Kiertotalousekskursio
Amsterdamiin
Green Building Council Finland järjesti Kiertotaloussprintti -hankkeen
opintomatkan Amsterdamin 11.-12.4.2019
Tämä julkaisu esittelee matkalta saatuja oppeja ja oivalluksia

Johdanto
Tämä julkaisu on Green Building Council Finlandin järjestämän
Kiertotaloussprintti -hankkeen Amsterdamin opintomatkan
11.-12.4.2019 matkaraportti. Ekskursio järjestettiin GBC Finlandin toimesta ja matkakohteeksi valikoitui Amsterdam siellä
sijaitsevien monien mielenkiintoisten kiertotalousesimerkkien vuoksi. Lisäksi marraskuussa ympäristöministeriön kiertotalouspäivillä kuultu ABM AMRO pankin esitys CIRCLpaviljongista inspiroi monia kuulijoita.
Opintomatkan tavoitteena oli konkretisoida suomalaisille toimijoille, miten kiertotaloutta on mahdollista toteuttaa kiinteistö̈- ja rakennusalalla ja innostaa Kiertotaloussprintti –
hankkeen verkostoa toteuttamaan samansuuntaista kehitystä̈
myös Suomessa. Hankkeen tarkoitus oli myös tutustuttaa
suomalaiset toimijat parhaisiin hollantilaisiin kiertotalouskohteisiin ja esimerkkeihin ja että̈ osallistujat pystyvät matkan
jälkeen viemään omiin organisaatioihin muutosehdotuksia,
miten kiertotaloutta voi toteuttaa.
Matkalle kutsuttiin mukaan laajasti alan asiantuntijoita ja
päättäjiä. Kutsua jaettiin myös koko Kiertotaloussprintti
5.6.2019

-hankkeen verkostolle. Mukaan ilmoittautui 18 matkalaista 14
eri organisaatiosta ja mukaan lähti myös kolme GBC Finlandin
edustajaa.
Suurena apuna järjestelyissä ja paikallisten tahojen kontaktoinnissa toimi Alankomaiden suurlähetystön Santtu Palokangas, mistä suuri kiitos hänelle. Suurta apua oli myös Dutch
Green Building Councilin neuvoista ja kontakteista. Lisäksi
Niina Pussinen ABM AMRO pankista oli korvaamaton apu
tämän matkan toteuttamisessa.
Tämän raportin avulla toivomme voivamme välittää matkalla
saamiamme oppeja ja oivalluksia suomalaiselle kiinteistö- ja
rakennusalalle. Toivomme voivamme myös inspiroida ja luoda uskoa rakennetun ympäristön kiertotalouden toteuttamiseen Suomessa.
GBC Finlandin puolesta 5.6.2019
Jessica Karhu
Kiertotaloussprintti -hankkeen projektipäällikkö
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• Matkalle osallistuneet tahot

Sisällysluettelo

• Vierailukohteet
• Kohdekohtaisia huomioita
• Oivalluksia ja oppeja, mitä Suomessa voisi
tehdä toisin

5.6.2019
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Matkalle osallistuneet organisaatiot Suomesta
-

Rakennetun omaisuuden
hallinta
Rakennukset ja yleiset alueet
Aluerakentaminen
Asuntotuotanto

- Ympäristökeskus
5.6.2019
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Hollantilaiset vierailukohteet

5.6.2019

ABM AMRO pankin
esittely ja kokoustila,
kiertotalous-paviljonki

Majoituspaikka Conscious
Tire-Station hotelli toimii
mahdollisimman pitkälle
kiertotaloudessa

EGDE Techologies
kiinteistökehitysyritys ja
EDGE Olympic rakennus

Hollannin Green Building
Council edistää kiertotaloutta
monella tavalla toiminnassaan

Madaster organisaatio ja
heidän materiaalipassinsa

Hollannin väyläviranomainen
on merkittävä julkinen tilaaja

The Cloud rakennus ja
siellä toimiva SOLNET
aurinko-energiayritys

C-Bèta kiertotalousyrityskeskus ja C-Creators
kiertotalouskonsultti
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Kiertotalousmaa Hollanti
• Hollannin kansallinen tavoite on olla
kiertotalousyhteiskunta vuonna 2050
• Välitavoitteena on vuonna 2030 käytetään
50 prosenttia vähemmän raaka-aineita
kuin 2016
• Tätä tavoitetta toteuttamaan on tehty yli
hallituskausien yltävä, ministeriöiden
välinen yhteinen toimintasuunnitelma
• Lisätietoja:
• Hollannin hallituksen kiertotaloussivusto
• Kansallinen sopimus kiertotalouteen
siirtymisestä
5.6.2019
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Kohdekohtaiset huomiot

5.6.2019
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KUVA: Eelis Rytkönen

CIRCL-paviljonki

5.6.2019
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Kuvaus CIRCL -paviljongista
• ABM AMRO pankin rakennuttama ja
omistama kokous- ja näyttelytila
• Projektiarkkitehtina toimi Hans Hammink,
CIE. arkkitehtitoimisto

KONTAKTIHENKILÖ
• Kontaktihenkilönämme toimi Niina Pussinen ABN
AMRO pankista, Manager Business Innovation and
Collaborations / Circl - Circular economy platform ABN
AMRO

• Circl-paviljonki avattiin vuonna 2017.

• Yhteystiedot: niina.pussinen@nl.abnamro.com

• Lähes kaikki Paviljonkiin
käytetyt materiaalit ja rakennusosat ovat
kierrätettyjä ja lisäksi rakennusosat ovat
purettavia ja uudelleen kierrätettäviä

LISÄTIETOA
• CIRLC:n kotisivut
• Kuvaus rakentamisesta
• Lue lisää Circl – paviljonki, ABN AMRO
• Arkkitehtitoimisto CIE:n kuvaus
• Raportti Niina Pussinen esityksestä 8.11.2018
ympäristönministeriön kiertotalouspäivillä

5.6.2019
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CIRCL -paviljongin
kiertotalousratkaisuja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ääneneristeet vanhoista vaatteista = pankin työntekijöiden vanhoja
farkkuja 16 000 kappaletta, jotka toimivat nyt ääniseristeinä
• Myös huonekaluja/levyjä
Jopa työtekijöiden vaatteisiin, jotka on valmistettu
kierrätysmuovipullojen materiaalista.
Kierrätystaidetta jätteestä
Kierrätetyt alumiiniset modulaariset ääneneristysseinät
Julkisivu palveluna (ei ollut vielä CIRCL tehty)
Hissi palveluna, 8c per nousu
Valaistus/valaisimet on ostettu palveluna
Väliseininä käytetty vanhoja ikkunoita
Talosta on tehty materiaalipassi suunnitteluvaiheessa
Tasavirtaverkko talossa eli invertereitä ei tarvita aurinkopaneeleissa
Harmaita vesiä käytettään vessan huuhteluun
Viherkatto- ja julkisivuja
Vesivarasto puutarhan alla = käytettiin kasteluun kuivana aikana
Kantavat rakenteet on purettavissa ja pystytettävissä uudelleen

Purkujätteiden hyödynnyskohteita
•
•
•
5.6.2019•

Kaapelikourut
Palokaapit
Peilit, WC-istuimet
Lattia, puretuista ikkunan pokista oli tehty uusi puulattia

KUVA: Eelis Rytkönen

Kierrätysratkaisuja
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CIRCL -paviljongin opit ja oivalluksia Suomeen
• ABN AMRO pankin sitoutuminen kiertotalouden
edistämiseen ja tukiessaan sitä hollannin kiinteistö- ja
rakennusalalla perustuu pankin näkemykseen ilmastonmuutoksen tuomista taloudellisista
riskeistä ja haluun välttää niitä tai pienentää ilmastonmuutoksen tuomia taloudellisia tappioita.

• Suomessa tarvitaan näkemystä ja tahtotilan kuntoon –
tavoitteen ei tarvitse olla yhtä kunnianhimoinen kuin
CIRLC paviljongissa mutta sen pitää olla selkeä ja hyvin
omaksuttu.

• Hyvä tarina on tärkeä, siihen liittyy mietityt yksityiskohdat, jotka tukevat kokonaisvaltaista näkemystä ja
johtajuus, joka tukee brändin rakentamista.

• Kiertotalous pitää myydä omassa tilaajaorganisaatiossa –
kiertotalouden pitää tuoda lisäarvoa oman organisaation
muulle toiminnalle. Lisäarvo voi olla elinkaarikustannusten alenemista, hiiliriskin välttämistä tai vaikka
brändi-arvoa.

• Kestävyys ja kiertotalous pitää nähdä kokonaisvaltaisesti
myös sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulman kautta, jotta
se on uskottavaa.

• Pitää verkottua muiden toimijoiden kanssa, pitää luoda
oma joukkue joka jakaa saman kiertotalousnäkemyksen.
Kiertotalous perustuu vahvasti yhteistyöhön.

• ABN AMROn halusi vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä kiertotalousratkaisujen kautta – taustalla
on selkeät pitkän tähtäimen taloudelliset vaikuttimet.

• Pitää kertoa ulospäin kuinka hyviä ollaan ja kutsua
ihmisiä kylään katsomaan onnistuneita
kiertotalousratkaisuja.

• Talous ohjaa jo nyt kohti kestävää rakentamista ja
kiertotaloutta
5.6.2019
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EDGE Olympic

5.6.2019
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Kuvaus EGDE -Olympic
rakennuksesta
• EDGE Olympic on EDGE Technologies
yhtiön suunnittelema ja toteuttama
peruskorjaus- ja lisärakennuskohde
• Alkuperäiseen 1990 –luvun rakennukseen
on lisätty kaksi kerrosta puusta ja lasista
• Tällä hetkellä se toimii EDGE
Techonologies yhtiön pääkonttorina ja
kestävän rakentamisen lippulaivana
• Lisäksi rakennus toimii co-working -tilana
• Rakennuksella on korkein WELL
sertifikaatti Platinium
5.6.2019

KONTAKTIHENKILÖ
• Esittelyn EDGE Olympic rakennuksessa
meille piti Cees van der Spek
• Yhteydenotto tour@edge.tech
LISÄTIETOA
• https://edge-olympic.com/
• Cie arkkitehtien kuvaus kohteesta

• https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2
_cees_van_der_spek_0.pdf
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• Kaksikerroksinen lisäosa on kokonaan Cradle2Cradle
periaatteen mukaisesti rakennettu eli purettaviksi ja
uudelleen käytettäviksi ja uudisrakennuksesta on tehty
materiaalipassi

KUVA: Eelis Rytkönen

Edge Olympic
kiertotalousratkaisuja

• 1 500 sensoria mittaa ilmanlaatua ja ohjaa raitista ilmaa
tarpeen mukaan tiloihin
• 296,000 kWh uusiutuvan energian tuotantoa
aurinkopaneeleilla ja maalämpökaivoilla
• Viherkatto, viherseiniä sisätiloissa
• Julkisivumarmori oli käytetty uudelleen lattiana. Myös
lattiapinnoitteet ja huonekalut kierrätettyjä.
• Keskusatrium tuo tilaan luonnonvaloa ja ohjaa raitista
ilmaa
• Tilat tukevat liikkumista esimerkiksi portaat ovat
houkuttelevat
5.6.2019
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EDGE Olympic –oppeja ja oivalluksia Suomeen
• Äärimmäisen viihtyisää co-working tilaa – panostettu
terveellisyyteen ja viihtyisyyteen – työntekijän
hyvinvointiin (mm. WELL sertifioitu) . Sitä kautta on saatu
haluttavaa toimitilaa
• Digitaalisuutta (muun muassa Nuuka Solution) käytetty
työkaluna edistämään hyvää sisäilmaa,
energiatehokkuutta ja rakennuksen käyttöä.
• Materiaalipassin avulla viestitään kestävyydestä ja
mahdollistetaan rakennuksen hyödyntäminen
tulevaisuudessa materiaalipankkina.
• EDGE Technologyllä korkea tavoitteet ja rohkeutta toimia
edelläkävijänä, halu parantaa jatkuvasti ja kova
ammattiylpeys.
• Asioita tehdään bisnes -lähtökohtaisesti ja skaalautuvasti.
Käynnissä useita edelläkävijähankkeita Euroopassa.
5.6.2019

• Ihmisen viihtyvyys ja terveellisyys ovat erinomaisia
lähtökohtia toimitilarakentamisessa ja -uudistamisessa,
niiden avulla voidaan saada wau-elämyksiä
• Samoja hyviä kestävyyden ja terveellisyyden ratkaisuja
voi ja pitää monistaa ja kopioida myös muilta
• Korjattavan rakennuksen vanhat materiaalit kannattaa
käyttää hyväksi,– brändiarvoa, kulttuurihistoriallista
arvoa ja edistää muutoksen hyväksymistä.
• Lisärakentamisessa oli hyödynnetty kevyitä rakenteita,
jotka toteutettu Gradle-to-Gradle ajattelun mukaisesti.
• Kun mennään vähemmän suosituille alueille, kannattaa
kaupunkikehityksen näkökulmasta tehdä
kunnianhimoisia hankkeita. Tämä nostaa alueen arvoa ja
samalla oman rakennuksen arvoa.
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Madaster

5.6.2019
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Madaster - materiaalipassi
• Materiaalipassi on sähköinen dokumentti,
joka sisältää rakennuksessa käytettyjen
materiaalien tiedot
• Madaster on hollantilainen yritys, joka
tarjoaa digitaalisen alustan rakennuksen
materiaali- mutta myös muille tiedoille
• Rakennusta purettaessa tämä tieto tekee
mahdolliseksi rakennuksen materiaalien ja
osien uudelleen käytön
• Madaster tarjoaa määrämuotoisen
materiaalipassin palveluna
• Madaster säätiö tukee materiaalipassin
kehitystä
5.6.2019

KONTAKTIHENKILÖ
• Rob Oomen, Partnerships
• rob.oomen@madaster.com
LISÄTIETOA
• Madaster –säätiö
• Madaster –yritys
• ABN AMRO pankin tiedote yhteistyön
solmimisesta Madasterin kanssa
• Artikkeli materiaalipassista CircWasten
sivulla
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Madaster - materiaalipankki
• Purkumateriaalipankin kehittäminen on helpompaa yhteistyönä – se on monien
tahojen, kuten rakennusliikkeiden, kaupunkien ja valtion intressi.
• Materiaalitieto on avain ja sen pitää olla standardisoitua.
• Materiaalipassin täyttämisen pitää syntyä muun suunnittelun yhteydessä.
• Purettavat vanhat rakennukset avain kysymys – katselmusten tekeminen on
hankalaa ja saatava tieto ei ole luotettavaa ennen purkamista.
• Amsterdamin lähikunnat ovat ottaneet Madasterin käyttöön julkisessa
rakentamisessa ja useat rakennusliikkeet dokumentoivat jo luovutusmateriaalit
järjestelmän kautta.
5.6.2019
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Huomioita Suomeen materiaalipassista
• Tarvitaanko Suomeen oma materiaalipassi?
• Pienille markkinoille ei mahdu päällekkäisiä toimijoita – kannattaako Madasterin
kaltaisten toimijoiden tulla Suomeen vai kannattaako meidän edetä kansallisella
omalla tietokannalla?
• Pystyykö Suomen Materiaalitori välittämään kaikki purkujätteetkin? Kiertotaloutta
tukee, että samassa paikassa on monen eri sektorin tuotteita, joita voidaan
mahdollisesti käyttää jollain toisella sektorilla.
• Paljon tehtävää, että materiaalitieto saadaan BIM-malleista hyödynnettyä.

5.6.2019

23

The Cloud

5.6.2019
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The Cloud -rakennus
• Toimitilarakennus

KONTAKTIHENKILÖ SolNetistä

• Vuokralaisina erityisesti teknologiayhtiöitä mutta myös
esimerkiksi Uber

• Arttur Kulvik, CEO, SolNet Group

• Rakennus on hiljattain peruskorjattu 2017 ja keskiatrium katettu lasikattopaneeleilla.

• arttur.kulvik@solnet.group

• Kiinteistön remontissa parannettiin
energiatehokkuutta kaikilla osa-alueilla
• Katolla on perinteinen tasakatolle asennettu
aurinkovoimalan laajennus.

LISÄTIETOA

• Rakennus on Ilmarisen sijoituskohde

• The Cloud -rakennuksen kotisivut

****
• SolNet yritys toimii rakennuksessa vuokralaisena

• Uutinen Ilmarin sijoituksesta The Cloud
-rakennukseen

• SolNet toimittaa laajoja aurinkovoimalaratkaisuja ja on
tehnyt myös the Cloud -rakennuksen aurinkovoimalan

• The SolNet Groupin kotisivut

5.6.2019
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The Cloud -rakennuksen
kiertotalousratkaisuja
• Cradle-to-cradle periaatteen mukaisesti korjattu
• Maanalainen lämpö- ja kylmävarasto
• Atriumin kattoon yhdistetty aurinkopaneelit, jotka
eivät estä luonnonvaloa
• Joustavat seinä- ja osastointiratkaisut
• Liikalämpöä heijastavat ikkunat
• Päivänvalon mukaisesti säätyvä valaistus
• Hyvä eristys
• Arvioitu elinkaaren hiilijalanjälki
• Peruskorjauksen jälkeen luokitus on
BREEAM Very good & Energialuokka A

5.6.2019
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The Cloud –business park ja SolNet oppeja
• Vastuullisuus lisää rakennuksen arvoa ja sijoittajan
motiivia sijoittaa siihen.
• Aurinkoenergian käyttö lisääntyy ja on arkipäivää
monessa kohteessa.
• Aurinkopaneeleja voi olla nykyään myös valoa
läpäisevissä kattoikkunoissa.
• Valtion energiatuki on iso motivaattori, mutta tuen
jälkeenkin aurinkoenergia on kannattavaa Hollannissa
• Ylläpitosopimusmalli ja tuottotakuu tuovat voimalan
ostajalle huolettomuutta

5.6.2019

• Suomalaisten pitää sisäistää, että kestävä ja vastuullinen
rakennus on parempi sijoituskohde – tätä puolta pitää
markkinoida enemmän.
• Eläkeyhtiöiden sijoittamisen avautuminen Suomen
rajojen ulkopuolelle lisää tietoisuutta kestävyydestä.
• Aurinkoenergia ja –paneelit ovat todennäköisesti
tulevaisuudessa palvelu. Palvelun tarjoaja tuo paneelit,
huoltaa ja takaa tuoton.
• Suomessa odotettavissa energiatukien murros ja/tai
hiilivero – siihen kannattaa varautua.
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Hollannin Green Building
Council ja kiertotalous
• Hollannin GBC on aloittanut työn kiertotalouden
parissa kolme vuotta sitten

KONTAKTIHENKILÖ

• Nyt ajankohtaista keskustelussa, että
kiertotaloudelle rakennetussa ympäristössä pitää
löytää mittareita

Jan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie
j.kadijk@dgbc.nl

• Tekee yhteistyötä Madasterin kanssa
materiaalipassin kehittämisessä sekä BAMB
(Building as a material bank) -hankkeen kanssa
• On kehittänyt Green Building Scan -työkalun, joka
yhdeksän indikaattorin avulla kertoo rakennuksen
ympäristöystävällisyydestä ja näyttää tulokset
kartalla

LISÄTIETOA
• Hollannin GBC kotisivut

• Haasteena asumisen sektorin kestävyyden
kehittäminen

• BREEAMin A Framework for circular
building -raportti

• Nousevina teemoina terveellisyys ja hyvinvointi sekä
rakennetun ympäristön myrkyttömyys

• Green Building Scan -työkalu

5.6.2019
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- Hollannin GBC:n
tarkoitus pilotoida
BREEAMIn
viitekehykseen luotuja
kiertotalouskriteerejä
- Arvioida, mitkä
sopisivat suoraan
BREAAMIN
luokitukseen
lisättäväksi
- Keskustella BRE:n
kanssa, miten voitaisiin
sisällyttää tämä
työ BREEAM NL:ääm

5.6.2019
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Dutch Green Building Councilin oppeja
• Ala tarvitsee kiertotalousmittarit – ja työkaluja arviointiin.
Yksiselitteiset määritelmät miten kiertotaloutta tulisi
toteuttaa.

• Suomessakin pitää hahmottaa, mitä tilaat, kun tilaat
kiertotalousrakennuksen – tarvitaan mittareita ja
kriteerejä.

• Kiertotalous antaa uuden tavan katsoa rakennuksia, ne
ovat materiaalipankkeja ja jakamistalouden alustoja.
Niiden lisäarvo tulee niissä tapahtuvassa toiminnasta.

• Tilojen terveellisyys ja hyvinvoinnin tukeminen pitää
ottaa huomioon kiertotaloudessakin.

• Purettavaksi suunnittelu tulee olemaan uusi normi.
• Pitää maksimoida kierrätettävät materiaalit
rakennuksissa.
• Terveellisyys ja turvallisuus ovat tulevaisuuden
kiinnostuksen kohteet.

• Pitkä aikajänne pitää ymmärtää ja ottaa sen tuoma
haaste vastaan.
• Dutch GBC:n ja BREEAMin työkalukehitystä kannattaa
seurata ja ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön
Suomessa.

• Dutch GBC on työstänyt asiaa ja miettinyt mm. miten
kiertotalous voitaisiin sisällyttää paremmin BREEAM
ympäristöluokitukseen.

5.6.2019
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Kuvia - välikalvo

5.6.2019
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Hollannin väyläviranomainen Rijkswaterstaat
• Väyläviranomaisella oma kehitysohjelma –
Impulse program circular 2030 - siinä
omaksuttu Hollannin valtion tavoitteet ja
terävöitetty niitä infrarakentamisen osalta.

KONTAKTIHENKILÖ

• Tavoitteissa mahdollisimman paljon
tutkimusta ja pilotteja, jotta voidaan
kehittää roadmap tavoitteiden
saavuttamiseksi.

• jessica.reisleffers@rws.nl

• Käynnissä jo jopa 30 kiertotalousprojektia

• Rijkswaterstaatin kotisivuilla
kiertotaloudesta

• Julkaissut Design book –ohjekirjan, jossa
kuvataan kiertotalous suunnittelun ja
rakentamisen periaatteet.
5.6.2019

• Jessica Reis Leffer / Circular Economy
Advisor Rijkswaterstaat

LISÄTIETOA

• RWS Opas kestävästä hankinnasta
• Impulse program circular 2030
34

Rijkswaterstaatin toimia
• Määritelmä
• Kiertotaloudelle on tunnistettu 114 erilaista
määritelmää.
• Kiertotalouden perusteita (ja määritelmää) pitää
rummuttaa ja toistaa jatkuvasti, jotta asia tulee
alalle tutuksi. "Jokaisessa esityksessä".
• Hollannissa on laadittu kansallinen ohjelma
kiertotaloudelle
• Ohjelman tavoitteet
• 2050
100% kiertotalous
• 2030
50% vähemmän uuden raaka-aineen
käyttöä
• 5 painopistealuetta, joista rakentaminen on yksi.

5.6.2019

• Yleistilanne Alankomaissa
• 50 % materiaaleista käytetään rakennussektorilla.
Maanrakennus, patorakenteet merkittäviä, lisäksi
asfaltti, betoni, …
• 87 % prosenttia rakennusten purkujätteistä
kierrätetään infra-rakentamisessa
• Mutta kierrätyksessä materiaalin arvo on alhainen >
esim. penkkarakenteet; miten saada enemmän
arvoa kierrätettävällä materiaalille? Tätä pyritään
kehittämään.
• Raw-material agreement
• 400 organisaatiota sitoutui vähentämään
materiaalin käyttöä toiminnassaan.
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Rijkswaterstaatin toimia
•

•

Circular procurement - kiertotalouden edistäminen hankinnoissa
• Tavoitteena vähentää co2-päästöjä 1 Mton vuoteen 2021
mennessä.
• Hankintojen hyödyntäminen kiertotalouden edistämisessä
merkittävä painopiste.
• Keskeinen tapa on hankintavoiman käyttö, RWS suurin
infrahankkeiden tilaaja markkinoilla.
• RWS käyttää tätä hankintavoimaansa alan kehittämiseksi
ja ohjaamiseksi.
• Markkinoille esitetään avoimia kysymyksiä ratkaistavaksi.
• Vahva yhteistyö markkinoiden kanssa.
• Kannustavat toimittajia innovoimaan ja kehittämään uusia
ratkaisuja. Kehittävät myös SME-yrityksiä ja start-uppeja.
• Hankintakäytännöillä voidaan nopeuttaa alan kehitystä
• Ovat kirjoittaneet käsikirjan
• Laatineet oppaan / käsikirjan (kieli hollanti) Circulair
Inkopen.
• Hankintaan – miten tehdä ”circular” –hankintaa
RWS & Kiertotalous - ohjelma vuoteen 2030
• RWS laatinut oman kiertolouden kehitysohjelman – impulse
program circular in 2030

5.6.2019

•

•

•

Ohjelma vie RWS:n toimintaan valtion kiertotaloustavoitteet ja
terävöittää tekemistä. On toimenpideohjelma ja roadmap sen
tavoitteen saavuttamiseksi, että vuonna 2030 RWS toimii
"circularly"; kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
Keskeistä:
• High-quality re-use of existing materials (maximal value
retention)
• Sustainable/circular design, production, use and
maintenance
• Use of renewable and non-scarce resources
• Results: no waste, CO2 reduction and contribution to the
CE

RWS:n lähestymistapa alan yleisen kiertotalousosaamisen
lisäämiseksi.
• Panostetaan innovointiin
• Jotta kiertotalous tulee konkreettiseksi ja tutuksi, päätettiin
käynnistää mahdollisimman paljon tutkimusta ja pilottihankkeita.
• Yli 30 kiertotaloushanketta käynnissä eri puolilla maata. Tämä
tarkoittaa siis sitä, että näissä infrahankkeissa on mukana
kiertotalouden edistäminen tavalla tai toisella, tietoisena
tavoitteena.
• Hankkeet luokiteltu ja esitelty kartassa.
• Tuloksia julkaistu vuonna 2018.
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Design book - Circular design principles
Esittelee kiertotalouden periaatteet hankkeisiin ja suunnitteluun, 8 kpl (Julkaisun kannessa siltakuva)
• Circular design principles - Periaatteet ovat
• Key drivers for the circular economy
• Prevention:
1. Rethink the needs, Find non-material
1. Key drivers
solution
• Procurement as a driver
• Retain value
• Cooperation with different stakeholders
2. Prolong the lifecycle of existing assets
3. (Re)Use existing assets, materials,
2. Essentials for circularity
resources and natural prosesses in a
sustainable way
• Circular design principles
• Create value
• Materials Passport, Madaster, BIM, CC
4. Design for multiple life-cycles
• Material exchange, asset management
5. Design futureproof + adaptive
6. Design for optimal management +
maintenance
7. Design for low environmental impacts of
materials
8. Design for optimal resource and energy
use in the build and use phases
5.6.2019
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Oppeja Suomelle
• Vihreä tilaaminen ja Green Deal -sopimukset ovat
vahvoja markkinatekijöitä ja julkinen tilaaja on voimakas
markkinaohjaaja, jonka tulee olla eturivissä tilaamassa
kiertotaloutta toteuttavia hankkeita.
• Kannattaa käydä avointa markkinavuoropuhelua uusien
ratkaisujen löytämiseksi.
• Suomessa kannattaa sopia yhteisesti
kiertotaloussuunnittelun ja -rakentamisen periaatteista.
• Kannattaa ottaa materiaalipassit ja BIM käyttöön.
• Materiaalitietokannat ja markkinapaikat kansalliseen
käyttöön.

5.6.2019
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KUVA: Eelis Rytkönen

C-Bèta ja C-Creators
• C-Bèta on kiertotaloustoimijoiden yhteisö ja
verkostomainen yhteistyöelin

KONTAKTIHENKILÖ

• Omat maatilamaiset tilat lähellä lentokenttää tarjoavat
työskentely- ja näyttely- ja koulutustilaa
kiertotalousverkostolle

C-Bèta: Marleen Smid

• Keskus on kunnostettu vanhaan navettaan ja
rakennusten kunnostuksessa on noudatettu
kiertotalousperiaatteita
*******

marleen@c-beta.nl
C-Creators: Imme Groet
imme@c-creators.org

• C-Creators on säätiömuotoinen toimija, joka haluaa
kiihdyttää siirtymistä kiertotalouteen
• C-Creators toimii erityisesti Amsterdamin alueella
konsultoiden kaupunkikehityskohteita

LISÄTIETOA

• He ovat luoneet ”Construction Program” -ohjelman
edistämään kiertotalouden toteumista
kaupunkikehityskohteissa ja yhdistämään aluekehityksen
partnereita

• C-Bètan omat kotisivut

5.6.2019

• C-Creatorsin omat kotisivut
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C-Creatorsin
Construction Program
• Construction Program tähtää sanoista enemmän
tekoihin
• Keskittyy kiertotalouteen hankinnoissa,
investoinneissa ja aluerakentamisen toimitusketjussa
• Haluaa yhdistää aluekehityskohteen pieniä ja suuria
toimijoita, rakennusliikkeitä, asukasyhdistyksiä ja
alueen yrityksiä
• Sopii täydennysrakentamiseen, aluekehitykseen ja
korjausrakentamiseen
• Järjestää ”Master class” -tapaamisia alueen
toimijoille
• Järjestää myös ”Community in practice” -tapaamisia
hankkeeseen tai projektiin osallistuville julkistahoille
ja kaupungin eri yksiköille

5.6.2019
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C-Beta & C-Creators oppeja
• Yhteisön luonti on tärkeää ja investorit kannattaa ottaa
mukaan varhaisessa vaiheessa.
• Tiedon vaihtaminen ja levittäminen luo lisää tilaisuuksia.
• Kannattaa työskennellä koko alueella ja nähdä eri
toimijoiden yhteydet.

• Kannattaa tehdä isosti heti alussa
• Mennä alueelle toimimaan ja ottaa mukaan kaikenlaisia
toimijoita, myös R-kioskin yrittäjä
• Investori pitää ottaa alusta alkaen mukaan kehittämään
• Miettiä kaikki mahdolliset yhteistyömahdollisuudet
kohteessa ja analysoida niiden tarpeet ja mahdollisuudet
• Markkinavuoropuhelu! Siihen pitää varata aikaa ja saada
kaikki osapuolet kertomaan näkemyksensä
• Olla ketterä ja taipua erilaisiin rooleihin
aluekehittämisessä

5.6.2019
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OIVALLUKSIA
– mitä Suomessa voisi tehdä toisin
Matkan lopuksi pidettiin työpaja, jossa koottiin matkalla olleiden oivalluksia, mitä
Suomessa pitäisi tehdä toisin ja mitä he itse omassa työssään haluavat muuttaa,
jotta kiertotalous voisi Suomessakin olla kiinteistö- ja rakennusalan arkipäivää.
Seuraaville kalvoille on koottu näitä ajatuksia.

5.6.2019
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Kerrotaan enemmän hyviä
tarinoita onnistumisista!
Suomessa kiertotalousesimerkkien markkinointi ei
ole vielä päässyt vauhtiin. Monet esimerkillisetkin
kohteet ovat suljettuja yleisöltä tai niihin pääsy on
vaikeaa. Esittelykierroksia kiertotalous-ratkaisuista
rakennuksissa ei järjestetä niissä toimivien yritysten
toimesta.
Perinteisesti yhteisistä, onnistuneista projekteista
kertominen ja media-kampanjoiden tekeminen ei
ole ollut automaattinen osa hankekumppaneiden
toimintaa.
Suomessa tavoitteet asetetaan konservatiivisiksi ja
sopimusten puitteissa saavutettaviksi eikä
mahdollisimman kunnianhimoisiksi.

5.6.2019

Osallistujien oivalluksia
Ø ”Puoli kuuta taivaalta riittää - askel kerrallaan”
Suomessa pitäisi asettaa kunnianhimoisempia
kierotaloustavoitteita rakennetun ympäristön
hankkeille. Näitä tavoitteita kohden pitäisi edetä askel
kerrallaan välitavoitteita unohtamatta.
Ø Jos isoa tavoitetta ei heti saavuteta, kannattaa
iloita ja viestiä välitavoitteiden onnistumisesta.
Ø Ei pitäisi lannistua vaikka ei heti onnistuta
täydellisesti: tärkeintä on parantaa hanke
hankkeelta ja kerätä oppeja sekä jakaa niitä
muiden kanssa.
Ø Ollaan ylpeitä omasta osaamisesta! Suomesta löytyy
jo monia maailmanluokan esimerkkejä.
Ø Näitä löytyy muun muassa Kiertotaloussprintin
kiertotalousreferenssit -julkaisusta

45

Kerrotaan enemmän
hyviä tarinoita
onnistumisista! osallistujien oivalluksia

Ø CIRCL:stä voidaan ottaa esimerkkiä siitä, miten hankkeen kaikki
osapuolet rakentajat, suunnittelijat, tilaaja ja vuokralaiset
osallistuvat onnistumistarinan kertomiseen ammattitaitoisen
viestinnän kanssa. Eri osapuolet omassa viestinnässään tuovat esiin
Ø Miksi halusivat olla mukana rakentamassa CIRCL:ä
Ø Mitä ratkaisuja he toivat mukaan yhteiseen hankkeeseen
Ø Miten he mahdollistivat hankkeen toteutumisen
Ø Mitä heidän toimintaansa hyödyttää olla
kiertotalousrakennuksessa

KUVA: Lauri Tähtinen

Ø Hyvät yksityiskohdat ovat tarinoissa tärkeitä. Tällainen on
esimerkiksi, että CRCL:n ravintolassa saa lähiruokaa, joka voi olla
toisinaan Schipolin lentokentältä saatua hanhen lihaa

5.6.2019

Ø Kiertotalousyhteiskunta ja –hankkeet voisivat tehdä suomalaisista
rohkeampia toimimaan yhdessä ja muodostamaan verkostoja myös
epätavanomaisten yrityskumppaneiden kanssa. Näin saataisiin
todennäköisesti uusia innovaatiota.
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Markkina muuttuu
tekemällä
Suomessa kiertotalouden murtautuminen
kiinteistö- ja rakennusalan markkinoille antaa vielä
odottaa itseään.
Taloudellisessa mielessä kiertotaloustuotteiden
käyttäminen ei ole järkevää vaan usein vielä
uusiotuote on kalliimpi kuin neitseellisestä raakaaineesta tehty vaikka asian pitäisi olla päinvastoin.
Samoin jakamistalouden ratkaisut, esimerkiksi
tilojen jakaminen, saattaa olla hankalaa ja tilojen
omistaja ei välttämättä saa kustannuksiaan
peitettyä.
Suomeen tarvitaan edelläkävijöitä: sekä yrityksiä
että julkisen sektorin toimijoita, jotka muuttavat
markkinoita omalla toiminnallaan.
5.6.2019

Osallistujien oivalluksia
Ø Julkinen sektori on Suomessakin vahva tilaaja ja voi
toimillaan vaikuttaa markkinan muutokseen kysyntää
lisäämällä. Jos julkinen sektori määrätietoisesti tilaa
kiertotalousratkaisuja ja uusiomateriaaleja, niitä tulee
markkinoille.
Ø Suomessa julkisen sektorin kannattaa kopioida
suoraan naapurimaista – Hollannin väyläviranomaisella on valmiita kestävän tilaamisen ja
kiertotalouden konsepteja, jotka sopivat meillekin.
Ø Kokeilukulttuurin tukeminen kiertotalousratkaisujen
kehittämisessä on yksi konkreettinen toimenpide
julkisen sektorin tilaajille. Tilaaja voi antaa
kokeilukohteessa toimittajalle vapaat kädet miettiä,
mitä kiertotalousratkaisuja kyseisessä kohteessa voisi
käyttää.
Ø Mutta samaan aikaan pitää miettiä, miten kokeiluista
saadaan skaalattua yleispäteviä ratkaisuja. Jokaisessa
kokeilussa pitää ajatella, miten se skaalautuu ja on
47
sovellettavissa uusissa kohteissa.

Markkina muuttuu
tekemällä - osallistujien
oivalluksia

Ø Edelläkävijäorganisaatioiden tulee asettaa kunnianhimon taso
kiertotalouden suhteen riittävän korkealle. Lopullisena tavoitteena
pitää olla hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Asettamalla
tavoitteet tarpeeksi haastaviksi piloteista saadaan irti
mahdollisimman paljon ja voidaan löytää uusia ratkaisuja.
Ø Kiertotaloudessa uusille konsepteille on vahvaa kysyntää! EDGE
Technologies on siitä hyvä esimerkki, miten kiertotalouskonseptia
voidaan menestyksekkäästi monistaa ja kehittää kohde kohteelta ja
heti tähdätä mahdollisimman laajoille markkinoille.

KUVA: Lauri Tähtinen

Ø As a service –palvelut tulevat rakennettuun ympäristöönkin, tällä
hetkellä Suomessa voi saada vesikaton palveluna ja tulevaisuudessa
julkisivuja, ikkunoita ja ties mitä. As a service –palvelut
mahdollistavat resurssiviisaan ja taloudellisen tekemisen oikeaan
aikaan. Esimerkkinä hissi CIRCL- paviljongissa maksaa vain sen mitä
sitä käytetään. Hissiyhtiöllä on motiivi pitää hissi kunnossa ja tehdä
se kestävistä materiaaleista huoltovapaaksi.

5.6.2019

Ø Suomalaisille markkinoille tarvitaan enemmän ketteryyttä –
konsultti ei saa jämähtää yhteen rooliin ja tapaan ratkaista
suunnittelutehtävä vaan pitää tarjota uusia kiertotalousratkaisuja.
Kiertotalousratkaisut kehittyvät kokoajan ja uusin tieto pitää ottaa
käyttöön
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Markkinavuoropuhelu on
avain onnistumiseen

Osallistujien oivalluksia

Markkinavuoropuhelun rooli on Suomessa
vähäisempi kuin Hollannissa kiinteistö- ja
rakennusalalla. Kuitenkin markkinavuoropuhelu on oleellinen työkalu kiertotalouden
edistämiseen. Yhdessä keskusteleminen
siitä, mitä kiertotalousratkaisuja on olemassa
ja mitä resursseja ne vaativat, tuo kaikille
paremman ymmärryksen siitä mitä voidaan
tehdä sekä myös uusia innovaatioita.

Ø Monet tahot Hollannissa ovat avoimia käymään
markkinavuoropuhelua ja tuomaan pöytään omia
ideoitaan.

Markkinavuoropuhelu vaatii aikaa ennen
hankkeeseen ryhtymistä ja mahdollisesti
johtaa alkuperäisten suunnitelmien
muokkaamista. Se vaatii myös kaikilta
osapuolilta motiivia panostaa siihen.

Ø Suomessa julkinen tilaaja saattaa pelätä
valituskierroksia ja tarvitseekin vertaistukea siihen,
miten markkinavuoropuhelua voidaan käydä.

5.6.2019

Ø Hollannissa julkinen taho pyrkii sparraamaan yrityksiä
ja luomaan parempaa säätelyä – ja olemaan
markkinavaikuttaja tilaajan roolissa.
Ø Suomessa kaikilla tahoilla on parantamista
markkinakeskustelijoina. Yritysten pitää lähteä
avoimemmin mukaan, tilaajien pitää viestiä
kiertotaloustavoitteistaan ja julkisen toimijan
rohkeasti tilata kiertotalousratkaisuja.
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Markkinavuoropuhelu on
avain onnistumiseen osallistujien oivalluksia

Ø Suomessa julkisella tilaajalla on myös merkittävä rooli ja vastuu
edistää kiertotaloutta. Kiertotaloustilaaminen tukee kaupunkien
hiilineutraaliustavoitteita. Monet kaupungit ovat asettaneet
itselleen olla hiilineutraaleja tietyn ajanjakson kuluttua.
Markkinavuoropuhelu kiertotalousratkaisuista voi auttaa löytämään
taloudellisia ratkaisuja saavuttaa hiilineutraalius.
Ø Suomessa markkinavuoropuhelulle tarvitaan rakennetun
ympäristön hankkeissa lisää aikaa. Tämä aika pitää erikseen varata
hanketta aikataulutettaessa.

KUVA: Eelis Rytkönen

Ø Kiinteistö- ja rakennusalan allianssi -menetelmät voivat tukea
markkinavuoropuhelua, kun se otetaan allianssin lähtökohdaksi ja
kiertotalouskriteerit kirjoitetaan alun alkaenkin
allianssisopimukseen .

5.6.2019
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Materiaalit kiertoon

Osallistujien oivalluksia

Suomessa ei vielä osata ja pystytä hyödyntää
rakennusten purkumateriaaleja tarpeeksi.
Mutta asetuksen mukaan (VN 179/2012)
vuonna 2020 vaarattomasta rakennus- ja
purkujätteestä on hyödynnettävä 70 %
muutoin kuin energiana tai valmistamalla
siitä polttoainetta. Tämän tavoitteen
toteutumista Suomessa edistää RAMATEtyö.

Ø Suomessa puretaan paljon julkisia rakennuksia
lähivuosina, erimerkiksi koulurakennuksia, armeijan
rakennuksia ja myös vanhoja asuinrakennuksia.
Näiden rakennusten purkumateriaalit pitää saada
uusiokäyttöön.

Suomessa ongelmaksi ovat muodostuneet
purkumateriaalien varastointi ja työläs Endof-Waste statuksen saavuttaminen, jota
tarvitaan uusiomateriaalien kaupalliseen
markkinointiin.
5.6.2019

Ø Suomessa pitää kehittää ratkaisuja purkumateriaalien
varastointiin. Jossain tapauksissa varastointia
tarvitaan kymmeneksikin vuodeksi.
Ø Tarvitaan kansallinen End-Of-Waste menettely ja
tarvitaan yhteisiä varoja, jotta tämä voidaan
resursoida. Kansallinen End-Of-Waste menettely
helpottaisi yhä useamman purkumateriaalilajin
kaupallista käyttöä
Ø Ylipäätänsä Euroopassa End-of-Waste ajatteluun ja
statukseen pitää saada muutos, jotta purkumateriaalin käyttö helpottuu. Tulevaisuudessa ei saisi
olla lainkaan jätteitä, vain materiaaleja ja raakaaineita.
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Materiaalit kiertoon Osallistujien oivalluksia

Ø Harvesting - urban mining - extracting - residual value käsitteet
tulee tehdä tutuiksi ja löytää Suomessa toimivat vastineet niille.
Ø Arvokkaat purkumateriaalit pitää tunnistaa ennakkoon ja saada
purettaessa talteen nopeasti. Suomeen tarvitaan:
Ø Rakennusten materiaalipasseja, joihin tallennetaan sekä
uudiskohteiden että olemassa olevien rakennusten materiaalitiedot.
Esimerkiksi luetellaan, mitä materiaalia on käytetty ja missä kohtaa
rakennusta
Ø BIM malleja joiden materiaalitieto on riittävän tarkkaa, jotta niiden
avulla tunnistetaan rakennuksen materiaalit ja miten ne ovat
purettavissa
Ø Kattavampia kiertotaloutta tukevia purkukatselmuksia. Tuleva
ympäristöministeriön purkukatselmusohje tuo tähän lisäohjeita ja
neuvoja.
Ø Kansallinen kauppapaikka purkumateriaaleille mutta myös yksityisiä
ketteriä toimijoita materiaalivirtojen hallintaa. Esimerkki
kansallisesta kauppapaikasta on www.materiaalitori.fi

Ø Uusiomateriaalien käytön edistäminen tarvitsee myös rahallista
tukea esimerkiksi alempana arvonlisäverona

5.6.2019

Ø Tarvitaan hankkeita, joissa käytetään purkumateriaaleja. Suuren
luokan esimerkkihankkeet luovat uskoa tulevaan ja näyttävät mikä
on mahdollista, jos tahtotila on kohdallaan! Julkisen tilaajan on
näytettävä tässä mallia.
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Koulutus ja tiedonvälitys

Osallistujien oivalluksia

Tulemme tarvitsemaan kiertotalousosaajia
kiinteistö- ja rakennusalalla joka tasolla.
Koulutusta tarvitaan suunnittelijoille,
rakentajille, ylläpitoon, käyttäjille ja
purkajille. Koulutusta on myös tarjottava jo
työelämässä oleville osaajille.

Ø Kiertotalousosaamista täytyy lisätä kaikille
koulutuksen tasoille ja aloille.

Tiedon jakaminen ja välitys koko rakennetun
ympäristön verkostolle auttaa meitä
löytämään uusia innovaatioita ja tapoja
tehdä yhteistyötä kannattavasti

5.6.2019

Ø Jaetaan tietoa kehityshankkeista alan toimijoille
entistä avoimemmin sillä Suomi on pieni maa ja
kiertotalous perustuu yhteistyöhön.
Ø Suomessa ei kannata kehittää kilpailevia
ratkaisuja!

Ø Tätä varten tarvitaan alusta, jolla tietoa hankkeista
voidaan jakaa ja GBC Finland voi toimia tässä
aloitteen tekijänä

Ø Suomessakin tulee korostaa, miten kestävä
rakentaminen lisää tuottoja ja vähentää riskejä.
Hyvien esimerkkien jakaminen lisää tietoisuutta.
Ø Tiedotetaan purkuhankkeista ja niiden
ajankohdista. Tämä antaa antaa muille toimijoille
mahdollisuuden varautua käyttämään ja
ostamaan purkumateriaaleja.
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Tavoitteet ja
periaatteet selviksi

Kopioidaanko ohjeet
Hollannista?

• Kiertotalouden tukemiseksi kiinteistö-ja
rakennusalalla tarvitaan yleisesti
hyväksytyt kiertotalouden periaatteet ja
mittarit
• Kiertotalousperiaatteet ohjaavat
hankkeissa oikeisiin valintoihin

Kuka kirjoittaa
Suomen periaatteet?

• Kiertotalousmittarit auttavat tilaajia
kommunikoimaan
kiertotalousvaatimuksiaan
• Kiertotalousmittarit tuovat myös
läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta eri
hankkeille ja ratkaisuille

• Tällainen kiertotalousmittari voi
kierrätysmateriaalien osuus rakennuksessa

5.6.2019

54

Kiertotaloussprintti –hankkeen opintomatka Hollantiin 11.-12.4.2019
5.6.2019

56

Lisätietoja
Jessica Karhu
Green Building Council Finland
jessica.karhu@ﬁgbc.ﬁ | 040 675 8899
facebook.com/FIGBC

twitter.com/FiGBC_

bit.ly/figbc_linkedin

info@figbc.fi

