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Missio
Luomme kilpailukykyä 

ammattimaisille omistajille

Visio
Rakennettu ympäristö 

elämän palvelualustana

 Tilankäyttäjän hyvinvointi

 Vastuullisuus ja kestävä kehitys

 Markkinaehtoisuus

 Kansainvälisyys

 Vuorovaikutus ja yhteistyö

 Ennakoiva edelläkävijyys

Toimintaperiaatteet

 Arvostaen ja välittäen

 Yhdessä onnistuen

 Rohkeasti uudistuen

Arvot

KansainvälistyminenDigitalisaatio & 

teknologia

Ilmastokriisi & 

vastuullisuus
Kaupungistuminen

Muutos arvoissa 

ja tarpeissa

Sääntely-ympäristön 

muutos

Palvelullistuminen

Asiakas edellä
Asiakaskokemuksen 

kehittäminen on 

sisäänrakennettu alan 

toimintaan 

Vastuullisuuden 

suunnannäyttäjä
Vastuullisuus on alan 

merkittävä kilpailutekijä

Tuottavuuden asialla
Alan toimintamallit ovat 

tehostuneet ja Suomi on 

houkutteleva 

sijoituskohde

Data liikkumaan 
Avoimet ja 

yhteiskäyttöiset 

digitaaliset alustat luovat 

lisäarvoa ja kilpailukykyä 

Vaikuttava tekijä
RAKLI on vahva 

edunvalvoja ja alan 

johtava järjestö



Kiertotalouden huomiointi koko elinkaarella
Elinkaaren vaiheet 
/ Osapuolet

Suunnittelu Rakentaminen Ylläpito Purku

Oleelliset 
osapuolet

Omistaja/rakennuttaja, 
suunnittelijat, 
urakoitsijat

Omistaja/rakennuttaja,
urakoitsijat,
suunnittelijat

Omistaja/salkunhoito, hallinnollinen 
isännöinti (AM), tekninen isännöinti 
(PM) sekä huolto ja ylläpito, tilojen 
hallinta (FM), vuokralaiset

Omistaja/rakennuttaja,
purku-urakoitsijat,
suunnittelijat

Esimerkkejä 
kiertotalous
toimenpiteistä

1.Tilatehokkuus ja 
muuntojoustavuus
2.Suunnitteluratkaisujen 
resurssitehokkuus
3 Tiedon hallinta ja 
hyödyntäminen

1.Materiaalien 
kiertotalous 
(työmaatoiminnot, 
uusiomateriaalien 
hyödyntäminen)
2.Rakentamisen 
resurssitehokkuus
3.Korjausrakentamisess
a 
purkamisen kiertotalous

1.Toimintojen materiaalivirtojen
kiertotalous
2.Kiinteistön hankintojen 
kiertotalous
3. Tilajakamisen erilaiset konseptit
4. Jakamistalouden konseptit 
(mm. yhteiskäyttöautot,
yhteiskäyttöiset laitteet)
5. Muuntojoustavuuden 
hyödyntäminen
6. Energian kiertotalous

1.Purkumateriaalien 
kiertotalous (purkukartoit
us,
kestävän purkamisen GD:n
tehtävät)
2. Suunnittelun ja 
rakentamisen toimenpitee
t
saneerauksissa 
/korjausrakentamisessa



Rakennuksen elinkaaren pidentäminen keskeltä

Miten?

- Mahdollistetaan rakennuksen käyttö!

- Luo edellytykset rakennuksen ylläpidolle

- Ammattimainen ja suunnitelmallinen ote kiinteistön elinkaaren hallintaan ja 
toimintaan kiinteistössä



Tila palveluna - malli
• Olemassa olevan kiinteistökannan parempi hyödyntäminen



Case 2: Lähtötiedot ja muutokset 2010-2020

• Tarkastelussa on vertailtu Otaniemen alueen 

kehittymistä vuosien 2010 ja 2020 välillä (Aalto-

yliopiston kampusalue). 

• Lähtötiedot on saatu Aalto-yliopistokiinteistö Oy:ltä 

kampuksen energiankulutuksesta, -ratkaisuista, 

käyttäjämääristä sekä liikkumiseen liittyvästä kyselystä, 

joka on kohdistettu yliopiston henkilöstölle ja 

opiskelijoille.

• Päästöihin vaikuttavat muutokset välillä 2010-2020 

ovat olleet seuraavat:

• Aalto-yliopiston toiminnan keskittyminen Otaniemeen eri 

puolilta pääkaupunkiseutua

• Tilojen yhteiskäyttö muiden toimijoiden kanssa (esim. 

Haukilahden koulu käyttää kampuksen tiloja)

• Rakennuskannan ja asumisen muutokset ja

• Liikenneratkaisut: metron käyttöönotto, julkisen liikenteen 

muutokset, yksityisautoilun väheneminen

• Energiankulutuksen päästöt ovat vähentyneet 19 %. 

• Kampukselle on otettu käyttöön maalämpö sekä 

aurinkopaneeleita. 

• Tilat (brutto) ovat pienentyneet 2,6 % 

• Henkilömäärä (opiskelijat ja henkilökunta) on 

kasvanut yhteensä  19 %

• Liikkumisen vuosipäästöt ovat pienentyneet 54 %

• Keskimääräinen liikkumismatka kampukselle oli 28 km 

päivässä ja työpäiviä 200 päivää

• Oletuksena käytettiin sitä, että vuonna 2020 puolet julkisen 

liikenteen matkoista tehtiin metrolla, joka käyttää vihreää 

sähköä 

CASE 2: AALTO-YLIOPISTON KAMPUKSEN KEHITYS 2010-2020

• Tilatehokkuus parani 2010-2020 välillä noin 18%, kun henkilöä kohden on käytössä 3 m2 vähemmän tilaa 

kuin ennen



Muut palveluna toteutettavat mallit
• Yhteiskäyttöiset liikkumisvälineet (pyörät, sähköpyörät, autot)

• Postin, kaupan ym. logistiikan palvelut kiinteistössä

• Kannustetaan ja mahdollistetaan tavaroiden ja tilojen yhteiskäyttöä

”Yleisesti esitetty huoli jakamispalvelujen luonteesta kulutusta oikeasti vähentävinä eikä vain 
palveluntarjontaa lisäävinä vaihtoehtoina, on aiheellinen. Ei esimerkiksi varmasti tiedetä, 
lisäävätkö yhteiskäyttöautot kokonaisajokilometrejä vai vähentävätkö niitä. Yksi asia on 
kuitenkin varma: Tarvitsemme digitaalisuuden tukemien jakamispalvelujen kaltaisia uusia 
avauksia osana “yritys, erehdys, onnistuminen”-toimintaa, jonka avulla kiertotalouden volyymin 
kasvattamista tavoitellaan. Jakamispalvelujen yleistyminen ei saa johtaa kokonaiskulutuksen 
kasvuun, vaan kohti selkeää tavoitetta: neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämistä. 
Ohjauskeinojen tulee tukea olemassa olevien resurssien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. 
Ei luoda esteitä hyödyntämiselle.”  

Rakennustieto: Kiertotalous rakennetussa ympäristössä, luku 4.1.  

If nothing changes…nothing changes



Hankintojen kiertotalous
• Kiertotalous rakennuksen käytön hankinnoissa: mm. kalusteet

• Kiertotalous korjausrakentamisessa , tilamuutoksissa, peruskorjauksissa ja 
perusparannuksissa
⎼ sekä purkaminen että rakentaminen

------------------------------
• Uudisrakentaminen: Tilojen hankintamuodot, tilariskien hallinta
⎼ Mm. Built to Suit – sopimusmalli valmistelussa Rakennustiedossa 



Toimistojen käyttötarkoituksen muutokset pääkaupunkiseudulla
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Lähde: KTI Rakennushankeseuranta, RPT Byggfakta Oy

• Vajaakäyttöaste pks- toimitilat noin 12 prosenttia, rakenteellinen ongelma jo toistakymmentä vuotta,
2-3 kertaa enemmän kuin verrokkikaupungeissa



Case 3: Laskennassa esimerkkinä HOAS HIMA 
miniasunnot – toimistotalon muutos opiskelija-asunnoiksi
Rastila HOAS HIMA miniasunnot (konversio 2019-)

• HOASin pilottihanke, jossa tyhjillään oleva toimistotalo 

muutetaan opiskelija-asunnoiksi. Rakennuksen normaalia 

suurempaa kerroskorkeutta hyödyntäen toteutetaan 

makuuparvellisia miniasuntoja. Hyvä sijainti lähellä Rastilan 

metroasemaa.

• Toimistotalo oli entinen Avaran pääkonttori, jonka muuttaminen 

asunnoiksi hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuuston 

kokouksessa 24.10.2018 (Retkeilijänkatu 11–15 tonttien sekä 

katualueiden asemakaavan muutos)

• Rakennettavien miniasuntojen koko on 17,5 m2 + parvi 6,0 m2, 

näitä asuntoja on yhteensä 80 kpl. Rakennuksen kulmiin 

muodostuu isompia asuntoja, kooltaan 25-40 m2 + parvi 9,0 m2, 

näitä asuntoja on yhteensä 20 kpl. Asuntojen pinta-ala on 1980 

hum2. 

• Lisäksi laajat yhteiset tilat (kokoontumis- ja juhlatila, 

yhteiskeittiö, kuntosali, saunat, pesula, varastotilat). Yhteistiloja 

on 6,9 m2/asunto (yhteistilojen pinta-ala yht. 690 m2).

CASE 3: TYHJÄT TOIMISTOTILAT ASUNNOIKSI

Lähde: https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi/hankkeet/hima-miniasunnot , 

https://vuosaarilehti.fi/2018/10/30/paakonttori-muuttuu-opiskelija-asunnoiksi/ 

Kuvat: HOAS

https://www.hel.fi/kanslia/kehittyva-kerrostalo-fi/hankkeet/hima-miniasunnot
https://vuosaarilehti.fi/2018/10/30/paakonttori-muuttuu-opiskelija-asunnoiksi/j


Case 3: Huomioitavaa tyhjien toimistotilojen
muuttamisessa asunnoiksi
• Kysyntää asunnoille hyvillä sijainneilla on paljon, tämä koskee 

sekä asukkaita että sijoittajia. Useat kohteet esim. Länsiväylän 

varressa soveltuvat parhaiten opiskelija-asumiseen.

• Rakennussuojelunäkökulmat vanhoissa rakennuksissa ovat 

rajoittava tekijä muutosten toteuttamisessa.

• Kaikkien toimistorakennusten runkosyvyys ei sovellu hyvin 

asuinkäyttöön.

• Käyttötarkoituksen muutokset voidaan jakaa neljään ryhmään:

1) paikalla rakennetut, muuratut rakenteet 1800-luvun lopusta 1900-luvun 

alkuun => muutos vaatii lähinnä tekniikan uusimista ja ”sisustamista”

2) paikallavaletut rungot ja muuratut julkisivut 1920-1950-luvuilta => 

korjaus on lähinnä sisärakentamista ml. väliseinät

3) paikalla valetut rungot ja kevyet julkisivut 1950-1970-luvuilta => 

edellisten lisäksi myös julkisivut on uusittava

4) elementtirakennukset 1970-luvulta eteenpäin => näissä joudutaan 

käytännössä uusimaan kaikki muut osat paitsi runko.*

CASE 3: TYHJÄT TOIMISTOTILAT ASUNNOIKSI

Kuva: 2010-luvulla on jo tehty merkittäviä määriä

toimistorakennusten käyttötarkoituksen muutoksia

asunnoiksi, hotelleiksi tai muuhun käyttöön pk-seudulla. 

Vuonna 2018 muutettiin jo yhteensä 120 000 m2, josta lähes

puolet (52 700 m2) asunnoiksi

* Työpajan 3.4.2020 tulokset



Tilojen kiertotalouden parantamisen, keinot
Haasteet:

• Rakennuksen muuntojoustavuuden tarpeet eivät ole rakennustyyppikohtaisia vaan hankekohtaisia 
ja riippuvat mm. sijainnista sekä rakennuksen konseptista. Ei ole kustannustehokasta eikä 
materiaalitehokasta varautua kaikissa hankkeissa useisiin skenaarioihin. Varauduttu siellä missä 
hyödyntämisen todennäköisyys suuri

• Luottamuksen puute elinkaaren aikaiseen muuntojoustavuuden hyödyntämiseen (panos vs. höyty): 

- Aluerakenteen ja toimintaympäristön muutokset

- Kaavojen yksityiskohtaisuus ja käyttötarkoitukset

- Muutosten haastavat prosessit lupaviranomaisen kanssa 

- Muiden teknisten vaatimusten muuttuminen – Harvoin mietitään vaikutuksia kokonaisuuteen tai 
tukea muuntojoustavuudelle 

Takaavat sen että muuntojoustavuuden elementtejä joihin investoidaan ei ikinä päästä 
hyödyntämään. Tarvitaan isompi systeeminen muutos kiertotalouden puolesta. Ei pelkästään 
yksittäinen rakennus.

→ Ei ratkea lisäsääntelyllä vaan mahdollistamalle rakennuksen käyttö ajan tarpeiden mukaiseen 
tarkoitukseen



Tilojen kiertotalouden parantamisen, keinot
Ratkaisut:

Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa kiertotalouden huomiointi 

• Kaavoituskulttuurin muutos: Väljemmät käyttötarkoitukset kaavoissa

• Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos rakennusluvalla 15 vuodeksi
⎼ Olennaista kiertotalous olemassa olevan kannan osalta

• Olennaisten teknisten vaatimusten vaikuttavuuksien tutkiminen kokonaisuutena

• Laadukas suunnitteluprosessi jossa eri vaihtoehtoja tutkitaan

• Muutoksen tukeminen ohjeistuksella rakennuksen käytettävyyden riskeistä, ”Toiminnallinen 
PTS” – konsepti

• SITRA - Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia: "Joustavoitetaan 
kaavoitusta, jotta rakennusten käyttötarkoitusta olisi nykyistä helpompi muuttaa.”
⎼ Sama ajatus esillä Valtioneuvoston strategisessa kirtotalousohjelmassa



Elinkaaren hallinta ja kiertotalous
• PTS, tiedonhallinta ja laadukas ylläpito osana 

elinkaarisuunnittelua ja -hallintaa



Energian kiertotalous, alueratkaisut



Mikko Somersalmi

mikko.somersalmi@rakli.fi

040 720 7645

Kiitos!


