Toimenpide-ehdotuksia
kiertotalouden
toteuttamiseksi
kiinteistö- ja
rakennusalalla

Tähän julkaisuun on koottu
KiertotalousSprintti -hankkeen
asiantuntijaryhmissä, vuonna
2018 syntyneet toimenpideehdotukset siitä, miten kiertotalous saadaan osaksi normaalia kiinteistö- ja rakennusalan
toimintakulttuuria.
Asiantuntijaryhmissä toimi yli
60 asiantuntijaa eri organisaatioista.

JOHDANTO 1/2
Kiertotaloussprintti käynnistyi huhtikuussa 2018 avoimilla työpajoilla, joissa määritettiin, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä tarkoittaa, ja mitä
toimenpiteitä alalla tulisi tehdä kiertotalouden mahdollistamiseksi. Työpajojen tuloksena muodostettiin seitsemän välttämätöntä kiertotaloustavoitetta
kiinteistö- ja rakennusalalle. Jokaiselle seitsemälle tavoitteelle kirjattiin myös kuvaukset tarvittavista muutoksista alalla.

1. Kiinteistö- ja rakennusalalla on
yhteinen päämäärä
kiertotalouden edistämiseen

2. Ohjauskeinot ja lainsäädäntö
ohjaavat tehokkaasti
kiertotalouteen

• Kiinteistö- ja rakentamisalalle on
laadittu yhteinen päämäärä ja
tavoitteet kiertotaloudesta. Päämäärä
on toimijoiden tiedossa ja toimijat
ovat tähän sitoutuneet.
• Kiinteistö- ja rakentamisalalla on
määritelty kiertotalouskriteerejä,
jotka on yleisesti hyväksytty. Kriteerit
tukevat suunnittelua ja
päätöksentekoa. Kriteerit löytyvät
mm. näille sektoreille:
• Suunnittelu
• Rakennustuotteet
• Kaavoitus
• Arkkitehtuuri
• Hankinnat
• Infra
• Tilojenkäyttö (vaikuttaa
rakentamisen tarpeeseen ja
tapoihin)
• Kriteerien pohjalta on kirjoitettu lista
välttämättömistä toimenpiteistä
kiertotalouden edistämiseksi,
toimenpiteitä käynnistetty ja
edistymistä seurataan.

• Valtio ja kaupungit ovat tunnistaneet
roolinsa kiinteistö- ja rakennusalan
kiertotalouden edistämisessä ja tämä
näkyy konkreettisina tekoina
• TEM, YM, MMM, OKM, VM ja muut
hallinnolliset tahot ovat sopineet
yhteiset tavoitteet KIRA-alan
kiertotalouden edistämiseksi ja
sopineet toimenpiteistä tavoitteisiin
pääsemiseksi. Tavoitteet tulisi säilyä
vaalikausien yli.
• Puolueet ovat tunnistaneet roolinsa
kiertotalouden edistäjinä ja
puolueiden omissa
hallitusohjelmatavoitteissa on
mukana KIRA-alan kiertotalouden
edistäminen.
• Nyt valmisteilla olevassa Maankäyttöja rakennuslaissa (MRL) kiertotalous
on vahvasti mukana.

3. Alan toimintatavat ovat
uudistuneet ja ohjaavat
kiertotalouteen
• Projektien väliset synergiat ja
elinkaaren kokonaisoptimointi,
varmistetaan hyvällä tiedon kululla
projekteissa ja projektien välillä.
• Alalle syntyy uusia
kiertotalousyrityksiä
• Kansainvälinen yhteistyö parhaiden
käytäntöjen osalta
• Jokaisessa organisaatiossa on
kiertotalousosaaja ja osaajilla on
käytössä yhteinen KIRA-alan
kiertotalouden foorumi.
• Kiertotalouden edistäminen on
kannustavaa (esim. alan
kunniamaininta)
• Toimintamalli sosiaaliseen pääoman
kasvattamiseksi on luotu ja käytössä
(avoimempi kaupunkisuunnittelu)

4. Elinkaariajattelu ohjaa infra- ja
talonrakentamisen suunnittelua
ja on sen lähtökohta
• Meillä on yhteiset, koko elinkaaren
kattavat laskentasäännöt, yhteinen,
avoin ja ajantasainen tietokanta sekä
skenaarioita siitä, miten kierrätys ja
uudelleenkäyttö toteutuvat
elinkaaren lopussa.
• Jokaisessa suunnittelunvaiheessa
tunnistetaan keskeiset kiertotaloutta
edistävät mahdollisuudet
• Elinkaarikustannukset ohjaavat
hankintoja ja päätöksentekoa, pois
osaoptimoinnista
• Jokaisessa rakennesuunnitelmassa on
mukana uusiokäyttösuunnitelma

5. Maankäytön suunnittelu ja
kaavoitus edistää kiertotaloutta
• Tuetaan urbaania kiertotaloutta
monipuolisella kaupunkirakenteella
• Kiinteistöjen käyttötarkoituksen
muutokset sujuvat jouhevasti
• Maarakentamisen massojen
logistiikka alueellisella tasolla on
koordinoitua ja tarkoituksenmukaista.
• Maankäytön suunnittelun,
infrarakentamisen ja
talonrakentamisen välillä tieto kulkee
ja yhteistyö sujuu: Synergiat
tunnistetaan ja niitä hyödynnetään.

6. Hankintaprosesseja ja
tilaajaosaamista kehitetään
kiertotalousmyönteiseen
suuntaan
• Ympäristönministeriön laatima
ohjeistus julkiseen rakentamiseen on
käytössä kuntien hankinnoissa.
• Tilaajat tiedostavat omat
vaikuttamismahdollisuutensa
kiertotalouden edistämisessä ja
ottavat kiertotalouden kriteeriksi
hankinnoissa.
• KIRA-ala on kehittänyt yhdessä
kiertotalouskriteerit tilaajille ja
hankintoihin eri sektoreille:
• Infrarakentaminen
• Aluesuunnittelu
• Talonrakentaminen

7. Kaikki tilat ovat tehokkaassa ja
maksimaalisessa käytössä
• Tilojen (yksityiset ja julkiset
rakennukset sekä mahdolliset muut
tilat) hallinnoijat ovat avanneet
käyttörajapintoja laajasti
hyödynnettäväksi
• Suunnittelussa huomioidaan ja
mahdollistetaan tilojen
monikäyttöisyys ja jakaminen
• Tiloille on määritelty
käyttötavoitetaso. Jatkuvan
parantamisen menetelmällä
parannetaan tavoitteita (mittaus,
seuranta, uusitavoite)
• Rajoittava lainsäädäntö ja
toimintatavat on tunnistettu ja
purettu

JOHDANTO 2/2
Jokaisen kiertotaloustavoitteen edistämiseksi perustettiin oma asiantuntijaryhmä, jonka
tehtävänä oli muodostaa lista toimenpide-ehdotuksista, joilla asetetut 7 kiertotaloustavoitetta
tullaan saavuttamaan. Lämpimät kiitokset kaikille asiantuntijaryhmiin osallistuneille!
Tässä julkaisussa esitellään asiantuntijaryhmien toimenpide-ehdotukset. Jokainen toimenpide on
esitetty omalla sivullaan ja niistä on kuvattu:
• MIKSI toimenpiteen toteutus on tärkeä kiertotalouden edistämiseksi kiinteistö- ja
rakennusalalla, mitä toimenpiteellä tavoitellaan, mihin epäkohtaan toimenpiteellä pyritään
vaikuttamaan.
• MITÄ käytännön toimia tulee tehdä jotta toimenpide-ehdotus toteutuisi.
• IDEOITA ETEENPÄIN otsakkeen alla on ehdotettu, mikä taho voisi ottaa seuraavia askelia
toimenpiteiden toteutumiseksi. Tällä tavalla haluamme haastaa alaa tekemään pieniä ja suuria
tekoja kiertotalouden hyväksi.
Arvoisa lukija, ota haaste vastaan ja ryhdy kanssamme toteuttamaan näitä toimenpideehdotuksia.
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KOOTAAN LISTA HYVISTÄ KIERTOTALOUTTA
TUKEVISTA TONTINLUOVUTUSEHDOISTA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Tontinluovutusehdot on tehokas
toimenpide, joilla kaupungit ja kunnat
voivat ohjata hankkeita kohti
kiertotalouden mukaista toimintaa.
Kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä on
pilotoitu useissa hankkeissa, mutta
yleistä toimintamallia kiertotalouden
huomioimiselle
tontinluovutusehdoissa ei ole
muodostunut. Lisäksi on epäselvää, mitä
kiertotalouteen liittyviä kriteerejä
tontinluovutusehtoihin
voi teknisesti laittaa.

Tarvitaan julkinen lista hyväksi
havaituista ja toimivista kiertotaloutta
tukevista tontinluovutusehdoista. Lista
voi olla mahdollisuuksien mukaan valmis
lomake, josta valitaan kullekin
hanketyypille ja tontille soveltuvat
kiertotalouskriteerit tontinluovutuksen
ehdoiksi. Eri toimenpiteillä voi olla
myös painoarvot, jolloin niitä voidaan
käyttää myös kilpailutuksessa.
Lähtöaineistona voidaan käyttää
kiertotaloussprintin tuloksena
julkaistua ’kiertotalous rakennetussa
ympäristössä’ -ohjetta.

GBC:n aluetoimikunta voi koota
esityksen tontinluovutuskriteereistä
keväällä 2019.
Kaupungit ja kunnat voivat jakaa hyviä
esimerkkejä toteutetuista hankkeista.
RT-säätiö voi julkaista mallipohjan RTkorttina.
Kuntaliitto voi jakaa tietoa näistä
mallipohjista koulutuksissaan.

PERUSTETAAN KANSALLINEN MATERIAALIPANKKI PURETTAVIEN
MATERIAALIEN JA TUOTTEIDEN KIERRÄTTÄMISEKSIYLI HANKE-,
KUNTA- JA SEKTORIRAJOJEN
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Rakentamisen purkumateriaaleille ei ole
toimivia jälkimarkkinoita tällä hetkellä.
Tuotteiden ja materiaalien kierrätys
vaatisi luotettavan vastaanottajan ja
markkinahinnan, jotta ehjänä
purkaminen ja tuotteiden uusiokäyttö
saadaan kannattamaan.

Maamassojen alueelliseen hallintaan on
jo tehty ratkaisuja, kuten HSY:n
Seutumaisa. Myös rakentamisen puolella
on pienempiä kokeiluja, kuten
Netlet Oy:n rakennusoutlet. Tarvitaan
vastaava kansallinen kierrätysalusta
rakennusmateriaaleille, jonka kautta
rakennusliikkeet ja kierrätysyritykset
voivat myydä ja ostaa kierrätystuotteita.

Rakennusliikkeet voivat jakaa hyviä
käytäntöjä ja tarpeita kehitystyön
pohjaksi.
Kehitteillä olevan jätteiden ja
sivuvirtojen digitaalisen
markkinapaikan laajentaminen
tukemaan rakentamisen
kiertotaloutta (YM, TEM, MMM, VM,
KKV, Motiva Oy ja Sitra).

2

3
JATKETAAN KESKUSTELUA JA TIEDONJAKOA KIRAALAN KIERTOTALOUDEN VERKOSTOSSA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kiertotalous rakennusalalla on vasta
kehittymässä, ja aiheesta tarvitaan paljo
n avointa tiedonjakoa ja keskustelua.
KiertotalousSprintti on koonnut alan
edelläkävijät yhteen, ja nyt on aika
laajentaa keskustelua koko KiRa-alalle ja
tuoda kiertotalous osaksi jokapäiväistä
tekemistä.

Tarvitaan avoin keskustelufoorumi, jossa
alan ammattilaiset voivat kysyä ja jakaa
tietoa parhaista käytännöistä ja
tunnistetuista haasteista. Verkostoa
tulee laajentaa merkittävästi, jotta
kiertotalouden osaamista voidaan
levittää mahdollisimman laajalle.

Kaikki voivat tulla mukaan kehittämään
alaa ja toteuttamaan tunnistettuja
toimenpiteitä.
GBC aktivoi kiertotalouteen liittyvää
keskustelua.
GBC jatkaa KiertotalousSprintinYammer
-foorumissa keskustelua.
GBC perustaa ”KiRa alan
kiertotalouspioneerit” ryhmän valittuun some-kanavaan.
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MÄÄRITETÄÄN JULKISESTI JAETTAVA MATERIAALITIETO
RAKENNUS- JA PURKUHANKKEILLE
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Suunnitelmallinen uusiotuotteiden ja materiaalien käyttö edellyttää
ennustettavaa ja luotettavaa tietoa
saatavilla olevista materiaaleista. Yksi
haaste kierrätysmateriaalien käytön
suunnittelulle on puutteellinen tieto
saatavilla olevista materiaaleista. Jos
materiaalin määrä, laatu, sijainti ja
saatavuus olisi julkisesti tiedossa, voisi
sen hyödyntämiseen varautua
paremmin.

Määritellään rakennus- ja
purkuhankkeille velvoittava/vapaaehtoin
en lista julkisesti jaettavasta
materiaalitiedosta. Tiedon voi jakaa
esimerkiksi digitaalisen markkinapaikan
kautta (katso erillinen toimenpide
aiheesta). Julkisesti jaetun tiedon avulla
muut alueen hankkeet voivat selvittää
omaan käyttöönsä soveltuvien
kierrätysmateriaalien saatavuuden.

Rakennus- ja purkuyritykset voivat
järjestää kokeiluja, joissa
määritetään, mitä tietoa hankkeiden
välillä voi ja kannattaa jakaa.
YM voi määrittää rakennus- ja
purkuhankkeille yhteiset
materiaalitiedon jakamisen pelisäännöt
työn alla olevissa purkukatselmus ja
purkutyö -ohjeissa.
Osana MRL:n uudistusta voidaan
määrittää rakennus- ja
purkuhankkeille velvoite jakaa tietoa
syntyvistä kierrätyskelpoisista
materiaaleista.
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YLLÄPIDETÄÄN TIETOKANTAA KIERTOTALOUDEN
KEHITYSHANKKEISTA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kiertotalouteen liittyen on meneillään
useita eri kehityshankkeita yhtä
aikaa. Eri hankkeissa kertynyt oppi ei
kuitenkaan aina välity koko alan
tietoisuuteen. Tämä hidastaa uusien
toimintamallien käyttöönottoa ja
saattaa aiheuttaa jopa päällekkäisten
kehityshankkeiden käynnistymistä.

Kiertotalouteen liittyvät KIRA-alan
kehityshankkeet tulee koota yhteen
ajantasaiseen listaan, josta selviää eri
hankkeiden tavoitteet ja
opit. KiertotalousSprintti on koonnut
yhteen tämän hetken kehityshankkeet,
mutta staattinen tieto vanhenee
nopeasti ja vaatii jatkuvaa
ylläpitoa. Tekoälyyn perustuva työkalu
voisi ylläpitää jatkuvasti päivittyvää
tietokantaa julkisista kiertotalouden
kehityshankkeista. Yksityiset
kehityshankkeet tulee raportoida aina
tapauskohtaisesti.

GBC päivittää KiertotalousSprintissä
tehtyä listaa puolivuosittain 2019
loppuun asti.
Alan yritykset jakavat aktiivisesti tietoa
omista hankkeistaan
yhteiseen tietoisuuteen.
Tulevaisuudessa listan päivityksestä voisi
vastata tekoälysovellus.
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KIERRÄTETÄÄN MAAMASSAT JA MUUT
YHDYSKUNTARAKENTAMISESSA SYNTYNEET MASSAT
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Erilaisten maamassojen kuljetuksen,
käsittelyn ja varastoinnin huomioiminen
suunnittelun eri tasoilla vaatii
koordinointia. Massoja pitää pystyä
käsittelemään ja varastoimaan
suunnittelualueella tai hyvin lähellä.

Kaavoituksen yhteydessä
vastuutetaan tietty nimetty taho
tekemään massatasapainolaskelmat ja
huolehtimaan massakoordinoinnista ja
optimoinnista. Varataan suunnittelun eri
tasoilla tilaa massojen
käsittelylle. Aluetason suunnittelun
alkuvaiheessa tämän
massakoordinaattorin pitää huomioida
kuinka paljon tilaa tarvitaan
kiertotalouden tarpeisiin ja kuinka
kauan. Täytemassoiksi pitää ensisijaisesti
käyttää ylijäämämassoja, ja
ylijäämämassoille pitää löytää
käyttökohde mahdollisimman läheltä.

Aluesuunnittelija ja kaavoittaja kaikilla
suunnittelutasoilla huolehtivat siitä, että
massakoordinointi näkyy suunnitelmissa
kaikilla tasoilla.
Kaupungit ottavat massakoordinoinnin
mukaan kaikkeen aluesuunnitteluun ja
linkittävät sen rakennusluvan
myöntämiseen.
Rakentaja ottaa massakoordinoinnin
ohjeet ja vaatimukset huomioon
työmaajärjestelyissä ja kohteiden
suunnitteluss

7
OTETAAN UUSIUTUVAN ENERGIANTUOTANNON
TARPEET HUOMIOON ALUESUUNNITTELUSSA
MIKSI TEHDÄÄN
Kaavoitus vaikuttaa fyysisiin mahdollisuuksiin
tuottaa uusiutuvaa energiaa rakennetussa
ympäristössä. Erilaiset kaavamääräykset
saattavat muun muassa estää aurinkopaneelien
rakentamisen. Energian tuotannon siirtyminen
hiilettömäksi ja uusiutuvaksi vaatii myös
energian jakeluinfran uudistumista. Energian
pientuotannon lisääminen vaatii
energiaverkkojen muuttumista
kaksisuuntaisiksi sekä energian varastoimisen
tarvitseman lisätilan huomioimisen
aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa.
Myös hukkalämpöjen talteenoton
mahdollistaminen vaatii kaavoitusratkaisuja.

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kaavoitetaan tilavarauksia maalämpökaivoille j
a muille uusiutuvan lämmönlähteille maasta,
merestä ja auringosta. Kaavoituksessa
huomioidaan pientuottajien mahdolliset
aurinkopaneelit ja -keräimet sekä älykkään
sähköverkon vaatimat energiavarastojen
vaatimat tilat.

Aluesuunnittelija ja kaavoittaja tekevät alueva
rauksia uusituvan energiantuotannon ja
varastoinnin tarpeisiin

Yhteistyössä kunnan muiden elimien kanssa
kaavoituksella ohjataan uusiutuvan energian
käyttöratkaisuihin. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että edellytetään
suunnittelualueelle maalämpöratkaisu kaikkiin
kohteisiin.
Yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa
suunnitellaan, mitä kaavoitusratkaisuja
uusiutuvan energian tuotantolaitokset vaativat.
Esimerkiksi tarvitseeko alueellinen energiayhtiö
tilavarauksen suuritehoiselle maalämpökaivolle.

Energiayhtiöt lähtevät mukaan rakentamaan ja
suunnittelemaan uutta infraa ja kommunikoivat
omista aluetarpeistaan.

ALUESUUNNITTELUSSA ARVIOIDAAN ALUEEN MATERIAALIJA RESURSSIVIRTOJEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET
ALUEEN SISÄLLÄ
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Jotta emme hukkaisi neitseellisiä
materiaaleja, materiaalija resurssivirtojen kulkua pitää ohjata
aluesuunnittelulla. Näitä virtoja ovat
muun muassa alueellinen veden
kiertokulku, ravinteiden
kulku ja erityisesti niiden talteenotto
jätevedestä, ja alueiden bioresurssien
tuotanto.

Alueita suunniteltaessa mietitään, miten
suunnittelualueella resurssit kiertävät, ja
ohjataan, ettei resursseja mene
hukkaan. Esimerkiksi bioresurssien
tuotanto otetaan suunnittelussa
huomioon aluevarauksina. Jätevedestä
otetaan ravinteet talteen.

Aluesuunnittelija, kaavoittaja tai
aluekoordinaattori teettää arvioinnin,
miten suunnittelualueen resurssit
parhaiten käytetään hyväksi
suunnittelualueella.

Monet näistä asioista, kuten
bioresurssien tuotanto ja sadevesien
hyödyntäminen, pitää huomioida
kaavoituksessa. Jälkikäteen niitä on
vaikea korjata. Osa asioista, kuten
ravinnekierrot jätevedestä, pitää
ratkaista kunnallistekniikan
yleissuunnitelmassa.
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OTETAAN UUSIOMATERIAALIT
KÄYTTÖÖN UUDISRAKENTAMISESSA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kierrätys- ja uusiomateriaalit ja tuotteet
tarvitsevat markkinat, jotta uusia
innovaatioita syntyy, ja rakennuksiin
varastoitunut materiaali saadaan
kiertämään. Neitseellisen materiaalin
käyttö on tällä hetkellä edullisempaa ja
helpompaa kuin kierrätysmateriaalin.

Lisätään tietoa uusiomateriaalien
käyttömahdollisuuksista ja
ominaisuuksista. Otetaan
käyttöön kierrätysmateriaalivaatimus kai
kessa uudisrakentamisessa. Vaatimus voi
olla yhdessä sovittu prosenttiosuus, tai
sovelletaan ympäristöministeriön
ohjeissa olevaa vaatimustasoa. Ala voi
kannustaa lainsäätäjää siihen, että
verotus suosisi uusiomateriaaleja.

Kunta vaatii kierrätysmateriaalien
käyttöä rakennusluvan ehtona, pohjana
ympäristöministeriön ohje.
Suunnittelija tarkistaa aina
materiaaleista, onko olemassa
uusiomateriaalivaihtoehtoa ja esittää
sitä vaihtoehtona tilaajalle.
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STRATEGISELLA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELULLA
EDISTETÄÄN KIERTOTALOUTTA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kiertotalousratkaisut tarvitsevat strategi
sta maankäytön suunnittelua ja ohjeita,
jotka otetaan huomioon kaikilla kaavaja suunnittelutasoilla. Maankäytön
suunnittelun, infrarakentamisen ja
talonrakentamisen välillä
tiedon pitää kulkea ja yhteistyön sujua.
Se tarkoittaa sitä, että synergiat eri
hankkeiden ja organisaatioiden
välillä tunnistetaan ja niitä
hyödynnetään.

Tunnistetaan kussakin juuri käsittelyssä
olevan suunnittelutason kannalta
olennaisimmat kiertotaloustoimet ja
linjataan ne strategisesti
tärkeiksi. Pidetään huolta, että ne
etenevät suunnittelun eri tasoilla aina
toteutukseen asti.

Kaupungit ja kunnat ottaa
kiertotalouden mukaan strategisiin
suunnitelmiin.

Otetaan käyttöön kiertotaloutta
mahdollistavat kaavamerkinnät, ja
tehdään kiertotaloutta tukevia
politiikkalinjauksia. Kunnassa luodaan eri
toimijoiden yhteistyönä strateginen
toimintamalli sosiaaliseen pääoman
kasvattamiseksi. Avataan
kaupunkisuunnittelua ja sen takana
olevia päätöksiä digitaalisuuden ja
kaupunkimallien avulla.

Poliittiset päättäjät kaupungeissa ja
kunnissa evästävät suunnittelijoita
ottamaan kiertotalouden huomioon
kaavoituksessa.
Suunnittelijat tuovat kaavaselostuksissa
esiin, miten kiertotalous on huomioitu.
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MAHDOLLISTETAAN KIERTOTALOUS HANKKEISSA
VARAAMALLA AIKAA MARKKINAVUOROPUHELULLE
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kiertotalouden huomioiminen tarvitsee
usein enemmän aikaa tai joustavampaa
aikataulua hankkeiden toteutukseen,
jotta voidaan reagoida uusiin
innovaatioihin. Siksi tilaajan tiukka
aikataulu ja myöhästymisten
sanktioiminen johtaa tavanomaisten,
tunnettujen ratkaisujen käyttöön.

Otetaan markkinavuoropuhelu käyttöön
ennen hankkeiden tilaamista ja
suunnittelua. Kerrotaan tavoitteista
avoimesti mutta lukitsematta
toteutusvaihtoehtoja. Varataan aikaa
vuoropuhelulle erityisesti hankkeen
alussa ja jopa ennen hankkeeseen
ryhtymistä.

Kaupungit ja kunnat tilaajina varaavat
aikaa ennen hankkeisiin ryhtymistä aikaa
markkinavuoropuhelulle toteuttajien
kanssa, miten kiertotaloushankkeita on
mahdollista toteuttaa kussakin
hankkeessa.
Yksityiset tilaajat varaavat aikaa ennen
hankkeeseen ryhtymistä
markkinavuoropuhelulle ja selvityksille,
mitä kiertotalousratkaisuja olisi
mahdollista toteuttaa omassa
hankkeessa.
Rakentajat osallistuvat
markkinavuoropuheluun tuomalla esiin
omia ratkaisujaan.
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OTETAAN KÄYTTÖÖNYLLÄPITOVASTUUN
SISÄLTÄVIÄ SOPIMUSMALLEJA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Tilaajat pitävät uusien
kierrätysmateriaalien tilaamista riskinä,
koska materiaalien käytöstä ei ole
kokemuksia. Tämä hankaloittaa uusien
kierrätysmateriaalien pääsyä
markkinoille. Elinkaarihankkeissa
rakentaja jakaa osan vastuusta ja
huolehtii materiaalin ja tuotteiden
toimivuudesta ottaessaan
ylläpitovastuun. Tämä tuo rakentajalle
motivaatiota etsiä toimivia
kierrätysmateriaaleja.

Tilaajat ryhtyvät käyttämään
elinkaarisopimusmalleja ja tilaamaan
rakentajalta ylläpitovastuuta
elinkaarihankkeissa samalla kun
vaaditaan vähähiilisten kierrätysmateria
alien käyttöä.

Kaupungit ja kunnat tilaajina ovat
edelläkävijöitä ja tilaavat
kierrätysmateriaaleja ja tuotteita sekä niiden ylläpitoa
elinkaarihankkeissa.
Suunnittelijat ehdottavat
kierrätysmateriaaleja ja aktiivisesti
etsivät uusia kiertotalousratkaisuja.
Kuntaliitto tuottaa malliesimerkkejä
sopimusmalleista, joita voidaan
soveltaa ylläpitovastuumallien tilaamisee
n.
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KUNNILLE VERTAISTUKIVERKOSTO JAKAMAAN
HYVIÄ KIERTOTALOUSESIMERKKEJÄ
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Tilaajat, erityisesti kuntapuolella,
tarvitsevat toimivia esimerkkejä
kiertotalouden huomioimisessa
tilaamisessa. Tarvitaan sopimusmalleja ja
toteutuneita esimerkkejä, joista muut
tilaajat voivat ottaa mallia.

Kunnat tukevat toisiaan
kiertotalouskriteerin käytöstä kiinteistöja rakennusalan hankinnoissa
jakamalla tietoa. Jaetaan tietoa hyvistä
toteutuneista esimerkeistä, mikä niissä
on mennyt hyvin, mutta myös mitä pitää
varoa tilatessaan. Kunnat ja kaupungit
aktiivisesti etsivät toisiltaan esimerkkejä
ja tietoja. Tuetaan vertaistukiverkoston
syntymistä.

Kaupungit ja kunnat jakavat tietoa
keskenään ja vertailevat kokemuksiaan
verkostoissaan, kuten esimerkiksi Hinkuja FISU-kuntien tilaisuuksissa.
Kuntaliitto järjestää tilaisuuksia ja
koulutusta kiertotalouskriteerien
käytöstä.
GBC Finland kokoaa myös hyviä
esimerkkejä ja tarjoaa aiheesta
koulutusta.
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KOOTAAN YHTEEN KIERTOTALOUDEN
HANKINTAOHJEITA KRITEERISTÖKSI
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Kiertotaloutta sivuavia hankintaohjeita
ja suosituksia on julkaistu jo useita.
Kiinteistö- ja rakennusalalle
tarvitaan kuitenkin yhteisesti hyväksytyt
ja ymmärretyt hankintakriteerit
tukemaan kiertotaloutta sekä niihin
liittyviä mallisopimuspohjia, joita voi
soveltaa tarpeen mukaan.

Kootaan eri kiertotaloutta koskevia
hankintaohjeistuksia ja kriteerejä
yhteen ja muodostetaan näistä
kiertotalouden hankintakriteeristö. Tästä
kriteeristöstä voi kukin tarvitsija poimia
tilanteeseensa sopivia kriteerejä. Näistä
kriteereistä on hyödyllistä tehdä
mallipohjia kilpailutuksiin ja tilaamiseen.

Kaupungit ja kunnat osallistuvat
kriteerien luontiin.
Ympäristöministeriö voi julkaista nämä
kriteerit oppaissaan.
GBC:n aluetoimikunta voi koota
esityksen kiertotalouden
hankintakriteeristöstä keväällä 2019.
RT-säätiö voi julkaista mallipohjan RTkorttina.
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LEVITETÄÄN TIETOA OLEMASSA OLEVISTA TILOJEN
JAKAMISEN DIGITAALISISTA ALUSTOISTA
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Markkinoilla on useita yhteisten tilojen
jakamiseen tarkoitettuja erilaisia
alustoja - osa täysin
avoimia, osa organisaatioiden
sisäisiä. Tyhjien tilojen
mikrovuokraaminen pitäisi olla tilan omis
tajalle helppoa ja turvallista. Siksi
jakamisalustojen pitää olla
helppokäyttöisiä ja mahdollistaa
rahallisen korvauksen välittämisen
turvallisesti ja ilman suuria kuluja.

Levitetään tietoa digitaalisista tilojen
jakamisalustoista. Tuetaan alustoja
yhdistäviä projekteja, kuten
esimerkiksi Digitaalisen Helsingin – tilat
avoimiksi

Kaupungit ja kunnat voivat koota
digitaalisia tilojen jakamisalustoja
palveluportaaleihinsa.

Nykyään nämä alustat eivät juuri
keskustele keskenään, ja tyhjää tilaa
etsivän on usein vaikea
löytää sopivaa alustaa.

https://digi.hel.fi/projektit/tilatavoimiksi/
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TILOJEN YHTEISKÄYTÖN HYÖTYJEN KUVAAMINEN
EUROMÄÄRÄISENÄ
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Usein organisaatiot eivät
lähde vuokraamaan käyttämätöntä
tilaansa, koska siitä aiheutuu työtä ja
kustannuksia. Tilojen yhteiskäytön
euromääräisiä hyötyjä ei ole kuvattu
organisaatiotasoisesti, saati kaupungin
tasolla. Organisaatiotasolla kannattaa
pohtia, miten kevyellä organisoinnilla
tilojen ulosvuokrauksella saataisiin
katettua omia kiinteitä tilakustannuksia.

Kuvataan euroissa mitä tilan pitäminen
tyhjillään maksaa. Luodaan käytäntöjä ja
otetaan käyttöön malleja, miten tyhjän
tilan kustannus pitää suhteuttaa siitä
saataviin tuottoihin.

Kaupungit ja kunnat näyttävät
esimerkkiä ja kertovat, mitä niiden omat
tyhjät tilat niille maksavat, sekä
analysoivat kaupunkitasoisesti, mitä
tarkoittaisi uudisrakentamiselle, jos
kaikki tyhjät tilat saataisiin käyttöön.

Kaupunkitasolla tyhjien tilojen arvon
kuvaaminen euromääräisenä on hyvä
lähtökohta sille ajattelulle, tarvitseeko
uutta tilaa rakentaa ja mikä olisi uuden
tilan kustannus.

Yritykset ottavat käyttöön kustannusten
analysointimalleja, jotka huomioivat
tyhjien tilojen vaihtoehtokustannuksia.
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TALOYHTIÖILLE TIETOA, MITEN TYHJIÄ TILOJA VOI
ANTAA VUOKRALLE
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Taloyhtiöille tyhjien tilojen ulosvuokraus
on usein vaivalloista, ja pelätään
turvallisuusriskejä. Tuotot ovat vaivaan
suhteutettuina pieniä. Tarvitaan tapoja,
miten taloyhtiöt voivat vaivattomasti ja
turvallisesti luovuttaa tilojaan vuokralle.
Usein taloyhtiöt tarvitsevat ulkopuolisen
toimijan huolehtimaan tästä, ja näin
avautuu liiketoimintamahdollisuuksia esi
merkiksi isännöintialalle.

Tuodaan taloyhtiöille tietoa, miten
tilojen vuokraaminen tehdään helpoksi ja
turvalliseksi.

Isännöitsijät tarttuvat
liiketoimintamahdollisuuteen ja ryhtyvät
huolehtimaan tilojen
ulosvuokraamisesta. Isännöitsijät
välittävät tietoa taloyhtiöille, miten tiloja
voi vuokrata.

Erilaiset älyavaimet ja -lukot tuovat
turvallisuutta ulosvuokraukseen ja
helpottavat maksuliikenteen
organisointia.

Taloyhtiöt lähtevät vuokraamaan ulos
ylimääräisiä tilojaan.
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VAADITAAN LUPAVAIHEESSA PERUSTELUT
UUDISRAKENTAMISELLE
MIKSI TEHDÄÄN

MITÄ TEHDÄÄN

IDEOITA ETEENPÄIN

Tilan tarpeen tyydyttämiseksi ei aina
tarvitse rakentaa uutta. Monesti
purkaminen on kuitenkin helpoin
tapa aloittaa uusien tilojen
rakentaminen. Tarvitaan asennemuutos,
joka muuttaa ajatteluamme miettimään
ensisijaisesti, miten olemassa olevia
tiloja voi hyödyntää ja uudistaa
purkamatta, ja miten niitä voi käyttää
uusiin käyttötarkoituksiin.

Jos tontilla on rakennus, jota ehdotetaan
purettavaksi uudisrakennuksen
tieltä, lupahakemukseen pitää liittää
perustelut, miksi on tarpeen rakentaa
uudisrakennus, eikä käyttää olemassa
olevaa rakennusta tai osia siitä.

Kaupungit ja kunnat voivat sisällyttää
tämän rakennuslupaprosessiin.
Tilaajat tilaavat suunnitelmia, joissa
lähtökohtana on olemassa olevat tilat.
Suunnittelijat tarjoavat
ratkaisuja pohjautuen olemassa oleviin
kiinteistöihin.
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TALOUDELLISTA TUKEA UUSILLE/KASVAVILLE KIERTOTALOUSYRITYKSILLE
Kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta vaatii tyypillisesti suuria välivarastointeja ja kalustoa materiaalien käsittelyyn. Tästä johtuen uusien
yritysten syntyminen vaatii jonkin verran alkupääomaa. Tämän hankkimiseen voisi olla tarjolla valtion tukea tai muuta rahoitusta uusien
yritysten kasvun mahdollistamiseksi.
RAHALLINEN TUKI KIERTOTALOUTTA TOTEUTTAVILLE HANKKEILLE
Kiertotalouden toteuttaminen ei välttämättä ole taloudellisesti vielä kannattavaa, ainakaan lyhyellä aikaperspektiivillä
tarkasteltuna. Kiertotalouden vauhdittamiseksi tulisi kiertotaloutta toteuttaville hankkeille olla tarjolla taloudellista tukea. Esimerkiksi
energiatuen tavoin.
ALAN PALKINNON LANSEERAAMINEN KIERTOTALOUDELLE!

Kiertotalouteen liittyviä hyviä kokemuksia ja onnistumisia tulee pystyä levittämään mahdollisimman laajalle. Kilpailut ovat yksi hyvä tapa
viestiä onnistumisista. Kiertotalouteen liittyen voidaan:
• järjestää vuoden kiertotaloustyömaa -kilpailu,
• sisällyttää kiertotalouden toteuttaminen osaksi kilpailujen kriteeristöä,
• viestiä kilpailuista, joissa kiertotalous on ollut kriteerinä.
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KIERTOTALOUSKOULUTUS
Kiertotalouden käytännön osaamista on saatavilla vielä varsin vähän. Aiheesta tulee järjestää koulutuksia laajasti kaikille eri KiRa-alan
toimijoille:
•
•
•
•

Jokainen voi puhua kiertotaloudesta omalla työpaikallaan
Tarvitaan julkinen kiertotalouden verkkokoulutusmateriaali (perusteet)
Täydennyskoulutusohjelma kiertotalouden edistämiseksi
GBC:n kiertotalousSprintin koulutusmoduuli

HYÖDYNNETÄÄN HUKKAENERGIAT
Otetaan talteen muun muassa jäteveden lämpö ja toiminnan aikaansaama lämpö rakennuksista. Johdetaan hukkalämmöt takaisin
kaukolämpöverkkoon.
LASKETAAN HIILINIELUT
Kaavoittaja suunnittelee suunnittelualueelle hiilinieluja kompensoimaan rakentamisen aiheuttamia päästöjä. Hiilinieluja voivat olla muun
muassa istutukset, metsitykset ja jopa viherkatot. Rakentaja huolehtii hiilinielujen istuttamisesta.
ALUEIDEN KIERRÄTTÄMINEN – UUDET KÄYTTÖTARKOITUKSET
Sallitaan joustavasti ja tuetaan suunnittelun avulla alueille uusia käyttötarkoituksia silloin, kun aikaisempi toiminta alueella hiipuu. Tästä
hyvänä esimerkkinä toimii Tampereen Hiedanrannan alue.
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OPTIMOIDAAN YHTEISKÄYTTÖÖN SOVELTUVIEN TILOJEN JA JOUSTOTILOJEN KÄYTTÖÄ
Korttelitason suunnittelussa kartoitetaan, mitkä tilat voivat toimia yhteiskäytössä ja milloin niitä tarvitaan jousto- ja väistötiloiksi.
RAKENNUSJÄTTEEN MINIMOINTI
Vaikutetaan rakennusjätteen minimointiin lupaehdoin, tiedotuksella ja tukemalla jätteen hyötykäyttöä.
KORTTELITASOISET JA ASUNTOKOHTAISET KIERRÄTYSMATERIAALIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELYTILAT
Luodaan normisto, kuinka paljon kiertotaloustilaa tarvitaan kortteli-, talo- ja asuntokohtaisesti
PALVELUPYSÄKÖINTIALUEET – MATKAKETJUJEN VAIHTOPAIKAT –YHTEISKÄYTTÖAUTOT
Suunnitellaan matkaketjut sujuviksi ja varataan tarpeeksi tilaa pysäköintiin sekä auto- että pyöräliikenteelle ketjun solmukohtiin.
VAIKUTETAAN ASENTEISIIN – PUKUMIES VOI TOIMIA SAMASSA TILASSA KUIN HUPPARIJENGI
Tässä yritysmaailma voi olla edelläkävijä ja avata tilojaan erilaisille toimijoille.
TILOJEN YHTEISKÄYTÖN TEKNISET RATKAISUT – HELPPOA JA TURVALLISTA – ÄLYAVAIMET
Tuodaan esiin uusia teknisiä ratkaisuja. Tässä Kiinteistöliitto voi toimia aktiivisesti

