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Suunnitelmapainotteisen diplomityöni ai-

heena on Paviljonki Mustasaaren kunnan kes-

kustaan. Työn tavoitteena on laatia paviljon-

gista luonnossuunnitelma, jossa noin puolet 

rakennusmateriaaleista ovat kierrätettyjä materi-

aaleja. Diplomityö on toteutettu toimeksiantona 

Mustasaaren kunnalle. Mustasaari toivoo pavil-

jongin olevan arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, 

kutsuva ja näyttävä. Kunnan pyrkimyksenä on 

rikkoa ennakkoluulot kierrätys- ja uusiomateri-

aaleista, ja sitä kautta vaikuttaa ihmisten asentei-

siin kierrätystä kohtaan kiertotaloutta edistäen.

Työni koostuu viidestä osasta: johdannosta, kier-

totalous ja rakennusmateriaalien kierto -teoria-

osuuksista, referenssinalyysistä ja itse suunnitel-

masta. Kiertotalouden osassa käyn läpi syitä, miksi 

nykyinen lineaarinen talousmallimme ei enää pal-

vele meitä, ja miksi meidän on siirryttävä kierto-

talousmalliin. Lisäksi puhun kiertotaloudesta ra-

kennetussa ympäristössä. Rakennusmateriaalien 

kierron osiossa käyn läpi, miksi purkumateriaaleja 

kannattaa kierrättää ja miten niiden kelpoisuuden 

voidaan varmistaa. Lisäksi pohdin purkumateriaa-

lien hyödyntämisen laatua sekä mahdollisia esteitä.

Koska luonnossuunnitelman arkkitehtuurin 

tavoite on rikkoa ennakkoluulot materiaalien 

uudelleenkäytöstä, tutkin Referenssien ana-

lyysin -osiossa arkkitehtonisesti onnistuneita 

kiertotalousperiaatteen mukaisia rakennuk-

sia. Suunnitelmaosio koostuu suunnittelupro-

sessista,  käytettyjen kierrätysmateriaalien ku-

vailusta ja luonnossuunnitelmani esittelystä. 
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My master’s thesis is a design oriented work about 

a pavilion in the center of Korsholm municipality. 

�e aim of this work is to present a proposal for the 

pavilion in which about half of the building mate-

rials are recycled. �is thesis was commissioned by 

the Korsholm municipality. Korsholm hopes for 

the pavilion to be architecturally impressive and in-

viting. �e municipality aims to break down preju-

dices about reused and recycled materials, and the-

reby in�uence people’s attitudes towards recycling 

and at the same time promote a circular economy.

My thesis consists of �ve parts: Introduction, Cir-

cular Economy, Circulation of Building Materials, 

Reference Analysis and Design. In the Circular 

Economy section I will go through the reasons 

why our current linear economic model no lon-

ger serves us and why we need the transition to 

a circular econoy. Additionally, I will talk about 

circular economy in context of the built environ-

ment. In the section on the Circulation of Buil-

ding Materials, I will go through the reasons why 

it is worth recycling and reusing demolition waste, 

and how to ensure its suitability for further use 

as a material. Moreover, I will discuss the quality 

and limitations of the utilization of such materials.

Since the goal of the design project is to break 

the prejudices about the reuse of materials, I 

examine aesthetically pleasing buildings that 

follow the circular economy principles in the 

Reference Analysis section. �e Design sec-

tion consists of the design process, a descripti-

on of the recycled and reused materials in the 

project, and a presentation of the �nal design.
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Jos luonnonvarojen käyttäminen jatkuu entiseen 
tapaan maailmassa kulutetaan kolmen maapal-
lon edestä  vuoteen 2050 mennessä. Tällainen 
luonnonvarojen hyödyntäminen ja jalostami-
nen aiheuttaa puolet kaikista kasvihuonekaasu-
päästöistä, sekä yli 90 prosenttia biodiversitee-
tin köyhtymisestä. Seurauksena tästä Euroopan 
Unioni aikoo siirtyä täysin kiertoon perustuvaan 
talouteen vuoteen 2050 mennessä.1 Rakennus-
materiaalien kierrätys on siis ajankohtainen aihe. 

Tänä päivänä Suomessa syntyy hurja määrä pur-
kujätettä johtuen 1960-80 -luvun rakennuskan-
nan korjausbuumista. Kotimaassamme purku-

1 Euroopan komissio, 2020

Kierrätys: Jäte kierrätetään tuotteeksi, 
materiaaliksi tai aineeksi alkuperäiseen tai uuteen 
tarkoitukseen. 

Kiertotalous: Talousmalli, jossa käyttötarkoituk-
sesta poistetun tuotteet palautetaan takaisin tuo-
tekiertoon.

Purkumateriaalit:  Kaikki purkamisessa syntyvät 
materiaalit ja rakennusosat.

Uudelleenkäyttö: Alkuperäisestä käyttötar-
koituksesta poistetun tuotteen hyödyntä-
minen samassa tai eri käyttötarkoituksessa, 
joko sellaisenaan tai puhdistettuna, korjattu-
na tai ilman laajaa esikäsittelyä muokattuna. 

Uusiokäyttö: Alkuperäisestä käyttötarkoituksesta 
poistetun tuotteen hyödyntäminen toisen tuot-
teen valmistuksessa materiaalina tai aineksena.

jätteestä hyödynnetään noin 50 prosenttia ja 
sekin lähes kokonaan energiana.2 Tämä määrä 
tai hyödyntämisen tapa ei kuitenkaan ole riittä-
vä. EU:n jätedirektiivi asetti 70 prosentin jätteen 
hyödyntämistavoitteen vuodelle 2020 ja se kos-
kee myös jätteen hyödyntämistä materiaalina.3

Kiertotalousmallin toteutumiseen Suomessa 
vaikuttavat vahvasti jätteen hyödyntämistä ra-
joittava lainsäädäntö sekä ihmisten asenteet kier-
rätystä kohtaan. Tämän havainnon teki myös 
Mustasaaren kunta, joten he ottivat yhteyttä Ou-
lun Yliopistoon etsien tekijää, joka laatisi luon-

2 Tilastokeskus, 2019

3 Euroopan parlamentti, 2008

1. JOHDANTOKÄSITTEET

nossuunnitelman paviljongista kunnan keskus-
taan Sepänkylään. Paviljongin materiaaleista noin 
puolet on oltava kierrätettyjä materiaaleja. Kunta 
toivoo paviljongin olevan arkkitehtuuriltaan kor-
keatasoinen, kutsuva ja näyttävä. Tavoitteena on 
siis rikkoa ennakkoluulot kierrätys- ja uusiomate-
riaaleista, ja sitä kautta vaikuttaa ihmisten asentei-
siin kierrätystä kohtaan edistäen kiertotaloutta.
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2. KIERTOTALOUS

2.1 Kiertotalouden määritelmä

EU:n määritelmässä kiertotaloudesta korostuvat 
tavoitteet tuotteiden, materiaalien ja resurssi-
en mahdollisimman pitkästä säilymisestä, näi-
den palautumisesta tuotekiertoon elinkaaren 
päättyessä ja jätteen määrän vähentämisestä.1

1 Eurostat, 2020

2.2 Kiertotalous ja kestävyysajattelu

Nykyinen talousmallimme perustuu ajatukseen, 
että luonnonvarat ovat ehtymättömät. Tätä mal-
lia sanotaan lineaariseksi malliksi. Lineaarises-
sa mallissa tuotteita valmistetaan neitseellisistä 
raaka-aineista ja elinkaarensa lopussa ne pääty-
vät jätteiksi. Tämä ylikulutukseen perustuva ta-
lousmalli ei huomioi liiallista luonnonvarojen 
käyttöä tai siitä johtuvia haitallisia päästöjä.2

Nykyisen toimintamallin jatkamisella materi-
aalisten luonnonvarojen käytön ennustetaan 
kasvavan noin 90 miljardista tonnista 190 mil-
jardiin tonniin vuoteen 2060 mennessä, mistä 

2 Huttunen, 2021, s.8

seuraisi hiilidioksidipäästöjen valtava kasvu.3

Ilmastonmuutos on lineaarisen talousmallin 
seuraus. Ilmaston muuttuminen on jo muo-
kannut dramaattisesti ihmisen ja muiden lajien 
elinoloja. Vuosi 2020 oli koko mittaushisto-
rian lämpimin.4 Siirtyminen kiertotalouteen 
auttaisi ilmastonmuutoksen, luonnovarojen 
tuhlauksen ja luontokadon hillitsemisessä. Kier-
totalous tarjoaa toimintamallin, jossa tuotanto ja 
kulutus pysyvät maapallon kantokyvyn rajoissa.5

3 International Resource Panel, 2019

4 Huttunen, 2021, s.8

5 Valtioneuvosto 2021, s.26
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Kuva 2. Kiertotalousmalli muodostaa kierron materiaaleille. 
Kuvalähde: Euroopan Parlamentti , ei pvm.

Kuva 1. Lineaarinen malli rakentamsiessa. 
Kuvalähde: Sitra, 2015.
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2.3 Kiertotalous rakennetussa 
ympäristössä

Rakennettu ympäristö ja rakentaminen aiheut-
tavat yhdessä noin kolmasosan ilmastopäästöistä 
ja kuluttavat puolet maapallon luonnonvarois-
ta.6  Euroopan Unionissa vuoden 2018 jätteistä 
35,9 prosenttia syntyi pelkästään rakentamisesta.7

Rakentamisen merkittävä osuus eko-
logisesta kriisistä, minkä keskel-
lä elämme tällä hetkellä, on siis kiistaton. 

6                EU, 2021

7 Eurostat, 2021

Green Building Council Finland määrittelee kier-
totaloutta rakennetussa ympäristössä sisäistetyl-
lä toimintamallilla ja sitä tukevalla politiikalla, 
jotka yhdessä vievät kohti kestävästi rakennettua 
ympäristöä. GBC:n mukaan rakennetulla ym-
päristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli 
materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoi-
misessa ja resurssien palauttajana ja uudistajana.8

GBC määrittelee myös rakennetun ympäris-
tön kiertotalouden mallin lähestymistapo-
ja, mihin sisältyy käyttäjän muuttuvien tar-
peiden palvelu, uusiin käyttötarkoituksiin 
taipuminen ja jakamistaloudessa toimiminen. 

8 Green Builiding Council Finland, 2018

Rakennetun ympäristön kiertotalouden mallissa 
hyödynnetään vanhoja ympäristöjä pidentämällä 
niiden käyttöikää. Tässä talousmallissa rakennet-
tu ympäristö on osa energiajärjestelmää ja ener-
giantuotantoa. GBC:n mukaan kiertotaloudessa 
materiaaleille ja tuotteille etsitään uusia käyttö-
mahdollisuuksia niiden tultua tarpeettomiksi, 
jotta tuotteisiin ja materiaaleihin sitoutunut ra-
hallinen arvo ja käyttöarvo säilyvät kiertokulussa.9

Vaikka vähähiilisyys ja energiantuotan-
to ovat tärkeä osa kiertotalousajattelua, täs-
sä työssä keskitytään kuitenkin tilaajan toi-
veesta rakennusmateriaalien kiertoon.

9 GBCF, 2018
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Kuva 3. Resurssitehokkaan rakentamisen hierarkia. 
Kuvalähde: Häkkinen, T. ja Kuittinen, M ., 2020.



16 17

3.2 Kelpoisuuden Varmistaminen

Purkamisessa syntyvien materiaalien hyödyntämi-
nen tulee aloittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. 
Materiaalien hyödyntämisen suunnittelu aloite-
taan purkukartoituksesta. Purkukartoituksessa 
tunnistetaan rakennusosien ja materiaalien kier-
rätys- ja hyödyntämiskelpoisuus, sekä selvitetään 
haitallisia aineita sisältävät materiaalit. Käyttökel-
poisuuden varmistamiseksi purkujätteiksi pääty-
vien materiaalien erilliskeräys tulee tehdä pääsään-
töisesti jo purkukohteessa. Eri materiaalien yhteen 
jätelavaan päätyminen estää niiden hyödyntämistä 
tai aiheuttaa jatkokäsittelytarpeita. Rakennusjät-
teen sekoittumisen tulisi purkuprosesissa estää. 

Usein purkutuotteelle ei löydy purkuaikatau-
lussa uutta käyttöä. Hyödyntämisen esteenä 
on, että tietoa syntyvistä purkumateriaaleista 
ei ole tai se tulee liian myöhään. Aikataulu vai-

kuttaa materiaalien laatuun. Mitä pidempään 
materiaali on käyttämättömänä, sitä huonompi 
sen hyödynnettävyys on. Purkumateriaalien pa-
ras säilytystapa on niiden alkuperäinen sijainti 
purettavassa rakennuksessa. Välivarastoinnissa 
muiden materiaalien seassa tai huonoissa olosuh-
teissa hyödynnettävyyden potentiaali vähenee.6 

Uusia rakennustuotteita usein CE-merkintään, 
minkä avulla varmistetaan tuotteen ja tuo-
tannon laadun,  sekä sen vapaan liikkuvuuden 
EU:n markkinoilla. Käytetyt rakennustuotteet 
eivät kuulu tähän tuotestandardiin, joten  ne 
eivät voi saada CE-merkintää. Kelpoisuus voi-
daan kuitenkin osoittaa rakennuspaikkakoh-
taisella kelpoisuuden osoittamismenettelyllä, 
jolloin todetaan tuotteen täyttävän maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset.6

6 Lehtonen, 2021, s. 124-127

3.3 Jätelaki

Jätelain tarkoitus on ehkäistä jätteistä ja jäte-
huollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle 
ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja 
haitallisuutta.7 Vaikka lain aikomus on hyvä, se 
ei ihan vielä tue uutta kiertoajattelua. Jätelain an-
siosta on usein epäselvää, milloin purettu raken-
nusosa tai -materiaali tulkitaan jätteeksi ja milloin 
se voidaan käyttää uudelleen käytettynä tuottee-
na. Jätelain mukaan yli kolme vuotta varastoitu 
purkumateriaali tai rakennusosa voidaan tulkita 
jätteeksi. Kun purkumateriaali on muuttunut jät-
teeksi, sitä ei voida käsitellä ilman ympäristölupaa, 
vaikka se olisikin valmisteltu uudelleenkäyttöön.8

7 Jätelaki §1

8 Lehtonen 2021, s.128-129

3. RAKENNUSMATERIAALIEN KIERTO

3.1 Purkumateriaalit

Purkumateriaalien määrä tulee pysymään suure-
na ainakin tämän vuosikymmenen ajan johtuen 
1960-80 -luvun rakennuskannan korjausbuu-
mista. Todennäköisesti myös purkava lisäraken-
taminen ja täydennysrakentaminen yleistyvät. 
Tätä edistää asunto-osakeyhtiölain muutos, joka 
helpottaa entistä enemmän purkavaa uudisra-
kentamista. Lisäksi kasvavien alueiden tiivistä-
mistavoitteet ja väestöltään kutistuvien aluei-
den rakennuskannan käyttöasteen lasku lisäävät 
purkutarvetta. Rakennusten sisäilman laatuun 
liittyvät ongelmat ongelmat ovat myös lisään-
neet purkamista. Purkumateriaaleja tulee syn-

tymään merkittäviä määriä tulevaisuudessakin.1

Suomessa purkujätteen hyödyntämisasteen ar-
vioidaan olevan non 54 prosenttia vuonna 
2018 ja 48 prosenttia vuonna 2019, toistaiseksi 
sitä hyödynnetään lähes kokonaan energiana2. 
EU:n jätedirektiivissä vuodelle 2020 on asetet-
tu 70 prosentin hyödyntämistavoite ja se kos-
kee myös jätteen hyödyntämistä materiaalina.3

Määrän lisäksi myös purkumateriaalin hyödyn-

1 Hakaste, 2021, s.112

2 Tilastokeskus, 2019-2020

3 EU, 2020

tämisen laatu on otettava huomioon, koska sillä 
on oleellinen merkitys kiertotalouden kannalta.  
Esimerkkinä tästä voidaan käyttää purkubetonia, 
jota hyödynnetään murskeena infran ja raken-
nusten pohjarakenteissa. Purkubetonin parempi 
vaihtoehto olisi sen hyödyntäminen betonie-
lementteina tai uuden betonin raaka-aineena, 
mikä korvaisi neitseellisten raaka-aineiden 
määrää ja vähentäisi materiaalien tuotannos-
ta syntyneitä päästöjä.4 Tämä on oleellista, sil-
lä tällä hetkellä rakennettavan talon elinkaaren 
aikaisista hiilidioksidipäästöistä jo lähes puolet 
syntyy nimenomaan materiaalien valmistuksessa.5

4 Hakaste, 2021, s.113-114

5 Röck ym., 2020
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Jätteeksi päätyneen materiaalin muuttaminen 
takaisin käyttökelpoiseksi tuotteeksi on Suo-
messa toistaiseksi työläs prosessi.  Jätelaissa 
määritetään, milloin jäte lakkaa olemasta jäte, 
mutta tämän prosessin menettely vaatii vielä hi-
omista. Menettelyyn tarvitaan viranomainen 
arvioimaan, onko materiaalilla enää jäteluonnet-
ta, mikä tehdään ympäristölupamenettelynä.9

Tätä työtä kirjoittaessa on samaan aikaan vireillä 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, minkä yh-
tenä tarkoituksena on edistää kiertotaloutta sekä 
materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.10

9 Lehtonen 2021, s.128-129

10 Ympäristöministeriö, ei pvm.

3.4 Jätehierarkia

Jätedirektiivi ohjaa seuraamaan rakennus- ja 
purkujätteen hyödyntämisastetta, eli hyödyn-
tämisen määrää. Kiertotalouden kannalta on 
kuitenkin yhtä oleellista seurata myös purku-
materiaalin uudelleenkäyttöä ja  jätteen syn-
nyn ehkäisyä, eli hyödyntämisen laatua.11

Hyödyntämisen laadun saa selville tarkastele-
malla jätehierarkiaa. Jätehierarkian etusijainen 
hyödyntämistapa on uudelleenkäyttö ja jät-
teen synnyn ehkäisy. 12 Tämä on myös jätelain 
näkökulmasta kätevin hyödyntämistapa, sillä 
purkumateriaali tai -tuote ei ole vielä päätty-

11 Hakaste, 2021, s.113

12 Valtioneuvosto, 2022

nyt jätteeksi. Myös kiertotalouden näkökul-
masta tämä on purkujätteen järkevin  käyttö, 
sillä se vaatii vähiten jatkokäsittelytarpeita.

Toissijainen hyödyntämistapa on jätteiden kierrä-
tys. Jos purkujäte ei ole uudelleenkäyttökelpoinen, 
sitä on mahdollista kierrättää valmistamalla siitä 
uusiomateriaalia.13 Tämä vaatii kuitenkin enem-
män energiaa kuin tuotteen uudelleenkäyttö.

Jos rakennusosat eivät ole uudelleenkäyttökelpoi-
sia tai kierrätyskelpoisia, niitä voi vielä hyödyntää 
maarakentamisessa tai energiana. Jos niistä ei ole 
siihenkään, ne päätyvät jätteen loppukäsittelyyn. 

13 Valtioneuvosto, 2022

Kuva 4. Rakennus- ja purkumateriaalien jätehierarkia. Kuvalähde: Lehtonen, 2019.

Jätteen synnyn

ehkäisy

Uuudelleenkäyttö

1

Jätteiden kierrätys

2

Jätteiden

hyödyntäminen

3

Jätteiden muu

käsittely

4

Rakennusosat
ja laitteet

Uudelleenkäyttö-
kelpoinen?

Purkujäte
Kierrätys-
kelpoinen?

Pilaantunut?

Vaarallista
jätettä?

Hyödyntämis-
kelpoinen?

Uudelleenkäyttö

Kierrätys

Hyödyntäminen
energiana

Maarakentaminen

Jätteen
loppukäsittely

ei kyllä

eiky
ll

ä

ei kyllä

ei

kyllä

ei



20 21

4. REFERENSSIT

4.1. Upcycle Studios

Upcycle Studios on Lendager Groupin 
suunnittelema kohde. Vuonna 2018 valmistunut 
projekti koostuu kahdestakymmenestä kiertota-
lousperiaatteen mukaisesta kaupunkipientalosta. 
Asuinrakennukset sijaitsevat Tanskan Kööpen-
haminassa Ørestadin esikaupunkialueella. Upcy-
cle Studios -kaupunkipientalot mahdollistavat 
kestävän asumisen tarjoamalla sen asukkaille 
mahdollisuuden tehdä vaihtoehtoisia valinto-
ja, esimerkiksi resurssien jakamisen suhteen.1

1 Lendager Group, 2018

Projektin keskeisimmät konseptit ovat resurssi-
tehokkuus, muuntojoustavuus ja jakamistalous.2

Näiden lisäksi yli kaksi kolmasosaa kohteesta 
on rakennettu uudelleen- ja uusiokäytetyistä 
materiaaleista. Rakentamiseen käytettiin 904 
tonnia Kööpenhaminan metron rakentami-
sesta peräisin olevaa jäännösbetonia. Kohteen 
uusiokäytetyt ikkunat ovat peräisin puretuista 
rakennuksista ja on sommiteltu uudelleen. Si-
sätilojen lattioissa on käytetty ylijäämäpuuta. 
Rakennusten sähkön ja lämmöntuotantoon 
käytetään aurinkokennoja ja lämpöpumppuja.3

2 GBCF, 2019

3 Nrep, 2019

Kaupunkipientalojen 50 vuoden käytön ai-
kana syntyvien hiilidioksidipäästöjen on ar-
vioitu vähentyneen 60 prosenttia materiaa-
leja uudelleenkäyttämällä, välttämällä niiden 
päätyminen suoraan kaatopaikalle tai polttolai-
tokselle.4 Rakennusmateriaalien osalta kaupun-
kipientalot onnistuivat vähentämään hiilidiok-
sidipäästöjä 32 prosentilla. Lisäksi rakennuksen 
täysmittaiset elinkaarikustannus- ja elinkaariarviot 
osoittavat, että uusiomateriaalit tarjoavat kilpailu-
kykyisen vaihtoehdon tavanomaisille rakennusma-
teriaaleille, jos toimintaa on mahdollista laajentaa.5

4 GBCF, 2019

5 Nrep, 2019

Kuva 5. Upcycle Studios. Kuvalähde: Lendager Group.Kuva 4. Upcycle Studios. Kuvalähde: Lendager Group.



22 23

4.2. Resource Rows

Lendager Groupin suunnittelema kohde Resource 
Rows sijaitsee Ørestadissa ja koostuu 29:stä rivita-
losta ja 63:sta asunnosta. Asuinrakennusten koko-
naisuus valmistui vuonna 2019. Kuten edellisessä 
referenssissä, myös tämän projektin tavoitteena on 
ollut kestävän elämäntavan tukeminen. Kohteessa 
on esimerkiksi käytetty kierrätyskaappeja, jonne 
asukkaat voivat viedä esineitä kierrätettäviksi.6

Kohde on valmistettu tiilielementeistä, jotka 
saatiin sahaamalla tiilet irti vanhoista seinistä ne-
liömetrin kokoisina kappaleina. Vanhoissa tiili-

6 Nrep, 2019

seinissä käytetty laasti on usein vahvempaa kuin 
tiilet itse, joten niiden irrottaminen toisistaan on 
erittäin työlästä tai mahdotonta. Tiilielementit 
on saatu Carlsbergin historiallisista panimoista 
Kööpenhaminassa sekä useista vanhoista kou-
luista ja teollisuusrakennuksista ympäri Tanskaa. 
Lisäksi rakennuksissa on paljon kierrätettyä puu-
ta ulko- ja sisäarkkitehtuurissa, josta osa on pe-
räisin Kööpenhaminan metron rakentamisesta.7

Rakennusmateriaalia kierrättämällä hii-
lidioksidipäästöjä onnistuttiin vähentä-
mään materiaalien osalta 12 prosentilla.8

7 Lendager, 2019

8 Nrep, 2019

Kuva 6. Resource Rows. 
Kuvalähde: Lendager Group.

Kuva 7. Tiilien leikkausprosessi. 
Kuvalähde: Lendager Group.

Kuva 8. Tiilimoduulit. 
Kuvalähde: Lendager Group.

Kuva 9. Seinäelementit tiilimoduuleista. 
Kuvalähde: Lendager Group.
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4.3. Pelican Self Storage

Pelican self storage on Lendager Groupin 
suunnittelema varastohotelli, joka on valmis-
tunut vuonna 2015. Kohde on ensimmäinen 
Tanskassa, joka on toteutettu kierrätetystä be-
tonista.9 Betonia kierrätetään Suomessakin 
paljon, mutta kyseessä on useimmiten matala-as-
teisempi hyödyntäminen maanrakentamisessa.

Betoniteollisuudessa ajatellaan usein, että be-
tonin kierrätys on jo todellisuutta, sillä on-
han betonin hyödyntämisaste suuri. Beto-
ni päätyy kierrätyksen jälkeen usein vain 

9 Architizer, 2015
Kuva 10. Pelican Self Storage.
Kuvalähde: Lendager Group.

Kuva 11. Pelican Self Storage.
Kuvalähde: Lendager Group.

Kuva 12. Pelican Self Storage.
Kuvalähde: Lendager Group.

maantäytteeksi ja Lendager Group haastaa 
tätä ajatusta. Arkkitehtiryhmä sai rakentami-
sen aikana tukea myös ympäristöministeriöltä 
käyttökelpoisen uusiobetonin kehittämiseen.10  

Sopiva purkumateriaali löytyi rakennustontin 
läheltä purettavasta rakennuksesta. Purkube-
tonin murskaaminen ja uudeksi muuttaminen 
tapahtui paikan päällä. Tällainen systeemi vä-
hensi purkujätteen kuljetuksesta sekä hävittämi-
sestä syntyviä kuluja. Lisäksi uusiobetonista tuli 
kustannustehokasta, sillä kiviaines löytyi suo-
raan rakennustyömaalta. Purkubetonista syn-
tynyt kiviaines muodostaa noin 50 prosenttia 
rakentamisessa käytetystä uusiobetonista.10

10 Lendager Group, 2015
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4.4. Koetalot Svartlamonissa 

Nøysom Arkitekter -ryhmän suunnittelemat koe-
talot ovat valmistuneet vuonna 2017 ja sijaitsevat 
Norjan Trondheimissa Svartlamonin alueella. Koe-
taloja on yhteensä kuusi, joista yksi on yhteiskäyttö-
rakennus, ja ne toimivat kotina viidelle perheelle.11 

Asuntoprojektin konseptina oli tutkia, millä kei-
noin arkkitehdit pystyvät luomaan ekologisesti 
kestävää ja ympäristöä säästävää arkkitehtuuria. 
Konseptin onnistumista tuki myös se, että talojen 
asukkaat toimivat rakentajina itse. Itserakentajat 
sekä uudelleenkäytettyjen rakennusmateriaalien 
käyttö mahdollistivat sen, että talojen hinta asuin-
neliötä kohden on yksi viidesosa markkinahinnasta. 

Suunnitteluperiaatteena oli luoda yksinkertai-
nen kokonaisuus, jonka asukkaat voivat muokata 
oman mieltymystensä ja löydettyjen materiaali-
en mukaan. Ajatuksena oli tehdä rakentamisesta 
mahdollisimman helppoa ja samalla minimoida 
asiantuntijoiden määrä. Taloissa on esimerkiksi 
painovoimainen ilmanvaihto, jolla haluttiin vä-
hentää mutkikkaan teknologian käyttöä. Koeta-
lojen kantava rakenne on puurunko, joka on val-
mistettu norjalaisesta kuusesta, mikä tekee siitä 
ekologisen ja edullisen. Perustukset ovat paikalla 
valettuja betonipilareita, jotka itserakentajat on-
nistuivat tekemään itse. Lisäksi jokaisella perheellä 
oli käytössään 5000 euroa interiööriin, millä sai hy-
vin erilaisia ja luovia ratkaisuja sisäarkkitehtuuriin. 
Rakentaminen kesti kaksi vuotta, minkä aikana 

arkkitehdit tarjosivat apua ja neuvoja itseraken-
tajille, joilla ei ollut aikaisempaa työmaakoke-
musta. Lisäksi työmaalla auttoi Svartlamonin 
asuntoyhdistyksen palkkaama puuseppä. Asun-
toyhdistys siis vuokraa näitä koetaloja asukkaille 
pitkällä aikavälillä hintaan, joka kattaa lainakulut 
tavoittelematta voittoa. Svartlamon on poikkeuk-
sellinen alue, sillä se on kaavoitettu toimimaan 
ekologisena tutkimusalueena. Lisäksi Svartla-
monin yhteisö on vahvasti mukana alueen toi-
minnassa ja jokainen asukas tekee vähintään 30 
tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa11. Samankal-
taisen projektin toteutus ei siis välttämättä ole 
yhtä realistinen muissa paikoissa, edes Norjassa.

11 Nøysom Arkitekter, 2017-2021

Kuva 13. Svartalmonin koetalot. 
Kuvalähde: Nøysom Arkitekter.

Kuva 14. Koetalon makuuhuone.
Kuvalähde: Line Anda Dalmar.
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5. SUUNNITELMA

5.1. Sijainti

Luonnossuunnitelma sijoittuu Musta-
saaren kunnan keskustaan. Mustasaa-
ri sijaitsee Länsi-Suomen rannikolla. 
Kunnan keskusalue Sepänkylä on viiden ki-
lometrin etäisyydellä Vaasan keskustas-
ta.     Mustasaaren kunnan pinta-ala on 3 606 
km², josta kuitenkin vain 847 km² on maata.1

Mustasaaren  saaristokunnassa  on noin 19 500 
asukasta, joista suurin osa on ruotsinkielisiä. Kun-
nan keskustassa asuu noin 6000 asukasta. Suunnit-
teilla olevan akkuteollisuushankkeen odotetaan 
tuovan noin 10 000 uutta työpaikkaa alueelle.2

1 Mustasaari, ei pvm.

2 Alaviitala, 2021

KORSHOLM

|  MUSTASAARI

VASA  |
VAASA

Kuva 15. Ilmakuva Sepänkylästä. Kuvalähde:  Mustasaaren arkistot. 
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Uusien työpaikkojen ansiosta kunnan väkiluvun 
odotetaan kasvavan ja alueen muuttuvan.  Eten-
kin entinen valtatien ympäristö, johon paviljonki 
on kaavoitettu, on kohtaamassa suuria muutoksia. 
Alueelle rakennetaan uusi koulukeskus ja olemassa 
oleva kultturitalo tullaan kunnostamaan. Alueelle 
on kaavoitettu  useita puukerrostaloja, joista en-
simmäisen toivotaan valmistuvan vuoden 2023 
aikana.3

Tontin sallittu rakennusala on 160 neliömetriä. 
Rakennusken suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
Asemakaavan mukaan pääasiallisena julkisivuma-
teriaalina tulee käyttää valkoista tai vaaleaa rap-
pausta tai laudoitusta, punaista tai punaruskeaa
tiiltä tai muita näitä muistuttavia materiaa-
leja. Ensimmäisen kerroksen pääasiallise-
na julkisivumateriaalina tulee käyttää luon-
nonkiveä tai sitä muistuttavaa laattaa tai 
rappausta. Lisäksi ensimmäisen kerroksen seinä-
pinta-alasta tulee olla vähintään 30% ikkunaa.4

3 Alaviitala, 2021

4 Mustasaaren asemakaava
Sijainti 1:2000  

Nykytilanne
Sijainti 1:2000 

 Tulevaisuuden tilanne

Tontti 1:500 

P

 | 

III

IV

III

KO
RSH

O
LM

V

 |  M
USTASAARENKATU

M
ARK

A
SV

  |  M
AR

I ATI

R
M

V

|  
S

U
ST

I

O
R

V

  |  T
RIT

I

 | 

 | 

 | 

I

II

III

 

P

 | 

III

IV

III

KO
RSH

O
LM

V

 |  M
USTASAARENKATU

M
ARK

A
SV

  |  M
AR

I ATI

R
M

V

|  
S

U
ST

I

O
R

V

  |  T
RIT

I

 | 

 | 

 | 

I

II

II

III

 

 | 

IV

IV

V

VIII

VIII

IV

IV

IV

IV

IV

V

V
VI

II

 

KO
RSH

O
LM

V

 |  M
USTASAARENKATU

 | 

 | 

II

 

IV

VIII

 



32 33

5.2. Suunnittelun periaatteet 

Työn tilaajan toiveena oli luonnossuunnitelma, 
jossa kierrätettyjen materiaalien käyttöaste olisi 
noin 50%. Suunnittelun tavoitteena on kuitenkin 
ollut maksimoida tämän luku, jotta materiaaleja 
voi tarvittaessa vaihtaa neitseellisiin tuotteisiin. 
Kierrätettyjen tuotteiden ja materiaalien käyttöön 
liittyy aina saatavuusongelmia sekä ennakoimat-
tomia aikataulullisia haasteita. Suunnitelmassa 
näitä seikkoja on pyritty ennakoimaan. Karkean 
arvion mukaan suunnitelmassa kierrätettyjen 
materiaalien käyttöaste on noin 75%. Tämä luku 
sisältää uusio- sekä uudelleenkäytettyjä materi-
aaleja. Neitseelliset materiaalit ovat kuitenkin 
valittu vastaamaan kiertotalouden periaatteita. 
Lisäksi kiinto- sekä irtokalusteet on mah-
dollista toteuttaa 100% kierrätettynä.  

Kiertotalouden periaatteiden mukaiset materiaa-
lit loivat suunnitteluun sekä rakennuksen muo-
tokieleen reunaehtoja. Rakennuksen massoit-
telun lähtökohtana on ollut luoda muoto, joka 
mahdollistaa saatavuudesta riippuen erilaisten 
materiaalien käytön joustavasti. Tilaaja on toivo-
nut, että mahdollisimman moni materiaali tulisi 
paikallisista purettavista kouluista: Mustasaaren 
koulusta sekä Mustasaaren lukiosta. Purettavis-
ta kouluista löytyy suuri määrä valkoista tiiltä. 
Tämä sopi hyvin hankkeeseen, sillä rakennusta 
ympäröivää torin aluetta hallitsee punainen tiili. 
Lisäksi kaavassa suositeltiin julkisivumateriaa-
liksi tiilen käyttöä. Suunnittelua olisi helpotta-
nut purkumateriaalien kartoitus, mutta sitä ei 
työn aikatauluun ollut mahdollsita toteuttaa.

Kuva 16. Purettava koulu.
Materiaalit:

Uudelleen käytetty tiilimoduuli
Uudelleen käytetty ikkuna
Uudelleenkäytetty kattopelti
Uusiobetoni
Uudisikkuna
Puurunko (Uusiutuva) +
Puukuituvilla (Uusiotuote)

1
2
3
4
5
6

1

2

3

6

4

5
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5.3. Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessi alkoi kerrosluvun 
tutkimisesta. Tutkin sekä yksikerroksi-
sia että kaksikerroksisia vaihtoehtoja. 
Ensimmäisissä versioissa eri kerroksissa oli eri 
toimintoja, mikä olisi vaatinut hissin. Kus-
tannuksista johtuen tilaajan toiveena oli, 
että hissin tarve pystyttäisiin välttämään.  

Ongelmaksi nousi myös paloturvallisuus. Ensim-
mäisiin versioihin oli suunniteltu osastoidut por-
taat sekä poistumistieportaat, mutta näin pienestä 
rakennuksesta ne söivät liikaa tilaa ja nostivat kus-
tannuksia. Lopuksi päädyttiin P3-luokitukseen, 
jolloin kokoontumisrakennuksen sallittu henki-

lömäärärajoitus on 50 henkeä. Tähän paloluo-
kitukseen kuuluvan rakennuksen toisen poistu-
mistien voidaan toteuttaa varatienä. Paikallinen 
rakennusvalvonta kannatti myös tätä ratkaisua.

Prosessin aikana pääsin esittämään suunnitelma-
ni monelle eri taholle mukaan lukien rakennus-
valvonta. Lisäksi pääsin keskustelemaan Vaasan 
kiertotalouden asiantuntijan Göran Östbergin 
kanssa ja myös jätehuollon Ab Stormossen Oy:n  
tuotekehityspäällikön Johan Saarelan kanssa. 
Nämä keskustelut olivat käyty työn varhaisessa 
vaiheessa ja auttoivat aiheen tutkimisen kanssa. 
Hanke päätyi käsiini nimikkeellä “puutarha”. Puu-

tarhasta se muuttui aika nopeasti kuntalaisten olo-
huoneeksi ja pian kahvilaksi. Aloitin suunnittelun 
puutarhasta ja yhteisöllisistä tiloista. Ensimmäinen 
kuntalaisten olohuoneen tilaohjelma muodostui 
alueen asukkaiden toiveista sekä potentiaalisten 
tiloja hyödyntävien yhdistyksen tarpeista. Raken-
nuksen sisällön selvittämistä hoiti siihen palkattu 
työryhmä. Työryhmä järjesti työpajoja ja kyselyitä, 
sekä keskusteli erilaisten alueella toimivien yhdis-
tysten kanssa. Ensimmäisessä luonnoksessa pavil-
jonki toimi paikallisten kokoontumistilana, jossa 
voi oleskella ja osallistua yhteisiin aktiviteetteihin. 

Pian tuli ongelma kustannuksista. Tilalla pitäisi 
olla kannattavuutta, joten olohuone muutettiin 
enemmän kahvilan suuntaan. Tämän vuoksi teh-
tiin suurempi keittiötila, lisättiin vessoja sekä so-
siaalitiloja. Kokouksissa tilaajan kanssa on myös 
pohdittu ravintolaa sekä pop-up ravintolaa, 
joilla saattaa olla vielä enemmän kannattavuut-
ta. Lopullinen tilan käyttötarkoitus on jätetty 
auki, sillä tilaaja etsii siihen vielä vuokralaista.
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5.4. Tilaohjelma

Suunnitelmassa tilat esitetään yhteiskäyttöi-
senä kahvilana, mutta paviljongin lopullinen 
käyttötarkoitus määräytyy vasta vuokralaisen 
löydyttyä. Ensimmäisessä kerroksessa on keit-
tiötila, varasto sekä esteetön wc. Toisessa ker-
roksessa sijaitevat sosiaalitilat sekä asiakas wc. 
Pienestä neliömäärästä johtuen, portaisiin 
on suunniteltu integroituja säilytyskaappeja.

Tilojen tavoitteena on hyödyntää myös ra-
kennuksen kulmat mahdollisimman tehok-
kaaksi. Pohjoiseen nurkkaan on sijoitettu 
ulkovarasto, joka on tarpeellinen pienessä jul-
kisessa rakennuksessa. Toisen kerroksen parven 
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eteläiseen kulmaan on suunniteltu lukunurk-
ka, joka toimii samalla ulkotilan katoksena.

Rakennuskokonaisuuteen kuuluu terassi, joka on 
muodoltaan heijastus paviljongista. Terassi on 
suunnattu lounaaseen, joten aurinko paistaa sii-
hen pitkään iltaan saakka. Kokonaisuuteen kuu-
luu luiska, joka jakaa terassin ja siihen integroidun 
penkin. Terassi sekä penkki avautuvat alueella 
oleviin esiintymislavoihin päin. Penkin ja lavo-
jen väliin jää kuitenkin tilaa niin, että siihen voi 
tarvittaessa sijoittaa lisää istumapaikkoja. Pohjoi-
sesta suunnasta terassi toimii myös lastaustasona, 
jonka kautta tuodut tavarat saa suoraan keittiöön.

1. Kerros 1:200 Parvikerros 1:200

Tilan mahdollisia käyttötarkoituksia, jois-
ta työn tilaajan kanssa on keskusteltu, olisivat 
yhteiskäyttötila, kahvila tai pop-up ravinto-
la. Nämä käyttömahdollisuudet on esitetty 
muuntojoustavuuskaavioissa. Lisäksi paviljon-
kiin voidaan sijoittaa hissi riippuen käyttö-
tarkoituksesta, joten tilassa on hissivaraus. 

Tilat:

Aula
Oleskelutilat

Säilytys 
WC (esteetön)

Parvitilat 
Sosiaalitilat

WC

Ulkovarasto

4,4 m2

51,6 m2

3,0 m2

5,5 m2

43,5 m2

4,3 m2

7,3 m2

2,5 m2

Huoneistoala
Bruttoala
Kerrosala

119,6 htm2 
160,1 brm2

146,6 kem2
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Muuntojoustavuuskaaviot.

Visualisointi ensimmäisen kerroksen tiloista.
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 Julkisivu  länteen 1:200 Julkisivu  pohjoiseen 1:200

Materiaalit:

Uudelleen käytetty tiili
Uudelleen käytetty ikkuna
Uudelleenkäytetty pelti
Uusiobetoni
Uudisikkuna

1
2
3
4
5

1

1

1
2

2 2 2

2

3

3

3

44

5

Julkisivu  kaakkoon 1:200
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5.5 Ulkoarkkitehtuuri ja 
kierrätetyt materiaalit

Julkisivun pääasiallinen materiaali on valkoinen 
tiili, joka saadaan purettavista kouluista. Koska 
yksittäisten tiilien irrottaminen laastista ja nii-
den puhdistaminen on työläs ja haastava pro-
sessi, julkisivussa käytetään samaa tekniikkaa 
kuin referenssikohteessa Resource Rows. Puret-
tavan rakennuksen tiiliseinistä leikataan noin 
metri kertaa metri moduuleita, joista sommitel-
laan rakennuksen uusi julkisivu.  Visuaalisesti 
moduulit sulautuvat yhtenäiseksi julkisivuksi. 
Moduuleita voidaan sijoitetella pysty- tai vaa-
kalinjaan, jolloin ladonnan vaihtelu luo julki-
sivuun elävyyttä. Lisäksi seinää ohutrapataan 

niin, että tiili jää edelleen näkyviin ja jotta kier-
rätettyjen tiilien yleisilmeestä tulee siistimpi.

Ikkunat tulevat myös purettavista kouluista, joten 
julkisivut on sommiteltu niiden ehdoilla. Koulun 
uudemmasta lisäosasta löytyy jonkin verran kiin-
teitä ikkunoita, joiden U-arvo pitäisi olla riittävä. 
Ikkunoihin, joissa U-arvo ei ole riittävä, voidaan 
lisätä uudelleenkäytetty sisäänavautuva ikkuna. 
Suunnitelmassa on esitetty molemmat ikkunatyy-
pit. Poikkeuksena on parvikerroksen ikkuna , joka 
tulee olemaan kokonaan uusi, koska se toimii va-
ratienä. Ikkunoiden karmit maalataan mustaksi. 

Julkisivuote 1:50

Terassi ja alapohja ovat toteutettuja uusiobe-
tonista. Betonin kierrätys kiviaineksena on 
kuitenkin yleinen käytäntö, joten myös raken-
tamisessa sen pitäisi olla mahdollista. Katot 
ja ulkovarasto olisivat uudelleenkäytettyä pel-
tiä, joka tulee purettavien koulujen katoista.



44 45

5.6 Sisätilat ja kierrätetyt materiaalit

Sisäarkkitehtuurin inspiraationa on toiminut ja-
panilaiset teehuoneet. Sisätilan seinissä on käy-
tetty kierrätettyä vaneria. Tätä materiaalia jää 
yleensä rakennushankkeista, joten sitä on saatavil-
la suuria määriä. Listoissa on käytetty alumiinia. 
Metallit ovat usein uusiomateriaaleja, sillä me-
tallijätteitä käytetään tehokkaasti raaka-aineena 
uusien tuotteiden valmistelussa. Seinät ovat som-
miteltuja erikokoisista vanerilevyistä, ja niitä voi 
muunnella saatavilla olevan materiaalin mukaan. 

Ensimmäisen kerroksen ikkunan etäisyys lat-
tiatasolta on alle 700 mm, joten vaneri toimii 
myös lasin suojana. Vanerin ja ikkunan väliin 

sijoitetaan ruukut kasveja varten. Osa seinäs-
tä kuitenkin verhotaan paneelilla. Täydellisessä 
tilanteessa se olisi uudelleenkäytetty. Joka ta-
pauksessa puu materiaalina vastaa kiertotalou-
den periaatteita, sillä se on uusiutuva materiaali. 

Maantasokerroksen lattiassa jätetään uu-
siobetoni näkyviin. Parvikerroksen lattiois-
sa käytetään pystypuu- tai pölkkylattiaa, joka 
voidaan valmistaa kierrätetystä puusta. Molem-
mat lattiamateriaalit kestävät hyvin käyttöä.

Sisätiloissa sisäänaukeavista ikkunoista hiotaan 
vanha maali pois, jotta saadaan puu näkyviin. 

Kattoon tuleva puurimoitus tulee purettavis-
ta koulusta. Rimoja puhdistetaan ja maalataan 
mustaksi. Taustalle tulee puukuitulevy, joka on 
myös mahdollista valmistaa kierrätetystä puusta.

Kahvilan tiski valmistetaan uusiobetonista. 
WC-tilojen kiintokalusteita voidaan saada pai-
kallisista purkukohteista. On kuitenkin myös val-
mistajia, jotka valmistavat kylpyhuonekalusteita 
uusiomateriaaleista. Lamput on myös mahdollista 
saada purettavista kouluista ja maalata yhtenäisiksi.

Leikkaus A-A 1:200 Leikkaus B-B 1:200
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5.7 Rakenteet

Kantavana rakenteena toimii puurunko. Run-
korakenne on hyvin perinteinen rakenne. Puu 
on paikallinen ja uusiutuva luonnonmateriaa-
li, mikä on haitaton päättyessään ympäristöön. 
Teoriassa myös puurunko on saatavissa uudel-
leenkäytettynä, mutta koska hankkeen kierrätet-
tyjen materiaalien käyttöaste on 50%, käytetään 
runkoon täysin uutta puuta. Eristeenä käyte-
tään Ekovillaa, joka on kierrätetystä puukuidus-
ta ja sanomalehdistä valmistettu uusiotuote. 

Rakennuksen jännevälit ovat sen verran pie-
niä, että kantavia väliseiniä ei välttämättä tar-
vita. Keittiön läheisyyteen rakennuksen puo-
liväliin on kuitenkin sijoitettu kantava seinä, 
jonka voi tarpeen mukaan muuttaa pilariksi. 
Periaatteessa väliseinien purkaminen pitäisi olla 
mahdollista. Kuitenkin tilanteessa, missä raken-
nus pysyy edelleen kokoontumisrakennukse-
na, kaikki olemassa olevat tilat ovat tarpeellisia.

Ikkunadetalji 1:20

Rakennedetalji 1:50
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LOPUKSI

Yhteenveto

Tämä diplomityö tarjosi hienon mahdollisuuden 
tutustua kiertotalouteen rakennetussa ympäristös-
sä. Ennen tämän työn aloittamista tilaajalla sekä 
tästä seurauksena myös minulla on ollut käsitys, 
että lait olisivat kiertotalouden tiellä. Näin ei kui-
tenkaan ole, mutta ei laki myöskään tee materi-
aalien uudelleenkäyttöä helpoksi. Uudistuotteet 
saavat CE-merkinnän ja voivat vapaasti liikkua 
markkinoilla, kierrätetyille tuotteille samankal-
taista standardia ei ainakaan vielä ole kehitetty. 

Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat kuitenkin mah-
dollisia rakennuspaikkakohtaisella kelpoisuuden 
osoittamismenettelyn avulla. Tämä kuitenkin 
vaatii asiantuntijoita ja halukkaita tällaisen työn 

tekemiseen. Tämä voisi mahdollistaa myös uusia 
työpaikkoja. Referenssiä tutkimalla opin, että kus-
tannustehokasta materiaalien uudelleenkäyttöä 
ei vielä ole, mutta jatkossa on mahdollisuus olla. 
Tilaajan pitäisi olla valmis sijoittamaan enem-
män päteviin ja asiantunteviin suunnittelijoihin 
kun ollaan vasta kiertotalouden mallin alussa. 

Lisäksi meidän suunnittelijoiden täytyy muis-
taa, että meillä on tärkeä rooli tarjota vastuullisia 
ratkaisuja. Kiertotalouteen liittyy paljon muu-
takin kuin materiaalien kierrätys, esimerkiksi 
uusiutuvat materiaalit ovat myös kiertotalous-
periaatteiden mukaisia. Meidän täytyy suunni-
telmiemme avulla tarjota asiakkaille mahdol-
lisuus hyödyntää, kunnostaa sekä peruskorjata 
olemassa olevaa ja vasta sitten rakentaa uutta.  

On myös omasta mielestäni mainitsemisen ar-
voista, että ensimmäinen harjoitustyöni arkkiteh-
din opinnoissa oli myös paviljonki. Jostain syystä 
tuntuu merkityksellistä lopettaa samaan työhön, 
millä olen tutkintoni aloittanut. Todennäköisesti 
tämä johtuu siitä, että laittamalla työt rinnakkain, 
oma kehitys on erittäin selkeästi havaittavissa. 
Vaikka tällainen vertailu kiusaannuttaa, se myös 
kuitenkin muistuttaa, kuinka pitkän matkan sii-
tä on tultu sekä antaa varmuuden työelämään.

Visualisointi ulkotiloista.
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