierarkia. Samanta-
paista hierarkkista lähestymistapaa voidaan soveltaa myös olemassa oleviin rakennuksiin.

Työn toisena tavoitteena oli selvittää, miten rakennushistorialliset arvot vaikuttavat raken-
nusten muuttamiseen. Luvussa kolme perehdyin rakennusten arvottamisisen kysymyk-
siin, jotka ovat keskeisiä rakennusten suojelun ja säilyttämisen näkökulmista. Arvotta-
miseen liittyvät teoriat sekä käytännöt ohjaavat sitä mitä, miten rakennuksia arvotetaan. 
Moderni rakennuskanta ja Suomessa etenkin 1900-luvun lopun rakennuskanta asettaa 
haasteita arvottamiselle. Määrällisesti laaja, sekä rakennusteknisesti monilta osin haasteel-
linen rakennuskanta vaatii erilaisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä säilyäkseen. Arvotta-
misen avulla pystymme määrittelemään mitkä ominaisuudet ovat rakennusten kannalta 
keskeisiä ja mitä pyrimme säilyttämään muutostoimenpiteissä. Nuoremman rakennus-
kannan arvottamisessa haasteena on sen lyhyt ajallinen etäisyys, rakennuskannan suhteel-

lisen huono kunto, sekä lyhyt elämänkaari.  Rakennusten arvottamisessa on pystyttävä 
tunnistamaan sen kulttuurinen merkitys, sekä sen aineelliset ja aineettomat ilmenemis-
muodot. Nuoremman rakennuskannan korjaus- ja muutostoimenpiteissä suojelua ei tule 
kohdistaa vain fyysisen muodon säilyttämiseen. Rakennusten sosiaalisten ja kulttuuristen 
merkitysten säilyttäminen ei ole aina kiinni fyysistä toimenpiteistä, vaan kyse voi olla esi-
merkiksi tietyn funktion muodostamasta sosiaalisesta ilmiöstä. Nuoremman rakennus-
kannalla säilyttämisessä kyse on myös abstraktien merkitysten säilyttämisestä. 

Työn kolmantena tavoitteena oli selvittää, millaiset toimenpiteet edistävät sekä ekologista 
kestävyyttä että rakennushistoriallisten arvojen säilymistä rakennuksen muutosten suun-
nittelussa. Neljännessä luvussa vertailin ekologisen kestävyyden sekä rakennushistoriallis-
ten arvojen säilyttämisen teemojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Eri näkökulmat antavat hyvin 
saman suuntaisia ja yhteneviä toimintamalleja olemassa olevien rakennusten muutostoi-
menpiteiden toteuttamiseen. Ekologisen kestävyyden kannalta toimenpiteiden mini-
mointi on usein kestävin ratkaisu. Uuden tuottamisen ja jätteen minimoinnin lisäksi kyse 
on myös mukautumisesta, vaihdettavuudesta sekä pitkäikäisistä ratkaisuista. Arvottami-
nen liitetään usein suojelun ja restauroinnin teemoihin, mutta se tukee myös monia muu-
tostoimenpiteitä. Nuoremman rakennuskannan kohdalla säilyttäminen ei ole samaan 
tapaan kytköksissä materiaalin säilyttämiseen kuin historiallisissa kohteissa. Ekologiseen 
kestävyyteen sekä rakennushistoriallisten arvojen säilymiseen tähtäävien toimenpiteiden 
määrittely on haastavaa. Toimenpiteet ovat aina tapauskohtaisia ja teemoihin liittyy monia 
näkökulmia, joiden tarkastelu ei tämän työn rajauksessa ole ollut mahdollista. Neljännen 
luvun suunnitteluperiaatteet antavat kuitenkin yhden mahdollisen näkökulman näiden 
tavoitteiden edistämiseen.

Työn viides ja kuudes luku keskittyvät edeltävien lukujen havaintojen soveltamiseen. 
Tapausesimerkkinä toimiva Jousenkaaren koulu tarjoaa mielenkiintoisen kohteen muu-
tostoimenpiteiden kannalta. Kohteen analysoimisen kautta on mahdollista ymmärtää sen 
kulttuurinen merkitys, tunnistaa sen arvot sekä ne ominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen 
kohdistettaviin toimenpiteisiin. Jousenkaaren koulu asettuu haasteelliseen tilanteeseen. 
Sen nykyinen kunto ja tyhjillään olo puoltavat rakennuksen purkamista. Rakennuksella 
on kuitenkin monia sellaisia arvoja, jotka puoltavat säilyttämistä ja suojelua. Tapausesi-
merkkinä Jousenkaaren koulu on työn aiheen tarkastelun näkökulmasta ihanteellinen. 
Rakennus on hyvin dokumentoitu, siitä on toteutettu rakennushistoriaselvitys ja se on osa 
valtakunnallisesti merkittävää Tapiolan aluetta. Koulurakennukseen on toteutettu myös 
muutoksia, joiden säilyttämisen arvioiminen on kiinnostava kysymys arvottamisen kan-
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nalta. Vastaavan tyyppistä tarkastelua on haastava toteuttaa kohteista, joista ei ole yhtä laa-
jaa-alaisesti tietoa. Aiheen soveltaminen myös suojelun piiriin kuulumattomien rakennus-
ten kohdalla olisi tärkeää. 

Työn aiheet ovat herättäneet monia kysymyksiä. Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe voisi 
olla ekologisen kestävyyden sekä rakennushistoriallisten arvojen säilymisen näkökulmien 
analysoiminen käytännön suunnitteluprosessissa. Se voisi tarjota konkreettisia keinoja 
arvioida tavoitteiden säilymistä muutostoimenpiteissä. Tässä työssä kohteen tulevaisuu-
den vaihtoehtoja on arvioitu vain periaatetasolla, mutta käytännön korjaus- ja muutostoi-
menpiteiden yksityiskohtainen tarkastelu antaisi aiheesta tarkempia näkökulmia. Toinen 
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe on Osmo Sipari sekä hänen tuotantonsa. Sipari 
on ollut yksi merkittävimmistä suomalaisista koulusuunnittelija 1960- ja 1970-luvuilla. 
Merkittävä osa hänen suunnittelemistaan rakennuksista on kuitenkin purettu viime vuo-
sien aikana. Arkkitehdin katoavan tuotannon taltiointi ja tutkiminen olisi mielenkiintoi-
nen ja tärkeä aihe.
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