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T8ust88
Hied8nr8nn8n kehittämist ölle on 8setettu kunni8nhimoiset kiertot8loutt8 edistä ät
t8 oitteet. R8kent8misest8 8iheutuu merkittä ästi k8s ihuonek88supäästöjä suuren
m8teri88likulutuksen ohell8 j8 tästä s stä r8kent8misen kehittäminen kiertot8louden
suunt88n nä ttelee tärkeää rooli8,
jott8 loikk8 huom8tt8 8sti kestä ämpään
8luekehittämiseen m8hdollistuu.
Kiertot8loutt8 edistä ät r8kent8misen peri88tteet –projekti on toteutettu os8n8 Aik8
–h8nkett8 Business T8mpereen toimest8. T8 oitteen8 on ollut luod8 Hied8nr8nt88n
räätälöid t kiertot8louden peri88tteet j8 ohj8uskeinot
hdessä Hied8nr8nn8n
kehittämisestä
8st88 ien t8hojen sekä ulkopuolisten 8si8ntuntijoiden k8nss8.
T8rkoituksen8 on, että t8ulukon sisältö p8l elee s ks llä
8lk8 88 k88 oitust ötä sekä
toimii t ök8lun8 keskusteluiss8 r8kennutt8jien k8nss8.
T8ulukoss8 on h öd nnett lähest mist8p88, joss8 r8kennus muodostuu eri elink88ren
mitt8isist8 r8kennuskomponenteist8 eli "kerroksist8". T8ulukoss8 keskit tään erit isesti
r8kent8miseen, j8 tämän t8ki8 esimerkiksi r8kennuksen kä ttö on r8j8ttu t8rk8stelun
ulkopuolelle. Niin ikään in r8r8kent8minen on tämän t ön okuksen ulkopuolell8.
On huomion8r oist8, että T8mpere tekee tämän projektin os8lt8 pioneerit ötä; tiet lle
8lueelle räätälöit jä peri88tteit8 tällä t8soll8 ei ole Suomess8 8iemmin teht j8
k8ns8in älisestikin k8tsottun8 tämä lienee ensimmäisiä projektej8, joiss8 kiertot8louden
peri88tteet p ritään iemään s stem88ttisesti os8ksi 8luekehit st ötä k88 oituksen tueksi.

Projektin t8 oitteet
Kiertot8loutt8 edistä ät r8kent8misen peri88tteet ohj8uskeinoineen on koottu hteen
t8ulukkoon, jost8 on p ritt tekemään m8hdollisimm8n selkeä j8 ksiselitteinen. T8ulukon
t8 oitteen8 on toimi8 ohjeist8 8n8 dokumenttin8 k88 oitt8mis 8iheess8. Tämän lisäksi
t8ulukko oi toimi8 iestintä älineenä j8 hteist ötä ohj88 8n8 t ödokumenttin8 k8upun in
j8 r8kennusliikkeiden älillä.
On huomioit8 88, että tämän h in l h en projektin puitteiss8 luotu t8ulukko on
ensimmäinen j8 tärkeä 8skel kohti pidempää kehit st ötä;
ksit iskoht8isempi
pureutuminen kuhunkin peri88tteeseen j8 siihen liitt ään ohj8uskeinoon j8 esimerkiksi
2

teknis-t8loudellinen t8rk8stelu o 8t muut8mi8 monist8 t8r itt8 ist8 j8tkotoimenpiteistä.
Tois88lt8 t8ulukost8 on p ritt tekemään m8hdollisimm8n räätälöit j8 sen sisältö on
r8kentunut 8mm8ttikirj8llisuuden lisäksi hdessä Hied8nr8nt88 kehittä ien t8hojen k8nss8.

Metodolo i8
Projektin t ömuodot koostu 8t seur88 ist8:
. Asi8ntuntij8t öp8j8 . .
. Asi8ntuntij8h88st8ttelut huhti-kesäkuu; h88st8telt8 i8 oli 8t seur88 8t henkilöt,
suluiss8 on m8inittu h88st8tteluiss8 p8inotettu näkökulm8:
o Iin8 L88kkonen j8 Riikk8 R8hkonen, T8mpereen k8upunki k88 oitust ön
t8rpeet j8 h88steet
o Su i Holm, Ekokumpp8nit kä ttäjälähtöiset r8tk8isut
o Elin8 Seppänen, T8mpereen k8upunki ener i8-8si8t
o M88rit Särkil8hti, T8mpereen k8upunki sini ihreä in r8
o Mirj8m L8rink8ri, T8mpereen k8upunki iherkerroin -t ök8lu
o Kirsti Toi onen, T8mpereen k8upunki leisnäkem s & h öd ntäminen os8n8
Hied8nr8nn8n kehittämist ötä j8tkoss8
o S8tu Huuhk8, TTY r8kennusten/r8kennuselementtien/m8teri88lien uudelleen
kä ttö
o Joh8nn8 Kirkinen, NCC r8kennus rit ksen näkem s peri88tteisiin
. R8kent8misen kiertot8loutt8 käsittele än kirj8llisuuden h öd ntäminen
. Ethi 8n om8 8si8ntuntij8näkem s
. Vert8iluk8ts8us
kiinnost8 impiin
kiertot8loutt8
edistä iin
r8kennusprojekteihin/r8portteihin

T8ulukon sisältö j8 r8kenne
T8ulukon sisältö - eli peri88tteet j8 ohj8uskeinot - on r8kentunut 8si8ntuntij8h88st8ttelujen
sekä Buildin re olutions – applying the ir ular e onomy in the uilt environment' - kirj8n
pohj8lt8 Cheshire,
. T ön pioneeriluonteest8 kertoo m ös se, että erit isesti
'ohj8uskeinot' -kolumni 88tii ielä j8tkot östöä hteist össä Hied8nr8nn8n kehittämisestä
8st88 ien henkilöiden sekä ulkopuolisten 8si8ntuntijoiden k8nss8, jott8 t8htotil8n muk8iset
ohj8uskeinot oid88n krist8llisoid8 j8 iimeistellä. T8ulukoss8 keskit tään r8kent8miseen j8
kiinteistökehittämiseen esim. pih8l88t8t kuulu 8t kiinteistön m8teri88leihin j8 tois88lt8
’kiinteistöt Hied8nr8nn8n suljetuiss8 kierroiss8’ -osioss8 t8rk8stelukulm8 r8j8utuu siihen,
miten kiinteistö edes8utt88 kiertojen s nt mistä , j8 tämän t8ki8 esimerkiksi r8kennuksen
kä ttö on r8j8ttu t8rk8stelun ulkopuolelle. Niin ikään in r8r8kent8minen puistot, tiet,
ussip säkit jne. on tämän t ön okuksen ulkopuolell8.
T8ulukon r8kenne pohj88 She8rin l8 ers '-8j8tteluun; termi on 8lun perin rittiläisen
8rkkitehti Fr8nk Du n l8nseer88m8 termi. Du
onkin tii istän t näkem ksensä
seur88 88n: Our 8si 8r ument is th8t there isn't 8n su h thin 8s 8 uildin . A uildin
properl on ei ed is se er8l l8 ers o lon e it o uilt omponents . Du n näkem ksen
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muk88n ei siis ole olem8ss8 r8kennust8 sell8isen88n, 88n r8kennus muodostuu eri
elink88ren mitt8isist8 r8kennuskomponenteist8 eli "kerroksist8". Tätä lähest mist8p88 on
-lu ult8 lähtien j8lost8neet eri r8kennus8l8n t8hot, j8 se on tällä hetkellä 8h 8sti
kä tössä kiertot8louden muk8isen r8kent8misen teksteissä.

Visualisointi Shearing layers -lähestymistavasta eli eri elinkaaren mittaiset rakennuksen "kerrokset".
lähde: use ulproje ts. o.uk

T8ulukko on j8ettu kerros8j8ttelun muk8isesti seur88 iin peri88tteisiin:
●

●

●

Desi n or re ener8tion/ re ener8ti e
de 8ult eli suunnittelu, jok8 tähtää
uudist8 88n j8 p8l8utt8 88n mpäristöön
o T8lonr8kent8misess8 kä tett jen m8teri88lien tulee oll8 tur 8llisi8, ter eellisiä
j8 riskittömiä. R8kennusm8teri88lien ei tulisi sisältää ihmiselle j8 luonnolle
h8it8llisi8 8ineit8, jotk8 h8nk8loitt8 8t m8teri88lien kierrät stä.
Desi n or 8ppropri8te li e
le eli t8rkoitukseen sopi ien elink88rien suunnittelu
o R8kennuksen suunnittelu j8 toteutus kokon8isoptimoim8ll8 siten, että
m8teri88lien hiilij8l8njälki on koko elink88ren 8j8lt8 m8hdollisimm8n pieni,
mutt8 s8m8ll8 otet88n huomioon m8teri88lien pitkäikäis s j8
m8hdollistet88n uusiokä ttö.
Desi n or de onstru tion eli suunnittelu j8 toteutus siten, että m8teri88lien j8
komponenttien uudelleen kä ttö on m8hdollist8
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Toimij8n tulee esittää tieto m8teri88leist8, jott8 helppo j8 oike8 lläpito j8
m8hdollisimm8n korke8n 8r on uusiokä ttö m8hdollistuu; missä muodoss8 j8
missä, tieto s88t8 ill8 m ös 8sukk8ille? M8teri88li 8linn8t elink88ren
perusteell8: helppo lläpito, helppo 8sent88, purk88 j8 8iht88 uusi siten että
uusiokä ttö m8hdollistuu.
Desi n or sh8rin 8nd ser i es eli suunniteltu siten, että j8k8mist8lous j8 p8l eluiden
kehittäminen on helppo8.
o Toimij8n tulee esittää j8k8mist8louteen liitt iä til8llisi8 r8tk8isuj8.
Desi n or le i ilit 8nd 8d8pt8 ilit eli kä ttöjoust8 uuden j8 muuntojoust8 uuden
suunnittelu
o R8kenteiden
t8lotekniik8n
j8
tilojen
tulee
oll8
muunnelt8 iss8
kust8nnustehokk88sti.
o

●

●

Kiertot8loutt8 edistä ä r8kent8minen: missä mennään?
R8kent8misen näk
j8 tuntuu: lo 88lill8 t8soll8 r8kennussektori tuott88 kolm8sos8n
k8ikist8 k8s ihuonek88supäästöistä . Koko Suomen ener i8n kä töstä r8kennusten osuus
on lähes
%. Tämän lisäksi r8kennust8r ikkeiden 8lmistuksen 8r ioid88n 8iheutt8 8n
k8s ihuonepäästöistä noin % .
Kiertot8louden muk8ist8 r8kent8mist8 on konseptoitu eri sel it ksissä, j8 hienoj8 ksittäisiä
esimerkkejä lö t lukuisi8, esimerkiksi seur88 8t:
ABN Amron Cir ul8r P8 ilion Holl8nniss8. R8kennuksess8 on toteutettu kiertot8louden
peri88tteit8 mm. seur88 in t8 oin:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

lähes k8ikki m8teri88lit kierrätett jä; helposti purett8 iss8 j8 uudelleen kä tettä issä
tiilet j8 l88t8t o 8t kierrätett jä
k8ton erist s:
p8ri8 8nhoj8 8rkkuj8
8urinkop8neeli8
Cr8dle to Cr8dle C C iitekeh ksen h öd ntäminen
itumi 8p88 k8tto
putket
% kierrätett ä HDPE:8 hi h-densit pol eth lene
seinäp8neelit kierrätett ä selluloos8pohj8ist8 m8teri88li8
suunnittelu 8iheess8 otettu huomioon helppo purku j8 uudelleen kä ttö

C
 ir le House, Lis jer , T8nsk8
Alueelle on r8kentum8ss8 
t8lon k8upun in uokr8t8lo8lue j8 t8 oitteen8 on, että %
r8kennuksest8 oid88n purk88 siten että r8kennuksen os8t oid88n uusiokä ttää 8r o
säil ttäen
Projektin 8 ull8 h8lut88n todent88, että kiertot8louden muk8inen r8kent8minen on
t8loudellisesti
k8nn8tt8 88;
päästöjen
ähentämisen
lisäksi
pienemmät
T he New Climate Economy Report 2016
lähde: Nani Pajunen, Sitra (2017)
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_materiaalitehokkuus_ja_kier(44960)
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lläpitokust8nnukset. T8lojen on määrä 8lmistu8 .
8rkkitehdit j8 Or i on –niminen konsulttitoimisto.

j8 suunnittelust8 8st88 8t XN

V8st88 i8 esimerkkejä r8kennus8l8ll8 toi ot88n runs8in määrin lisää, sillä kiertot8louden
tuominen muk88n
8lt8 irt8r8kent8miseen on
ielä
8rh8isess8 kehit s 8iheess8.
Kiertot8louden muk8ist8 r8kent8mist8 t8i lät8son peri88tteit8 on sen sij88n iime uosien
8ik8n8 konseptoitu. H iä lukusuosituksi8 o 8t esimerkiksi seur88 8t: Green Buildin
Coun il Finl8nd j8 Sitr8 julk8isi 8t toukokuuss8
' Näin rakennamme kiertotaloutta – 7
tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla'.
Niin ikään ' Building revolutions
– applying the ir ular e onomy in the uilt environment' 
t8rjo88 lukuisi8
suunnitteluperi88tteit8 j8
8se-esimerkkejä, joiden 8 ull8 kiertot8loutt8
oid88n
r8kennetuss8 mpäristössä toteutt88. B
 AMB eli Buildin s 8s M8teri8l B8nks – P8th 8
To 8rds 8 Cir ul8r Future on EU –projekti, jok8 p rkii kehittämään m8teri88lip8ssi8, jok8
m8hdollist88 korke8mm8n 8steen m8teri88lien uudelleenkä tön. C
 ir ul8r onstru tion –
most opportunities or demolishers 8nd
holes8lers –r8portti
t8rk8stelee
kiertot8louden muk8ist8 toimint8m8lli8 koko ketjun j8 erit isesti purkuliiketoiminn8n
näkökulm8st8.

Toimenpide-ehdotukset j8tkoon
●

●
●
●
●

T8ulukon j8tkokehittäminen:
o Ohj8uskeinojen iimeistel
o Peri88tteiden piste t s, jonk8 8 ull8 oid88n r8kent88 eril8isi8 p8inotuksi8
peri88tteille, j8/t8i kehittää erit ppisiä kiertot8louden r8tk8isuj8
Hied8nr8nn8n eri kortteleihin
o Jok8isen peri88tteen t8rkempi t8rk8stelu j8 8ikutusten esiin tuominen
muk88n lukien teknis-t8loudellinen näkökulm8
Seur8nt8 j8 hteist ö k88 oitusos8ston j8 Hied8nr8nn8n kehittämistiimin k8nss8
peri88tteiden kä tettä
destä, j8tkokehittämist8rpeist8 j8 ohj8uskeinoist8
Kehittämist ö k8upun in h8nkint8 ksikön k8nss8, jott8 peri88tteit8 oid88n
h öd ntää m8hdollisimm8n t8rkoituksenmuk8isesti h8nkintoj8 suunnitelless8
Peri88tteiden j8 ohj8uskeinojen l88jent8minen r8kent8misen 8ik8isest8
suunnittelust8 j8 toteutuksest8 kä ttöön
Kiertot8louden peri88tteet r8kent8misess8 –julk8isu j8 semin88ri: kosk8 k seessä on
pioneeriprojekti, oppien j8k8minen j8 sitä k8utt8 8st88 ien, p8ik8llisist8 t8rpeist8
nouse ien peri88tteiden kehittäminen muiss8 r8kennuskohteiss8 läpi Suomen sekä
k -t8soll8 eisi koko r8kennussektori8 eteenpäin.
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