
I HANKEKOONTI
Mitä kiertotaloushankkeita 

Suomessa on? 
Jessica Karhu



Kiertotaloushankkeita

• CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 

• Circwaste, edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja 
resurssien hallinnan konsepteja

• TURKU Bastukehitys (Kiertotalous Varsinais-Suomi) edistää kiertotaloutta sekä on 
mukana rakentamassa Turun alueelle 6. aallon yritystoimintaa

• Ranta-hanke (Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke), kunnat 
kiertotalouden edistäjinä

• Kansainväliset

• HISER Project (http://www.hiserproject.eu/)
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Kiertotalous alueita

• Asuntomessut Kouvola 2019

• Hiedanranta (Tampere)

• Kera (Espoo)

• Östersundom (Helsinki)

• NOKIA ECO3, kaavoitus ja ekoteollisuuspuistot

• Vallisaari( Helsinki)
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Resurssiviisauden tiekarttoja ja 
hiilineutraaleja kaupunkeja
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Työpajan tehtävä

•Tämän aiheen tehtävä löytyy mustasta huoneesta

•Käy kirjoittamassa sinun ratkaisuehdotuksesi Post-It 
lapuille ja vie fläpeille

•Siirry 10 minuutin kuluttua seuraavaan huoneeseen
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Mitä olemme oppineet 
kiertotaloushankkeista

•Mitä sinun mielestäsi olemme oppineet jo käynnissä olevista 
hankkeista?



Mitä muita hankkeita on olemassa

• Kerro mitä muita kiertotaloushankkeita tiedät
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Mitä koulutusta on olemassa

• Kerro mitä koulutusta tiedät olevan olemassa 
kiertotaloudesta
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Kiertotalouskriteerit

KiertotalousSPRINTTI
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Kiertotalouskriteerit

Millä kriteereillä mitataan
kiertotalouden toteutumista
rakennetun ympäristön
hankkeissa?
• Kaikille hankevaiheille
• Perustuu työryhmien työhön
• Julkaistaan sprintin

päätösseminaarissa
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Tarvitaan toimenpiteitä 
ja määriteltyjä 
kiertotalouskriteerejä 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

2.



Kiertotalouskriteerit
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Infra-suunnittelu

• Uusiomateriaalien käyttö

• Massatasapaino

Infra-rakentaminen

• Massatasapaino

Kaavoitus / aluesuunnittelu

•Alueellinen uusiutuva energia

•Bioperäisten resurssien kierto

•Luonnon ekosysteemien 

säilyttäminen/palauttaminen

•Alueellinen raaka-aineiden 

kierrätys

•Resurssien jako ja yhteiskäyttö

Tontinluovutus

•Elinkaaren hiilijalanjälki

•Yhteiskäyttöön velvoittaminen

Tilaaminen / kilpailutus

•Kiertotalousosaaminen ja refet

•Alla olevien kriteerien käyttö 

vaatimuksina

•Materiaalilistan velvoittaminen 

(materiaalipassi?)

Suunnittelu

• Kierrätettyjen ja kierrätettävien materiaalien ja 

rakenteiden osuus

• Uudelleen käytettävät rakenteet ja materiaalit

• Ilman purkua tehtävät korjaukset mahdollisia

• Purettavaksi suunniteltu

Rakentaminen

• Jätteiden kierrätys

• Materiaalien ja tuotteiden alkuperän 

varmistaminen

• Materiaalilistan kokoaminen

Käyttö

• Tilojen yhteiskäyttö, jaettu käyttö, 

”Tyhjäkäyntiaika” minimiin

• Kierrätysmateriaalien käyttö kiinteistössä

• Korjauksissa vanhan säilyttäminen / kierrätys

Peruskorjaus

• = tilaaminen, suunnittelu, rakentaminen 

uudestaan.

• Purkukatselmus ja vanhan säilyttäminen, 

”ehjänä purkaminen”

• Purku”jätteen” uudelleenkäyttö

Purku

• Purku”jätteen” uudelleenkäyttö

• a) tuotteina

• b) materiaalina

• c) raaka-aineena

• Purkusuunnitelma

• lajitteleva purku

ARK (pääsuunnittelija)

• Jaetut tilat / muntojoustavuus

• Uusiokäytetyt/-käytettävät materiaalit ja tuotteet

• Ilman purkua tehtävät korjaukset mahdollisia

RAK

• Purkukatselmus (Rakenteiden säilytys ja uusiokäyttö)

• Uudelleenkäyttösuunnitelma (Purettavaksi suunnitellut

rakenteet)

• Kierrätysmateriaalien käyttö

TATE

• Pinta-asennukset

• Kulutusjousto

• Uusiutuvat energiat

• Sähköautot ja akut

• Veden kierrätys

Muut

• geo

• aut

• liikenne

• palo

• ...?



Suunnittelu - RAK
Kriteeri Selitys/tarkentavat tiedot Tavoitearvo

Purkukatselmus
(Rakenteiden säilytys ja uusiokäyttö)

Korjauskohteessa

Uudelleenkäyttösuunnitelma
(Purettavaksi suunnitellut rakenteet)

50% kantavista rakenteista
50% täydentävistä rakentaista

Kierrätysmateriaalien käyttö 50% materiaaleista



Työpajatyöskentely

•Ryhmän tehtävä viimeisessä neukkarissa (Orange)

•Täydennä ehdotuksesi eri hankevaiheiden
kriteereistä ja tavoitearvoista
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III Kiertotalousviestintä

Mikko Nousiainen



KiertotalousSprintin viestinnän tavoitteet

Kasvatamme ymmärrystä kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiertotalous on näkyvästi esillä (alan medioissa, jne.)

Kiertotalousosaaminen on alan ammattilaisille ylpeyden aihe 

Kokonaiskuvan muodostaminen siitä, mitä Suomessa KIRA-alalla kiertotaloudessa tapahtuu 

Alan asiantuntijat löytävät tietoa kiertotaloudesta 

Päättäjät ja tilaajat ovat tietoisia kiertotalouden merkityksestä



Pääviestit

Meillä on 7 
tavoitetta

Tarvitaan 
toimenpiteitä ja 
määriteltyjä 
kiertotalous-
kriteerejä 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Muutos 
saavutetaan 
tässä Sprintissä 
löydetyillä 
toimenpiteillä ja 
ne pitää ottaa 
osaksi 
normaalia 
toimintaa
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Työpajan tehtävä

•Tämän aiheen tehtävä löytyy tästä huoneesta

•Käy kirjoittamassa ratkaisuehdotuksesi Post-It 
lapuille ja vie fläpeille

•Siirry 10 minuutin kuluttua seuraavaan huoneeseen
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Työpajaosuus
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Läpileikkaavien 
teemojen esitykset 

+ kysymykset

Työpaja = 3 pistettä
• Jokaisella pisteellä 10 

minuuttia
• Kirjoita ideasi lapulle

Ota sen jälkeen 
kahvia 


