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Elinkaariominaisuuksien ohjaus



Rakentamislakiehdotus ja elinkaariominaisuudet

• Elinkaariominaisuudet halutaan rakentamisen ja korjaamisen 
keskeisiksi näkökohdiksi

• Mukaan säädösohjaukseen

• Lakiehdotuksessa pykälä rakennusten elinkaariominaisuuksist

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla elinkaariominaisuuksiltaan ekologiseksi sekä 
tavoitteelliselta tekniseltä käyttöiältään pitkäikäiseksi. 

Erityisesti huomiota on kiinnitettävä pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden kestävyyteen sekä 
rakennuksen ja sen tilojen, rakennusosien sekä teknisten järjestelmien käyttöikään, 
käytettävyyteen, huollettavuuteen, muunneltavuuteen ja korjattavuuteen sekä rakennusosien 
purettavuuteen ja uudelleenkäytettävyyteen.



Miksi mukaan säädösohjaukseen?

• Voimakas vaikutus 
– rakennusten materiaaliresurssien ja 

– tuotevalmistuksen energiaresurssien tarpeeseen,

• mikäli EK-ominaisuudet hyödynnetään. 

• Vaikutus KHK-päästöihin ovat epäsuorempi.

– Ominaisuus ajankohtana, jolloin fossiilisia energialähteitä ei 
käytetä / CO2 saadaan talteen. 

• Keskeinen merkitys fossiilisista energialähteistä luopumiselle -
mahdollistaa uuden valmistuksen vähentämiseen.



Rakennusten elinkaariominaisuudet

Perustelumuistio: rakennuksen 
laatutekijä, joka tukee 

rakennuksen pitkäikäisyyttä, 
ehkäisee ennenaikaista 

purkamista ja mahdollistaa 
rakennukseen käytettyjen 

resurssien hyödyntämisen sen 
elinkaaren jälkeenkin.

Esiselvitys: ominaisuus, joka 
mahdollistaa rakennuksen tai 

sen osien vaihtoehtoisia 
käyttötapoja tai pitkäkestoista 

käyttöä.



A Monikäyttöinen rakennus Tiloilla useita käyttäjiä päivittäin.

B Monikäyttötilasarja Tilat sellaisenaan mahdollistavat 
käyttötarkoituksen muutoksia tulevaisuudessa

C Sisäisesti muunneltava rakennus Osastojakauma muunneltavissa tai tilajako 
osastojen sisällä muunneltavissa

D Laajennettavissa oleva rakennus Vertikaalisesti tai horisontaalisesti laajennettava

E Supistettavissa oleva rakennus Rakennuksesta voidaan poistaa osa talotekniikan 
sitä estämättä

F Siirrettävissä oleva rakennus 
(myös runko siirtyy)

Siirrettävissä tilaelementteinä, elementteinä tai 
komponentteina

G Uuteen käyttöön purettavissa 
oleva rakennus

Rakennusosat hyödynnettävissä toisessa 
rakennuksessa tai käytössä.

H Hyvin pitkän käyttöiän rakennus Kattava käyttöikäsuunnittelu ikätavoitteen 
saavuttamiseksi

Elinkaariskenaarioiden jäsentely esiselvityksen mukaisesti



Elinkaariominaisuuksien ohjauskeinot

• Säädösohjaus

• Määräykset, joissa EK-
ominaisuuksien /-ominaisuuden 
suunnitelman tekemistä tai  
ominaisuutta koskeva kriteeri tai 
raja-arvo.

• Velvoitteet julkisin varoin 
rakennettaville rakennuksille

• Julkisin varoin rakennettaville 
rakennuksille ja korjaamiselle 
asetetaan EK-ominaisuuksia 
koskeva ilmoitusvelvollisuus tai 
tasovaatimus.  



Elinkaariominaisuuksien ohjauskeinot

• Kaavamääräykset

• Laaditaan kaavamääräyksiä, joissa 
EK-ominaisuuksia koskevia 
alueellisia vaatimuksia.

• Taloudelliset kannusteet

• Alennus kiinteistöverosta

• Alennus rakennuslupamaksusta

• Lisärakennusoikeus

• ARAn tukiehtoihin mukaan EK-
ominaisuuksia koskeva 
vaatimus.  

• Informaatio-ohjaus

• Laaditaan suunnitteluohjeita.

• Voisi liittyä velvoite 
saatavuudesta.



Mikä indikaattorina kun ohjataan elinkaariominaisuuksia?

Loppuvaikutus
• Kehitetään menetelmä, jonka 

avulla lasketaan vaikutus 
resurssien käyttöön tai 
päästöihin. 

• Etu: kvantitatiivinen tulos
• Haitta: tarvitaan menetelmä
• Soveltuvuus: erityisesti 

jälkikäteinen arviointi (esim. 
kierrätysmateriaalien 
hyödyntäminen / kierrätettävyys)

Vai prosessi
• Prosessin vaiheet tai 

pitkäkestoisuutta varmistavien 
suunnitteluperiaatteiden 
noudattaminen



Elinkaariominaisuuksien ohjauksen problematiikkaa

• Laadittu määritelmiä ja yleisperiaatteita.

• Suunnittelumenetelmät pohjautuvat periaatteisiin.

• Arviointimenetelmät puuttuvat (paitsi säärasitettujen osien käyttöikä).

• Ei odotettavissa laskennallisia menetelmiä.

• Kriteerit puuttuvat tai nojautuvat periaatteisiin. 

• Ei odotettavissa kvantitatiivisia kriteereitä.

• Jonkin verran kuvailevia, teknisiin ratkaisuihin liittyviä periaatteita

– Esimerkkejä: Eri käyttötarkoituksen rakennuksissa muunneltavuuteen tai 
purettavuuteen voivat vaikuttaa jänneväli, vapaa tilakorkeus, välipohjan 
kantavuus, pilari-palkki- tai  pilari-laattaratkaisu, rakentaminen 
tilaelementeillä, modulaarisuus, rakentamisen keveys, …..

TILANNE



Voiko ohjata (suunnittelu)periaatteiden pohjalta

Selkeiden/laskennallisten 
arviointimenetelmien ja kriteerien puute

Taloudelliset kannusteet soveltuvat 
heikosti 

Rakentamismääräyksissä voidaan säätää 
myös periaatteen tasolla olevista asioista. 



Ohjaamisen perusedellytys 
terminologinen selvyys

• Määritelmien oltava 
selviä

• Terminologiaa määritelty 
standardeissa ja 
raporteissa

• Suomenkielisissä 
määritelmissä puutteita 
ja vakiintumattomuutta.

• Tarvitaan myös jäsentelyä 
ja hierarkiaa.

Monikäyttöisyys

Muunneltavuus

Laajennettavuus

Supistettavuus

Purettavuus

Siirrettävyys

Kierrätettävyys/
Uudelleenkäytettävyys

Kunnossapidettävyys/
Huollettavuus

Korjattavuus

Kestävyys



Suunnitteluperiaatteilla ohjaaminen -
vaihtoehtoja
a) kerrotaan ainoastaan päätason vaatimus laissa

Vrt. muunneltavuus nykyisessä MRL-laissa:

• ”Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, 
huollettavissa ja muunneltavissa” (MRL 117 §)

• Termi muunneltavuus esiintyy vain kerran laissa eikä lainkaan 
asetuksessa.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999


b) Yleisvaatimuksen lisäksi pääperiaatteet asetuksessa

ESIMERKKINÄ PURETTAVUUS

Disassembly - purettavuus

Demolition - hajottava purkaminen

Ominaisuus, joka tekee mahdolliseksi 
osia rikkomattoman purkamisen ja 
osien uudelleenkäytön sellaisenaan tai 
vähäisen muokkauksen jälkeen 
(esiselvitys).

YLEISYYS                       TEKNISYYS



Rakennuksen oltava purettavissa siten, että

o osat helposti saavutettavissa

− purkamisessa mahdollisimman vähän haittaa ympäröiville tai viereisille osille

− saavutettavuus tärkeää erityisesti osille, joiden käyttöikä lyhyempi kuin rakennuksen

− pääsyreitti näkyvissä tai tunnistettavissa 

− pääsyreitti suunniteltu ottaen huomioon korjaamisen tai vaihtamisen vaatima tila ja 
työkalut

o osat riippumattomia

− osia voidaan purkaa tai korjata vaikuttamatta liittyviin tai viereisiin järjestelmiin. 

− liitoksien avaaminen helppoa esimerkiksi suosien avattavia ja suljettavia liitoksia ja 
samankaltaisia liitoksia

o ratkaisut kohtuullisen yksinkertaisia ja standardinmukaisia

o välttäen pintakäsittelyjä aina kun mahdollista

o huolehtien purkamisen turvallisuudesta

o rakennukseen liittyvä tiedonhallinta tukee purettavuutta.

ESIMERKKI



Suunnitelmaan liitettävä selvitys EK-ominaisuudesta 
(esim. purettavuuden suhteen kuvaus em. periaatteiden toteutumisesta)

ESISELVITYKSEN EHDOTUS:

Selitys Suunnitelmassa perusteltava mitkä EK-ominaisuudet (A – H) rakennus täyttää ja miten 

toteutettu. Ominaisuuden täyttyminen ilmaistaan olemassa olevien kriteerien avulla 

ja/tai viittaamalla tiettyjen suunnitteluperiaatteiden noudattamiseen.

Kommentti Suunnitelmien vertailukelpoisuuden parantamiseksi ja lupaprosessin helpottamiseksi 

määräyksen taustaksi tulee kehittää suunnitteluperiaatteet ja kriteerit, joiden 

jäsentelyn mukaisesti suunnitelma esitetään.
Tavoiteltu etu Pakottaa miettimään jokaisen säädöksen kohteena olevan hankkeen suunnittelussa 

ratkaisuja, mikä voi johtaa EK-ominaisuuksien yleistymiseen ja parempaan sekä 

ympäristövaikutuksien lieventymiseen ja resurssien käytön säästöön.
Mahdollinen 

haitta tai 

ongelma

Selityksistä voi muotoutua vakiokertomuksia. Jos suunnitelman tasolle ei aseteta 

vaatimuksia, niin vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi. Vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi 

myös, mikäli rakentamiseen ja kiinteistöjen käyttöön yleisesti liittyvät käytännöt ja 

ohjeet eivät tue EK-skenaarioiden täyttymistä.



Riittävän 
yksityis-
kohtaisia 
suunnittelu-
periaatteita 
on jo.
Lisää tarpeen/
voidaan 
kehittää .

Säädösohjaus 
mahdollista

Myös ongelmia 
rakennusvalvonnan 

näkökulmasta:

Asian-
tuntemus

Resurssit Vaihe



Investointi-
vaiheessa

esim. 
muunnel-

tavuus

Käyttö-
vaiheessa

esim. 
moni-

käyttöisyys

Elinkaariominaisuudet voivat  
kasvattaa hiilijalanjälkeä

Määräyksiä kehitettäessä 
otettava huomioon

Erilaisten raja-arvojen 
tarve   

Uusien yksiköiden 
tarve



EK-ominaisuuksien ottaminen huomioon rakennusten CO2-säädöksissä

ESISELVITYKSEN EHDOTUS: Rakentamismääräys: Muunneltavan ja osia rikkomatta 

purettavan rakennuksen HJJ saa olla 10 % suurempi ja  monikäyttöisen rakennuksen HJJ 

20 % suurempi kuin muiden vastaavien rakennusten HJJ (ESIMERKKI)

Selitys Suunnitelmassa tulee esittää, miten ko. elinkaariominaisuus on suunnitelmassa toteutettu.

Kommentti Suunnitelmien vertailukelpoisuuden ja uskottavuuden parantamiseksi määräyksen  yhteydessä tulisi antaa 
menetelmä, jonka jäsentelyn ja muiden ohjeiden mukaisesti suunnitelma tulisi esittää.
Oikean helpotuksen määrittäminen esimerkkitapausten laskentaa ja raja-arvon  muuttamisen määrittelyä 
tulosten pohjalta. Jos hiilijalanjäljen raja-arvot ovat tiukat, niin helpotus voi kannustaa joustavuutta 
koskevien vaihtoehtojen tutkimiseen ja suunnitteluun.

Tavoiteltu etu Hiilijalanjälkeä koskevat tulevat raja-arvot eivät haittaisi elinkaariominaisuuksien suunnittelua ja 
yleistymistä. 

Mahdollinen 

ongelma

Oikean arvon määrittäminen hiilijalanjäljen helpotukselle voi olla hankalaa. Ongelmallista on myös se, 
millainen rakennus tai suunnitteluratkaisu voidaan hyväksyä muunneltavaksi tai monikäyttöiseksi ja niiden 
myötä hiilijalanjälkietuun oikeutetuksi. Tulisi päättää, riittääkö muunneltavuuden kriteerin täyttymiseen 
esim. pelkästään se, että todetaan, että yksiövoittoisen kerrostalon joka toinen huoneistoväliseinä on kevyt 
ja sen ansiosta yksiöt voidaan myöhemmin yhdistää esittämättä näyttöä siitä, että muodostuva 
tilayhdistelmä olisi toiminnallisesti tavoiteltava tai onnistunut. Tarvitaan menetelmä, jolla muunneltavuus 
tai monikäyttöisyyskriteeri  todennetaan, jottei hankkeisiin tehdä näennäistä muunneltavuutta edun 
saamiseksi.



Elikaariominaisuudet 
kaavamääräyksissä

Elinkaariskenaariot 
alueellisessa 
kehittämisessä myös 
mahdollisia.
Alueellinen näkökulma 
tärkeää. 
Esimerkiksi määräys 
asuinrakennusten 
uudistuotantoon

ESISELVITYKSEN 
EHDOTUS:

Kaavamääräys: Pienet asunnot (alle 30 m
2
) on suunniteltava ja 

toteutettava yhdistettävissä oleviksi. Suurissa asunnoissa (yli 70 m
2
) 

tulee olla vähintään kaksi sisäänkäyntiä. Mikäli tämän ansiosta saa 

muodostettua sivuasunnon, viidenneksen sivuasunnon pinta-alasta 

saa tehdä lisäkerrosalana (ESIMERKKI)
Selitys Suunnitelmassa tulee esittää, miten yhdistettävyys tai sivuasunto voidaan toteuttaa. 

Kom-

mentti

Määräyksen motiivina ovat asuntotuotannossa yleistyneet tavat a) rakentaa porrashuoneen jatkoksi 

syöttötehokkuutta lisäävä pimeä keskikäytävä ja sen varrelle mahdollisimman monta asuntoa sekä b) mitoittaa 

asuintilat hyvin tiukasti. Syöttötehokkuuden seurauksena syntyy usein putkimaisia pieniä ja koukkumaisia 

isompia asuntoja, ja niihin yksipuolisesti kalustettavissa olevia, pääosin läpikuljettavia tiloja, mikä on 

elinkaarikestävyyden kannalta arveluttavaa. Tällaisen suoraviivaisen määräyksen toteuttaminen voi olla 

esimerkiksi rakennuspaikasta johtuen joskus hankalaa. Toisaalta kaava-määräystasoisena sen käyttöä pystyy 

rajaamaan siten, että kaikkein vaativimmille ja kompleksisimmille rakennuspaikoille määräystä ei aseteta. 

Tavoiteltu

etu

Keinolla pyritään mahdollistamaan asuntojen kokomuuttuvuus rakennuksen elinkaaren aikana. Pienten 

asuntojen yhdisteltävyydellä tavoitellaan muunneltavuutta.  Isojen asuntojen kahden sisäänkäynnin tavoiteltu 

etu on asunnon monikäyttöisyys ja sivuasuntomahdollisuuden suhteen lisäksi muunneltavuus. Kummassakin 

tapauksessa tavoiteltu etu on lopulta parempi soveltuvuus muuttuviin tarpeisiin ja pienempi tarve purkaa ja 

rakentaa uutta.  

Mahdoll-

inen

haitta tai 

ongelma

Keinon ongelma on, että se saattaa rajoittaa suunnittelua ja estää tai hankaloittaa joidenkin asuntoratkaisujen 

toteuttamista. Keino saattaisi pahimmillaan jopa lisätä keskikäytävätyyppisten kerrostalojen määrää, koska 

niissä on helppo saada yhteen suuntaan avautuviin asuntoihin useita sisäänkäyntejä; pelkona olisi, että noin 70–

90-neliöisiä perheasuntojakin ruvettaisiin toteuttamaan entistä enemmän tällaisina. Mahdollinen haitta on 

myös, että asuntoja saatettaisiin alkaa rakentaa entistä enemmän juuri sellaisen kokoisina, ettei näitä 

vaatimuksia tarvitsisi ottaa huomioon (esim. 31 m
2

ja 69 m
2
).



Säädösohjaus täydennettynä muulla ohjauksella

Säädösohjauksen lisäksi informaatiota ja panostusta 
informaatio-ohjaukseen:

Eri elinkaari-
ominaisuuksien 

suunnittelu-
menetelmät

Käyttöikä-
menetelmien 

tarkistus

Malliratkaisuja ja 
tekninen ohje

Suunnitteluprosessi 
(roolit, 

päätöksenteko, 
elinkaari-

ominaisuuksien 
suunnittelu 

tehtäväluetteloissa)



• Informaatio-
ohjaukseen 
voitaisiin liittää 
velvoitteita 
julkaisusta ja 
ylläpidosta

• ESISELVITYKSEN 
EHDOTUS:

Velvoite: Soveltuva julkinen toimija velvoitetaan antamaan 

saataville ja ylläpitämään rakennusten EK-ominaisuuksien 

suunnittelun ohjesarjaa. Tähän liittyy ehdotus informatiivisesta 

ohjauksesta kehittämällä EK-ominaisuuksien suunnitteluohje.
Selitys Laaditaan rakennuttajien ja suunnittelijoiden käyttöön ohjesarja, jossa esitetään 

suunnitteluohjeet eri rakennustyypeille koskien eri elinkaariominaisuuksia.

Kommentti Suunnitteluohjeiden sarjassa esitettäisiin vaihtoehtoisia strategioita ja konkreettisia 

ratkaisumalleja eri elinkaariominaisuuksien toteuttamisesta erityyppisissä rakennuksissa. Ohjeissa 

myös lyhyesti arvioitaisiin elinkaariominaisuuksien merkitystä ympäristö-, taloudellisten ja 

käyttäjien hyvinvoinnin kannalta. Ohjeet laadittaisiin erikseen käyttöikäsuunnitteluun, 

muunneltavuuden, laajennettavuuden, monikäyttöisyyden ja yhteiskäyttöisyyden suunnitteluun 

sekä purettavuuden, korjattavuuden, supistettavuuden ja siirrettävyyden suunnitteluun.

Jos suunnitteluohjeisiin liittyviä kriteerejä kytkettäisiin myös säädösohjaukseen 

esimerkiksi raja-arvo-ohjaukseen liittyen, niin arviointikriteereille tulisi saada 

viranomaisstatus. Silloin ne olisi tarpeellista sisällyttää jollakin tavalla rakentamis-

määräyksiin.

Suunnittelumenetelmien ohjeistus voisi olla yksi pohjoismaisen harmonisoinnin 

osa-alueita.

Tavoiteltu 

etu

Elinkaariominaisuuksien toteuttaminen on alan käytäntöä tällä hetkellä vain hyvin 

rajoitetusti. Osasyynä on tiedon ja menetelmien puute. Tavoiteltu etu olisi ratkaisun löytyminen 

tähän puutteeseen sekä välillisesti ja vähitellen yleiset elinkaariominaisuuksien edut.

Mahdollinen 

haitta tai 

ongelma

Yksityiskohtaisten ja konkreettisten suunnitteluohjeiden laatiminen voi olla vaikeaa ja osin 

työlästä.



Samalla tuettava suunniteltujen 
elinkaariominaisuuksien toteuttamista
• Elinkaariominaisuuksien suunnittelu ei takaa, että ominaisuutta koskeva 

skenaario toteutuu. 

• Tarvitaan rakennusten käyttöön, jatkokäyttöihin ja käytöstä poistoon liittyvää 
ohjausta, joka tukee skenaarioiden toteutumista.

• Tarpeen kehittää ohjausta, joka tukee ja helpottaa 

– rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista käyttötarpeiden muuttuessa, 

– laajentamista ja supistamista tarpeiden vaatiessa purkamisen ja 
uudelleenrakentamisen sijaan, 

– tila- ja muiden muutosten tekemistä erityyppisissä rakennuksissa 
purkamisen ja uusien rakennusten rakentamisen sijasta, 

– rakennusosien uudelleenkäyttöä 

– siirrettävien rakennusten uudelleenkäyttöä toisissa paikoissa 
käyttötarpeen poistuessa edellisessä sijainnissa. 



Jatkoprosessin tehtäviä

Termit, määritelmät, 
hierarkia

Eri EK-ominaisuuksien 
keskeiset 

suunnitteluperiaatteet 
säädöksien 

hahmottelussa 
hyödynnettäviksi

Tarpeet suhteessa CO2-
säätelyn raja-arvoihin ja 

yksiköihin

Tärkeimmät 
elinkaariominaisuudet -

prioriteetteja vaikutusten 
pohjalta

Lisätiedon tarpeiden 
määrittely ja 

kehitystarpeet 
(informaatio-ohjaus) 
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