Kiertotalouden potentiaali
rakentamisessa Lounais-Suomessa
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Selvityksen toteuttaminen
Selvitys kuvaa kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais -Suomen alueella. Lisäksi työ esittelee
esimerkkitapauksiin pohjautuen alueelle mahdollisimman hyvin skaalautuvia ratkaisuja.

Kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia arvioitiin tarkastelemalla
Lounais-Suomen alueellista rakennetta ja väestöä, olemassa olevaa
rakennuskantaa sekä rakentamisen volyymeja. Tämän tarkastelun pohjalta
syntyi käsitys siitä, minkälaisia tarpeita alueen rakennettuun ympäristöön
kohdistuu tulevaisuudessa.
Työn toisessa vaiheessa kartoitettiin kiertotalouden mukaisen rakentamisen
case-esimerkkejä, jotka mahdollisimman hyvin soveltuvat alueen tarpeisiin.
Case-esimerkkien soveltamisen lisäksi arvioitiin ratkaisujen vaikuttavuutta.
Selvityksessä kartoitettiin paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä rakentamisen
kiertotalousesimerkkejä ja se pohjautui julkiseen aineistoon.
Kiertotalouden potentiaalin arvioimisessa hyödynnettiin Ellen MacArthur
Foundationin ReSOLVE–viitekehystä (Ellen MacArthur Foundation 2015) ja
SWOT-analyysiä Lounais-Suomen rakentamisen kiertotalouden potentiaalin
analysoimiseksi.
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2. Lounais-Suomen erityispiirteet
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Alueellinen rakenne

Isot taajamat
Pienemmät
asutuskeskittymät

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asutus on keskittynyt
maakuntakeskuksina toimivien Turun ja Porin ympärille sekä
muutamiin muihin isoihin taajamiin (oheisessa kartassa sinisellä).
Turun ja Porin sekä Rauman keskustaajamien ympärillä voidaan
havaita myös pienempiä asutuskeskittymiä (kartassa violetilla), mutta
muutoin alueiden taajamarakenne on hajanaisempi. Lounais -Suomen
alueesta merkittävä osa onkin haja-asutusaluetta (kartassa
keltaisella), jota luonnehtivat laajat peltoaukeat, saaristomaisemat ja
rannikkoseutu.
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen
vaihemaakuntakaavan strateginen tavoite on suunnata taajamien
kasvu nykyisille maakuntakaavan aktiivisen maankäytön alueille sekä
keskeisille, erityisesti vetovoimaisuustekijöiltään kehitettäville
alueille. Satakunnan maakuntakaavassa korostetaan alue - ja
yhdyskuntarakenteesta nousevia, vetovoimaa ja sisäistä dynamiikkaa
luovia tekijöitä. Tällaisia ovat merenrantakaupunkien,
Kokemäenjokilaakson ja Rauma-Eura-Huittinen – alueiden
muodostamat nauhamaiset kehittämisvyöhykkeet sekä Pohjois Satakunnan säteittäin kasvava kehittämisalue.

6

2020-11-27 |AFRY FINLAND OY

Haja-asutusalueet

Väestöennuste 2019-2040 (Lounais-Suomi)
-10000
Turku
Kaarina
Lieto
Naantali
Rusko
Kustavi
Paimio
Taivassalo
Laitila
Vehmaa
Marttila
Väestön ikääntyminen, syntyvyyden nopea lasku ja väestön
Aura
keskittyminen suuriin kaupunkeihin ovat koko Suomea koskevia
Oripää
megatrendejä ja ne näkyvät myös Lounais-Suomen alueella
Sauvo
Koski
Tl
vaikuttaen merkittävästi myös rakennuskantaan ja sen
Karvia
muutostarpeisiin.
Honkajoki
Siikainen
Pyhäranta
Vastikään valmistuneen väestöselvityksen (Aro et al. 2020)
Jämijärvi
mukaan aikavälillä 2019-2040 Varsinais-Suomen väestönkasvu on
Eurajoki
noin yhden prosentin luokkaa samaan aikaan kun Satakunnan
Merikarvia
Nousiainen
väkiluvun ennustetaan pienevän jopa 12 prosenttia eli noin 26 000
Pomarkku
hengellä.
Mynämäki
Uusikaupunki
Kemiönsaari
Tarkemmassa tarkastelussa huomataan, että Varsinais-Suomen
Masku
kasvun takana on ennen kaikkea Turun seudun väestönkehitys
Pöytyä
(+21 400). Ennusteen toteutuessa Porin seutukunta kokee
Nakkila
Somero
puolestaan Satakunnan suurimman muutoksen sen väestön
Harjavalta
vähentyessä jopa 16 000 henkilöllä.
Kokemäki
Säkylä
Raisio
Ikäryhmittäin tarkasteltuna 1-14 vuotiaiden määrä vähenee
Huittinen
kaikissa kunnissa vuoteen 2040 mennessä. 15-64 vuotiaiden
Parainen
määrä kasvaa ainoastaan Turussa ja Kaarinassa. Huomattavaa on
Kankaanpää
Ulvila
65-vuotiaiden tai sitä vanhempien ikäluokkien väestömäärän
Eura
kasvu lähes kaikissa Lounais-Suomen kunnissa vuoteen 2040.
Loimaa
Rauma
Salo
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Väestönkehitys
Lounais-Suomessa
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Kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenne
Lounais-Suomen kaupunkiseuduilla (Turku, Salo, Rauma, Pori)
tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja
täydentäminen. Turun kaupunkiseudun MALsopimuksen (maankäyttö, liikenne ja asuminen) yhtenä
tavoitteellisena kokonaisuutena on monipuolinen
asuntotuotanto. Asuntotuotannossa otetaan huomioon olemassa
oleva ja tuleva tarve kuten muuttoliike mukaan
lukien maahanmuutto, väestön ikääntyminen, yksinasuvien
määrän lisääntyminen, asunnottomuus, kuntien
elinkeinostrategiat sekä ilmasto- ja elinkeinopolitiikan
näkökohdat. (Lounaistieto 2020)
Vaikka asutus Lounais-Suomessa keskittyy taajama-alueille,
haasteena on ollut taajamarakenteen laajeneminen reunaalueiltaan. Väestön ikärakenteen muutos ja asuntokuntien koon
pieneneminen luo muutospaineita:
─ Perheasuntojen kysyntä etenkin pienissä taajamissa
laskee
─ Senioriasumisen kysyntä kasvaa, mahdollistaa
taajamakeskusten kehittämistä
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Elinkeinorakenteen muutoksiin varautuminen on
haasteellista. Teollisuus- ja toimitila-alueita voi vapautua muuhun
käyttöön. Mikäli ne sijaitsevat yhdyskuntarakenteen ja
palveluverkon kannalta edullisesti, voidaan alueiden
käyttötarkoitusta muuttaa. Teollisuusalueiden osalta on otettava
huomioon myös ympäristön mahdollinen pilaantuneisuus ja
kunnostuskustannukset.
Ennustettu ikärakenteen muutos sekä pienistä taajamista
tapahtuva poismuutto johtaa julkisten toimitilojen vajaakäyttöön
tai tyhjiin tiloihin. Tyhjiä toimitiloja ovat yksityisen sektorin
lisäksi:
─ Valtion omistamat kiinteistöt (Senaatti)
─ Kuntien omistamat hallinto- ja palvelurakennukset (esim.
virastot, terveyskeskukset, sairaalat, koulut, päiväkodit)
Yksityisten tyhjien toimitilojen suunnitelmallisen uusiokäytön
haasteena on käytettävissä olevan tiedon hajanaisuus ja
saatavuus. Julkisen sektorin toimitilojen osalta mahdollisuudet
ovat paremmat. Kaavoitusprosesseihin tulisi kytkeä tarkastelu
käytettävissä olevista tyhjistä/ tyhjenevistä toimitiloista ja tutkia
niiden hyötykäyttömahdollisuudet.

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS-SUOMESSA

Lounais-Suomen
Rakennuskanta

— Lounais-Suomen rakennuskanta käyttötarkoituksen mukaan:
• >30% kerrosalasta on erillisiä pientaloja
• 18 % kerrosalasta on asuinkerrostalokäytössä
• 13 % kerrosalasta teollisuusrakennusten käytössä.
— Lounais-Suomen asuinkerrostalojen sijoittuminen kerrosalan
perusteella:
• 42 % Turussa
• 13 % Porissa
• 7 % Raumalla ja Salossa
• 4% Raisiossa
• 3 % Kaarinassa ja Naantalissa
• 2% Uudessakaupungissa ja Loimaalla
• Muissa kunnissa asuinkerrostalojen määrät ovat tätä
pienempiä.
— Pientalojen määrät jakaantuvat tasaisemmin eri kuntien välille.
— Uudisrakentaminen Lounais-Suomessa:
• n. 70% Kerrostaloasuntoja koko uudisrakentamisen
asuntotuotannosta
• n. 20% omakotitaloja
• loput 10% rivitaloja tai muita asuinrakennuksia
(Rakennusteollisuus 2019).
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Rakennusten kerrosala (m2) käyttötarkoituksittain
Lounais-Suomessa (Tilastokeskus 2019)
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Lounais-Suomen
rakennuskanta
— Lounais-Suomen asuinkerrostaloista (n. 6600 kpl, joista yli 70%
Varsinais-Suomessa) lukumäärien perusteella:
• n. 40% on valmistunut 1970-80 –luvuilla,
• n. 10% valmistunut 1990-luvulla
• n. 16% valmistunut 2000 tai sen jälkeen
— Rivitaloista (n. 11 000 kpl) n. 50% on valmistunut 1970-80 –
luvuilla ja 33% 1990-luvulla
— Opetusrakennukset (n. 1200 kpl) ovat valmistuneet pääasiassa
1940-1980-luvuilla.
— Hoitorakennusten (n. 1300 kpl) osalta valmistumisvuoden
mukaisessa tarkastelussa painottuu 1980-luku ja 2010-luku.
— Toimistorakennusten (n. 1500 kpl) valmistumisvuoden mukainen
tarkastelu on tasaisempi. Eniten toimistorakennuksia on 1980luvulta (21 %).
— Teollisuusrakennuksista (n. 7300 kpl) suurin osa on valmistunut
1970-2010-luvuilla.
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Lähde: Tilastokeskus (2019) Rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan

Varsinais-Suomen rakentamisen tilastotietoja:

Ennuste

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS-SUOMESSA

Rakentamisen ja
purkamisen volyymit
Ennen koronapandemiaa rakentamisen volyymien on arvioitu
lupakehityksen perusteella hidastuvan Varsinais-Suomessa
muun Suomen tapaan (Rakennusteollisuus 2019). EK:n
heinäkuussa 2020 julkistetun suhdannebarometrin mukaan
rakentamisen suhdannetilanne on heikentynyt ja ala olisi
tällä hetkellä selvässä laskusuhdanteessa (EK 2020).

Ennuste

Rakennusjätteen määrä koko Lounais-Suomessa oli vuonna
2016 noin 1,5 milj.t /a, mikä vastaa noin 10% osuutta
koko Suomen rakennusjätteen määrästä. Tämä määrä kuvaa
sekä uudisrakentamisesta että purkamisesta syntyviä
jätemääriä. (CircWaste 2020)

(Rakennusteollisuus 2019)
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3. Kiertotalous rakentamisessa
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Rakentamisen
päästövähennyspotentiaali
Suomen koko rakennetun ympäristön vuosittainen hiilijalanjälki on
noin 17 000 kt CO2. Luvussa on mukana uudis- ja
korjausrakentamisen, purkamisen sekä olemassa olevien
rakennusten käytön ja ylläpidon päästöt. (Rakennusteollisuus 2020c)
Suurimmaksi päästölähteeksi on tunnistettu rakennusten
käytönaikainen energiankulutus, joka muodostaa 75% Suomen koko
rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä.
Rakennusmateriaalit tuottavat 12,5%, ja loput päästöt mm.
työmaatoiminnoista ja kuljetuksista. (Rakennusteollisuus 2020c)
Rakentaminen on kaivosteollisuuden jälkeen maailman materiaali- ja
energiaintensiivisimpiä aloja. Suomessa talonrakentaminen kuluttaa
noin 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita ja
tuottaa noin 2 miljoonaa tonnia1 jätettä vuodessa. Lisäksi
rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa
kulutettavasta energiasta. (Rakennusteollisuus 2020a&b.)
Viereisessä kuvassa on havainnollistettu päästövähennyspotentiaalia
rakentamiseen liittyen, sen mukaan suunnittelulla ja
rakentamisvaiheella on suurin vaikuttavuus päästöihin.
Vertailun vuoksi kotitaloudet ja palvelut tuottivat samana vuonna (v. 2016) noin 3
miljoonaa tonnia jätettä.
1
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Päästövähennyspotentiaali rakentamisen eri vaiheissa
Muokattu lähteestä: World Green Building Council (2019)
Bringing embodied carbon upfront
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Kiertotalouden
huomioiminen
kokonaisvaltaisesti
Rakennetussa ympäristössä kiertotalous tarkoittaa alalla
sisäistettyä toimintamallia ja sitä tukevaa politiikkaa, jotka
yhdessä vievät kohti kestävästi rakennettua ympäristöä.
Rakennetulla ympäristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli
materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoimisessa ja
resurssien palauttajana ja uudistajana. (GBCF, Green Building
Council Finland 2018a)
Rakennetun ympäristön näkökulmasta parhaiten kiertotaloutta
voi edistää hyödyntämällä entistä tehokkaammin olemassa
olevaa rakennus- ja infrastruktuurikantaa. Kun rakennetaan
uutta, muuntojoustavuuden huomioiminen, helppo korjattavuus ja
purettavuus rakennuksen koko elinkaaren aikana ja
kierrätysmateriaalien käyttö, ovat keinoja viedä eteenpäin
kiertotalouden periaatteita. Elinkaaren lopussa purkumateriaalin
lajittelua ja hyötykäytön mahdollisuuksia tulee parantaa. (Rakli
2020)
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(GBCF 2018a)
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Kiertotalous rakentamisessa
Materiaali- ja energiaintensiivisenä alana rakentamisen rooli on
korostunut ja tarve kiertotalouden mukaisille ratkaisuille on suuri.

Kiertotalouden mukaisia toimenpiteitä voidaan yleisesti hahmotella
kolmen periaatteen kautta, jotka tiivistyvät sanoihin vähennä, käytä
uudelleen ja kierrätä (Reduce, Reuse, Recycle). Nämä periaatteet
soveltuvat myös rakentamiseen, mutta on hyvä huomata, että ne
voivat ilmetä monella eri tavalla. Vähentämistä on paitsi
materiaalien kulutuksen vähentäminen esimerkiksi rakenteita
keventämällä tai ylimääräisiä pinnoitteita välttämällä myös
rakentamisesta pidättäytyminen esimerkiksi hyödyntämällä
olemassa olevia rakennuksia mahdollisimman laajamittaisesti
purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan.

Kiertotalouden mukaisen rakentamisen tavoitteena on vähentää
rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen määrää, pienentää
ympäristölle koituvia haittoja ja madaltaa rakennusten
elinkaarenaikaisia kustannuksia. Päästövähennyspotentiaalia
rakentamisessa on etenkin materiaalien elinkaaren aikaisten
päästöjen vähentämisessä (kierrätys- ja uusiomateriaalien parempi
hyödyntäminen) sekä vähähiilisten materiaalien ja toimintatapojen
valinta.
Rakennusalaan liittyvää kiertotalouden potentiaalia olisi hyvä
tarkastella koko rakentamiseen liittyvän elinkaaren ajalta alkaen
kaavoituksesta ja aluesuunnittelusta ja päättyen lopulta purku ja uusiokäyttövaiheeseen.

Seuraavilla sivuilla on avattu rakentamisen kiertotalouden
potentiaalia vaiheittain.

KAAVOITUS JA
ALUESUUNNITTELU
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TONTINLUOVUTUS

TILAAMINEN JA
KILPAILUTUS

SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN

KÄYTTÖ JA HUOLTO

PURKU JA
UUSIOKÄYTTÖ

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS -SUOMEN ALUEELLA

4. Case -esimerkit

29

2020-11-27 |AFRY FINLAND OY

Kiertotalouden elementit case- kohteissa
Case 1:
Brummenin
kunnantalo

Case 2:
As Oy
Kuulaharjat

Case 3:
Kiinteistö Oy
Kummatti

Uudistaminen
muuntojoustavaksi suunnittelemalla

Korjausrakentaminen
uusin
tekniikoin

Uudistaminen,
uudelleenkäyttö ja
kierrätys

Olemassa olevan säilyttäminen

x

Rakennusmateriaalien määrän
vähentäminen

x

x

Uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen

Case 5:
UpCycle
Studio

Uudisrakennus
puusta

Uudisrakennus
hyödyntäen
kierrätysmateriaaleja

x
x

Kierrätysmateriaalien käyttäminen

Case 4:
Lapinmäen
päiväkoti

Korjattavaksi suunnittelu

x

x

x

Muuntojoustavaksi suunnittelu

x

Rakennuksen
elinkaaren
pidentäminen

Uudelleen
käytettäväksi
ja
kierrätettäväks
i suunniteltu

x

x
x

x

x
x

x

x

Uudelleenkäyttösuunnitelman laatiminen
Materiaalipassin kokoaminen
Energiatehokkuuden parantaminen
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x

x

x

Purettavaksi suunnittelu

Case 7:
Kierrätettävä
tehdas

x

x
x

Case 6:
Saarioisten
tehdas

x
x
x

x

x

x

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS -SUOMEN ALUEELLA

5. Rakentamisen
kiertotalouden potentiaali
Lounais-Suomessa

31

2020-11-27 | AFRY FINLAND OY

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS-SUOMESSA

VAHVUUDET
• Skaalautuvat ratkaisut rakentamisessa, hyödynnetään jo
olemassa olevaa tietotaitoa
• Kaavoituksella mahdollistetaan alueiden monikäyttöisyyttä
• Erilaisten/ kestävien hankintamallien hyödyntäminen
• Hiilineutraaliustavoitteet tukevat rakentamisen kiertotalouden
mahdollisuuksia
• Kiertotaloustavoitteiden tuominen osaksi
rakennus- ja purkuhankkeita (mm.
purkukatselmuksen yhteydessä)

MAHDOLLISUUDET

• Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuus
• Resursointi
• Taloudellisia haasteita kiertotaloustavoitteiden
kustannusvaikutuksista
• Käytettävissä olevan datan hajanaisuus ja
saatavuus

SWOT

• Energiatehokkuuden parantaminen
peruskorjauksen yhteydessä
• Rakennusten muunneltavuus ja yhteiskäytön mahdollisuudet

UHAT/HAASTEET
• Erilaistuva yhdyskuntarakenne - Ratkaisuja
tarvitaan myös hiljeneville hajaasutusalueille

• Rakennusten elinkaaren pidentäminen korjausrakentamisella

• Väestörakenteen muutokset

• Vanhenevan rakennuskannan uudiskorjaus

• Kiertotalouden mukaisen hankintaosaamisen puuttuminen

• Linjasaneerauksiin uusia keinoja (vrt. 70-80-luvun kerrostalot)
• Alueelliset materiaaliselvitykset (esim. CircVol
maamassaselvitys) ja valtakunnallinen materiaalitori
hyödynnettävissä
• Uudet tekniikat (vrt. Pilaster, 3D-tulostus)
• Luodaan paikallisia kiertotalouden esimerkkikohteita
32

HEIKKOUDET
• Uusiomateriaalien ja kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö voi olla
haastavaa (esim. ominaisuuksista vaikea saada tietoa)
• Kierrätysmateriaalien sosiaalinen hyväksyttävyys – NIMBY-ilmiö

2020-11-27 |
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• Lainsäädännön rajoitteet
• Yritysten valmius aloittaa kiertotalousratkaisuja ja toisaalta
asukkaiden mielikuvat
• Neitseellisen materiaalin käyttö on tällä hetkellä edullisempaa
ja helpompaa kuin kierrätysmateriaalin

KIERTOTALOUDEN POTENTIAALI RAKENTAMISESSA LOUNAIS-SUOMESSA

Nostoja
jatkoselvitystarpeista
—

Lounais-Suomen rakennuskannan tilastoiminen
ja uudis-/korjausrakentamistarpeen arviointi

—

Tiloille määritellään käyttötavoitetaso.
Jatkuvan parantamisen menetelmällä
parannetaan tavoitteita (mittaus, seuranta,
uusi tavoite).

—

Lisätään vuoropuhelua rakennusalan
toimijoiden välillä (ml. julkinen ohjaus)

—

Tyhjenevien tilojen ennakointi (erit. julkiset
rakennukset) ja varautuminen
käyttötarkoituksen muuttamiseen. Kuvataan
euromääräisesti, mitä tilojen pitäminen
tyhjillään maksaa.

—

Määritellään rakennus- ja purkuhankkeille
velvoittava/vapaaehtoinen lista julkisesti
jaettavasta materiaalitiedosta
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Visio: Kiertotalouden mukaisen
rakennetun ympäristön hiilikädenjälki
on –jalanjälkeä suurempi, rakennettu
ympäristö puhdistaa ilmaa ja vettä
sekä tuottaa energiaa.
(GBCF mukaillen)

CONTACTS
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development and Bioeconomy business
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Turku Office, Finland
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Sustainable development, impact assesments
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Sustainability criteria for biofuels
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