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Muuntojouston uusi tuleminen
Harri Hakaste, arkkitehti SAFA
Yliarkkitehti, Ympäristöministeriö
harri.hakaste@ymparisto.fi

leenkoottava runko mahdollistivat erilaiset käyttö-
tarkoitukset ja elämäntilanteet. Sodanjälkeinen jäl-
leenrakennusvaihe ja teollisen rakentamisen nousu 
toivat moduulimitoituksen ja määrämittaiset raken-
nusosat rakentamiseen. Ensisijaisena tavoitteena 
oli kustannustehokkuus ja tuotannon tehostami-
nen, mutta myös rakenteiden purettavuutta pi-
dettiin tavoitteena ainakin elementtirakentamisen 
alkuaikana. Myös 1970–80-luvuilla asuntorakenta-
mista ohjanneet asuntohallituksen suunnitteluoh-
jeet edellyttivät huoneiden vaihtoehtoisia sisustus-
ratkaisuja, toisaalta niiden kiinteään kalustukseen 
liittyvät tilavaatimukset usein heikensivät muunnel-
tavuutta. Samaan aikaan erillisen wc-tilan sisältävää 
sivuasuntoratkaisua ja asuntojen yhdistettävyyt-
tä alettiin suosia suuremmissa asuinhuoneistoissa.

Muuntojousto nousi 1990-luvulla maassamme 
voimakkaasti esille avoimen rakentamisen periaat-
teiden rantautumisen myötä. Olennainen vaiku-
tus oli Miljöö 2000 -projektilla, jonka tavoitteena 
oli asumistason kohottaminen asukkaiden osallis-
tumista, asuinympäristön laatua ja rakennustek-
niikkaa kehittämällä. Projektin tuloksena rakentui 
Helsingin Herttoniemenrantaan neljä koerakenta-
miskohdetta, joissa testattiin paitsi vuorovaikuttei-
sia asukassuunnittelumenetelmiä, myös avoimen 
rakentamisen mukaisia rakennus- ja LVIS-teknisiä 
ratkaisuja. Projektin tulokset on hyvin dokumentoi-
tu seurantaraporteissa.

Viimeistään 1980-luvulla muuntojoustavan ra-
kentamisen kehitys eriytyi toimitila- ja asuntora-
kentamisen välillä. Mm. kiinteistöliiketoiminnan 
tehostumisen myötä muuntojoustavien ratkaisu-
jen käytöstä toimisto- ja liiketilarakentamisessa al-
koi tulla arkipäivää. Pisimmälle kehitys lienee vie-
ty kauppakeskuksissa, joissa nopeasti vaihtuvien 
vuokralaisten tarpeiden huomioiminen edellyttää 
nopeasti purettavia ja koottavia väliseinäratkaisu-
ja ja mukautuvaa talotekniikkaa. Tätä kautta myös 
tuotepuoli on kehittynyt. Toisaalla julkisten toimi-
tilojen rakennuttajat kuten Senaatti ovat edellyttä-
neet suunnittelijoilta muuntojouston huomioimista 
osana rakennussuunnittelua. Kuntien rakennutta-
misessa etenkin monitoimitilakonseptit lähipalve-
lurakennuksissa ovat yleistyneet.

Asuntorakentamisessa tilanne on kuitenkin toi-
nen. Siellä muuntojousto on 1990-luvun jälkeen 
kehittynyt lähinnä yksittäisten edelläkävijöiden 

Maassamme on käynnissä laajamittainen putkire-
monttien aikakausi. 1950–80-lukujen kerros- ja ri-
vitalojen vesi- ja viemärilinjat uusitaan raskain ja 
kallein korjauksin, jotka usein ajavat asukkaatkin 
evakkoon. Harva tulee remontin keskellä ajatelleek-
si, että paljon helpommalla olisi päästy, jos putket 
alun perin olisi sijoitettu helposti avattaviin koteloi-
hin ja helposti vaihdettaviksi.

Muuntojouston tavoite on viime aikoina noussut 
jälleen ajankohtaiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla. 
Teema on ollut esillä kiinteistö- ja rakennusalan ke-
hittämistarpeena 1990-luvulta lähtien, mutta juur-
tunut lopulta melko huonosti etenkin asuntoraken-
tamisen käytäntöihin. Muuntojouston toteutumista 
uudisrakentamisessa ovat hidastaneet alan asen-
teet, vaihtelevat näkemykset muuntojouston ta-
loudellisista hyödyistä sekä käsitettä vaivaava lievä 
epämääräisyys.

Mitä muuntojousto sitten oikein on? Yhden mää-
ritelmän mukaan muuntojoustavuudella tarkoite-
taan rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua 
käyttöiän aikana tapahtuviin toiminnallisiin, tekni-
seen järjestelmään liittyviin tai käyttötarkoituksen 
muutoksiin. Muuntojouston käsite on kuitenkin jos-
sain määrin vakiintumaton ja edellyttäisi tarkem-
paa, yhteisesti hyväksyttyä määritelmää.

Muuntojoustavuuden ohella puhutaan usein 
avoimesta rakentamisesta, suunnittelujoustosta ja 
monikäyttöisyydestä. Avoin rakentaminen on Hol-
lannista peräisin oleva asuntorakentamisen periaa-
te, jonka mukaan asukkaan toiveet tulisi nykyistä 
paremmin ottaa suunnitteluprosessissa huomioon 
niin, että asunto vastaisi koko elinkaarensa ajan pa-
remmin käyttäjän muuttuvia tarpeita. Suunnittelu-
jousto viittaa rakennussuunnitelman laatutekijään, 
jonka avulla se voi muuntua rakennusprosessin ku-
luessa käyttäjien erilaisiin tarpeisiin. Monikäyttöi-
syys taas tarkoittaa valmiin tilan kykyä palvella eri-
laisia käyttötarkoituksia.

Muunneltavuuden pitkä perinne 
Vaikka edellä mainitut termit ovat rakennusalan sa-
nastossa melko uusia, monikäyttöisyys ja muun-
neltavuus ovat kuuluneet suomalaiseen raken-
nusperinteeseen jo kauan. Esimerkiksi perinteisen 
hirsirakennuksen pohjaratkaisu, huonejärjestys, 
huonekohtaiset tulisijat sekä purettava ja uudel-R
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myötä. Toisaalta arkkitehtikoulutuksessa muunto-
joustavuus on vakiintunut osaksi hyviä suunnitte-
luperiaatteita. Osaamista siis löytyy, mutta tahtoa 
toteuttamiseen tilaajapuolella on toistaiseksi ollut 
niukasti. 

Muuntojousto tukee kestävää kehitystä 
Muuntojoustavuus tarjoaa useita hyötyjä sekä yh-
teiskunnan että käyttäjän kannalta. Se tukee kes-
tävää kehitystä ja elinkaarinäkökulman toteutu-
mista rakennuskannassa. Resurssitehokkuuden 
näkökulmasta muuntojousto ehkäisee rakennusjät-
teen syntymistä ja uuden rakentamisesta koituvia 
ympäristökuormia kuten luonnon raaka-aineiden 
kulutusta, rakennusmateriaalien valmistuksesta 
aiheutuvia energiankulutusta ja kasvihuonekaa-
supäästöjä. Käytännössä tämä näkyy rakennuksen 
käyttöaikana, jolloin rakennus muuntuu eri käyt-
tötilanteisiin, sekä elinkaaren lopun käytöstäpois-
tamisvaiheessa, jolloin rakennusosat ja -tuotteet 
ovat helpommin purettavia ja kierrätettäviä. Lisäk-
si LVIS-teknisten järjestelmien vaihdettavuus tukee 

uusien, hyötysuhteeltaan parempien tai energiate-
hokkaampien ja päästöttömämpien tekniikoiden 
käyttöönottoa. 

Asunnon tilarakenteen muunneltavuus tukee 
sosiaalisesti kestävää kehitystä mahdollistaessaan 
asukkaan osallistumisen asunnon suunnitteluun ja 
toisaalta itse asunnon muuntumisen elämäntilan-
teiden mukaan. Esimerkiksi sivuasuntoratkaisu voi 
eri elämäntilanteissa toimia itsenäistyvän nuoren 
ensiasuntona, työtilana tai isovanhemman asunto-
na. Väestön ikääntymisen näkökulmasta muunto-
jousto tarjoaakin runsaasti käyttämätöntä potenti-
aalia asuntosuunnitteluun: esimerkiksi määräysten 
edellyttämien liikkumisesteettömyyttä tukevien ti-
lavaatimusten toteuttamiseen tarvittaisiin nykyis-
tä paremmin käyttäjien muuttuvien tarpeiden mu-
kaan muuntuvia ratkaisuja.

Kiinteistön omistaja hyötyy tilojen muuntojous-
tavuudesta elinkaarikustannusten alenemisen 
myötä. Nopealla syklillä toimivilla toimitilamarkki-
noilla asia on tiedostettu. Asuntokannassa käytön-
aikaiset muutokset tilarakenteessa tai taloteknii-
kassa voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja 

Kuva 1. Miljöö 2000 -kilpailu. Kiinteistö-oy Laivalahdenkaari. Arkkitehti Esko Kahri & co.
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välttäen turhaa muuttoa asunnosta remontin ajak-
si. Historian valossa voidaan myös sanoa, että eri 
käyttötilanteisiin muuntuva rakennus on pitkäikäi-
sempi. Muuntojousto maksaa rakennusvaiheessa 
yleensä jonkin verran perinteistä ratkaisua enem-
män, joten hyödyn toteutuminen edellyttää myös 
tehtyjen muuntojoustavien ratkaisujen soveltamis-
ta rakennuksen käyttöaikana. Painopiste Suomessa 
toteutuneissa muuntojoustavissa asuntokohteissa 
on ollut vuokratalotuotannossa, vähemmän omis-
tusasuntopuolella. Eräs haaste on, että tieto muun-
tojouston tarjoamista mahdollisuuksista ei vält-
tämättä aina kantaudu rakennuksen ylläpitoon ja 
käyttöön.

Säädökset edellyttävät ja esimerkkejä 
löytyy
Maamme rakennussäädökset tunnustavat verrat-
tain hyvin muuntojouston merkityksen. Vuoden 
2000 Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa: ”Raken-
nuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjat-
tavissa, huollettavissa ja muunneltavissa...” Muun-
tojouston tavoite on sisältynyt myös joihinkin 
talotekniikkaan liittyviin rakentamismääräyksiin. 
Esimerkiksi Rakentamismääräyskokoelman osas-
sa D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 2007) 
edellyttää: ”Viemäri on yleensä sijoitettava niin, että 
se voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä korjata tai 
vaihtaa.” Sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskeva Rak-
Mk D2 (2010) taas muotoilee: ”Ilmanvaihtojärjestel-
mä ja sen huoltoväylät on suunniteltava ja rakennet-
tava siten, että ilmanvaihtojärjestelmä on helposti ja 
turvallisesti huollettavissa ja korjattavissa.” Käytän-
nöt taloteknisten järjestelmien asennuksissa sekä 
uudis- että korjausrakentamisessa toteuttavat ny-
kyisin melko hyvin säädösten tavoitteen huomioi-
den myöhemmin tehtävät korjaukset ja muutokset. 
Ajankohtainen ja merkittävä osa-alue on rakennuk-
sen lämmitysjärjestelmä, jossa varautuminen ym-
päristöystävällisempiin ja kustannustehokkaampiin 
energian tuotantotapoihin teknologian kehittyessä 
on järkevää.Muuntojousto on perustellusti miellet-
ty yhdeksi kestävän kehityksen mukaisen rakenta-
misen laatutekijäksi. Käytännössä tämä on näkynyt 
ainakin Helsingin Viikin ekologisen asuinalueen 
suunnittelussa, jossa muuntojousto oli yksi alueen 
rakennussuunnitelmien arviointiin käytetyn PIM-
WAG-kriteeristön (1997) arvioiduista ominaisuuk-
sista. Arviointia käytettiin rakennuttajille tontin-
luovutuksen ehtona alueelle, ja se myös mahdollisti 
koerakentamisstatuksen ja -rahoituksen saamisen. 
Eko-Viikissä määriteltiin ensimmäistä kertaa muun-
tojouston arviointiin kriteerit, joihin kytkettiin myös 
tilojen yhteiskäyttöisyys. 

Viikin ekologisen asuinalueen PIMWAG-kritee-
ristön muuntojouston ja yhteiskäyttöisyyden 
arviointikriteerit:

 – avoin huonemäärä ja tilajäsentely
 – helposti muutettavat väliseinät
 – LVI-tekninen muunneltavuus, avattavuus, 

saavutettavuus ja korjattavuus
 – joustava julkisivujärjestelmä
 – helposti toteutettava parvekkeiden/viher-

huoneiden paikan, käyttötarkoituksen ja 
koon muuntelu

 – huoneistojen joustava yhdistämismahdol-
lisuus

 – asumistoimintojen keskittäminen yhteisti-
loihin

 – poikkeuksellisen innovatiivinen ratkaisu
 – rakennukseen suunniteltu monikäyttöisiä 

tiloja.

Eko-Viikin hankkeissa toteutunut muuntojousto 
painottui ensisijaisesti huoneiden yhdistettävyy-
teen ja sivuasuntoratkaisuihin, mutta yhdessä koh-
teessa kehitettiin uutta muuntojoustavaa puista 
välipohjaratkaisua, joka mahdollisti vapaan kerros-
kohtaisen asuntosuunnittelun asukastoiveiden mu-
kaisesti.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA oh-
jaa valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevassa 
suunnitteluoppaassaan käyttämään muuntojous-
tavia rakenneratkaisuja, ”jolloin rakennuksen koko 
elinkaaren aikaiset mahdolliset tila- ja käyttötarkoi-
tuksenmuutokset voidaan paremmin ennakoida.” 
Erityisryhmien asunnon suunnitteluohjeissa muun-
tojouston vaatimukset on viety vielä pidemmälle. 
Tavoitteena rakentaa riittävän väljiä ja ”yleispäte-

Kuva 2. Muuntojoustava puukerrostalo Eko-Viikkiin. 
Helas Nuppukuja 6. Arkkitehti Ahto Ollikainen.
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viä” asuntoja, jotka ovat sisäisesti muuntojoustavia 
ja esteettömiä sekä varusteltavissa uusilla kalusteil-
la ja tarvittavilla lisävarusteilla asukkaan liikunta- 
tai muun toimintakyvyn heikentyessä. Lähtökohta 
on, että mahdollisuus asua omassa kodissa säilyy 
elämän loppuun saakka, elämän- ja terveydentilan 
muutoksista riippumatta.

Muuntojousto käytännössä 
Miten muuntojousto sitten toteutetaan käytän-
nön rakentamisessa? Avoimen rakentamisen pe-
riaatteissa rakennus jakautuu rakenteiltaan ja ra-
kennusosiltaan kahteen kategoriaan, tukiosaan/
perusjärjestelmään (support) sekä sisävarustuk-
seen/täydentävään järjestelmään (infill). Pysyvään 
tukiosaan kuuluvat rakennuksen perustukset ja 
kantava runko, katto, osa julkisivusta, talotekniset 
pääreitit sekä porrashuoneet. Täydentävä järjestel-
mä käsittää rakennuksen varsinaiset muunneltavat 
osat, kuten kevyet väliseinät, kalusteet, varusteet ja 
laitteet. Suunnittelun lähtökohtana on mahdollis-
taa täydentävien rakenteiden vapaa muuntelu py-
syvään tukiosaan pohjautuen. Järjestelmä palvelee 
sekä eri käyttäjien tarpeiden huomioimista suun-
nittelu- ja rakennusvaiheessa että tilan, teknisen 
järjestelmän, kalusteiden ja varusteiden käyttövai-
heen aikaista muuntelua käyttäjän muuttuvien tar-
peiden mukaan. Käytännössä rakennusosat muo-
dostavat hienosyisemmän hierarkkisen rakenteen, 
jossa osien muuntelun työläys vaihtelee.

Tavoiteltaessa asuntosuunnittelussa muunto-
joustavuutta tulisi ensin arvioida muunneltavuu-
den tarve koko rakennuksen huoneistojakauman 
tasolla ja asuntokohtaisesti, mm. onko tarvetta si-
vuasunnolle ja missä laajuudessa huonejärjestystä 
on elinkaaren aikana tarpeen vaihtaa. Käytännössä 
mitä suurempi asunto sitä laajemmat mahdollisuu-
det ovat muuntojouston toteuttamiseen. Muunto-
jouston laajentamiseen asuntojen väliseen muun-
neltavuuteen on astetta haasteellisempaa. Tällöin 
eteen tulee mm. ääneneristystä ja paloturvallisuut-
ta koskevien määräysten huomioiminen.

Vakiintunut lähtökohta muuntojoustavassa 
asuntosuunnittelussa on lyödä lukkoon kantavan 
rungon ohella vesi- ja viemäripisteiden paikat tai 
vähintään taloteknisten pääreittien vyöhykkeet. 
Täydentävien rakennusosien kuten kevyiden vä-
liseinien sekä asuntokohtaisen talotekniikan, ka-
lusteiden, varusteiden ja laitteiden osalla pyritään 
mahdollisimman muuntojoustavaan suunnittelu-
ratkaisuun. Yksi vapaan käytönaikaisen huonetila-
muuntelun edellytys on siirrettävien väliseinäjär-
jestelmien käyttö. Tähän kytkeytyvät elimellisesti 
yhtenäisen lattiamateriaalin käyttö sekä sähköasen-
nusten huomioiminen. Yksinkertaisempi ratkai-

su on varustaa kiinteät väliseinät tarpeen mukaan 
avattavilla tai suljettavilla oviaukoilla rakennuspe-
rinteen mukaisesti.

Myös lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä tuli-
si toteuttaa niin, ettei se estä täydentävän järjestel-
män muuntelua. Tämä pätee myös järjestelmässä 
jälkeenpäin tehtäviin muutoksiin. Kaksoislattiajär-
jestelmä, joka on jossain määrin yleistynyt etenkin 
paljon tietotekniikkaa edellyttävässä toimitilara-
kentamisessa, tarjoaa hyvän talotekniikan muun-
neltavuuden, mutta on asuntorakentamista silmällä 
pitäen kallis ratkaisu. Ilmanvaihdon osalla asunto-
kohtainen ilmanvaihtojärjestelmä tarjoaa lähtökoh-
taisesti paremman mahdollisuuden muunnelta-
vuuteen kuin keskitetty.

Muunneltaviksi suunniteltujen rakennusosien ja 
kalusteiden osalla valitaan ratkaisuja ja tuotteita, 
jotka mahdollistavat helpon purkamisen ja kokoa-
misen tai vaihtamisen. Muunneltavat osat voidaan 
toteuttaa joko valmiiksi pinnoitettuina, mikä edel-
lyttää yleensä saumojen listoitusta, tai muutoksen 
yhteydessä pinnoitettavina (maalaus, tapetti, rap-
paus tms.).

Oman kehittämisalueensa asuntorakentamisen 
muuntojouston kannalta muodostaa rakennuksen 
julkisivu ja siihen liittyvät ulko-oleskelutilat. Viime 
aikoina yleistynyt rakennuksen vesikaton suojaa-
ma parveke-terassi -vyöhyke tarjoaa useita hyötyjä 
ja kustannustehokasta joustoa asuntojen kannalta.

Suunnittelujousto tukee 
käyttäjälähtöisyyttä
Muuntojousto kytkeytyy elimellisesti suunnitte-
lujoustoon ja rakennuksen toteutusprosessiin. 
Suunnittelujousto tarjoaa rakennuttajalle, suunnit-
telijalle ja toteuttajalle mahdollisuuden optimoi-
da suunnittelu-rakennusaikataulu ja kytkeä käyt-
täjä luontevalla ja kustannustehokkaalla tavalla 
mukaan rakennusprosessiin. Asuntotuotannossa 
vakiintunut ratkaisu on, että arkkitehti tai raken-
nuttaja määrittelee vaihtoehtoisia asuntokohtaisia 
sisustus- ja pintaratkaisuja, joista tuleva käyttäjä, 
asukas tai osakas pääsee valitsemaan. Pidemmälle 
vietynä ratkaisuvaihtoehdot ulottuvat myös asun-
non tilaratkaisuihin ja huonejärjestykseen ja mah-
dollistavat myöhemmin tehtävät muutokset. Mo-
duulimitoitus ja esivalmisteisten määrämittaisten 
rakennusosien käyttö tarjoavat tähän hyvän lähtö-
kohdan.

Eräs runsaasti julkisuutta saanut muuntojous-
ton sovellus on loft-konsepti, jossa asukas toteut-
taa pelkistettyyn, viimeistelemättömään, yleen-
sä tavanomaista korkeampaan tilaan tarpeidensa 
mukaisen asuntonsa. Omatoimisuus kytkeytyy-
kin usein avoimen rakentamisen periaatteeseen, 
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sekä rakennuttamisen että toteutuksen muodossa. 
Loft-tyyppiset ratkaisut ovat suosittuja myös kor-
jausrakentamisessa etenkin tilanteissa, joissa alku-
peräisestä käytöstä poistunut teollisuus- tai tuotan-
tokiinteistö muunnetaan asuinkäyttöön.

Muuntojousto 
yhdyskuntasuunnittelussa
Perinteisesti muuntojousto on mielletty raken-
nussuunnitteluun ja rakennukseen liittyväksi omi-
naisuudeksi. Käsite on kuitenkin laajennettu 
käsittämään myös asemakaavatason yhdyskunta-
suunnittelua. Kaavallisen jouston lähtökohtana on 
tarjota nykyistä enemmän toiminnallista ja raken-
nusten fyysiseen ilmeeseen liittyvää liikkumavaraa 
rakennussuunnitteluvaiheeseen. Aalto-yliopistos-
sa on hahmoteltu mallia ”periaatekaavalle”, jossa 
määriteltäisiin kaavan mahdollistamien toiminto-
jen, kestävän kehityksen ja kaupunkikuvan periaat-
teet. Lähestyttäessä rakentamista kaava tai suun-
nitelma tarkentuisi vuorovaikutteisena prosessina 
rakennushankkeiden toimijoiden kanssa. Malli lä-
hestyy kumppanuuskaavoituksen periaatetta, jos-
sa kaavoitus, rakennussuunnittelu ja toteutus ete-
nevät rinnakkain, mutta on riippumaton yksittäisen 
rakennuttajan intresseistä. Uudet käytännöt edel-
lyttävät nykyistä vuorovaikutteisempaa toiminta-
mallia kaavoittajalta ja painavampaa roolia raken-
nusvalvonnalle, mutta toisaalta tehostavat ajan ja 
resurssien käyttöä sekä mahdollistavat käyttäjän 
osallistamisen kaavoitusprosessiin esimerkiksi vir-
tuaaliteknologiaa hyödyntämällä. 

Asemakaava voisi myös nykyistä paremmin mah-
dollistaa myös rakennusten ja alueiden käytönai-
kaisen toiminnallisen muuntelun ja lisärakentami-

sen. Keskeisessä roolissa muuntojoustavan, ajan 
myötä täydentyvän yhdyskuntarakenteen mahdol-
listavassa kaavoituksessa on rakennusoikeuden ja 
siihen liittyvien taloudellisten intressien huomioi-
minen toimivalla tavalla. Lähtökohtana toki pitää 
olla, että jo ensimmäisessä toteutusvaiheessa muo-
dostuu hallittua ja ehyttä kaupunkiympäristöä. Toi-
saalta korttelitasolla muunneltavuus voi ilmentyä 
esimerkiksi ”elämänkaarikorttelina”, jossa jousto to-
teutuu yhteistilojen ja asuntojen koko- ja tyyppi-
vaihtelun kautta.

Kivinen tie käytäntöihin
Ilmeisistä hyödyistään huolimatta muuntojousta-
vat ratkaisut eivät ole toivotulla tavalla juurtuneet 
rakentamisen käytäntöihin. Keskeisenä syynä tähän 
lienee elinkaarikustannusnäkökulman puute kiin-
teistö- ja rakennusalan toiminnassa, mikä ilmenee 
mm. hankkeiden taloudellisen tarkastelun painot-
tumisena hankintakustannuksiin. Sama ilmiö näkyy 
toisaalla rakennuttajien haluttomuutena investoida 
energiatehokkaampiin ratkaisuihin uudisrakenta-
misessa. Juuri kiinteistönomistajat ja rakennuttajat 
ovat avainasemassa muuntojouston edistämisessä. 
Näyttää myös ilmeiseltä, ettei muuntojouston hyö-
dyistä ja menetelmistä tiedetä vielä riittävästi. 

Jos tilaajapuolella muunneltavuutta ei asun-
torakentamisessa vaadita, ei sitä tukevien teknis-
ten ratkaisujen ja tuotteiden tarjontakaan ole riit-
tävää. Tuotekehitys on tapahtunut pääasiassa 
toimitilarakentamisen ehdoilla, ja asuntorakenta-
miseen soveltuvat konseptit ovat toistaiseksi niu-
kat. Siirrettävyys, säädettävyys, purettavuus ja uu-
delleenkoottavuus ovat muuntojoustoa tukevien 
tuotteiden perusominaisuuksia. Lisäksi tuottei-

Kuva 3. Esimerkki rakentamisen täydentymisestä vaiheittain. Lähde Melama 2007.R
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den käyttöiästä tarvittaisiin nykyistä parempaa 
tietoa, johon rakennuksen ja rakennusosien käyt-
töikäsuunnittelu voisi nojautua. Tästä näkökul-
masta muuntojouston kytkentä pitkän aikavälin 
suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon on ilmeinen. 
Kehitystä on kuitenkin tapahtunut mm. taloteknii-
kan muunneltavuuteen liittyvissä järjestelmäratkai-
suissa, joihin rakentamismääräyksetkin velvoitta-
vat. Korjausrakentamisessa muuntojoustotarpeet 
liittyvätkin ennen kaikkea talotekniikkaan.

Muuntojouston uusi nousu?
Kaiken kaikkiaan muuntojoustavuutta ei siis tois-
taiseksi ole riittävässä määrin integroitu asunto-
rakentamisen prosesseihin. Positiivisia merkkejä 
kuitenkin on näkyvissä. Yksi sellainen on muunto-
joustavuuden sisällyttäminen uutena elementtinä 
tuoreiden konsulttitoiminnan sopimusehtojen teh-
täväluetteloihin.

Myös kestävän rakentamisen periaatteissa muun-
tojousto on saamassa vahvempaa jalansijaa. Vii-
me vuosina rakennuskantaan kohdistuneiden 
tiukkojen energiatehokkuus- ja kasvihuonekaasu-
päästötavoitteiden vähitellen alkaessa realisoitua 
rakentamisen ohjauksen ja laadullisen kehittämisen 
painopiste on siirtymässä kokonaisvaltaisempaan 
resurssitehokkuustarkasteluun. Tässä yhteydessä 
luonnonvarojen ja rakennusmateriaalien kestävä 
käyttö sekä rakennus- ja purkujätteen synnyn ehkäi-
sy ja kierrätys tulevat entistä merkittävämmiksi ta-
voitteiksi.

Viime syksynä valmistuneen Rakentamisen ma-
teriaalitehokkuuden edistämisohjelman tavoitteena 
on rakennusjätteen synnyn vähentäminen ja kierrä-
tyksen edistäminen. Keskeisiä lähtökohtia ohjelmal-
le olivat vuonna 2007 valmistunut korjausrakenta-
misen strategia sekä EU:n jätedirektiivin asettama 
70 %:n kierrätystavoite rakennus- ja purkujätteen 
hyödyntämiselle vuoteen 2020 mennessä. Ohjel-
man valmistelussa yhdeksi keskeiseksi kehittämis-
teemaksi nousi uudisrakentamisen menetelmien 
kehittäminen materiaalitehokkuuden edistämisek-
si. Uudisrakennuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa pitkälti määritellään puitteet rakennuksen ja 
sen materiaalien käytön aikaiseen huollettavuu-
teen, korjattavuuteen, muutettavuuteen, puretta-
vuuteen ja kierrätettävyyteen. Ohjelmaan kirjat-
tiinkin uudisrakentamisen materiaalitehokkuutta 
edistävä toimenpide, jossa otetaan kantaa myös 
muuntojoustavuuteen: Parannetaan uudisrakenta-
misen elinkaarijoustavuutta ja materiaalitehokkuut-
ta käyttöönottamalla välineet tilojen, rakenteiden 
ja järjestelmien muuntojoustavuuden, rakennusten 
monikäyttöisyyden sekä purettavuuden edistämisek-

si. Ohjelman toimenpiteiden tavoiteaikataulu koh-
dentuu vuoteen 2020.

Muuntojouston edistämisen kannalta oleellista 
on, että siitä tulee tunnettu, tunnustettu ja tavoi-
teltu laatutekijä ja että se integroidaan elimellisek-
si osaksi rakentamisen prosesseja. Erityisesti haas-
te koskee asuntorakentamista. Tarjolla oleva tieto ja 
kokemus muuntojoustavista ratkaisuista tulisi koo-
ta yhteen, minkä pohjalta voidaan arvioida muun-
tojouston merkitys ja toteutumisen esteet kestävän 
kehityksen ja käyttäjien kannalta. Muuntojouston 
käsitteen ja käytännön soveltamisen tueksi tarvi-
taan ohjeistusta. Luonteva avaus tähän suuntaan 
olisi RT-ohjekortti. 

Tunnettu tosiasia on, että sitä, mitä et voi mita-
ta, et voi myöskään kehittää. Muuntojoustavuu-
den arviointiin ja toteamiseen tarvitaan kriteerejä 
ja mittareita siinä laajuudessa, kuin se näin abstrak-
tin käsitteen osalla on mahdollista. Tuotteiden osal-
la tällaista kriteeristöä on jo hahmoteltu. Kriteerien 
pohjalta muuntojoustavuus voidaan kytkeä laatu-
tekijänä entistä tehokkaammin mm. julkisia raken-
nuksia koskeviin hankintaohjeisiin ja suunnittelu-
kilpailuihin. Virtuaalisuunnittelu ja tietomallinnus 
tukevat omalta osaltaan muuntojouston toteutu-
mista ja muuntojoustavien ratkaisujen ja tuottei-
den kehittämistä. Rakentamistapamme muodostaa 
kehitykselle hyvän kasvualustan.

Rakennettu ympäristömme on jatkuvassa ke-
hitystilassa ihmisten ja yhteiskunnan muuttuvien 
tarpeiden seurauksena. Muuntojouston huomioi-
minen rakentamisessa tarjoaa toimivan työkalun 
hallita muutosta kestävällä tavalla. 
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Palvelun käyttö parantaa mm. ARA:n esteettömyysavustusten kohdistumista.

Maksutonta verkkopalvelua päivitetään 
jatkuvasti ja palvelu löytyy osoitteessa 
www.esteettomyys.rakennustieto.fi. 

Esteettömän asuinympäristön suunnittelu
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