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• Talonrakentamisen kiertotalous – mitä ohjataan?

• Ohjausvälineet – millä ohjataan?

• Esimerkkejä kiertotalouskriteereistä erilaisissa 
ohjausvälineissä
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Kun ohjataan talonrakentamisen kiertotaloutta



• Rakennukset

• Tilat

• Rakenteet ja rakennusosat

• Materiaalit
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• Rakennukset

• Tilat

• Rakenteet ja rakennusosat

• Materiaalit
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• Uudet rakennukset

• Korjattavat rakennukset

• Purettavat rakennukset



Korjaaminen purkamisen sijaan
Käyttötarkoituksen muutosten helpottaminen, monenlaisten käyttötarkoitusten salliminen
Laajentamisen mahdollistaminen (esim. korotus)
Rakennuksen suojeleminen

Materiaalitehokas korjaaminen
Materiaalitehokas korjaustapa
Muutostöiden minimointi
Tiloja, rakenteita ja materiaaleja koskevien periaatteiden noudattaminen (seuraavat diat)

Kiertotalouden mahdollistava purkaminen
Purkukatselmuksen käyttö
Ehjänä purkaminen uudelleenkäyttöä varten

Kiertotalouden mahdollistava uudisrakentaminen
Tiloja, rakenteita ja materiaaleja koskevien periaatteiden noudattaminen (seuraavat diat)
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Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus

Monikäyttöisyyden/muuntelun salliva tilamitoitus

Skenaariosuunnittelu

Käyttöasteen maksimoinnin mahdollistaminen

Skenaariosuunnittelu

Vyöhykkeistäminen

Tilan käytön minimointi

Tilatehokkaat suunnitteluratkaisut
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Kestävyys

Käyttöikäsuunnittelu

Yksinkertaiset ja vikasietoiset rakenteet ja detaljit

Muuntojoustavuus

Runkotyypin valinta, pitkät jännevälit

Varaukset muutoksille

Korjattavuus ja huollettavuus

Skenaariosuunnittelu

Huoltoa ja korjausta vaativien osien pinta-asennukset, koteloinnit, huolto- ja tarkastusluukut

Mekaaniset kiinnikkeet
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Purettavuus ja uudelleenkäytettävyys

Mekaaniset liitokset

Modulaarinen mitoitus

Purku- ja uudelleenkäyttösuunnitelma

Materiaalin käytön minimointi

Optimoidut, hoikat rakenteet

Materiaalihukan syntymisen ehkäisyn mahdollistavat käytännöt (mm. esivalmistus)

Hiilen sidonta, energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys

Viherkatot ja –seinät

Rakennukseen integroitu energiantuotanto, esim. energiaseinät

Ravinteiden kierrätyksen mahdollistava käymäläjärjestelmä
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Pitkäikäisyys, korjattavuus ja huollettavuus

Pitkäikäisiin osiin pitkäikäiset, huolto- ja korjauskelpoiset tuotteet ja materiaalit

Kierrätyskelpoisuus

Lyhytikäisiin osiin helposti kierrätettävät tuotteet ja materiaalit

Vähähiilisyys, kierrätyssisältö

Suositaan uusioainesta sisältäviä, vähähiilisiä tuotteita ja materiaaleja.
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Kun ohjataan talonrakentamisen kiertotaloutta



• Säädösohjaus

• Talousohjaus

• Informaatio-ohjaus
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• Asemakaava

• Rakentamistapaohjeet (sitovina)

• Rakennusjärjestys

• (Rakennuslupa)
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• Rakennusoikeuden lisääminen ja/tai kustannuksia 
aiheuttavien määräysten väljentäminen
 (asemakaava)

• Tontinluovutus
– (maanhankinta)
– kilpailut
– ehdot
– hinnoittelu

• Maankäyttösopimus
– kehittämiskorvauksen alentaminen
– (välillinen keino)

• Julkiset rakennushankkeet

• Rakennusluvan hinnoittelu

11.9.2019 15

pxhere.com



• Koulutus

• Hyvien käytäntöjen tietopankit ja toimintamallit

• Rakentamistapaohjeet (ohjeellisina)

• Neuvonta rakennuslupaprosessin yhteydessä
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Esimerkkejä kiertotalouskriteereistä eri ohjauskeinoissa



• Asemakaava

• Rakennusjärjestys

• Julkiset rakennushankkeet
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Olemassa olevien rakennusten elinkaaren pidentäminen

”Rakennusta ei saa purkaa”

”Olemassa olevaa rakennusta saa rakennusoikeuden estämättä korottaa enintään 
kahdella kerroksella.”

”Olemassa oleva rakennus säästettäessä tontin tehokkuusluku / rakennusoikeus / suurin 
sallittu kerrosluku on XX. Olemassa oleva rakennus purettaessa se on XX % [< 100 %] 
edellämainitusta.”
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Muuntojoustavuus

”Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien 
rakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia 
työtiloja sekä asuntoja.”

”Alle XX m2 asuntoja saa rakentaa, mikäli rakennusten suunnittelussa huomioidaan, että 
asunnot ovat ilman suuria rakenteellisia muutoksia kytkettävissä viereisiin asuntoihin.” 
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Vähähiilisyys

”Rungon ja vaipan sisältäessä XX paino-% kierrätysmateriaalia ja koko rakennuksen 
hiilijalanjäljen ollessa olla XX % [<100 %] dokumentissa X määritellyn vertailurakennuksen 
hiilijalanjäljestä, on tontin rakennusoikeus 1,XX kertaa ilmoitettu kerrosala.”  

”Julkisivupinta ei saa olla tasaisen yksivärinen, vaan sen tulee olla kirjava tai vähintään 
monokromaattinen. Julkisivun näkyvän osan tulee sisältää XX paino-% kierrätysmateriaalia.”

”XX % julkisivun pinta-alasta vesikatto mukaan lukien saa/tulee rakentaa viherkattona tai 
-seinänä tai valjastaa aurinkolämmön tai -energian tuotantoon.”
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Pitkäikäisyys

”Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä tulee olla vähintään 100 vuotta.”

”Mikäli käyttötarkoituksen tai ennakoidun kaupunkikehityksen perusteella voidaan 
odottaa, että rakennuksen käyttöikä ensimmäisellä rakennuspaikalla voi jäädä 
suunnittelukäyttöikää lyhyemmäksi, tulee rakennuksen kantava runko suunnitella siten, 
että se voidaan siirtää ja koota uudelleen toiselle tontille.”

”Väliaikaiseksi aiottu rakennus tulee suunnitella siten, että se voidaan siirtää ja koota 
uudelleen toiselle tontille.”
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Korjattavuus ja materiaalivalinnat

”Rakennukset tulee suunnitella huollettaviksi ja korjattaviksi ja valmistaa pitkäikäisistä 
sekä korjauskelpoisista materiaaleista.”

”Korjattavuus ja vaihdettavuus tulee huomioida kaikkien rakenteiden, laitteiden ja 
pintamateriaalien valinnassa, sijoittelussa ja tilavarauksissa.”

”Koerakentamisessa voidaan käyttää myös materiaaleja, joiden pitkäikäisyydestä ja 
korjauskelpoisuudesta ei ole luotettavaa tietoa, mikäli niiden käyttäytymistä 
monitoroidaan rakennusvalvonnan kanssa sovitulla tavalla.”
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Korjaaminen

”Rakennusta on huollettava säännöllisesti siten, että se ei pääse rappeutumaan 
korjauskelvottomaksi.”

”Rakennusta korjattaessa on huomioitava sen ominaispiirteet ja suosittava hienovaraista, 
materiaalia säästävää korjaustapaa.”
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Purkaminen

”Korjauskelpoista rakennusta ei tule purkaa ilman painavaa kaupunkikehitykseen liittyvää 
syytä.”

”Rakennus purettaessa käyttökelpoiset rakennusosat on otettava talteen 
uudelleenkäyttöä varten.”

”Ennen purkutyön aloitusta on laadittava purku- ja kierrätyssuunnitelma, jossa 
määritellään eri rakennusosille ja -materiaaleille jatkohyödyntämisen näkökulmasta 
käyttökelpoisimmat purkutavat.”
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Tarjoajan osaaminen

”Tarjoajalla tulee olla riittävä osaaminen kiertotalouden mukaisten ratkaisujen 
suunnittelemisesta (suunnitteluhankinnat) / toteuttamisesta (rakennus- ja purku-
urakat). Osaaminen voidaan osoittaa esimerkiksi referensseillä, keskeisten 
asiantuntijoiden ansioluetteloilla, kurssitodistuksilla tai vastaavilla.”
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Muuntojoustavuus

”[Koulu]rakennus suunnitellaan siten, että sen tiloja on mahdollista käyttää myös illalla. Tilat tulee 
vyöhykkeistää siten, että eri toimijat voivat käyttää eri tiloja toisistaan riippumatta.” 

”[Päiväkoti- tai koulu]rakennus suunnitellaan siten, että se on siirrettävissä toiseen paikkaan ja 
laajennettavissa.”

”[Toimisto]rakennus suunnitellaan siten, että [toimisto]tilat ovat myöhemmin muutettavissa 
[asuin]käyttöön mahdollisimman helposti. Suunnitelmassa tulee esittää molemmat skenaariot.”

”[Asuin]rakennus suunnitellaan siten, että sen [asuntokoko]jakauma on myöhemmin 
muutettavissa mahdollisimman helposti. Suunnitelmassa tulee esittää eri skenaarioita.” 
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Korjattavuus

”Lyhyen käyttöiän rakenteissa ja pinnoissa tulee käyttää korjauskelpoisia 
materiaaleja.”

”Rakennus tulee suunnitella siten, että lyhyemmän käyttöiän rakenteiden tai laitteiden 
korjaaminen tai vaihtaminen ei normaalitilanteessa edellytä sellaisten rakenteiden tai 
materiaalien purkamista, joissa ei esiinny korjaustarvetta.”
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Korjaaminen

”(Korjattavan) rakennuksen muutostyöt suunnitellaan siten, että niissä voidaan 
mahdollisimman paljon hyödyntää rakennuksesta itsestään irrotettavia rakennusosia. 
Ehjänä purettavat ja talteen otettavat rakennusosat tulee määritellä suunnitelmassa.”

”Korjaustyö suunnitellaan toteutettavaksi materiaalia säästäviin korjaustapoihin 
perustuen, ts. materiaalien, rakennusosien ja laitteiden laajamittaisen vaihtamisen 
sijaan suositaan näiden kunnostamista ja paikallista korjaamista.”
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Vähähiilisyys

”Rakennus suunnitellaan siten, että sen rakentamisen hiilijalanjälki on vähintään XX % 
pienempi kuin dokumentissa [X] esitetyn vertailurakennuksen hiilijalanjälki.” 

”Tarjoaja voi esittää ratkaisuja, jotka pienentävät rakennuksen rakentamisen 
hiilijalanjälkeä. Jokaisesta prosentista, jolla hiilijalanjälki pienenee yllä määritellystä 
vähittäisvaatimuksesta, myönnetään X lisäpistettä.”

”Suunnittelun tulee sisältää rakennuksen kantavan rungon päärakennusmateriaalin sekä 
rakennejärjestelmän vaihtoehtojen vertailun hiilijalanjäljen näkökulmasta dokumentin [X]
mukaista laskentatapaa noudattaen. Rakennusvaiheen hiilijalanjälkeen vaikuttavat 
ratkaisut raportoidaan tilaajalle vaihtoehdon valintaa varten.”
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Materiaalihankinnat

”Suunnitelmissa esitetyt uudelleenkäytettävien rakennusosien sekä kierrätettyjen, 
kierrätyskelpoisten ja uusiutuvien materiaalien kokonaismäärät sisällytetään 
materiaalihankintoihin. Hankitut määrät tulee todentaa.”

”Hankinnan kaikkien rakennusmateriaalien painosta vähintään XX % muodostuu 
uudelleenkäytetyistä rakennusosista, XX % kierrätetyistä materiaaleista, XX % kierrätyskelpoisista 
materiaaleista ja XX % uusiutuvista materiaaleista dokumentin [X] mukaista laskentatapaa 
noudattaen.”

”Jokaisesta prosentista, jolla uudelleenkäytettyjen rakennusosien paino ylittää edellä mainitun 
minimivaatimuksen, myönnetään X lisäpistettä. Jokaisesta prosentista, jolla kierrätettyjen 
rakennusmateriaalien paino ylittää edellä mainitun minimivaatimuksen, myönnetään ½X
lisäpistettä.” 

11.9.2019 34



Purkaminen

”Ennen purkua suoritetaan purkukatselmus, jossa tunnistetaan purettavien rakennusosien 
ja -materiaalien uudelleen- ja uusiokäytön mahdollisuudet. Purkukatselmus toimitetaan 
tilaajalle purkutavan valintaa varten.”

”Purkumateriaalit on toimitettava hyödynnettäväksi toimijoille, jotka käyttävät 
hyödyntämiseen parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa.”

”(Korjaus/purku)suunnitelman määrittelemät rakennusosat merkitään suunnitelman 
osoittamalla tavalla, puretaan ehjänä ja toimitetaan tilaajalle uudelleenkäyttöä varten. 
Rakennusosat tulee suojata purkamisen ja siirtelyn aikana sekä varastointia varten siten, 
että ne eivät pääse vaurioitumaan.”
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• Mitä ohjausvälineitä näet otettavan käyttöön 
lähitulevaisuudessa?

• Mitkä ohjausvälineet on mielestäsi vaikeampi 
ottaa käyttöön ja miksi? Mitä pitäisi tapahtua, 
jotta ne voisi ottaa käyttöön?

• Mitä voit tehdä omassa työssäsi edistääksesi 
kiertotalouden ja vähähiilisyyden toteutumista 
talonrakentamisessa?
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https://youtu.be/qyi-JRfYaG8

