
#5 Kiertotalouden 
huomioiminen 

aluesuunnittelussa
Alpo Tani



Seututasolla kiertotalous näkyy maa- ja 
kierrätysmassojen koordinointina ja 
erilaisten virtojen hallintana
• Toimenpiteitä

• Massatasapainolaskelmat

• Tilojen osoittaminen maa- ja kierrätysmassojen käsittelyyn

• Massakoordinointi ja optimointi

• Energiavirtojen ohjaaminen, hukkaenergioiden hyötykäyttö

• Hiilinielujen laskenta

• Veden kiertokulun hallinta

• Jätevirtojen koordinointi

• Biomassojen kirjanpito

31.8.2018 figbc.fi 2



Kaupunki- ja kuntatasolla kiertotalous 
näkyy strategisina linjauksina

• Toimenpiteitä
• Strategisen suunnittelun kaavamerkinnät ja politiikkalinjaukset
• Kierrätysmateriaalivaatimukset uudisrakennuksille
• Alueiden kierrättäminen – uudet käyttötarkoitukset
• Alueiden ajoittaminen rakentamisen aikaiset materiaalivirrat huomioiden 
• Valunnan ja sadevesien hallinnan ja keräämisen yleiset periaatteet
• Linkki materiaali- ja resurssivirtojen ja maankäytön välillä - esimerkiksi biologiset 

kierrot, ravinnekierrot
• Alueellinen massakoordinointi
• Lämmön varastoinnin mahdollistaminen – esimerkiksi lämminvesivarastojen avulla
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Kaupunginosa – ja aluetasolla 
kiertotalous näkyy vaatimuksina 
suunnittelijalle ja rakentajalle 
• Toimenpiteitä

• Massatasapainokoordinointi näkyy kaavassa ja lupavaatimuksissa

• Uusiutuvan energian pientuotanto muuttaa energiaverkot kaksisuuntaisiksi, 
energiavarastoille varataan tiloja, rakennusmassoja sijoitetaan aurinkoenergia 
huomioiden

• Biodiversiteetin varmistamiseksi varataan kaavassa alueita, alueen luontainen 
bioresurssien tuotanto otetaan suunnittelussa huomioon aluevarauksina

• Kunnallistekniset ratkaisut huomioivat ravinnekierrot – ravinteiden talteenotto muun 
muassa jätevedestä

• Yhteiskäyttöön soveltuvat tilat, joustotilat - Näiden määrän ja toiminnallisuuksien
optimointi
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Kortteli- ja tonttitasolla kiertotalous 
näkyy fyysisinä ratkaisuina

• Toimenpiteitä
• Rakennusjätteen minimointi
• Kiertotaloustuotteiden käyttö rakentamisessa
• Yhteiskäyttöautojen parkkipaikat
• Korttelitasoiset ja asuntokohtaiset kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittelytilat
• Sähköautojen latausmahdollisuudet
• Palvelupysäköintialueet – matkaketjujen vaihtopaikat - yhteiskäyttöautot
• Kevyen liikkumisen mahdollisuudet
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Kiertotalous suunnittelun eri tasoilla

Seututaso
• kiertotalous näkyy maa- ja 

kierrätysmassojen 
koordinointina ja erilaisten 
virtojen hallintana

Kaupunki-
ja 

kuntataso

• kiertotalous näkyy 
strategisina linjauksina

Kaupungin
osa – ja 

aluetaso

• kiertotalous näkyy 
suunnitteluvaatimuksina 
suunnittelijalle ja 
rakentajalle 

Kortteli- ja 
tonttitaso

• kiertotalous näkyy fyysisinä 
ratkaisuina

-Nykyisellään kiertotalous ei juurikaan / ei ohjaa 
aluesuunnittelua 

-Reaktiivisuus vs. Proaktiivisuus?

-Tärkeää tunnistaa kaavahierarkia

-Mikä on kiertotaloutta, mikä muuta kestävän 
kehityksen edistämistä?



# 6.Hankintaprosesseja ja 
tilaajaosaamista kehitetään 

kiertotalousmyönteiseen 
suuntaan 



KIERTOTALOUS HANKINNOISSA

• Lisää aikaa projektien 
toteutukseen

• Innovaatioiden 
huomioiminen

MARKKINA-
VUOROPUHELUMALLI

• Kierrätysmateriaalit 
helpommin hallittavissa 
tilaajalle

YLLÄPITOVASTUUT 
ELINKAARIHANKKEISSA 

SOPIMUSMALLIT • Kuntien tukiverkostot
• Kuntaliiton 

kiertotalouslähettiläät
• Asenne kuntoon kautta 

linjan

ESIMERKKI JA 
TUKIVERKOSTO

• Kriteerit hankinnan joka 
tasolle

• Esimerkit 
• Oikeustapaukset

KIERTOTALOUDEN 
HANKINTAKRITEERIT
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#7 Tilat tehokkaaseen 
käyttöön

Tiina Seppälä



8 Uudisrakentaminen

7 Peruskorjauksen sijasta korvausrakennetaan tilalle nzeb-rakennus

6 Vuokrataan tila tai olemassa olevan laajennus

5 Peruskorjataan olemassa oleva rakennus energiatehokkaaksi ja tarkistetaan 
tilankäyttö

4. Peruskorjataan olemassa oleva rakennus energiatehokkaaksi

3 Tyhjä tila täytetään tai luovutaan lopullisesti

2 Tiivistetään, jos on mahdollista

1 Muuta toimintatapaa tilaan sopivaksi

0 tarkistetaan tilankäyttö

Tilahierarkia kiertotalouden apua
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Asenteiden muutos –
pukumies voi toimia 
samassa tilassa kuin 

hupparijengi

Tilojen yhteiskäytön 
tekniset ratkaisut – helppoa 

ja turvallista - älyavaimet

Otetaan käyttöön tilojen 
jakamisen alustat ja avataan 

tietokantojen rajapintoja

Tilojen yhteiskäytön 
hyötyjen kuvaaminen 

eruromääräisenä

Taloyhtiöille tietoa, miten 
tyhjiä tiloja voi antaa 

vuokralle

Lupavaiheessa perustelut 
uudisrakentamiselle

SOSIAALINEN 
ULOTTUVUUS

TALOUDELLINEN 
ULOTTUVUUS

TEKNINEN 
ULOTTUVUUS

OPTIMOITU 
TILOJEN 
KÄYTTÖ


