
Kiertotalouskriteerit 
rakennetun ympäristön 
hankkeille



Millä kriteereillä mitataan
kiertotalouden toteutumista

rakennetun ympäristön hankkeissa?



KiertotalousSPRINTTI – Näin se etenee...

9. Jatkotoimenpiteet  
(pilotit, hankkeistus

10. Seminaari, parhaiden 
käytäntöjen jakaminen

Green Building Council Finland Circular Economy Sprint 2018
Vaihe I

Maaliskuu – huhtikuu 2018
Vaihe II

Huhtikuu –  marraskuu 2018
Vaihe III (Sprintin jälkeen)
Marraskuu 2018 – elokuu 2019

1. Edelläkävijöiden kartoitus

2. Työpaja 1: Merkitys ja tavoitteet

3. Yhteiskehittäminen online

4. Työpaja 2: Kehityskohteet ja  
asiantuntijaryhmät

5. Asiantuntijaryhmät työskentelevät

6. Väliarviointi ja vertaissparraus

7. Asiantuntijaryhmien työskentely jatkuu

8. Seminaari, tulosten esittely
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Kiertotalouden
kiteytykset

1. Materiaalien
säilyttäminen ja 
kierrätys

2. Korjattavaksi ja 
uusiokäytettäväksi
suunnittelu



Materiaalien säilyttäminen ja kierrätys

Materiaalien kiertotalous

Loppu-
sijoitus

Energia-
hyötykäyttö

Kierrätys 
materiaalina

Uudelleenkäyttö

Jätteen määrän 
vähentäminen

Jätehierarkia

Kertakäyttö
materiaalit

Kierrätettävät 
materiaalit

Kierrätetyt materiaalit

Uusiokäytetyt tuotteet

Säilytettävät materiaalit ja rakenteet



Korjattavaksi ja uusiokäytettäväksi suunnittelu

Pitkän käyttöiän laitteet
ja vähän huoltoa

tarvitsevat rakenteet

Huollot ja korjaukset
mahdollisia ilman

rakenteiden purkua

Peruskorjaukset
mahdollisia ilman

rakenteiden purkua

Purettavaksi ja 
uudelleenkäyttäväksi

suunnitellut
rakenneosat ja 

materiaalit

Kiertotalouden mahdollistavia valintoja



Kiertotalouskriteerit hankkeille

Kaavoitus ja aluesuunnittelu

•Kiertotalousalueiden 
määrittäminen

•Alueellinen lämpöenergian
kierrätys ja varastointi

Tontinluovutus

•Kiertotaloussuunnitelma
•Vaatimukset kiertotalouden 

toteuttamisesta yksittäisissä 
hankkeissa

Tilaaminen ja kilpailutus

•Kiertotalousosaaminen
•Materiaalipassi
•Kierrätysmateriaalien käyttö
•Vaatimukset suunnittelulle ja 
rakentamiselle

Infra, suunnittelu ja 
rakentaminen

•Uusiomateriaalien käyttö
•Massatasapaino alueen sisällä

Suunnittelu

•Olemassa olevan 
säilyttäminen

•Rakennusmateriaalien tarve
•Kierrätysmateriaalien käyttö
•Uudelleenkäyttösuunnitelma
•Suunnitellaan korjattavaksi
•Muuntojoustavuus
•Jaetut tilat

Rakentaminen

•Rakennusjätteiden kierrätys
•Uusiokäytetyt/-käytettävät 

materiaalit ja tuotteet
•Materiaalipassin kokoaminen

Purku

•Purkukatselmus
•Purkumateriaalin lajittelu ja 

höytykäyttö

Käyttö

•Jaettu tilojen käyttö
•Muutostöiden minimointi
•Kierrätysmateriaalien käyttö



Esimerkki – Suunnittelun kiertotalouskriteerit
Kriteeri Selitys/tarkentavat tiedot

Olemassa olevan 
säilyttäminen
(vain korjauskohde)

• Järjestetään purkukatselmus osana hankesuunnittelua, jossa varmistetaan rakenteiden kunto
• Otetaan suunnittelun lähtökohdaksi säilyttää ja hyödyntää mahdollisimman suuri osa olemassa 

olevasta rakennuksesta osana hanketta
• Purettavat rakennusosat pyritään purkamaan ehjänä ja toimittaman uudelleenkäyttöön (katso 

lisätiedot kohdasta purku)

Kierrätysmateriaalien 
käyttö

• Kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden käytön tulee olla lähtökohtana kaikille materiaali- ja 
tuotevalinnoille. 

• Käytetään neitseellisiä materiaaleja vain, jos kierrätystuotteita ei ole saatavilla.

Uudelleenkäyttösuunni
telma

• Rakennus (erityisesti kantavat rakenteet, elementit ja vaippa) suunnitellaan modulaarisesti ja 
kiinnitetään niin että ehjänä purkaminen on mahdollista

• Osana suunnittelua tehdään selvitys rakenteiden purettavuudesta ja yksityiskohtainen lista 
uusiokäytettävistä rakenneosista

Muita kiertotaloutta 
tukevia teemoja

• Elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta
• Harmaan käyttöveden ja sadeveden hyödyntäminen (esim. kastelussa ja wc-istuimien huuhtelussa)
• Hukkalämmön tehokas hyödyntäminen rakennuksessa (esim. lämmön talteenotto ilmastoinnista ja 

viemäriputkista)



Kierrättämään, mars!

Lataa oma ohje:
www.figbc.fi/kiertotalous

http://www.figbc.fi/kiertotalous

