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Rakennuksen 
elinkaariominaisuudet 
rakentamislaissa 

Harri Hakaste YM
Rakentamisen kiertotalouden 
ajankohtaispäivät 16.11.2022



Rakentamislaki tuo uusia olennaisia teknisiä 
vaatimuksia rakentamiseen

• Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
• Energiatehokkuus
• Rakennuksen vähähiilisyys
• Rakennuksen elinkaariominaisuudet
• Asuin-, majoitus- ja työtilat
• Kokoontumistilat
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• Rakennuksen korjaaminen
• Rakenteiden lujuus ja vakaus
• Paloturvallisuus
• Terveellisyys
• Käyttöturvallisuus
• Esteettömyys

• Rakennuksen elinkaariominaisuudet



39 §
Rakennuksen elinkaariominaisuudet 
Rakentamishankkeeseen 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. 
Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle 
laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle laaditaan materiaaliseloste, joka sisältää koneluettavassa 
muodossa tiedot rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Materiaaliselostetta ei tarvitse 
laatia, jos kyseessä on sellainen uusi rakennus, jota ei 37 §:n mukaan ole suunniteltava ja rakennettava 
lähes nollaenergiarakennukseksi, eikä korjattavalle erillispientalolle tai laajamittaisesti korjattavalle 
rakennukselle, jonka energiatehokkuutta ei ole mainitun pykälän mukaan parannettava korjaustyön 
yhteydessä. Rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet on luetteloitava rakennettaessa tai 
korjattaessa rakennusta. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) rakennuksen tavoitteellisesta 
teknisestä käyttöiästä, muunneltavuudesta, huollettavuudesta ja korjattavuudesta sekä rakennusosien 
purettavuudesta; 2) rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä ja selosteen säilyttämisestä 
sekä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden luetteloinnista ja luettelon säilyttämisestä. 4
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Elinkaariominaisuudet rakentamisen ohjaukseen
Käyttöikä Muunneltavuus, 

monikäyttöisyys
Huollettavuus, 
korjattavuus

Purettavuus, 
uudelleenkäytettävyys

Tavoitteena rakennuksen ja sen 
osien pitkäikäisyyden edistäminen
”Rakennuksen laatutekijä, joka tukee rakennuksen pitkäikäisyyttä, ehkäisee ennenaikaista 
purkamista ja mahdollistaa rakennukseen käytettyjen resurssien hyödyntämisen sen 
elinkaaren jälkeenkin”

Rakentamislain perustelumuistio
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Erilaiset elinkaaristrategiat voivat tukea pitkäikäisyyttä

Pysyvästi pitkäikäinen

Siirrettävä

Osat uudelleen-
käytettävissä

• Monikäyttöisyys, muunneltavuus, 
huollettavuus

• Kestävät, osittain vaihdettavat 
materiaalit ja rakennusosat

• Talotekniikan uusittavuus

• Rakennuksen ja rakenteiden 
mitoitus siirrettäviksi 

• Ehjänä purettavuus
• Rakennusosien ja –materiaalien 

uudelleenkäytettävyys

Suunnittelulähtökohtia



Rakennuksen elinkaariominaisuudet -asiantuntijaryhmä
Tehtävä
Valmistella rakennusten elinkaariominaisuuksiin 
liittyvää ohjausta tehdyn esiselvityksen, 
painopisteenä rakentamislain Rakennuksen 
elinkaariominaisuudet -pykälää täydentävät asetukset 
Työn vaiheet
1. Työn käynnistyminen 5/2022
2. Käsitteistä sopiminen 
3. Elinkaariominaisuuksien suunnitteluperiaatteiden 

ja arviointikriteerien määrittely 
Sidosryhmätyöpaja 31.10.22
3. Ohjauskeinojen tarkastelu 

Työn valmistuminen alustavasti 2/2023, jolloin 
järjestetään toinen sidosryhmätilaisuus.
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Ryhmän kokoonpano
• Harri Hakaste, YM
• Matti Kuittinen YM
• Tarja Häkkinen, Suomen ympäristökeskus 

Syke (työohjelman laadinta)
• Jyrki Tarpio, Tampereen yliopisto 
• Kimmo Lylykangas Tallinnan yliopisto
• Jukka Lahdensivu, Ramboll/Tampereen 

yliopisto (rakennetekniikka)
• Tuomas Suur-Uski Sweco (talotekniikka)
• Ella Lahtinen GBC Finland 

(sidosryhmäyhteistyö)



Tarkastelun jako kolmeen teema-alueeseen
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2. 
Joustavuus
muunneltavuus, 
monikäyttöisyys

3. 
Säilyvyys 

tekninen kestävyys, 
kunnossapidettävyys

1. 
Uudelleenkäytettävyys

purettavuus, siirrettävyys

Rakennustieto: 
Joustavan rakennuksen 

arviointi -toimikunta

Rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutoksen 

edellytykset –hanke
(käynnistymässä)
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Rakennuksen elinkaariominaisuuksien jäsennys

Uudelleenkäytettävyys Joustavuus Säilyvyys

Uudelleen-
käytettävyys 

komponentteina
Siirrettävyys Monikäyttöisyys Muunneltavuus Tekninen 

kestävyys
Kunnossa-
pidettävyys
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos! 

Harri Hakaste
harri.hakaste@gov.fi
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