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KIERTOTALOUSSPRINTTI –HANKE 2018 - 2019

• Koordinoi GBF Finland

• Tilaajan ja rahoittajana Sitra

• Ohjausryhmässä Sitra ja ympäristöministeriö

• Yhdistää yli 100 suomalaista kiinteistö ja 
rakennusalan asiantuntijaa verkostoksi

• Tarkoitus 

• määrittää, mitä kiertotalous tarkoittaa kiinteistö- ja 
rakennusalalla

• mikä on alan kiertotaloustavoitteet

• miten tavoitteisiin päästää

• saada aikaan muutos alalla = kiertotalous kaikkien 
tietoisuuteen ja antaa sysäys toiminnan 
muuttumiseen



KIERTOTALOUSSPRINTIN 
TULOKSET

KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKEVAIHEILLE 

ü Hankekriteerit otettavaksi käyttöön

KIERTOTALOUDEN REFERENSSIT RAKENNETUSSA 

YMPÄRISTÖSSÄ

ü Mitä hankkeita ja koulutuksia kiertotaloudesta on olemassa

KIERTOTALOUDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

ü Toimenpide-ehdotukset alalle miten kiertotaloustavoitteisiin 

päästää

KIERTOTALOUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

ü Miten viestiä viedään eteenpäin 
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MIKÄ JULKAISU ON

Tähän julkaisuun on koottu 
Kiertotalousprintti -hankkeessa keväällä ja 
kesällä 2018 tunnistetut rakennus- ja 
kiinteistöalan kiertotaloushankkeet, -
projektit ja koulutukset Suomessa.  Tätä 
listaa täydennetään ja ylläpidetään GBC 
Finlandin toimesta aina Kiertotalous-
Sprinttiprojektin loppuun asti syksyyn 
2019. Tämän julkaisun on tarkoitus 
palvella alaa käsikirjana ajan 
ammattilaisille, mitä hankkeita ja 
koulutuksia on ja mistä niistä voi hakea 
lisätietoa



MITÄ JULKAISUSTA LÖYTYY

Johdanto

Sisällysluettelo

1 Kehityshankkeet

2 Kiertotalouden referenssihankkeet

3 Kiertotalous koulutuksessa

4 Kaupunkien työ

5 Kiertotalousyritykset



KEHITYSHANKKEET

Kehityshankkeita 13 kappaletta

The picture can't be displayed.



KIERTOTALOUDEN REFERENSSIHANKKEET

Referenssihankkeita 9 kappaletta  



KIERTOTALOUS KOULUTUKSESSA

Koulutuksia 5 kappaletta



KAUPUNKIEN TYÖ

Kaupunkien hiilineutraalius- ja kiertotalousstrategioita 6 kappaletta



KIERTOTALOUSYRITYKSET

Yrityksiä, palveluita ja tuotteita 25 kappaletta



Kiertotalousohjelmia 
ja esimerkkejä 

lähialueilta



NORJA – yritysten 
yhteenliittymä 
Reformater
Konseptit

• Startupien tukeminen

• Uudenlaisia tekniikoita 
skannaukseen, mitä materiaaleja 
rakennuksessa on

• Käyttöneuvoja neuvomaan 
purkumateriaalin uudenkäyttöä

• Kiertotalous -hankinta

• SirkLAB - purkumateriaaleille

• Markkinapaikka purkumateriaaleille

• Älykäs rakennus



NORJALAISET PALIKAT KIERTOTALOUTEEN

Tiivistelmäjulkaisussa 69 avainoivallusta 
kierotalouden toteuttamiseksi rakennusalalla. Ne 
on muotoiltu iskulauseiksi.

Esimerkiksi:
”Yhteistyö on tärkeämpää kuin kilpailu”
”Pantti materiaaleista”
”10 vuodessa kiertotaloudesta on tullut 
standardi”

Julkaisussa yleisellä tasolla, mitä pitäisi tehdä 

https://reformater.files.wordpress.com/2018/09/byggeklosser.pdf

https://reformater.files.wordpress.com/2018/09/byggeklosser.pdf


TANSKA

• Hallitukselle neuvoa-antava 
asiantuntijaryhmä
• Työn tulos 27 suositusta
• Näistä 6 suositusta koskettaa 

rakennettua ympäristöä
• teemoina: elinkaarinäkökulman 

käyttö, kiertotalous julkisessa 
rakentamisessa, hankinnan 
kriteerejä ja kestävää 
korjausrakentamista

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf


TANSKA – CASE ESIMERKKI LENDAGER GROUP

• Lendager Group jalosti 60 000 
juoksumetriä puuta ikkunoista, 
ovista, lattioista yms. 
verhoilupaneeleiksi.

• Paneelit ovat valmis teollinen 
tuote palosuojausluokkineen

• Vakiokoot ja helppo 
kiinnitettävyys 

• Kohteena Copenhagen tower -
hotellikohde



RUOTSI – KIERTOTALOUS PUHEENAIHEENA

https://www.ivl.se/download/18.14bae12b164a305ba11aa53/153544882
5219/C338.pdf

• Kiertotalous aiheena erityisesti 
talouskysymyksissä ja kierrätyksen 
näkökulmasta

• Vähemmän rakentamisen kontekstissa

• Keskustelujen aiheena voiko Ruotsi saavuttaa 
ilmastotavoitteensa kierotalouden avulla 

• Hallituksen työryhmässä muun muassa IKEA

• Julkaisu hyvistä kiertotalousesimerkeistä 
rakentamisessa

https://www.ivl.se/download/18.14bae12b164a305ba11aa53/1535448825219/C338.pdf


RUOTSI – VAHVAA VERKOSTOITUMISTA



BREEAMilta KIERTOTALOUS-
RAKENNUKSEN KRITEERIT



BREEAMin
ehdotus 
menee 
kriteeri- ja 
pisteytys-
tasolle



Kiitos


