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Megatrendi: Maailman kaupungistuminen

Ennuste on, että maailmanlaajuisesti noin 75% ihmisistä tulee elämään kaupungeissa.

Kiertotalous ja kestävän kehityksen kysymykset tullaan ratkaisemaan kaupungeissa. 
Maankäytön ja kaavoituksen toimintamalleissa pitää ottaa huomioon kiertotalousratkaisut, 
joilla sekä toteutetaan tulevat kaupungit että mahdollistetaan kiertotalouden mukainen elämä 
niissä.

Tehokkaalla ja järkevällä kaupunkisuunnittelulla voidaan säästää myös rahaa.

Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-trendit-kaupunkien-roolit-korostuvat/



Rakennusteollisuus käyttää vuodesta maailman 
raaka-aineista noin 50%

Maapallolla arviolta 67% kasvihuonekaasupäästöistä
liittyy materiaalien käyttöön

Yli 90% maailmalla käytetyistä raaka-aineista ei 
palaa takaisin kiertoon, eli vain noin 9 % kierrätetään

Kiertotalous voi vähentää luonnonvarojen käyttöä 
noin 28 % ja kasvihuonekaasupäästöjä jopa 72 %

Lähde: Wit et al, 2018. The Circularity Gap report. 



Harvinaisten maametallien tuontiaste Euroopan
unionin alueelle on 100%

95% tuonnista tulee Kiinasta

Lähde: Komission tiedonanto COM(2017) 490 final.



Kiertotalousyhteiskunta
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TARVE?! Tarvitsemmeko uutta rakennusta?

Kiertotalouskriteerit
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Kiertotalous – mennyt ja tuleva
Kiertotalouskriteerien mukaiset
materiaalit ja tuotteet

Kaikki materiaalit ja tuotteet, 
jotka tulevat nyt kiertoon

Tämä
hetki

x
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Kehitystarpeita
- Purkutyö osaksi rakennuksen elinkaarta
- Tuotteiden uudelleen käyttö
- Tuotteiden kunnostus ja uudelleenkäyttö
- Keräysjärjestelmät
- Materiaalien tunnistus ja erottelu

(teollinen mittakaava)
- Vaarallisten aineiden tunnistaminen
- Materiaali-inventaario (materiaalien

tietopankki)
- Lainsäädännön ja ohjeistuksen

kehittäminen
- Muut mahdolliset kehitystarpeet

Kehitystarpeita
- Materiaalikehitys
- Korvaavien materiaalien kehitys
- Tuotesuunnittelu
- Teollisten prosessien kehitys
- Kaivosprosessien kehittäminen
- Urban mining –prosessien

kehittäminen
- Kierrätys- ja korvausteknologiat
- Arviointimenetelmät
- Mittausmenetelmät
- Liiketoiminnan kehitys
- Muut mahdolliset kehitystarpeet

Tutkimus + Tuotekehitys + Koulutus



Elinkaari ja osaaminen
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Kestävä tulevaisuus ja uusi työ

-Miten elinkaariajattelu ja kiertotalous tuodaan 
yhteiskunnan toimintaan?

-Miten kiertotalouden ratkaisut saadaan niin 
metsänhoitoon, rakentamiseen, tuotesuunnitteluun,  
puusepänverstaisiin, kauppaan, konepajateollisuuteen 
kuin kaupunkilaisten elämään?

-Miten kiertotalousratkaisuja tarjoavat yritykset 
innostuvat mukaan? 

-Miten saadaan synnytettyä uutta 
kiertotalousliiketoimintaa?

-Miten muutos toteutetaan päätöksenteossa?



Tiekartta – suunta kohti
kiertotalousyhteiskuntaa?



Käyttö
Tuotteiden käyttö jatkuu 
mahdollisimman pitkään, 
niitä huolletaan ja 
tarvittaessa korjataan.

Kuluttaja
Kuluttajien kysyntä synnyttää 
kestävien tuotteiden ja 
hyödykkeiden tarjonnan.

Yritykseltä yritykselle
Yritykseltä yritykselle –hankinnoissa 

painottuvat helposti vaihdettavat ja 
huollettavat osat kertakäyttöisten sijaan. 

Kauppa
Kauppa myy palveluita tavaroiden sijaan 

ja kertoo tuotteiden ympäristö-
vaikutuksista, materiaaleista ja 

elinkaaren loppuvaiheen jatkokäytöstä. 

Jakelu
Jakelussa 
käytetään eri 
sektoreiden 
yhteiskuljetuksia ja 
–kuljetusvälineitä 
sekä uusiutuvia 
polttoaineita. 

Valmistava teollisuus
Valmistava teollisuus tarjoaa pitkäikäisiä 
tuotteita, joita voidaan korjata, huoltaa
ja joiden materiaalit erotellaan 
elinkaaren lopussa.

Materiaalien prosessointi
Materiaaliprosessien suunnittelulla vähennetään valtavien 
raaka-ainemäärien jalostuksen energiantarvetta ja tehdään 
sivuvirtojen hyödyntäminen mahdolliseksi.

Alkutuotanto
Alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, 
jonka hyvä huolenpito on kestävien 
ratkaisujen edellytys.

Elinkaari 
jatkuu 

uudessa 
kierrossa

1 Kestävä ruokajärjestelmä

2

3
Teolliset kierrot

4 Liikkuminen ja logistiikka

5 Yhteiset toimenpiteet



Kiertotalouden tiekartan päivitysprosessi
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Rakentaminen / Toimenpiteitä?

Kiertotalouden kriteerit
rakentamisessa

Kiertotalouden mittarit
rakentamisessa

Materiaalikehitys

Tuotesuunnittelu

Kiertotalouskriteerit
rakennuslupamenettelyyn

MRL uudistus
(+muu lainsäädäntö)

Tieto käytetyistä raaka-aineista
rakennetussa ympäristössä
= materiaalipankki

Rakennuksen
tuoteseloste

Alueiden suunnittelu

Rakennusten suunnittelu

Rakentamisen vaihe

Käyttö, kunnossapito, 
korjausrakentaminen

Tuotteiden ja 
materiaalien saaminen
takaisin käyttöön

Kiertotalous rakentamisen
alan koulutukseen

Sekundääristen
materiaalien
markkinat



Teidän vuoronne

1. Miten näet oman yrityksesi tai 
organisaatiosi roolin kiertotalouden 
rakentajana?

2. Mitkä asiat ovat mielestäsi tällä hetkellä 
suurimpia kiertotalouden 
a) mahdollistajia 
b) esteitä?

3. Muodosta toimenpide-ehdotus 
kiertotalouden tiekarttaan: millaisella 
konkreettisella toimenpiteellä kiertotaloutta 
voitaisiin edistää ja kuka voisi olla sen 
toteuttaja?



KOMMENTOI 11.11.2018 MENNESSÄ!
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