
Kehittyvä kerrostalo -ohjelman lopputyöaiheet 
 

Aihe 1: Kerrostalorakentamisen ja asuntosuunnittelun uudet ratkaisut Helsingissä – 

esimerkkinä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo- ohjelmassa toteutetut hankkeet 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeissa toteutettuja 

kerrostaloasuntojen suunnitteluun liittyviä ratkaisuja ja niiden uutuusarvoa toteutusajankohdan 

suunnittelutrendeihin peilaten. Tutkimuksessa keskitytään uusien konseptien ominaispiirteisiin ja 

niiden vertailuun suhteessa aikansa rakentamisen lainsäädäntöön, ohjeistukseen ja rakentamisen 

käytänteisiin. 

Tarkoituksena on hahmottaa, mitkä ovat uusien suunnitteluratkaisujen reunaehdot ja toisaalta 

muutosten mahdollisuudet suunnittelu- ja toimintaympäristössä sekä miten suunnitteluratkaisut näitä 

mahdollisuuksia käyttävät hyväkseen tai ”venyttävät” rajoja uutuuksien toteuttamiseksi. 

Tutkimuksessa voidaan myös tarkastella suunnitteluratkaisuja yhteiskunnallisia kehityskulkuja ja 

megatrendejä vasten. Esimerkiksi mihin yhteiskunnalliseen kehityslinjaan tai 

lainsäädännölliseen/ohjeistuksen muutoskohtaan asuntosuunnittelun hankkeessa on pyritty 

vastaamaan ja millä suunnitteluratkaisulla. 

Aihe soveltuu esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelijalle, joka on kiinnostunut asuntosuunnittelusta ja -

rakentamisesta. 

Aihe 2: Asuntorakentamisen ajankuva – esimerkkinä Helsingin kaupungin Kehittyvä 

kerrostalo-ohjelma 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kaikkia Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa toteutettuja 

hankkeita. Tavoitteena on tarkastella hankkeista ensisijaisesti ajankuvaan ja yhteiskunnallisiin 

megatrendeihin ja kehityskulkuihin liittyviä teemoja kuten myös suurempaa muutosta ennakoivia tai 

siihen mahdollistavia hiljaisia trendejä. Tutkimuksessa vertaillaan hankkeita suomalaisen 

rakentamisen ja suunnittelun kulttuuriin ja tapoihin sekä aiemmissa tutkimuksissa tunnistettuihin 

asuntorakentamisen uusiin konsepteihin. Mitä uutta hankkeissa on ja mitä hankkeet kertovat aikansa 

kerrostalorakentamisesta tai rakentamisen alasta? 

Tavoitteena on sijoittaa Kehittyvä kerrostalo -ohjelman hankkeet ajallisiin yhteiskunnallisiin tai 

lainsäädäntöön / ohjeistuksiin kiinnittyviin liittymäkohtiin ja tunnistaa niistä mahdollisia 

yhteiskunnallisia muutoskohtia. Hankkeet voidaan pyrkiä sijoittamaan esim. ”aikajanalle”, jossa 

kuvataan keskeiset rakentamista ohjaavat yhteiskunnalliset kehityslinjat tms. virstanpylväät sekä 

niiden muutoskohdat. 

Aihe soveltuu esimerkiksi Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijalle, joka on kiinnostunut 

asuntosuunnittelusta ja -rakentamisesta. 

Aloitus, hakeminen ja palkkio 

Lopputöiden aloitus on kevätkaudella 2021 ja töiden tulee olla valmiina kevään 2022 aikana. 

Lopputöitä toivotaan esiteltävän Kehittyvä kerrostalo -ohjelman seminaarissa 26.11.2021. Työstä 

maksetaan 3500 euron palkkio ja kaupungilta saa työhön ohjausta sekä aineistoja. Opiskelija pääsee 

lisäksi tutustumaan laajasti kerrostalorakentamisen toimijaverkostoon Helsingissä. 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 17.3.2021 mennessä osoitteeseen 

kehittyva.kerrostalo@hel.fi. 

Lisätietoja: 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattori Riikka Karjalainen, riikka.karjalainen@hel.fi p. 09-310 

36242. Tutustu ohjelmaan täällä: https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi 

https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi

