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Kiertotaloussprintti -hanke

Johdanto
Tämä ohje pyrkii kuvaamaan, millä tavalla tontinluovutusehdoilla voidaan edistää kiertotaloutta
rakennetussa ympäristössä. Ohjeessa annetaan yleisiä
perusteluja sekä esimerkkejä lauseista, joilla kutakin
kiertotaloustoimenpidettä voidaan edellyttää
tontinluovutusehdoissa.
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Jokainen hanke on omanlaisensa ja siksi esimerkkilauseet on toki ensin muunnettava sopimaan
kulloisenkin hankkeen tavoitteita vastaavaksi. Tämän
julkaisun tarkoitus on antaa ajatuksia ja oivalluksia
kiertotalouden edistämiseksi, myös inspiraatioksi
lukijalle löytää omia ideoita, joita käyttää luovasti.
Kaavoitus ja aluesuunnittelu asettavat reunaehdot
tontinluovutuksen ehtoihin. Kaavoitus ja tontinluovutuksen ehdot eivät voi olla ristiriitaisia. Tontinluovutusehdot ja -kilpailutukset liittyvät sijaintialueensa
muuhun suunnitteluun ja siten monia asioita voidaan

käsitellä ja ohjata sekä tontinluovutusehdoissa että
alueen kaavoituksessa tilanteesta riippuen. Tämän
ohjeen ajatuksia kannattakin lukea mielessään myös,
voisiko kyseistä tavoitetta toteuttaa myös
kaavoituksessa.
Tontinluovutusehtojen on oltava tietysti oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä ja kaikille samat.
Tämä ohje on syntynyt Green Building Council
Finlandin koordinoiman Kiertotaloussprintti -hankkeen
tuloksena. Tätä hanketta on tukenut SITRA ja hankkeen
ohjausryhmässä ovat toimineet Nani Pajunen (SITRA),
Matti Kuittinen (ympäristöministeriö) ja Mikko
Nousiainen (Green Building Council Finland)
GBC Finlandin puolesta 5.6.2019
Jessica Karhu
Kiertotaloussprintti -hankkeen projektipäällikkö
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Kiertotalous
tontinluovutusehdoissa

Suosituksia
tontinluovutusehdoiksi

• Kiertotalous voi näkyä rakennetussa ympäristössä monella
tavalla ja siksi sitä voi tukea monella tavalla myös
tontinluovutuksessa

Seuraavilla sivuilla on esitetty mahdollisia
tontinluovutusehtoja seuraaville aihealueille:

• Jokainen tontti ja rakennushanke on ainutlaatuinen, siksi on
syytä miettiä aina tapauskohtaisesti, miten missäkin tontilla
voi kiertotaloutta edistää. Esimerkiksi vanhaa runkoa ei
kaikissa tapauksissa voida hyödyntää eikä kaikille tonteille ole
mahdollista rakentaa maalämpökaivoja. Siksi laaja
purkukatselmus ja kiertotaloussuunnitelma kuvaavat kunkin
tontin ja sen kiinteistön yksilöllisen tilanteen
• Seuraavia ehdotuksia tontinluovutusehdoiksi voi käyttää osin
rinnakkain, esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjälki on hyödyllinen
kriteeri kaikkien muiden ehtojen rinnalla.
• Energiatehokkuusvaatimukset sopivat luontevasti myös
käytettäväksi rinnan kiertotalousvaatimusten kanssa
• Jos mikään tässä julkaisussa esitetty vaihtoehto ei sovellu
käsillä olevaan hankkeeseen, voi kiertotalouden soveltamista
hankkeeseen käydä markkinavuoropuhelua tai järjestää
ideakilpailu. Tämä lista ei ole poissulkeva ja kiertotalouden
soveltamiseen voi löytyä muitakin innovatiivisia keinoja
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1. Laaja purkukatselmus ja
kiertotaloussuunnitelma
• Edellytetään hankkeelta kiertotaloussuunnitelma ennen tontin luovutusta.
• Suunnitelmassa esitetään konkreettiset
toimenpiteet, joilla kiertotalous hankkeessa
toteutetaan.
• Näitä toimenpiteitä esitellään tässä koosteessa
seuraavissa luvuissa

• Jos tontilla on purettava rakennus, tulee
kiertotaloussuunnitelman sisältää selvitys
rakennuksen kierrätyksestä.
• Purkukatselmuksen tekemiseen voi hyödyntää
ympäristöministeriön syksyllä 2019
julkaistavaa purkukatselmusohjetta
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Esimerkki
kiertotaloussuunnitelman
edellyttämisestä
“Tontilla sijaitsevalle kiinteistölle tulee laatia
kiertotaloussuunnitelma.
Kiertotaloussuunnitelmassa esitetään konkreettiset
toimenpiteet tontilla jo olevien materiaalien
uusiokäytöstä ja kierrätyksestä sekä kierrätysmateriaalin
ja muiden kiertotaloustoimien käytöstä tontille
suunnitellussa uudishankkeessa.
Kiertotaloussuunnitelmaan sisällytetään olemassa olevan
kiinteistö osalta ympäristöministeriön
purkusuunnitelman mukainen selvitys sekä
uudisrakentamisen osalta selvitys, miten vaaditut
kiertotaloustoimet aiotaan toteutetaan.
Kiertotaloustoimia voi olla esimerkiksi vaatimus käyttää
uusiomateriaaleja tai vaatimus vanhan rakennuksen
rungon hyödyntämisestä uudisrakennuksessa.”
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Esimerkki kiertotaloussuunnitelman materiaalivirtojen kuvauksesta
• Kiertotaloussuunnitelmassa voidaan
materiaalivirtoja kuvan mukaisesti.
• Kaaviossa arvioidaan mikä osuus
talteenotetuista materiaaleista on
neitseellistä alkuperää, mikä kierrätettyä
• Kaaviossa arvioidaan suunnitelman
perusteella mihin tarkoituksiin materiaalit
menevät, korvaaviksi tuotteiksi,
kierrätykseen uusiomateriaaleiksi,
energiaksi vai kaatopaikkasijoitukseen

5.6.2019

Lähde: One Click LCA building circularity tool
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2. Purettavan rakennuksen
hyödyntäminen rakennuksen osia
säilyttämällä

Esimerkkejä vanhan
rakennuksen
hyödyntämisvaatimuksista
tontinluovutusehdoissa

• Tontilla olemassa oleva rakennus voidaan edellyttää
hyödynnettäväksi osana kiinteistön kehittämistä
tontinluovutusehdoissa. Usein tämä on täytynyt huomioida jo
kaavoituksessa, jotta sitä voidaan vaatia myös
tontinluovutuksessa.

“Tontilla olevan rakennuksen runko tulee hyödyntää
uudisrakennuksessa.”

• Kaiken rakentamisen lähtökohtana tulisi olla vanhojen jo
olemassa olevien rakennusten mahdollisimman laaja
hyödyntäminen. Näin vältetään muun muassa uuden rungon
rakentamisestä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, sekä
vähennetään merkittävästi neitseellisten materiaalien tarvetta
tontin kehittämisessä.

”Tontilla olevan rakennuksen rungosta pitää hyödyntää
vähintään [50 prosenttia] mikäli sen tekninen käyttöikä on
vähintään [50 vuotta]”

• Rakennuksen runkoon on yleensä sitoutunut eniten
hiilidioksidia koko rakennuksessa. Siksi vanhan rungon
käyttäminen tontille rakennettavassa uudisrakennuksessa on
järkevää
• Käytännössä vanhan rakennuksen hyödyntäminen voi
tarkoittaa esimerkiksi myös sitä, että vanhan rakennuksen
päälle rakennettaan lisäkerroksia tai siihen muuten liitetään
lisärakentamista
• Ideakilpailu on yksi käytännöllinen tapa saada innovatiivisia
toteutusehdotuksia
5.6.2019

“Tontilla olevan rakennuksen rungon kunto tulee selvittää
ja esittää suunnitelma sen hyödyntämiseksi
uudisrakennuksessa”

“Tontilla olevan rakennus / rakennuksen osa [tähän osan
nimi] tulee hyödyntää uudisrakennuksessa.”
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3. Kierrätystuotteiden
hyödyntäminen
• Strategioiden mukaan tulevaisuudessa näemme yhä
enemmän rakennustuotteita, joita ei enää työstetä
uusiksi tuotteiksi teollisen prosessin kautta vaan tuotteet
käytetään uudisrakentamisessa sellaisinaan vaikka ei
välttämättä alkuperäisessä tarkoituksessaan
• Tällaisia kierrätettyjä rakennusosia voi olla kierrätetyt
betonielementit, portaat tai vaikka ulkoikkunat
sisätiloissa tilanjakajina
• Kierrätystuotteiden ja kierrätettyjen rakennusosien
käyttö voidaan asettaa ehdoksi tontinluovutusehtoihin.

Esimerkki kierrätystuotteiden
huomioimisesta
tontinluovutuskilpailussa

“ Kierrätystuotteiden käyttö huomioidaan lisäpistein niin,
että kierrätystuotteiden osuus kuvataan
prosenttiosuutena kaikista käytetyistä materiaaleista.
Jokaisesta perusvaatimustason ylittävästä
prosenttiosuudesta saa esimerkiksi yhden lisäpisteen“

• Laajassa mittakaavassa tämä vaatii erilaisten varastojen
syntymistä ja tietokantoja, josta tällaisia tuotteita voi
etsiä.
• Hedelmällisin tapa lähestyä tätä on varmasti antaa
suunnittelijalle vapaus käyttää niitä kierrätystuotteita,
joita on saatavilla ja pisteyttää niiden osuus esimerkiksi
paino-osuuden mukaan tontinluovutuskilpailussa
5.6.2019
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4. Kierrätysmateriaalien
käyttö
• Tontinluovutuksen ehdoissa voidaan vaatia
kierrätysmateriaalien käyttöä.

• Vaatimus voidaan esittää painoprosenttina
hankkeen materiaalien kokonaispainosta tai
osuutena koko hankkeen rakennusmateriaalien
arvosta.

• Painoprosentteja käytettäessä tulee huomioida,
että raskaammat materiaalit dominoivat
laskelmia. Esimerkiksi 10 paino-prosentin
vaatimus kierrätysmateriaaleille täyttyy usein jo
tontin maarakentamisessa.
• Siksi ehtoihin voi lisätä, että kierrätysmateriaaleja
täytyy käyttää useammassa rakennusosassa.

• Kierrätysmateriaalien osuus voidaan todeta
suunnitelmista esimerkiksi vastaavalla
elinkaariarviointimenetelmällä kuin
hiilijalanjäljen laskenta.

5.6.2019

Esimerkkejä
kierrätysmateriaalien
käyttövaatimuksesta
tontinluovutuskilpailussa
“Rakenteet ja täytöt suunnitellaan siten, että niiden painosta
vähintään [10/20/30 %] muodostuu kierrätetyistä materiaaleista
ja tuotteista, Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit,
Ympäristöministeriö 2017, laskentaohjeiden mukaisesti.”
“Rakennus suunnitellaan siten, että kunkin alla luetellun
rakennusosan materiaalien painosta vähintään [10/20/30 %]
muodostuu kierrätetyistä materiaaleista ja tuotteista,
Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit,
Ympäristöministeriö 2017, laskentaohjeiden mukaisesti.
Vaatimus koskee erikseen kutakin seuraavista rakennusosista
- Maamassat ja täytöt
- Perustukset ja runko
- Julkisivu ja vesikatto
- Täydentävät rakenteet”
“Todentamisessa hyödynnettiin elinkaariarviointia
ympäristöministeriön elinkaaren hiilijalanjäljen
arviointimenetelmää vastaavasti.”
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5. Pitkäikäisyys, muuntojoustavuus ja purettavuus rungon
suunnittelussa
• Rakennuksen suunnittelulta voidaan
tontinluovutusehdoissa vaatia pitkää käyttöikää,
muuntojoustavuuden huomioimista, sekä rungon ja
muiden rakennusosien ehjänä purkamisen
mahdollisuutta, mikäli kaava tukee tätä.
• Rakennuksen monikäyttöisyys ja joustavuus erilaisiin
käyttötarkoituksiin elinkaaren aikana auttavat
rakennusta kestämään aikaa ja vähentävät tarvetta
laajamittaisille muutostöille.
• Suunnittelemalla rakenteet ehjänä purettaviksi
mahdollistetaan niiden tehokas hyödyntäminen myös
niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen jälkeen.
Uudelleenkäyttösuunnitelmalla voidaan dokumentoida
rakennuksesta purettavat ja hyödynnettävät
rakenneosat tulevaa käyttöä varten.
• Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös
rakennuksen korjattavuuteen. Suunnittelemalla
rakenneosat ja talotekniikka niin, että korjaukset ja
vaihdot on mahdollisimman pitkälle tehtävissä ilman
purkutöitä, voidaan vähentää tarvittavien materiaalien
tarvetta rakennuksen elinkaaren aikana.
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Esimerkkejä pitkäikäisyyden,
muuntojoustavuuden ja
purettavuuden huomioimisesta
tontinluovutusehdoissa
“Koko rakennuksen suunniteltu käyttöikä tulee olla
[100 vuotta].”
“Rakennuksen rungon suunniteltu elinikä tulee olla
[150 vuotta].”
“Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida
rakennuksen helppo muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin
käyttöiän aikana.”
“Kantavat rakenteet, elementit ja rakennusvaippa
suunnitellaan modulaarisesti ja kiinnitetään niin että
ehjänä purkaminen on mahdollista. Osana suunnittelua
tehdään selvitys rakenteiden purettavuudesta ja
yksityiskohtainen lista uusiokäytettävistä rakenneosista .”
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6. Materiaalipassi
• Tontinluovutusehdoissa voidaan vaatia lista
rakentamisessa käytetyistä tuotteista, eli
tietoa mitä materiaaleja rakennuksessa on.
Tieto kootaan materiaalipassiin.
• Materiaalipassin kokoaminen mahdollistaa
rakennuksen käyttämisen materiaalin
lähteenä, kun se aikanaan puretaan.

Esimerkki materiaalipassivaatimuksesta
tontinluovutusehdoissa
“Rakennukselle tulee luoda materiaalipassi, jossa on
eritelty kaikki rakentamisessa käytetyt materiaalit, niiden
valmistaja ja malli, sekä sijainti rakennuksessa.
Materiaalin tulee olla sähköisessä, koneluettavassa
muodossa.”

• Mahdollisuus materiaalitietojen tallentamiseen
tietomalliin kannattaa selvittää.

5.6.2019

10

7. Maamassojen kierrätys
• Tontit ovat maaperältään hyvin erilaisia ja
mahdollisuudet käyttää kierrätysmassoja
vaihtelevat. Silti jokaisessa hankkeessa on syytä
selvittää, voiko maanrakennustöissä käyttää
kierrätettyjä maa-aineksia. Uusien neitseellisten
materiaalien louhinta ja kuljetus aiheuttaa
ympäristöhaittoja
• Ylijäämä maamassojen kuljetus ja käsittely
aiheuttaa paljon päästöjä. Niiden käsittely ja
hyödyntäminen mahdollisimman lähellä
syntypaikkaa on ympäristön kannalta paras ratkaisu

Esimerkki maamassoja
koskevista
tontinluovutusehdoista
“Maanrakennustöissä tulee käyttää mahdollisimman
paljon kierrätettyjä maa-aineksia, huomioiden MARAasetus (VNA 843/2017) ja tuleva MASA-asetus. ”

“ Hankkeessa tulee laatia suunnitelma maamassojen
uudelleenkäytöstä hankkeen tai suunnittelualueen sisällä
tai esimerkiksi eri kaava-alueiden välillä. ”

• Alueellisessa massatasapainolaskemassa arvioidaan
alueelta poistettavat ylijäämämassat samoin kuin
alueella tarvittavat lisämassat sekä tästä aiheutuvat
kustannukset. Tämä laskelma on hyvä menetelmä,
kun pyritään minimoimaan massojen kuljetuksia ja
siitä aiheutuvia kustannuksia.
5.6.2019
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8. Elinkaaren
hiilijalanjälki
• Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on
kokonaisvaltaisena arviointina hyvä kriteeri
myös tontinluovutusehdoissa
• Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen
tiekartan mukaan elinkaaren hiilijalanjäljen
laskenta tulee pakolliseksi 2025
• Kilpailussa tyypillisesti pienimmän
hiilijalanjäljen omaava ehdotus saa eniten
pisteitä ja sitä seuraavat ehdotukset jollain
laskentakaavalla vähemmän pisteitä

Esimerkki hiilijalanjäljen
arviointia tukevista
tontinluovutusehdoista
“Tontille suunnitellun rakennuksen elinkaaren
hiilijalanjälki tulee arvioida ympäristöministeriön
menetelmäohjeen mukaan ja suunnittelussa tulee pyrkiä
mahdollisimman pieneen elinkaaren hiilijalanjälkeen”
“Tontille suunnitellun rakennuksen elinkaaren
hiilijalanjälki tulee arvioida ympäristöministeriön
menetelmäohjeen mukaan ja suunnitteluratkaisun
elinkaaren hiilijalanjäljen tulee alittaa [tähän
kohdekohtainen raja-arvo]”

• Kilpailuissa elinkaarenhiilijalanjäljelle on syytä
antaa tarpeeksi painava arvo, jotta se todella
motivoi suunnittelijoita tekemään mietityn
ehdotuksen.

5.6.2019
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9. Uusiutuvan energian
paikallinen tuotanto
• Tulevaisuudessa tavoittelemme käytönaikaisia
nollahiilirakennuksia (https://figbc.fi/projektit/net-zerocarbon-commitment/) Tontinluovutusehdoissa voidaan
vaatia, että rakentaja esittää suunnitelman, miten tämä
toteutetaan. Usein uusiutuvan energian tuotantoa
käsitellään myös kaavassa.
• Tontinluovutusehdoissa voidaan vaatia, että tontille
rakennetaan uusiutuvan energian tuotantoa. Tekniset
ratkaistut kehittyvät nopeasti, joten ehdoissa ei kannata
tarkasti määrätä millä menetelmällä uusiutuvaa energiaa
pitää tuottaa.
• Uusiutuvan energian tuotantoa voi olla esimerkiksi
maalämpökaivot tai aurinkopaneelit rakennuksessa.

Esimerkki uusiutuvan energian
tuotantoa tukevista
tontinluovutusehdoista
“ Rakennuksessa tai tontilla tulee olla uusiutuvaa
energiantuotantoa ainakin [70 %] rakennuksen
suunnitellusta energiankulutuksesta”

“Tontilla sijaitsevan uusiutuvan energian tuotanto pitää
kytkeä kaksisuuntaisesti paikalliseen energiaverkkoon”

• Asian yhteydessä on hyvä miettiä, mikä taho tuotetun
energian käyttää ja rakennetaanko energiaverkko
kaksisuuntaiseksi. Esimerkiksi jos halutaan hyödyntää
rakennuksessa tuotettu lämpö, niin tarvitaan yhteistyötä
paikallisen energiayhtiön kanssa.

5.6.2019
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Esimerkkejä käytetyistä
tontinluovutusehdoista sekä kilpailuista

5.6.2019
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Turun Skanssin alueen
tontinluovutusehdot – energialiite

TURUN SKANSSI

• Kaksi luokkaa energiaehtoja, vaatimukset, jotka
tulee toteuttaa ja valinnaiset, jotka pisteytetään
• Pakolliset vaatimukset:

• 21 kappaletta
• Liittyvät muun muassa kysyntäjoustoon,
uusiutuvaan energiaan, matalalämpöiseen
kaukolämpöön ja kommunikaatiorajapintoihin

• Valinnaiset

• 11 kappaletta, pisteistä 1,5,10 tai 15 per kohta
• Muun muassa:

Kuva: Turun kaupunki

• Kohta 10. Kohteen energiatehokkuusluokka on A. ,
pisteitä 15
• Kohta 11. Kohteen E-luku on pienempi kuin 75 kWh/m
2,a (energiatehokkuusluokan A raja-arvo). 2
kWh/m2,a pienennys E-luvussa A-luokan rajan jälkeen
antaa kohteelle yhden pisteen.

https://www.motiva.fi/files/15121/Turun_Skanssin_alueen_tontinluovutusehdot_Energialiite.pdf

5.6.2019
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Helsingin Kalasataman
vähähiilinen viherkortteli
– alustavat kriteerit, päätöksenteossa 2019
Asuntokortteli, osin ARA rahoitteinen, Työn alla keväällä 2019

Suunnitellut tontinluovutuskilpailun alustavat kriteerit:
a) Ympäristö, 50 % painoarvo (kohdat 1-3 vastaavat yhteensä 50 % painoarvoa ja 100:a pistettä)
1) E-luku, (50 pistettä)
•
Alimman E-luvun saavuttanut kilpailuehdotus saa pistemäärän 50. Muiden kilpailuehdotusten vertailupisteet lasketaan siten,
että jokainen kasvanut E-luvun yksikkö vähentää pistemäärää 2,5 pisteellä.
•
Esimerkki: Kilpailuehdotusten alin E-luku on 70 ja toiseksi alin 72. 70 saa pistemääräksi 50 pistettä ja toiseksi paras ehdotus
50- 2,5*2=45 pistettä
•
PERUSTE: HNH2035-ohjelmassa tavoitellaan, että uudisrakennusten kulutus lähestyy nollaa vuoteen 2035 mennessä. E-luku
yksiselitteinen ja ohjaa rakentamista, mitä alempi luku sitä enemmän tarvitaan innovatiivisia energiatehokkuuden ja
uusiutuvan ratkaisuja. Kiristyvä asteikko sen vuoksi, että mitä alemmas mennään sitä haastavampia/kunnianhimoisempia
ovat ehdotukset, ja jo parin E-lukuyksikön luvun ero voi merkitä paljon.
2) viherkerroin (20 pistettä)
•
Korkeimman viherkerroinluvun saavuttanut kilpailuehdotus saa pistemäärän 20. Vähimmäisvaatimus on 0,9, josta ja sen alle
saa nolla pistettä. Loput kilpailuehdotuksista pisteytetään tasaisesti 0,9 ja korkeimman viherkerroin luvun välille.
•
Laskukaava: k= (y2-y1)/(x2-x1) = (ymax-0,9)/(20-0)
•
ymax = paras viherkerroin
•
b voidaan ratkaista, kun on laskettu k sijoittamalla (x= 20 ja y = ymax) kaavaan y = k*x + b => b =y –k*x
•
sijoittamalla sen jälkeen muut viherkertoimen arvot y:n tilalle saadaan pistemäärä x kaavasta x = (y-b) / k
•
Esimerkki: Kilpailuehdotusten korkein viherkerroin on 1,3 ja toinen 1,23. Korkein ehdotus saa 20 pistettä ja toinen 17 pistettä
ja esim. 0,91 kertoimella saa yhden pisteet.
•
PERUSTE: Viherkertoimen avulla huomioidaan mm. hulevesien hallinta, luonnonmonimuotoisuus, rakennusten
jäähdytystarpeen vähentämistä ja luodaan viihtyisää ympäristöä. Viherkerroin mahdollistaa näiden toteutuksen monilla eri
tavoilla. Haastavuus kasvaa mitä suurempaan lukuun mennään. Viherkertoimen laskentatyökalu löytyy Helsingin
rakennusvalvonnan lomakkeista (alin).
3) hiilijalanjälki (30 pistettä)
•
Kilpailuehdotuksen pienimmän hiilijalanjäljen (kg CO2-ekv./m2 lämmitetty netto) saavuttanut ehdotus saa pistemäärän 30.
Muiden kilpailuehdotusten hiilijalanjälki vähentää pisteitä kolmella pisteellä 5 prosentin hiilijalanjäljen kasvua kohden.
•
Esimerkki: Parhaan kilpailuehdotuksen tehneen rakennuksen hiilijalanjälki on 480 kg CO2-ekv./m2. Toiseksi paras ehdotus
on 528 kg CO2-ekv./m2. Paras ehdotus saa 30 pistettä ja toiseksi paras 24 pistettä.
•
Laskenta tehdään ympäristöministeriön laskentaehdotuksen mukaisesti. Kilpailuehdotusten tekijät toimittavat
hiilijalanjälkilaskelmat ja ulkopuolinen arvioitsija varmentaa, että hiilijalanjäljet on laskettu keskenään yhdenmukaisella
tavalla.
•
PERUSTE: Useat HNH-ohjelman toimenpiteet. Energiaa laajempi ja kokonaisvaltaisempi tarkastelu. Saadaan hyviä
kokemuksia kuinka hiilijalanjälkilaskentaa voidaan käyttää kaavoituksen ja tontinluovutuksen apuna. Ohjeistus on
yhteismitallinen vaikka onkin vasta julkistettu. Kilpailuehdotusten tekijöiden on hyvä saada kokemusta hiilijalanjäljen
arvioinnista. On hyvä kuitenkin varmentaa, että laskenta on tehty yhteismitallisesti eri ehdotuksen välillä.

b) Arkkitehtuuri, 50 % painoarvo kilpailussa (100 pistettä)

5.6.2019
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Tampereen Vuoreksen
nollaenergiakortteli
- Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

• Kaavamääräysten lisäksi rakentamista ohjaavat
eri osa-alueiden rakentamistapaohjeet, joissa
määrätään mm. puurakentamisesta,
• vaaditaan kilpailuehdotuksilta tasoa joka vastaa
energialuokka A:ta jossa E-luku
asuinkerrostaloille vähintään 75 kWhE/(m2 a)
• Kilpailuehdotusten arviointiperusteet ja
arvioinnin painotus:
• Kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti
korkeatasoinen ratkaisu 50% ja Isokuusen
asemakaavallisten näkökulmien huomioiminen
• Energiatehokkuuden ratkaisut ja innovatiivisuus
20%
• Hiilikädenjälki-ratkaisut 15%
• Älykkäät käyttäjälähtöiset ratkaisut 15%

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/suunnittelukilpailut/vuoreksen5.6.2019
nollaenergiakortteli.html
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3. Tarjouskilpailun tavoitteet

Porvoo Länsirannan
puukortteli

Suunnittelualue 15 000 – 20 000 kerrosneliömetriä
3.1 Yleistä jättöaika päättyi tammikuussa 2019. Määräaikaan
Tarjousten
mennessä
saatiin neljä tarjousta. Tarjouksia arvioidaan ja
Kaupungin tavoitteena on tarjousmenettelyn avulla löytää Porvoon Länsirannan vielä rakentamatvalmistaudutaan
alueen asemakaavatyön käynnistämiseen
tomalle alueelle suunnitelma, jonka pohjalta voidaan toteuttaa alueelle uutta korkealuokkaista
yhteistyössä
ehdotusten
laatijoidenTaidetehtaan
kanssa vuoden
asuntorakentamistaparhaiden
puusta. Uusi puukortteli
täydentää pohjoisnaapurissa
alueella
2019
oleviaaikana.
rakennettuja kortteleita. Suunnitteluratkaisun periaatteiden lisäksi tavoitteena on löytää alueelle toteuttajat ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa voidaan jatkossa yhteistyössä valmistella
asemakaavanmuutos ja jotka asemakaavan voimaantulon ja tontinluovutuksen jälkeen vastaavat
alueen rakentamisesta.

Arvosteluperusteet
Arvosteluryhmä suorittaa suunnitelmien laatuvertailun ja tekee sen pohjalta
kaupunkikehityslautakunnalle perustellun ehdotuksen jatkosuunnittelusta ja
toteuttajatahosta. Tarjouksia arvioitaessa painotetaan kokonaisratkaisun laatua,
mutta myös ekologista kestävyyttä ja uusia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.
Ehdotusten laatuarvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin
tekijöihin:
•

2.6.1 Soveltuvuuden arviointi (hylätty / hyväksytty)
• - Tarjoajalla on käytössään sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä tai
laadunhallintatoimenpiteitä, joilla seurataan ja parannetaan projektien
ympäristövaikutuksia.

•

2.6.2 Kokonaisratkaisun laatu 70%
• A. Puurakentamisen innovaatiot 30 %
•
•

•

B. Kaupunkirakenteellinen laatu 40 %
•
•
•
•
•

•

- Puurakentamisen ratkaisujen kekseliäisyys
- Puurakentamisen ilmentämisen keinot suunnitteluratkaisuissa
- Arkkitehtoninen kokonaisuus
- Rakentamisen kaupunkikuvallinen liittyminen ympäristöön
- Asuntojen huoneistojakauman monipuolisuus ja asuntoratkaisujen laatu
- Piha- ja ulkotilajärjestelyjen laatu ja yhteiskäyttöisyyden huomioon ottaminen niissä
- Asumisen aputilojen ja mahdollisten palvelutilojen innovatiivisuus

2.6.3 Elinkaarivaikutukset ja ekologinen kestävyys 30%
• - Innovatiiviset ekologista kestävyyttä edistävät ratkaisut
• - Rakennustuotteiden ja –materiaalien hiilijalanjälki
• - Rakennuksen energiatehokkuus
• - Rungon käyttöikä ja uudelleenkäytettävyys

5.6.2019

Rakeisuuskartta ilmakuvapohjalla. Kuvassa on kuvattu asemakaavan mukainen tai tavoitellun kaltainen aluerakenne.
Länsirannan taideohjelman mukainen alue vihreällä viivalla. Punaisella suunnittelualueen sijainti.

• https://www.porvoo.fi/lansirannan-puukortteli
• https://www.itavayla.fi/teema/lansirannalle-tulossa-kokonainen-puukortteli--kohteenkilpailutus-alkoi-tarjouksiakin-on-jo-lupa-odottaa-6.2.37254.57bce68dc1
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Porvoon Aleksanterinkaari
– kriteerinä elinkaaren hiilijalanjälki

• Tontinluovutuskilpailu vuodelta 2013
• Osallistujat laskivat itse EN 15978 ja GBC Finlandin rakennusten
elinkaarimittareiden mukaisen elinkaaren hiilijalanjäljen One Click
LCA-työkalulla, jonka kaupunki tarjosi osallistujien käyttöön.
Tulosten vertailukelpoisuus varmistettiin standardien, normitetun
työkalun sekä Bionovan toteuttamien aloituskoulutuksen sekä
tulosten laadunvarmistuksen avulla.
• Kun osallistujat laskivat tulokset itse, he pystyivät vertailemaan eri
vaihtoehtoja ja löytämään parhaat ratkaisut. Tarjoamalla
laskentatyökalun kaupunki myös varmisti laskennan kohtuullisen
kuormittavuuden osallistujille.
• Kohteiden pisteet skaalattiin toteutuneen hiilijalanjälkituloksen
perusteella (kgCO2e/m2/vuosi)
• Alimman hiilijalanjäljen omaava suunnitelma voitti ja rakennettiin.
Kilpailuvaiheen hiilijalanjälkitulosten toteutuminen varmennettiin
toistamalla laskenta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.
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