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KIERTOTALOUSSPRINTTI –HANKE 2018 - 2019

• Koordinoi GBF Finland

• Tilaajan ja rahoittajana Sitra

• Ohjausryhmässä Sitra ja ympäristöministeriö

• Yhdistää yli 100 suomalaista kiinteistö ja 
rakennusalan asiantuntijaa verkostoksi

• Tarkoitus 

• määrittää, mitä kiertotalous tarkoittaa kiinteistö- ja 
rakennusalalla

• mikä on alan kiertotaloustavoitteet

• miten tavoitteisiin päästää

• saada aikaan muutos alalla = kiertotalous kaikkien 
tietoisuuteen ja antaa sysäys toiminnan 
muuttumiseen





SPRINTTAAJAT

• Aluksi muutama tunnistettu 
asiantuntija
• Heidän ehdottamansa toiset 

asiantuntijat
• Lopulta laaja verkko eri alan 

asiantuntijoita



KIERTOTALOUSSPRINTIN 
TULOKSET

KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKEVAIHEILLE 

ü Hankekriteerit otettavaksi käyttöön

KIERTOTALOUDEN REFERENSSIT RAKENNETUSSA 

YMPÄRISTÖSSÄ

ü Mitä hankkeita ja koulutuksia kiertotaloudesta on olemassa

KIERTOTALOUDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

ü Toimenpide-ehdotukset alalle miten kiertotaloustavoitteisiin 

päästää

KIERTOTALOUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

ü Miten viestiä viedään eteenpäin 

KIERTOTALOUS-
KRITEERIT 
HANKEVAIHEILLE 

KIERTO-
TALOUDEN 
VIESTINTÄ-
SUUNNITELMA 

KIERTOTALOUS 
TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET 

KIERTOTALOUS 
REFERENSSIT 
RAKENNETUSSA 
YMPÄRISTÖSSÄ



Toimenpide-ehdotuksia 
kiertotalouden 
toteuttamiseksi 

kiinteistö- ja 
rakennusalalla

Tähän julkaisuun on koottu 
KiertotalousSprintti -hankkeen 
asiantuntijaryhmissä, vuonna 
2018  syntyneet toimenpide-
ehdotukset siitä, miten kierto-
talous saadaan osaksi normaa-
lia kiinteistö- ja rakennusalan 
toimintakulttuuria.

Asiantuntijaryhmissä toimi yli 
60 asiantuntijaa eri organisaa-
tioista.



JOHDANTO 1/2
Kiertotaloussprintti käynnistyi huhtikuussa 2018 avoimilla työpajoilla, joissa määritettiin, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä 
tarkoittaa, ja mitä toimenpiteitä alalla tulisi tehdä kiertotalouden mahdollistamiseksi. Työpajojen tuloksena muodostettiin seitsemän 
välttämätöntä kiertotaloustavoitetta kiinteistö- ja rakennusalalle. Jokaiselle seitsemälle tavoitteelle kirjattiin myös kuvaukset tarvittavista 
muutoksista alalla.

1. Kiinteistö- ja rakennusalalla on 
yhteinen päämäärä 

kiertotalouden edistämiseen

• Kiinteistö- ja rakentamisalalle on 
laadittu yhteinen päämäärä ja 
tavoitteet kiertotaloudesta. Päämäärä 
on toimijoiden tiedossa ja toimijat 
ovat tähän sitoutuneet.

• Kiinteistö- ja rakentamisalalla on 
määritelty kiertotalouskriteerejä, 
jotka on yleisesti hyväksytty. Kriteerit 
tukevat suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Kriteerit löytyvät 
mm. näille sektoreille:
• Suunnittelu
• Rakennustuotteet
• Kaavoitus
• Arkkitehtuuri
• Hankinnat
• Infra
• Tilojenkäyttö (vaikuttaa 

rakentamisen tarpeeseen ja 
tapoihin)

• Kriteerien pohjalta on kirjoitettu lista 
välttämättömistä toimenpiteistä 
kiertotalouden edistämiseksi, 
toimenpiteitä käynnistetty ja 
edistymistä seurataan.

2. Ohjauskeinot ja lainsäädäntö 
ohjaavat tehokkaasti 

kiertotalouteen 

• Valtio ja kaupungit ovat tunnistaneet 
roolinsa kiinteistö- ja rakennusalan 
kiertotalouden edistämisessä ja tämä 
näkyy konkreettisina tekoina

• TEM, YM, MMM, OKM, VM ja muut 
hallinnolliset tahot ovat sopineet 
yhteiset tavoitteet KIRA-alan 
kiertotalouden edistämiseksi ja 
sopineet toimenpiteistä tavoitteisiin 
pääsemiseksi. Tavoitteet tulisi säilyä 
vaalikausien yli. 

• Puolueet ovat tunnistaneet roolinsa 
kiertotalouden edistäjinä ja 
puolueiden omissa 
hallitusohjelmatavoitteissa on 
mukana KIRA-alan kiertotalouden 
edistäminen.

• Nyt valmisteilla olevassa Maankäyttö-
ja rakennuslaissa (MRL) kiertotalous 
on vahvasti mukana.

3. Alan toimintatavat ovat 
uudistuneet ja ohjaavat 

kiertotalouteen

• Projektien väliset synergiat ja 
elinkaaren kokonaisoptimointi, 
varmistetaan hyvällä tiedon kululla 
projekteissa ja projektien välillä.

• Alalle syntyy uusia 
kiertotalousyrityksiä

• Kansainvälinen yhteistyö parhaiden 
käytäntöjen osalta

• Jokaisessa organisaatiossa on 
kiertotalousosaaja ja osaajilla on 
käytössä yhteinen KIRA-alan 
kiertotalouden foorumi.

• Kiertotalouden edistäminen on 
kannustavaa (esim. alan 
kunniamaininta)

• Toimintamalli sosiaaliseen pääoman 
kasvattamiseksi on luotu ja käytössä 
(avoimempi kaupunkisuunnittelu)

4. Elinkaariajattelu ohjaa infra- ja 
talonrakentamisen suunnittelua 

ja on sen lähtökohta 

• Meillä on yhteiset, koko elinkaaren 
kattavat laskentasäännöt, yhteinen, 
avoin ja ajantasainen tietokanta sekä 
skenaarioita siitä, miten kierrätys ja 
uudelleenkäyttö toteutuvat 
elinkaaren lopussa.

• Jokaisessa suunnittelunvaiheessa 
tunnistetaan keskeiset kiertotaloutta 
edistävät mahdollisuudet 

• Elinkaarikustannukset ohjaavat 
hankintoja ja päätöksentekoa, pois 
osaoptimoinnista

• Jokaisessa rakennesuunnitelmassa on 
mukana uusiokäyttösuunnitelma

5. Maankäytön suunnittelu ja 
kaavoitus edistää kiertotaloutta

• Tuetaan urbaania kiertotaloutta 
monipuolisella kaupunkirakenteella

• Kiinteistöjen käyttötarkoituksen 
muutokset sujuvat jouhevasti

• Maarakentamisen massojen 
logistiikka alueellisella tasolla on 
koordinoitua ja tarkoituksenmukaista.

• Maankäytön suunnittelun, 
infrarakentamisen ja 
talonrakentamisen välillä tieto kulkee 
ja yhteistyö sujuu: Synergiat 
tunnistetaan ja niitä hyödynnetään. 

6. Hankintaprosesseja ja 
tilaajaosaamista kehitetään 

kiertotalousmyönteiseen 
suuntaan

• Ympäristönministeriön laatima 
ohjeistus julkiseen rakentamiseen on 
käytössä kuntien hankinnoissa. 

• Tilaajat tiedostavat omat 
vaikuttamismahdollisuutensa 
kiertotalouden edistämisessä ja 
ottavat kiertotalouden kriteeriksi 
hankinnoissa.

• KIRA-ala on kehittänyt yhdessä 
kiertotalouskriteerit tilaajille ja 
hankintoihin eri sektoreille:
• Infrarakentaminen
• Aluesuunnittelu
• Talonrakentaminen

7. Kaikki tilat ovat tehokkaassa ja 
maksimaalisessa käytössä

• Tilojen (yksityiset ja julkiset 
rakennukset sekä mahdolliset muut 
tilat) hallinnoijat ovat avanneet 
käyttörajapintoja laajasti 
hyödynnettäväksi

• Suunnittelussa huomioidaan ja 
mahdollistetaan tilojen 
monikäyttöisyys ja jakaminen

• Tiloille on määritelty 
käyttötavoitetaso. Jatkuvan 
parantamisen menetelmällä 
parannetaan tavoitteita (mittaus, 
seuranta, uusitavoite)

• Rajoittava lainsäädäntö ja 
toimintatavat on tunnistettu ja 
purettu



JOHDANTO 2/2

Jokaisen kiertotaloustavoitteen edistämiseksi perustettiin oma asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli 
muodostaa lista toimenpide-ehdotuksista, joilla asetetut 7 kiertotaloustavoitetta tullaan saavuttamaan. 
Lämpimät kiitokset kaikille asiantuntijaryhmiin osallistuneille!

Tässä julkaisussa esitellään asiantuntijaryhmien toimenpide-ehdotukset. Jokainen toimenpide on esitetty 
omalla sivullaan ja niistä on kuvattu:

• MIKSI toimenpiteen toteutus on tärkeä kiertotalouden edistämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla, mitä 
toimenpiteellä tavoitellaan, mihin epäkohtaan toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan.

• MITÄ käytännön toimia tulee tehdä jotta toimenpide-ehdotus toteutuisi. 

• IDEOITA ETEENPÄIN otsakkeen alla on ehdotettu, mikä taho voisi ottaa seuraavia askelia toimenpiteiden 
toteutumiseksi. Tällä tavalla haluamme haastaa alaa tekemään pieniä ja suuria tekoja kiertotalouden 
hyväksi.

Arvoisa lukija, ota haaste vastaan ja ryhdy kanssamme toteuttamaan näitä toimenpide-ehdotuksia.



SISÄLLYSLUETTELO

1. KOOTAAN LISTA HYVISTÄ KIERTOTALOUTTA TUKEVISTA 
TONTINLUOVUTUSEHDOISTA

2. PERUSTETAAN KANSALLINEN MATERIAALIPANKKI 
PURETTAVIEN MATERIAALIEN JA TUOTTEIDEN 
KIERRÄTTÄMISEKSI YLI HANKE-, KUNTA- JA SEKTORIRAJOJEN

3. JATKETAAN KESKUSTELUA JA TIEDONJAKOA KIRA-ALAN 
KIERTOTALOUDEN VERKOSTOSSA

4. MÄÄRITETÄÄN JULKISESTI JAETTAVA MATERIAALITIETO 
RAKENNUS- JA PURKUHANKKEILLE

5. YLLÄPIDETÄÄN TIETOKANTAA KIERTOTALOUDEN 
KEHITYSHANKKEISTA

6. KIERRÄTETÄÄN MAAMASSAT JA MUUT 
YHDYSKUNTARAKENTAMISESSA SYNTYNEET MASSAT

7. OTETAAN UUSIUTUVAN ENERGIANTUOTANNON TARPEET 
HUOMIOON ALUESUUNNITTELUSSA

8. ALUESUUNNITTELUSSA ARVIOIDAAN ALUEEN MATERIAALI- JA 
RESURSSIVIRTOJEN HÖYDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET ALUEEN 
SISÄLLÄ

9. OTETAAN UUSIOMATERIAALIT KÄYTTÖÖN 
UUDISRAKENTAMISESSA

10. STRATEGISELLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA EDISTETÄÄN 
KIERTOTALOUTTA

11. MAHDOLLISTETAAN KIERTOTALOUS HANKKEISSA 
VARAAMALLA AIKAA MARKKINAVUOROPUHELULLE

12. OTETAAN KÄYTTÖÖN YLLÄPITOVASTUUN SISÄLTÄVIÄ 
SOPIMUSMALLEJA

13. KUNNILLE VERTAISTUKIVERKOSTO JAKAMAAN HYVIÄ 
KIERTOTALOUSESIMERKKEJÄ

14. KOOTAAN YHTEEN KIERTOTALOUDEN HANKINTAOHJEITA 
KRITEERISTÖKSI

15. LEVITETÄÄN TIETOA OLEMASSA OLEVISTA TILOJEN JAKAMISEN 
DIGITAALISISTA ALUSTOISTA

16. TILOJEN YHTEISKÄYTÖN HYÖTYJEN KUVAAMINEN 
EUROMÄÄRÄISENÄ

17. TALOYHTIÖILLE TIETOA, MITEN TYHJIÄ TILOJA VOI ANTAA 
VUOKRALLE

18. VAADITAAN LUPAVAIHEESSA PERUSTELUT 
UUDISRAKENTAMISELLE

19. MUUT ESILLE TULLEET KEHITYSIDEAT



IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

KOOTAAN LISTA HYVISTÄ KIERTOTALOUTTA 
TUKEVISTA TONTINLUOVUTUSEHDOISTA

GBC:n aluetoimikunta voi koota 
esityksen tontinluovutuskriteereistä 
keväällä 2019.

Kaupungit ja kunnat voivat jakaa hyviä 
esimerkkejä toteutetuista hankkeista.

RT-säätiö voi julkaista mallipohjan RT-
korttina.

Kuntaliitto voi jakaa tietoa näistä 
mallipohjista koulutuksissaan.

Tontinluovutusehdot on tehokas 
toimenpide, joilla kaupungit ja kunnat 
voivat ohjata hankkeita kohti 
kiertotalouden mukaista toimintaa. 
Kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä on 
pilotoitu useissa hankkeissa, mutta 
yleistä toimintamallia kiertotalouden 
huomioimiselle 
tontinluovutusehdoissa ei ole 
muodostunut. Lisäksi on epäselvää, mitä 
kiertotalouteen liittyviä kriteerejä 
tontinluovutusehtoihin 
voi teknisesti laittaa.

Tarvitaan julkinen lista hyväksi 
havaituista ja toimivista kiertotaloutta 
tukevista tontinluovutusehdoista. Lista 
voi olla mahdollisuuksien mukaan valmis 
lomake, josta valitaan kullekin 
hanketyypille ja tontille soveltuvat 
kiertotalouskriteerit tontinluovutuksen 
ehdoiksi. Eri toimenpiteillä voi olla 
myös painoarvot, jolloin niitä voidaan 
käyttää myös kilpailutuksessa. 
Lähtöaineistona voidaan käyttää 
kiertotaloussprintin tuloksena 
julkaistua ’kiertotalous rakennetussa 
ympäristössä’ -ohjetta.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

PERUSTETAAN KANSALLINEN MATERIAALIPANKKI PURETTAVIEN 
MATERIAALIEN JA TUOTTEIDEN KIERRÄTTÄMISEKSIYLI HANKE-, 
KUNTA- JA SEKTORIRAJOJEN

Rakennusliikkeet voivat jakaa hyviä 
käytäntöjä ja tarpeita kehitystyön 
pohjaksi.

Kehitteillä olevan jätteiden ja 
sivuvirtojen digitaalisen 
markkinapaikan laajentaminen 
tukemaan rakentamisen 
kiertotaloutta (YM, TEM, MMM, VM, 
KKV, Motiva Oy ja Sitra).

Rakentamisen purkumateriaaleille ei ole 
toimivia jälkimarkkinoita tällä hetkellä. 
Tuotteiden ja materiaalien kierrätys 
vaatisi luotettavan vastaanottajan ja 
markkinahinnan, jotta ehjänä 
purkaminen ja tuotteiden uusiokäyttö 
saadaan kannattamaan.

Maamassojen alueelliseen hallintaan on 
jo tehty ratkaisuja, kuten HSY:n
Seutumaisa. Myös rakentamisen puolella 
on pienempiä kokeiluja, kuten 
Netlet Oy:n rakennusoutlet. Tarvitaan 
vastaava kansallinen kierrätysalusta 
rakennusmateriaaleille, jonka kautta 
rakennusliikkeet ja kierrätysyritykset 
voivat myydä ja ostaa kierrätystuotteita.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

KIERRÄTETÄÄN MAAMASSAT JA MUUT 
YHDYSKUNTARAKENTAMISESSA SYNTYNEET MASSAT

Aluesuunnittelija ja kaavoittaja kaikilla 
suunnittelutasoilla huolehtivat siitä, että 
massakoordinointi näkyy suunnitelmissa 
kaikilla tasoilla.

Kaupungit ottavat massakoordinoinnin 
mukaan kaikkeen aluesuunnitteluun ja 
linkittävät sen rakennusluvan 
myöntämiseen.

Rakentaja ottaa massakoordinoinnin 
ohjeet ja vaatimukset huomioon 
työmaajärjestelyissä ja kohteiden 
suunnitteluss

Erilaisten maamassojen kuljetuksen, 
käsittelyn ja varastoinnin huomioiminen 
suunnittelun eri tasoilla vaatii 
koordinointia. Massoja pitää pystyä 
käsittelemään ja varastoimaan 
suunnittelualueella tai hyvin lähellä.

Kaavoituksen yhteydessä 
vastuutetaan tietty nimetty taho 
tekemään massatasapainolaskelmat ja 
huolehtimaan massakoordinoinnista ja 
optimoinnista. Varataan suunnittelun eri 
tasoilla tilaa massojen 
käsittelylle. Aluetason suunnittelun 
alkuvaiheessa tämän 
massakoordinaattorin pitää huomioida 
kuinka paljon tilaa tarvitaan 
kiertotalouden tarpeisiin ja kuinka 
kauan. Täytemassoiksi pitää ensisijaisesti 
käyttää ylijäämämassoja, ja 
ylijäämämassoille pitää löytää 
käyttökohde mahdollisimman läheltä.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

STRATEGISELLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA 
EDISTETÄÄN KIERTOTALOUTTA

Kaupungit ja kunnat ottaa 
kiertotalouden mukaan strategisiin 
suunnitelmiin.

Poliittiset päättäjät kaupungeissa ja 
kunnissa evästävät suunnittelijoita 
ottamaan kiertotalouden huomioon 
kaavoituksessa.

Suunnittelijat tuovat kaavaselostuksissa 
esiin, miten kiertotalous on huomioitu.

Kiertotalousratkaisut tarvitsevat strategi
sta maankäytön suunnittelua ja ohjeita, 
jotka otetaan huomioon kaikilla kaava-
ja suunnittelutasoilla. Maankäytön 
suunnittelun, infrarakentamisen ja 
talonrakentamisen välillä 
tiedon pitää kulkea ja yhteistyön sujua. 
Se tarkoittaa sitä, että synergiat eri 
hankkeiden ja organisaatioiden 
välillä tunnistetaan ja niitä 
hyödynnetään.

Tunnistetaan kussakin juuri käsittelyssä 
olevan suunnittelutason kannalta 
olennaisimmat kiertotaloustoimet ja 
linjataan ne strategisesti 
tärkeiksi. Pidetään huolta, että ne 
etenevät suunnittelun eri tasoilla aina 
toteutukseen asti.

Otetaan käyttöön kiertotaloutta 
mahdollistavat kaavamerkinnät, ja 
tehdään kiertotaloutta tukevia 
politiikkalinjauksia. Kunnassa luodaan eri 
toimijoiden yhteistyönä strateginen 
toimintamalli sosiaaliseen pääoman 
kasvattamiseksi. Avataan 
kaupunkisuunnittelua ja sen takana 
olevia päätöksiä digitaalisuuden ja 
kaupunkimallien avulla.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

MAHDOLLISTETAAN KIERTOTALOUS HANKKEISSA 
VARAAMALLA AIKAA MARKKINAVUOROPUHELULLE

Kaupungit ja kunnat tilaajina varaavat 
aikaa ennen hankkeisiin ryhtymistä aikaa 
markkinavuoropuhelulle toteuttajien 
kanssa, miten kiertotaloushankkeita on 
mahdollista toteuttaa kussakin 
hankkeessa.

Yksityiset tilaajat varaavat aikaa ennen 
hankkeeseen ryhtymistä 
markkinavuoropuhelulle ja selvityksille, 
mitä kiertotalousratkaisuja olisi 
mahdollista toteuttaa omassa 
hankkeessa.

Rakentajat osallistuvat 
markkinavuoropuheluun tuomalla esiin 
omia ratkaisujaan.

Kiertotalouden huomioiminen tarvitsee 
usein enemmän aikaa tai joustavampaa 
aikataulua hankkeiden toteutukseen, 
jotta voidaan reagoida uusiin 
innovaatioihin. Siksi tilaajan tiukka 
aikataulu ja myöhästymisten 
sanktioiminen johtaa tavanomaisten, 
tunnettujen ratkaisujen käyttöön.

Otetaan markkinavuoropuhelu käyttöön 
ennen hankkeiden tilaamista ja 
suunnittelua. Kerrotaan tavoitteista 
avoimesti mutta lukitsematta 
toteutusvaihtoehtoja. Varataan aikaa 
vuoropuhelulle erityisesti hankkeen 
alussa ja jopa ennen hankkeeseen 
ryhtymistä.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

KOOTAAN YHTEEN KIERTOTALOUDEN 
HANKINTAOHJEITA KRITEERISTÖKSI

Kaupungit ja kunnat osallistuvat 
kriteerien luontiin.

Ympäristöministeriö voi julkaista nämä 
kriteerit oppaissaan.

GBC:n aluetoimikunta voi koota 
esityksen kiertotalouden 
hankintakriteeristöstä keväällä 2019.

RT-säätiö voi julkaista mallipohjan RT-
korttina.

Kiertotaloutta sivuavia hankintaohjeita 
ja suosituksia on julkaistu jo useita. 
Kiinteistö- ja rakennusalalle 
tarvitaan kuitenkin yhteisesti hyväksytyt 
ja ymmärretyt hankintakriteerit 
tukemaan kiertotaloutta sekä niihin 
liittyviä mallisopimuspohjia, joita voi 
soveltaa tarpeen mukaan.

Kootaan eri kiertotaloutta koskevia 
hankintaohjeistuksia ja kriteerejä 
yhteen ja muodostetaan näistä 
kiertotalouden hankintakriteeristö. Tästä 
kriteeristöstä voi kukin tarvitsija poimia 
tilanteeseensa sopivia kriteerejä. Näistä 
kriteereistä on hyödyllistä tehdä 
mallipohjia kilpailutuksiin ja tilaamiseen.
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

LEVITETÄÄN TIETOA OLEMASSA OLEVISTA TILOJEN 

JAKAMISEN DIGITAALISISTA ALUSTOISTA

Kaupungit ja kunnat voivat koota 

digitaalisia tilojen jakamisalustoja 

palveluportaaleihinsa.

Markkinoilla on useita yhteisten tilojen 

jakamiseen tarkoitettuja erilaisia 

alustoja - osa täysin 

avoimia, osa organisaatioiden 

sisäisiä. Tyhjien tilojen 

mikrovuokraaminen pitäisi olla tilan omis

tajalle helppoa ja turvallista. Siksi 

jakamisalustojen pitää olla 

helppokäyttöisiä ja mahdollistaa 

rahallisen korvauksen välittämisen 

turvallisesti ja ilman suuria kuluja.

Nykyään nämä alustat eivät juuri 

keskustele keskenään, ja tyhjää tilaa 

etsivän on usein vaikea 

löytää sopivaa alustaa.

Levitetään tietoa digitaalisista tilojen 

jakamisalustoista. Tuetaan alustoja 

yhdistäviä projekteja, kuten 

esimerkiksi Digitaalisen Helsingin – tilat 

avoimiksi

https://digi.hel.fi/projektit/tilat-

avoimiksi/
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IDEOITA ETEENPÄINMIKSI TEHDÄÄN MITÄ TEHDÄÄN

VAADITAAN LUPAVAIHEESSA PERUSTELUT 
UUDISRAKENTAMISELLE

Kaupungit ja kunnat voivat sisällyttää 
tämän rakennuslupaprosessiin.

Tilaajat tilaavat suunnitelmia, joissa 
lähtökohtana on olemassa olevat tilat.

Suunnittelijat tarjoavat 
ratkaisuja pohjautuen olemassa oleviin 
kiinteistöihin.

Tilan tarpeen tyydyttämiseksi ei aina 
tarvitse rakentaa uutta. Monesti 
purkaminen on kuitenkin helpoin 
tapa aloittaa uusien tilojen 
rakentaminen. Tarvitaan asennemuutos, 
joka muuttaa ajatteluamme miettimään 
ensisijaisesti, miten olemassa olevia 
tiloja voi hyödyntää ja uudistaa 
purkamatta, ja miten niitä voi käyttää 
uusiin käyttötarkoituksiin.

Jos tontilla on rakennus, jota ehdotetaan 
purettavaksi uudisrakennuksen 
tieltä, lupahakemukseen pitää liittää 
perustelut, miksi on tarpeen rakentaa 
uudisrakennus, eikä käyttää olemassa 
olevaa rakennusta tai osia siitä.
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Kiitos


