
KESTÄVÄ MUUTOS 
JA KONVERSIOT
eli käyttötarkoitusten muutosten problematiikkaa
-Maankäytön näkökulmia ja kokemuksia

Kerttu Kurki-Issakainen,

Johtava arkkitehti

Hgin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus



KESTÄVÄÄ KAUPUNKIA!

• TAVOITE Hiilineutraali ja kestäviä valintoja tukeva maankäyttö, Ekologinen, sosiaalinen, 

kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys + resilienssi + terveellisyys…

• KEINOJA Toimintojen sijoittelu, kestävä liikkuminen, materiaalitehokkuus ja -valinnat, 

kiertotalous, ympäristöhaittojen ja luontokadon ehkäisy, ennakointi, huokoisuus, 

monipuolisuus, muuntojoustavuus, energiakysymykset, infran tehokas hyödyntäminen ja 

uusi viherinfra, pitkä elinkaari, hallintamuotojakaumat, käytön aikainen kulutus, tilankäyttö...

• ARVIOINTI Kohde vs kaupungin ja seudun kestävä kokonaisrakenne 

→ Vaikutusten arviointi eri mittakaavoissa ja aikajanoilla tuo esiin eri vaikutuksia

• HUOM Elinkaarien pidentäminen ja mahd. jalostaminen (upcycling) voi tuoda selkeitä 

hyötyjä (hiilipiikkien välttäminen, hyötyjen ajoitus). Kuitenkaan käyttötarkoituksen 

muutosten vapauttaminen maankäytön suunnittelun prosesseista ≠ Kestävyys



Käyttötarkoituksen 
muutokset
• 2010-lta lähtien voimistunut ilmiö

• Monentyyppisiä kohteita 40-v vanhoista 

toimistoista 1800-l arvokohteisiin, 

teollisuuskiinteistöihin, kirkkoihin, oppilaitoksiin..

• Muutoksia ennen kaikkea asumiseen + 

hotelleiksi, myös erityyppisiksi toimitiloiksi

• Kallista ja vaativaa, hyvät paikat kiinnostavat 

monenlaisia sijoittajia

• Muutos asumiseen pysyvää luonteeltaan. 

Pääasiassa vapaarahoitteista omistus/vuokra

• Eroaa hyvässä ja pahassa uudisrakentamisesta

Lähetysseuran tilat asunnoiksi, Tähtitorninkatu 16, Avarrus Arkkitehdit



Näkökulmia
• Pitkän elinkaaren ja tilojen tehokkaan käytön 

tavoitteet + ennen kaikkea taloudellinen yhtälö

• Usein parempi vaihtoehto kuin ”purkava 

saneeraus” –riippuen mitä tilalle, laajemmat 

seurannaisvaikutukset?

• HUOM! Vajaakäyttöiset alueet ja kohteet sijaitsevat 

usein eri paikoilla kuin suurin konversioinnostus

• Muutoshakemukset kohdistuvat myös käytössä 

oleviin kohteisiin ja kysynnän alueisiin

• Käyttötarkoitusta voi muuttaa moneen ja elinkaarta 

mahdollista jatkaa monenlaisessa käytössä, myös 

nykyisessä- kaupunkirakenteellinen ja 

kohdekohtainen harkinta. Tulevaisuuden 

muuntojoustavuus lisää kestävyyttä

VR:n pääkonttori hotelliksi +laajennus, Arkkitehdit Soini & Horto Oy 

(korjausosa), Futudesign Oy (laajennusosa)



Konversiot ilmiönä

Kuva :Kerttu Kurki-Issakainen

• 2019 yli 200 kohdetta oli prosessissa. 

Muutoksia yli miljoonaan neliömetriin

• Kantakaupungissa olemassa olevia 

rakennuksia muutetaan, muualla 

”konvertoidaan” purkamalla –uutta 

tilalle

• Pääasiassa muutos asumiseen

• Ydinalueilla konvertoitiin enemmän 

kuin oli vajaakäyttöä

• Jatkossa työkaluja edellyttää 

rakennuksen tai rungon säilyttämistä 

kestävyyden perusteluin?



Konversioiden seurausvaikutuksia

 Keskeiset sijainnit, joukkoliikenne-

saavutettavuus, seudun rakenne, palvelut

 Tiiviin kaupunkirakenteen ja toiminnallisen 

joustavuuden erikoiskysymykset. 

Palvelutarpeen muuttuessa ja 

toimitilakysynnän alueella paine ratkaista 

tilatarpeet -> ratkaisujen kestävyys?

 Oppilaitos, työpaikka tai harrastustila 

asumiseen voi vähentää alueella liikkuvien 

kokonaismäärää –infran hyödyntäminen

 Kallista rakentamista, alueen 

käyttäjäprofiilien muutos vs segregaatio

(rakentamispaineet julkisille 

ulkoalueille, väliaikaistilat 

puistoihin, vaikeasti 

rakennettaville alueille, jotka 

aiheuttavat suuren 

materiaali

Ei vain rakennuksen vaan myös kaupunkirakenteen toiminnallinen muutos 



Maailma muuttuu, rakennukset 
muuttuvat ja kaupunki sen mukana

Helsingin vanhasta linja-autoasemasta tulee Kulttuurikasarmi. Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Sarc.



Pitkä, moni-
käyttöinen tai uusi 
elämä?

• Tärkeää pohtia kestävyyttä holistisesti

• Konversio laajemmassa kontekstissa + 

kohdekohtainen arvio

• Yhteisvaikutukset laajasti, potentiaali

• Mahdollistaa joustavuutta kaupunkirakenteeseen 

ja turvata alueen tarpeet pitkällä aikavälillä

• Mahdollisuus avata uniikkeja paikkoja, alueen 

vetovoima, käyttäjämäärät, muuntojoustavuus

Elannon leipätehdas, Vanha Tulitikkutehdas ►

Nyt arvotoimistoja, tanssiharjoitustiloja, 

suklaatehdas, ravintoloita ja keikkapaikkoja, 

kulttuurikeskus jne
Elannon entinen leipätehdas Kuva: Kaupunginmuseo



Kuva: Kerttu Kurki-Issakainen

Kestävyyden edistämiseen ja 
elinkaarien pidentämiseen vaaditaan 
holistista tarkastelua ja 
kohdekohtaista vaikutusten 
arviointia



Kiitos!


