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Tähän julkaisuun on koottu Kiertotaloussprintti -hankkeessa keväällä ja kesällä 2018 tunnistetut rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloushankkeet, projektit ja koulutukset Suomessa.
Tämä lista on päivitetty kevään 2019
aikana.
Tämän julkaisun on tarkoitus palvella
alaa käsikirjana alan ammattilaisille, mitä hankkeita ja koulutuksia on ja mistä
niistä voi hakea lisätietoa.
Lisätietoja Kiertotaloussprintti hankkeesta: figbc.fi/Kiertotalous
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Johdanto
Tähän julkaisuun on koottu KiertotalousSprintti -hankkeessa keväällä ja kesällä 2018 tunnistetut rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloushankkeet, projektit ja koulutukset Suomessa. GBC Finland ylläpitää ja täydentää tätä listaa aina KiertotalousSprintti-projektin loppuun asti syksyyn 2019. Tämän
julkaisun on tarkoitus palvella alaa käsikirjana alan ammattilaisille, mitä hankkeita ja koulutuksia on ja mistä niistä voi hakea lisätietoa.
KiertotalousSprintti käynnistyi huhtikuussa 2018 avoimilla työpajoilla, joissa määritettiin, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä alalla tulisi tehdä kiertotalouden mahdollistamiseksi. Työpajojen tuloksena muodostettiin seitsemän välttämätöntä kiertotaloustavoitetta kiinteistö- ja rakennusalalle.
1. Kiinteistö- ja rakennusalalla on yhteinen päämäärä kiertotalouden edistämiseen
2. Ohjauskeinot ja lainsäädäntö ohjaavat tehokkaasti kiertotalouteen
3. Alan toimintatavat ovat uudistuneet ja ohjaavat kiertotalouteen
4. Infra ja talonrakentamisen suunnittelun lähtökohta on elinkaariajattelu
5. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus edistävät kiertotaloutta
6. Hankintaprosesseja ja tilaajaosaamista kehitetään kiertotalousmyönteiseen suuntaan
7. Kaikki tilat ovat tehokkaassa ja maksimaalisessa käytössä
Näitä tavoitteita työstettiin asiantuntijaryhmissä eteenpäin. Asiantuntijaryhmissä toimi yli 60 asiantuntijaa eri organisaatioista. KiertotalousSprintin tuloksista
voit lukea lisää osoitteesta: http://figbc.fi/kiertotalous/
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1 Kehityshankkeet
Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (Omistaja, www-sivut)

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima Bastu-verkosto törmäyttää
yrityksiä, julkisia toimijoita, rahoittajia ja kansalaisjärjestöjä eri tulevaisuusteemojen ympärillä.
Tavoitteena on kehittää kuudennen aallon yritysekosysteemiä ja tukea esimerkiksi resurssiniukkuuden ja digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumista uusien yhdistelmien avulla.

Turun yliopisto

Circular construction in regenerative cities (CIRCUiT) on rakentamisen kiertotaloutta ja
kestävää kehitystä edistävä kansainvälinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2019 – 2023

Euroopan komissio

CIRCUiT-hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä, jonka avulla voidaan yhdistää kiertotalouden
teoriaa ja käytäntöä kaupunkialustoissa.
Hankkeen rahoitus Horizon2020 ohjelmasta on 9,81 miljoonaa euroa,
Hankkeessa on mukana 30 partneria Kööpenhaminasta, Hampurista, Lontoosta. Suomesta
mukana ovat HSY ja Vantaa sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Tampereen teknillinen
yliopisto TTY ja Delete Oy.
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https://bastuturku.utu.fi

https://slideplayer.com/
https://vandkunsten.com/
https://www.vantaa.fi/ (s.31)
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CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) ja luotsata Suomea kohti
kiertotaloutta. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. CIRWASTEN Lähes 20 pilottihanketta edistävät resurssitehokkuutta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa.

SYKE
Suomen ympäristökeskus
http://www.syke.fi/hankkeet/circwas
te
www.materiaalitkiertoon.fi

CIRCWASTE-hankkeen puitteissa laaditaan alueelliset kiertotalouden tiekartat neljälle alueelle
Suomessa: Lounais-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. VarsinaisSuomessa tiekartta on jo tehty. Lisäksi CIRCWASTE-hankkeessa kehitetään kiertotalouden indikaattorien laskentaohjeita ja tuotetaan alue- ja kuntakohtaista tietoa kiertotalouden edistymisestä erilaisin indikaattorein.
Parhaiten tietoa CIRCWASTEN ajankohtaisista toimista, osaprojekteista ja tuloksista löytyy
osoitteesta http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI
CircHubs-hanke - 6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke lähti liikkeelle toukokuussa 2017 ja sitä koordinoi Business Tampere. Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista
yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien
innovaatioiden kaupallistamista. Hankkeessa on koottu laaja tietopankki eri kiertotalousmateriaalien liiketoimintamahdollisuuksista. Tietopankki löytyy hankkeen sivuilta.

Business Tampere

ECO3-yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja
kiertotalouden liiketoiminta-alue. ECO3 sijaitsee Kolmenkulman alueella Nokialla. Kansallisesti
merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian
kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittää yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa.

Verte Oy
www.verte.fi
Nokian kaupunki
www.nokiankaupunki.fi
www.businessnokia.fi
http://www.eco3.fi/

Kiertotalouden kasvuyritys- ja startup-tapahtuma 18.-19.9.2019

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Forssan Yrityskehitys Oy

https://circhubs.fi/

http://frush.fi/
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Ohjelmassa on neljä kärkeä, joista yksi on kaupunkien Cleantech, jonka sisällä puhutaan kiertotaloudesta Kaupunkien Cleantech teemaa toteuttaa erityisesti Smart&Clean -säätiö. joka
pyrkii tekemään alueesta parhaan testialueen älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Toiminnassa
yhteistyötä tekevät kunnat, yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Tavoitteena on tukea
projekteja, jotka luovat Uudellemaalle puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uudenmaanliitto
https://www.helsinkismart.fi/?lang=fi

Kaupunkien Cleantech teeman sisältä löytyvät aihealueet:
•
Energia- ja resurssitehokkuus
•
kiertotalous
•
biotalous
HUKATON -hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä
kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja
tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää
rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yksittäisellä teknologialla ei
saada kokonaisoptimoituja ratkaisuja, vaan parhaat konseptit muodostuvat erilaisten ratkaisujen yhdistelmillä. Näitä kokonaiskonsepteja tuotetaan HUKATON-hankkeessa.

Hankkeen konsortioon kuuluu
Green Net Finlandin lisäksi Aalto
yliopisto, Turun AMK ja GTK.
http://gnf.fi/fi/gnf/hukaton/

Lämpöenergian varastointi on yksi tämän hetken polttavimpia ratkaisua odottavista tekijöistä. LÄMPÖÄ-hankkeessa tutkitaan lämpöenergian ympärivuotista varastointia energiapaalujen avulla maaperän ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian
lähteenä. Hankkeessa luodaan yhteneväiset ohjeistukset asennukselle. Yrittäjille järjestetään matchmaking-tilaisuuksia ja koulutusta.

Turku amk

Hanke kestää 1.4.2017 - 31.12.2019 ja sen rahoittaa Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR.
Kokonaisrahoitus on 283664 €.

https://www.turku.fi/lampoa-hanke

Hankkeessa varastoinnin hyödyt tuodaan näkyväksi mobiilisovelluksella, jossa yhdistyy
energiankulutustiedon näyttö, seuranta ja hallinta. Lisäksi laaditaan lämpöenergian varastoinnin RT-kortti sekä asennusohjeistus.

6 / 29
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RANTA-hankkeessa tutkittiin kuntien roolia purkutöiden tilaajana ja miten tilaaja voi vaikuttaa
kiertotalouden toteutumiseen omissa purkukohteissaan. RANTA-hankkeessa selvisi, että purkuhankintojen minimivaatimukset tai laatukriteeristöt eivät varsinaisesti vielä vaadi kiertotalouden huomioimista. Purkumateriaaleja tarkasteltaessa on keskityttävä suuriin volyymeihin,
jotta kiertotalousajattelu toteutetaan myös taloudellisesti kannattavasti. Myös uusiotuotantoa
on suunniteltava niin, että̈ purkumateriaaleja voi tulevaisuudessa käyttää paremmin uudelleen.

GreenNet Finland

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön
perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan
keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Hanke päättyi
2016 mutta esimerkkejä teollisista symbiooseista voit hakea kotisivulta.

http://www.teollisetsymbioosit.fi/

Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

7 / 29

http://gnf.fi/fi/gnf/rantarakentamisen-kiertotalous-kunnissa/

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä

8.11.2018

Jo lähitulevaisuudessa betonia voidaan korvata teollisuuden jätteistä tai sivutuotteista valmistetuilla geopolymeereillä. Geopolymeerit soveltuvat myös vaarallisten kemikaalijätteiden sitomiseen tai esimerkiksi leikkikenttien rakennusmateriaaliksi.
WOOL2LOOP-tutkimushanke tähtää mineraalivillan muuttamiseen rakennus- ja purkujätteestä uusiomateriaaleiksi. Hankkeessa mineraalivillaa palautetaan kiertoon geopolymeeriteknologian avulla. Näin mineraalivillasta saadaan sementtiä korvaavaa raaka-ainetta uusiin rakennusteollisuuden tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa keskitytään purkuprosessiin, materiaalin lajitteluun, analysointiin ja prosessointiin.
Konsortiossa on mukana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Gobain Finland Oy (SG), Finland – Coordinator,
University of Oulu (UOULU), Finland – Scientific coordinator,
Saint-Gobain Ecophon AB (SGE), Sweden,
Timegate Instruments Oy (TG), Finland,
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG),
Slovenia, Termit (TER), Slovenia,
Clover Strategy Ltd (CLO), Portugal,
Institute of Applied Economics and Health Research (APEHR), Denmark,
Recycling Assistance BVBA (REAS), Belgium,
Technical University of Delft (TUDelft), Netherlands,
XTREEE, France,
Zavod 404 (ZAV), Slovenia,
CRH, Netherlands,
Tree Capital (TREE), Poland,
Delete Finland Oy (DEL), Finland
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Oulun yliopisto
https://www.oulu.fi/yliopisto/59094
https://www.oulu.fi/yliopisto/41024
Saint-Gobain Finland
https://www.saint-gobain.fi
https://www.sttinfo.fi/kiertotalouden
-innovaatiohanke
https://www.timegate.com/wool2loo
p
https://www.youtube.com/watch?v=
1rcCSDVIUtg
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tavoitteena on luoda yhteinen seudullinen tietovaranto ja paikkatietopohjainen tietojärjestelmä pääkaupunkiseudun maamassojen hallintaan. Seudullisten maamassavirtojen hallinnan (SeutuMaisa) työkalun suunnittelu on
käynnistetty vuonna 2017.
SeutuMaisa-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosina 2017-2019 paikkatietopohjainen pilottityökalu tukemaan kaivumassojen tilastoinnin, seurannan ja raportoinnin kehittämistä sekä
kuljetusten seurannan hallintaa.

Urban Infra
Revolution hanke

Urban Infra Revolution (UIR) -hanke käynnistyi marraskuun alussa 2017, ja se kestää
31.10.2020 asti. Lappeenrannan kaupunki on hankkeen vetäjä. Lappeenrannan yrityspalvelu
Wirma on koonnut vahvan osaamisen projektikonsortion yrityslähtöiselle idealle. Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsä Group, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM,
Stora Enso, Totaldesign ja Design Reform.
LUT tutkii sekä materiaali- ja valmistustekniikoiden kehitystä että liiketoimintamalleja ja tekee
lisäksi kestävyystarkasteluja. Apila Group ja Outotec tekevät materiaalikehitystä yhdessä LUT:n
ja FIMAtecin kanssa, metsäteollisuuden yritykset toimittavat materiaalia, kuten myös Nordkalk,
josta tulee rikastushiekkaa materiaalin työstöön. FIMAtec toteuttaa 3D-tulostusten pilotoinnit.
Saimaan ammattikorkeakoulu toteuttaa rakennetun ympäristön moniulotteista informaatiota
sisältäviä tietomalleja. Mallinnusta hyödyntämällä tuodaan hankkeen tuloksia näkyväksi sekä
hankkeessa mukana olevien design-yritysten muotoilu- ja kaupunkisuunnitteluosaaminen
suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten käyttöön.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY yhdessä pk-seudun kuntien kanssa
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/S
eutuMaisa.aspx

Lappeenrannan kaupunki
https://www.greenreality.fi/urbaninfra-revolution-uir-hanke

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä

8.11.2018

UUMA3 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA3-ohjelma vie uusiomaarakentamisen nykyistä
konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja liikenneviraston rakentamistoiminnassa. Ohjausryhmään ja eri työpajojen ym. toimintaan voivat osallistua kaikki UUMA3:n partnerit.

http://www.uusiomaarakentaminen.
fi/

Tähän mennessä ohjelmaan osallistumisensa ovat varmistaneet mm. Liikennevirasto, yli kymmenen suurimmista kaupungeistamme sekä joukko alueellisia jäteyhtiöitä.
Hanke julkaisee kotisivuillaan ohjeistusta, jossa on tietoa muun muassa maarakentamiseen
soveltuvista uusiomateriaaleista ja muuta asiaan liittyvää tietoa.

OHKE

OHKE-hankkeessa edistetään kiertotaloutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa
kartoitetaan kiertotalouden nykytilaa, levitetään tietoa ja luodaan työkaluja kiertotalouden
periaatteiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kahdessa maakunnassa. Luotuja toimintamalleja hyödynnetään jatkossa lounaisen Suomen lisäksi myös muilla alueilla.

https://www.elykeskus.fi/web/ely/varsinais-suomikiertotalous-ja-materiaalitehokkuusmaakunnassa-hanke

Hankkeessa etsitään keinoja helpottaa yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja luodaan toimintamalleja julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen. Hankkeessa avataan open data hengessä ympäristöluvan alaisten laitosten jätetietoja. Kotisivuilla on materiaalivirtojen visualisointeja, mm. rakennus- ja purkujätteen osalta.

HINKUhankkeet

Hinku-kiihdyttämön 10 hanketta

http://www.materiaalitkiertoon.fi
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Kiertotalouden referenssihankkeet

Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (Omistaja, www-sivut)

Alakiven puisto, Myllypuro Helsinki

Myllypuron Alakiven puisto oli kaatopaikka vuoteen 1962 asti, jonka jälkeen se toimi joutomaana ja
kivimurskauspaikkana. Alue rakennettiin asuinalueeksi -70 ja -80 luvuilla, mutta rakennukset jouduttiin
purkamaan 2000 luvun alussa pilaantuneiden maiden takia. Kunnostustyöt valmistuivat vuoteen 2011
mennessä ja uudet asunnot ja puisto olivat valmiit 2017.

Helsingin kaupunki

Puisto rakennettiin hyödyntämällä massastabiloituja ruoppausmassoja, Helsingin rakennushankkeista
muodostuneita pintamaita ja kierrätettyä betonimursketta yhteensä yli 60 000 m3. Kierrätysmassojen
käytöllä saavutettiin 3,8 miljoonan euron säästöt ja säästettiin 1000 CO2 tonnia

Hiedanranta, Tampere

Hiedanranta on uusi rakentuva kaupunginosa vanhalle tehdasalueelle Näsijärven rantaan. Pyrkimys
kiertotalouteen on otettu mukaan jo visiotyössä. Yleissuunnitelma on valmistunut. Alueen ensimmäiset
varsinaiset kaavat laaditaan syksyllä 2018.
Aluekehityksen tueksi on tehty useita kiertotalouteen liittyviä selvityksiä.
Hiedanrannan ideana on:
•
Tarjota alueen asukkaille heidän toivomiaan palveluita
•
Käyttää kaupunkia jakamistalouden alustana
•
Tehdä kiertotalouden liiketoimintamalleista kannattavia

Hiedanranta

Ethica
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http://opendata.lounaistieto.fi/
http://www.uusiomaarakentaminen.fi/
alakivenpuisto
https://www.slideshare.net/Ramboll
https://twitter.com/alakivenpuisto
https://fi.ramboll.com/media

Tampereen kaupunki
https://valiaikainenhiedanranta.fi/
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Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston (2018) rakentamisessa on hyödynnetty Jätkäsaaresta kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia, jotka kapseloitiin maahan reunapenkereiden sisälle.
Pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisellä säästettiin 2,4 M€ verrattuna vaihtoehtoon, jossa pilaantuneet maat olisi kuljetettu maanvastaanottopaikalle.

Helsingin kaupunki
http://opendata.lounaistieto.fi/
https://figbc.fi/infrahankekoonti
http://www.jatehuoltopaivat.fi/Mikko_
Suominen

Kera, Espoo

Kehä II:n itäpuolella sijaitsevan Keran aseman ympäristöön nousee kerrostalovaltainen asuinkeskus
14 000 ihmiselle ja työpaikka-alue tuhansille. Keran tavoitteena on olla esimerkkinä kiertotalouden
digitaalisesta kaupunkialustasta. Linjaus pitää sisällään muun muassa uusien energiaratkaisujen hyödyntämisen. Alueen kaavoitus menee päätöksentekoon keväällä 2019.
Espoon Keran uudistussuunnitelma Co-Op City voitti toisen palkinnon pohjoismaisessa Nordic Built
Cities -kilpailussa 3. marraskuuta. S-ryhmän omistama alue muuttuu suunnitelmassa logistiikkakeskuksesta kestäväksi kaupunginosaksi.

Kangas, Jyväskylä

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, entinen paperitehdas ja tulevaisuuden
älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Kankaan suunnittelussa
ja toteutuksessa vanhojen kaavojen tilalle vaihtuvat uudet oivallukset ja viisaat ratkaisut, alueen mielenkiintoista historiaa unohtamatta. Vuonna 2040 Kankaalla kaavaillaan asuvan yli 5000 ja työskentelevän noin 2100 ihmistä.
Jyväskylässä toteutetaan kaksi Circwaste-hankkeen osahanketta:
•
•

Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut
Kuluttajalähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut.

Lisäksi Luova kiertotalous -hanke järjestää kaikille avoimia seminaareja ja on esillä Kankaalla järjestettävissä tapahtumissa, joihin myös Kankaan asukkaat ovat tervetulleita. Hanke on siten omalta osaltaan
mukana luomassa kiehtovaa Kangasta.
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Espoon kaupunki
https://www.espoo.fi/fiFI/Valtuusto_hyvaksyi_Keran_osayleisk
aavan_(104603)
https://forumvirium.fi/keran-alueensuunnitelma-palkittiininnovaatiokilpailussa/
Jyväskylän kaupunki
http://www3.jkl.fi/kangasjyvaskyla/
http://luovakiertotalous.blogspot.com
/
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Helsingin Kivikon eritasoliittymän kiertotalousmyönteisellä suunnittelulla säästettiin 50 prosenttia
CO2 päästöistä alkuperäisiin katusuunnitelmiin verrattuna. Kustannuksista säästettiin 25 prosenttia.
Rakennusratkaisuina käytettiin massojen hyötykäyttöä kohteessa, kivimurskeen korvaamista betonimurskeella, louheen murskausta työmaalla ja stabiloinnin sideaineen optimointia.

Helsingin kaupunki
http://opendata.lounaistieto.fi
https://www.doria.fi
https://julkaisut.vayla.fi/
https://figbc.fi/infra
http://opendata.lounaistieto.fi/
https://www.slideshare.net/RambollFi
nland/kiertotalous

Asuntomessut Kouvolassa 2019

Messujen yksi kolmesta teemasta on Bioneeri, joka tarkoittaa tukea ja kannustusta niille, jotka ovat
kestävän kehityksen ja asumisen innovaatioiden edelläkävijöitä. Bioneeri tarkoittaa uusio- ja kierrätysratkaisuja osana modernia asumista.

Asuntomessut & Kouvola

Vuores, Tampere

Vuoreksen Isokuusesta on tulossa uusi puuasuinalue, josta tulee valmistuttuaan noin 4000
ihmisen koti. Isokuuseen suunnitellaan arkkitehtuuriltaan yhtenäistä puusta rakennettua
aluetta, jossa on puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja puisia pientaloja. Toteutuessaan
alue on suurin nykyaikainen puukaupunkiympäristö Suomessa. Isokuusesta tavoitellaan
myös hiilineutraalia aluetta.

https://circpirkanmaa.fi/kiertotalousrakentamisessa/

Kahden puukerrostalon rakentaminen käynnistyy vuonna 2017 ja sillä aloitetaan Tampereen
Vuoreksen alueen puukerrostalorakentamisen.
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Helsingin kaupunki ja Sitra ovat yhteistyössä tehneet Östersundomin Smart & Clean -vision. Visiotyön
tavoitteena oli, että yritykset ja julkinen sektori määrittelevät yhteisiä tavoitteitaan vihreän talouskasvun mahdollistamiseksi Östersundomin kaavoituksessa ja aluerakentamisessa.

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osters
undom/erityista-alueella

Yhteistyöhankkeessa on ollut kyse uudenlaisesta rajat ylittävästä yhteistyöstä kaupunkien, yritysten ja
valtion välillä. Hankekokonaisuudet liittyvät esimerkiksi liikenteeseen, vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen.
Östersundomin Smart & Clean -vision toteuttaminen alkaa 55 hehtaarin kokoisesta Norrbergetin yritysalueesta. Sinne ollaan kehittämässä bio- ja kiertotalouspuistoa, jonka kärkiteemoja ovat ruoka, kuidut ja pakkaaminen sekä uusiutuva energia. Kaupungin ja yritysten yhteisenä tavoitteena on saada
aikaan teollinen symbioosi, jossa eri toimijoiden kesken hyödynnetään materiaalivirtoja kiertotalouden
periaatteella.
Vallisaari, Helsinki

Helsingin kaupungin ja Metsähallituksen järjestämässä innovaatiokilpailussa haettiin uusia luovia teknisiä ja matkailua edistäviä ratkaisuja historialliselle ja luontoarvoiltaan rikkaalle Vallisaarelle. Saari on
Helsingin edustalla sijaitseva aiemmin pitkään suljettuna ollut sotilassaari, joka yhdessä Kuninkaansaaren kanssa avautui osittain yleisölle keväällä 2016.
Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailun tavoitteena on kehittää Vallisaarta ja Kuninkaansaarta matkailukohteena, jossa yhdistyvät tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu ja teknologia sekä historiallisten kerrostumien ja luonnon kunnioittaminen. Jaetun ensimmäisen sijan voittivat Precious Vallisaari sekä Virgin
Island -ehdotukset.
Precious Vallisaari -ehdotuksen tekijöinä ovat Sweco, Studio Puisto, Nomaji maisema-arkkitehdit sekä
Kurmakka – Organic Food Oy. Kilpailun tuomaristo luonnehti Precious Vallisaari -ehdotusta laajaalaiseksi ja perusteellisesti tutkituksi ehdotukseksi, jossa painottuu innovatiivisuus, humaani kokemuksellisuus, paikallinen ruuantuotanto, kiertotalous sekä muut jatkokehittelyyn hyvin soveltuvat ideat.
Virgin Island -ehdotus oli Elomaticin ja Gaian yhteisprojekti, Siinä vesihuollon ratkaisuja olivat paikallinen suljettu vesikierto, innovatiiviset biohiilikäymälät sekä helposti rakennettavat, kaapeloinnit ja viemäröinnit kattavat kulkuväylät.
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Kiila, Vantaa

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmassa Kiilan aluetta kehitetään kiertotalouden keskittymänä.
Alueelle suunnitellaan laajaa teollista kiertotalouskeskittymää. Tämä aiheuttaa sovittamista muun muassa asukkaiden intressien kanssa.

Vantaan kaupunki

Kilpilahti, Porvoo

Porvoo valittiin yhdeksi kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Edelläkävijäkunnat ovat osa CIRCWASTE hanketta.

Porvoon kaupunki

Porvoon Kilpilahteen suunnitellaan merkittävää bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistoa. Tavoitteena
on luoda kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa. Yrityspuisto perustuu osittain alueen yritysten nykyiseen toimintaan, mutta samalla haetaan myös aivan uusia avauksia. Kilpilahdelle luodaan yhteinen
visio ja liiketoimintamalli, joiden avulla houkutellaan sijoituksia. Lisäksi vauhditetaan mukana olevien
yritysten yhteistyötä ja parannetaan niiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Rovaniemen puukampus

https://www.porvoo.fi/porvoo-valittiinyhdeksi-kiertotaloudenedellakavijakunnaksi
https://www.porvoo.fi/kunnat-kohtikiertotaloutta

Rovaniemen puukampuksen kaavoitus sai kunniamaininnan Sitran kiertotalouskisassa.

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki on kaavoittanut puurakenteisen kampusalueen, jonka innoittajana on toiminut
kiertotalous. Kaavassa määrätään, että uudet rakennukset ja lisärakentaminen tulee tehdä pääsääntöisesti puusta. Kumppanuuskaavassa mahdollistetaan muun muassa sadan asunnon kahdeksankerroksisen puurakenteisen opiskelijakerrostalon, yliopiston lisärakennuksen ja kahden liikerakennuksen
rakentaminen.

https://www.rovaniemi.fi/news/Rovani
emen-puukampuksen-kaavoitus-saikunniamaininnankiertotalouskisassa/26871/c2515a20dbbd-4c16-bf26-63199e6a6fd5

Kerrostalo on Rovaniemen ensimmäinen puinen kerrostalo, ja se on myös Lapin ammattikorkeakoulun
tutkimuskohde. Kampus suunnitellaan käyttäjälähtöiseksi alueeksi, missä liikutaan pääasiallisesti kävellen, tehdään jätehuoltosuunnitelma alueellisella tasolla ja autopaikat sijoitetaan erilliselle paikoitusalueelle. Paikoituksessa huomioidaan sähköautot, sähköpyörät sekä yhteiskäyttöautot.

https://www.sitra.fi/caset/kampukselle
-arjen-kiertotalouttakaupunkisuunnittelulla/
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3 Kiertotalous koulutuksessa
Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (Omistaja, yhteyshenkilö, www-sivut)

RAK-23810 Kiertotalous infrarakentamisessa, 5 op
Circular Economy of Infrastructures

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•
nimetä Suomessa muodostuvat yleisimmät uusiomateriaalit ja niiden
muodostumisprosessit
•
tuntee tärkeimmät uusiomateriaalien tekniset ominaisuudet ja ympäristökelpoisuuden kriteerit ja niiden tutkimusmenetelmät
•
tuntee uusiomateriaalien käyttöön liittyvän ajantasaisen lainsäädännön ja
viranomaiskäytännöt
•
arvioida erilaisten uusiomateriaalien soveltuvuutta maarakennuskäyttöön
taloudellisten, teknisten että ympäristökriteerien perusteella
•
selittää miten uusiomateriaalien käyttö on otettava huomioon rakennushankkeen eri vaiheissa ja hankintamenettelyissä
•
soveltaa oppimaansa uusiomaarakenteen suunnitteluprosessissa

http://www.tut.fi/Maa-_ja_pohjarakenteet

RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa, 5 op
Circular Economy in Building
Construction
UUSIOMAARAKENTAMISEN ERIKOISOPINTOJAKSO UKI 20172018

Lisätiedot
Opintojakso toteutetaan syksyllä 2018 osana TTY:n kiertotalouden sivuainekokonaisuutta. Soveltuu jatko-opinnoiksi.
Kuvaus
Opintojaksolla käsitellään kiertotalouden periaatteita rakentamisessa sekä erilaisten rakennusmateriaalien uusiokäyttöä ja kierrätettävyyttä.
Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat järjestäneet yhteistyössä
UUMA2-ohjelman kanssa uusiomaarakentamisen erikoisopintojakson syksyn 2017
ja kevään 2018 aikana. Koulutus on suunnattu alan opiskelijoille ja ammattilaisille.
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Rekrytoiva koulutus syksyllä 2018 Uudellamaalla
Kiertotalouden asiantuntija F.E.C (Further Educated with Companies) -koulutus
alkaa Helsingissä syksyllä 2018. Koulutusohjelmamme on monipuolinen ja tehokas
tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme
osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi. Koulutus on
suunnattu Uudenmaan alueen työttömille henkilöille.
Opintokokonaisuus kiertotaloudesta rakennusten suunnittelussa (Aalto ja Yale)

Aalto-yliopisto ja Yalen yliopisto kehittävät arkkitehdeille ja insinööreille opintokokonaisuuden, jonka avulla perehdytään resurssitehokkuuteen ja hiilen kiertoon
rakennetussa ympäristössä.
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http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060211947
Markkanen, J. 2016. Circular Economy in Real Estate Investment Companies: Case Study: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kampusareena. Metropolia ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016083113919
Mäensalo, J. 2018. Kiertotalouden mukaiset materiaalivalinnat rakentamisessa – Case: Topinpuiston vierailukeskus. Turun ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121722055
Mäkelä, M. 2019. Rakennustuotannon ympäristötehokkuuden kehittäminen asuntorakentamisessa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905098937
Mäkelä, T. 2019. Urakoitsijoiden vastuullisuus infrahankkeen ympäristöasioissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904255951’
Nordqvist, J. 2016. Betonin kierrätys ja betonimurskeen tuotteistaminen. Savonia ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605168029
Nurminen, K. 2016. Kiertotaloudella materiaalitehokkuutta ja hyvää jätehuoltoa: Case Stara Kyläsaari ja Tulppakuja. Hämeen ammattikorkeakoulu. Luettavissa:
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5 Kaupunkien työ
Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (www-sivut)

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035
mennessä. Helsinki toimii yhä aktiivisemmin alustana tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös
uusia vientimahdollisuuksia. Kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman
ja kaupunkilaisten kanssa.

http://www.stadinilmasto.fi/201
7/10/18/nain-tehdaanhiilineutraali-helsinki-2035/

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa otetaan kantaa myös kiertotalouteen:
•
•
•
•
•
•
•

Laaditaan kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartta.
Tehostetaan kalusteiden ja muun irtaimiston kierrätystä kaupungin sisällä mm. laatimalla kiertotaloutta edistävä ohjeistus toimitilojen muutto- ja muutostilanteisiin.
Kannustetaan Helsingissä toimivia ruokapalveluja tarjoavia yrityksiä myymään ylijäämäruokaa
esim. ruoantilaussovellusten avulla ja otetaan käyttöön Yhteinen pöytä -malli.
Kehitetään ruoanvalmistuksen sivuvirtojen ja muun ylijäämämateriaalin (esim. puutarhajäte ja
eläinten lanta) hyötykäyttöä lähialueilla ja paikallisesti.
Huolehditaan, että kaupungin kiinteistöstrategiassa huomioidaan jakamis- ja kiertotalousnäkökulma (esim. sallitaan vähän käytettyjen ja huonokuntoisten tilojen käyttö ylläpitoa vastaan).
Kehitetään yhteistyötä (kaupunki, yritykset, kaupunkilaiset jne.) kiertotalouteen, jakamistalouteen
ja ilmastovastuuseen liittyen esim. projektien ja pilottien avulla.
Huolehditaan, että osallistavaa budjetointia tehdään jakamis- ja kiertotalouden näkökulmasta.
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Vantaan ympäristötavoitteista on luotu resurssiviisauden tiekartta, jossa on määritelty vuoden 2030 tavoitetila. Tiekartan avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään
säästeliäästi luoden samalla edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. Resurssiviisauden keskiössä on kiertotalous, uusiutuva energia sekä ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset. Vantaa valittiin marraskuussa 2017 yhdeksi kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, jotka ovat sitoutuneet viemään
kiertotaloutta määrätietoisesti eteenpäin. Lisäksi Vantaa on mukana muun muassa Smart & Clean säätiössä ja yksi kymmenestä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen edelläkävijäkunnista.

http://www.vantaa.fi/resurssivii
sasvantaa
Resurssiviisauden tiekartta

Vantaa on osallisena Yhteinen pöytä -toimintakonseptissa.
Vantaalla purkubetonin käyttö on lisääntynyt ja alkanut vakiintua infran rakentamisessa. Sitä käytetään
katurakenteissa, kiinteistöjen korkotasojen korjauksissa ja viherrakentamisessa.
Vantaa haluaa edistää paikallisen kiertotalousklusterin syntyä yhdessä HSY:n kanssa ja verkostoitua muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa.
Vantaan kiertotaloustiekartta
(tuleva)

Vantaan kaupungin hallituksen käsittelyyn on tulossa kaupungin kiertotalouden tiekartta kesällä 2019.
Vantaan kiertotalouden tiekartta tukee kaupunkistrategista hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitetta ja resurssiviisauden tiekartan päämääriä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia.
Vantaan kiertotalouden edistämisen painopistealueet ovat: kiertotaloudesta liiketoimintaa, rakentamisen
kiertotalous, kiertotaloutta edistävät hankinnat ja jakamistalous.

Vantaan kaupunki
https://www.vantaa.fi/uutis
ia/asuminen_ja_ymparisto/
101/0/135805
https://www.vantaa.fi/uutis
ia/hallinto_ja_talous/101/0/
145117
http://paatokset.vantaa.fi/k
twebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epja
ttn_tweb.htm?+id=1689270
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Turku on asettanut ilmastotavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2029 mennessä. Vuodesta 2029 eteenpäin Turku pyrkii olemaan ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöt ovat negatiiviset (eli kompensaatio on suurempi kuin päästöt).
Turun kiertotalouden tiekartta määrittää kiertotalouden painopisteet ja kokoaa toteuttajat koko maakunnasta.

https://www.turku.fi/hiilineutra
aliturku
https://www.turku.fi/uutinen/2
017-10-12_sitra-ja-turku-ovatluoneet-uusia-kestaviaratkaisuja

Turussa toteutuneisiin kiertotaloustoimiin sisältyy esimerkiksi maamassojen ja toimistokalusteiden kierrätystä, tekstiilien hyötykäytön vahvistamista ja uusien kiertotalousliikeideoiden kehittämistä.
Turun korkeakoulut ovat olleet yhteistyössä vahvasti mukana ja vahvistaneet panostusta kiertotalouteen.
Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus on ollut useissa hankkeissa mukana ja mahdollistanut kiertotalousyritysten Bastu-verkoston ja työpajasarjojen tekemisen. Turun ammattikorkeakoulu on ottanut
kiertotalouden strategiansa painopisteeksi, minkä lisäksi se toteuttaa jatkuvasti merkittäviä kehityshankkeita ja opettaa kiertotaloutta opiskelijoilleen. Opiskelijat luovat kiertotaloutta itsekin aktiivisesti. Kiertotalouden kehityshankkeissa on käytetty paljon opiskelijoiden luovaa panosta esimerkiksi innovaatioleirien ja
projektitöiden avulla.
Jyväskylän kaupunki on mukana EU-rahoitteisessa Circwaste-hankkeessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä
jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta ja toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa.
Jyväskylässä toteutetaan kaksi osahanketta: Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut ja kuluttajalähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut.
Kankaan jätehuoltojärjestelmä perustuu alueelliseen syväkeräykseen. Syväkeräysasioita sijoitetaan alueelle
järkeviin paikkoihin niin, ettei kenenkään matka jätesäiliöille ole liian pitkä. Kun jokaisella talolla ei ole omia
jäteastioita tai -tiloja, asuinalueen huoltoliikenne vähenee ja näin ollen sen turvallisuus lisääntyy. Koko
prosessista syntyvän mittaustiedon perusteella tiedetään myös tarkasti jätepisteiden tyhjennystarve.
Toisessa osahankkeessa keskitytään kiertotalouden edistämiseen käyttäjien kokemuksia ja ideoita hyödyntämällä. Käyttäjiltä toivotaan ideoita liittyen esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyyn ja määrän vähentämiseen, lajittelun edistämiseen sekä uudelleen käyttöön. Ideahaku järjestetään kolmesti, aina kahden vuoden
välein. Saaduista ideoista valitaan kullakin kierroksella viisi toteutettaviksi ja niille on varattuna rahoitus
hankkeelta. Yhteensä Jyväskylässä voidaan siis toteuttaa 15 erilaista kokeilua.
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Kuopion kolme päätavoitetta ovat jätteettömyys, hiilineutraalius sekä kestävä kulutuksen taso vuoteen
2050 mennessä. Kaupunki on sitoutunut tavoitteisiin resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Fisuverkostossa.
Kuopiossa edistetään kiertotalouden toteutumista monin tavoin:
Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on lähes energiaomavarainen jätevedenpuhdistamo,
joka hyödyntää prosessilämmön puhdistamon rakennuksissa ja tuottaa puhdistamolietteestä biokaasua
energiantuotantoon.
Uusi Jynkän koulu on muuntojoustava, resurssiviisaasti toteutettu monikäyttöinen asukkaiden monitoimitalo, jossa yhdistyvät koulu, kirjasto ja harrastetilat. Edellisen koulurakennuksen purkumateriaali hyödynnettiin uuden rakennuksen piha-alueen rakenteissa. Monitoimitalon lämpö tuotetaan maalämmöllä ja kaukolämmöllä. Kuopiossa biojätteet käsitellään Gasumin biotehtaalla, josta saadaan lannoitteita maatalouteen,
biokaasua energiantuotantoon ja tulevaisuudessa myös liikennejakeluun.
Kuopio käynnistää uusia kiertotalouden edistämishankkeita yhdessä eri toimijoiden kanssa ja vahvistaa
kiertotalouden tunnettuutta erilaisten viestintäkampanjoiden avulla. Tavoitteena on, että mahdollisimman
moni asukas, taloyhtiö, yrittäjä, toimihenkilö ja johtaja tietävät, mitä kiertotalous tarkoittaa konkreettisesti
ja miten sitä voi toteuttaa omassa arjessa.
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Porin tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuosina 2007–2030. Lisäksi Pori toteuttaa Hiilineutraali kunta -ohjelmaa (HINKU).
Pori on mukana CIRCWASTE-hankkeessa, jonka paikallisessa osahankkeessa rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein.
Resurssitehokkaan rakentamisen osahankkeissa keskitytään luomaan yhteistyöverkosto, johon kuuluu
rakentajia, rakennusyhtiöitä, kiinteistönomistajia, viranomaisia ja korkeakouluja. Verkoston avulla etsitään
ja toteutetaan potentiaalisia kokeiluja rakennusjätteiden kierrättämiseen ja vähentämiseen liittyen. Velvoite
hyödyntää rakentamisen jätteitä materiaalina nousee 70 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Valittavissa kokeiluissa pyritään toteuttamaan 70 %:n kierrätysaste erilaisissa kohteissa, kuten oppilaitoksessa, omakotitalossa, kerrostalossa ja uudiskohteessa.
CIRCWASTE-hankkeen muita toimenpiteitä Porissa:
-

kahden asuntomessukohteen rakennusmateriaalien elinkaariarviointi
elinkaariajattelun ulottaminen hankintaprosesseihin
hiilijalanjälkilaskelmat kahdesta pientalosta
Ympäristöministeriön purkukatselmusohjeiston soveltaminen purkukohteisiin
varaosapankin toiminnan kehittäminen
tiedonvälitys rakennusalan yksityisille ja julkisille tahoille

ESPOO
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6 Kiertotalousyritykset
Lähde: Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat -lista (https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden)

TUOTTEET / MATERIAALIT
Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (www-sivut)

CrossLam & Hoisko:

CrossLamin ja Hoiskon valmistamat ristiinlaminoidut massiivipuuelementit mahdollistavat entistä paremmin nykyaikaisen ja kestävän puurakentamisen. Puukerrostalot sitovat hiiltä ja kestävällä metsänhoidolla
saadaan uusiutuvasti raaka-ainetta.

www.crosslam.fi
www.hoisko.fi

DestaClean

Mitä saadaan, kun betonilaattaan tarvittavasta kiviaineksesta puolet korvataan rakennustyömailta peräisin
olevalla kierrätyspuukuidulla? DestaCleanin puukiveä, jota voi käyttää piha- ja ympäristörakentamiseen.
Tämä on mainio esimerkki rakennusjätteen – jolla usein on alhainen kierrätysaste – uudesta elämästä tuotteissa polttamisen sijaan.

http://www.destaclean.fi/

Durat

Sisustusmateriaalien, kuten työtasojen ja pesualtaiden vitsauksena on päätyä remonttien yhteydessä usein
jätelavalle, mutta ei Duratin visioissa. Yritys on kehittänyt täysin kierrätettävän sisustusmateriaalin, joka
sisältää 30 prosenttia yhteistyöyrityksiltä kerättyä ylijäämämuovia. Tulevaisuudessa yritys haluaa ostaa
käytetyt tuotteet takaisin uusiomateriaaliksi, mikä on jo pitkälle vietyä kiertotaloutta.

https://www.durat.fi

Eko-Expert

Eko-Expert on kehittänyt kannattavan hyödyntämistavan mineraalivillan ylijäämälle, josta suurin osa on
aiemmin päätynyt kaatopaikalle. Ratkaisun myötä rakennuspaneelitehtaan merkittävimmät sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön ja jätemäärät vähäisiksi. Toistakymmentä vuotta kypsynyt innovaatio on herättänyt
kansainvälistä mielenkiintoa.

http://www.eko-expert.com/

Fescon Oy

Biopolttoainetta käyttävien lämpökeskusten ja -voimaloiden leijupetikattiloissa käytetään yleensä hiekkaa.
Fescon Oy:n kehittämä terästeollisuuden masuunikuonasta valmistettu leijupetimateriaali tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon hiekalle: se vähentää syntyvän pohjatuhkan määrää ja neitseellisen hiekan käyttöä.
Lisäksi se hylkii epäpuhtauksia ja kuluttaa kattilaa vähemmän kuin hiekka.

www.fescon.fi

RealGreen

Arvoa ja luonnonvaroja hukataan, kun käyttökelpoisten toimistokalusteiden kohtalona on liian usein materiaalikierrätykseen tai polttoon päätyminen. Kohtaloa muuttaa kalustevalmistajan, kuljetusyhtiön ja operaattorin yhteistyöhön perustuva RealGreen-konsepti, joka ohjaa käytettyjä toimistokalusteita uudelleenkäyttöön. Kyseessä on Suomen ainoa konsepti, joka keskittyy suuriin määriin käytettyjä toimistokalusteita.

https://www.realgreen.fi/

25 / 29

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä

Peikko

8.11.2018

Betonielementtien pulttiliitokset mahdollistavat elementtien purkamisen hajottamatta niitä ja niiden uudelleen käytön rakennuksen osina. Suomalainen Peikko on edelläkävijä tässä betonielementtien uudelleen
käytön mahdollistamisessa.

https://betoni.com/wpcontent/uploads/2019/02/BET1901
_50-55.pdf
https://www.peikko.fi/blogi/17/
https://d76yt12idvq5b.cloudfro
nt.net/file/dl/i/tFlmyg/vM6IlV7Cy8S1tL6QAPzDQ/PeikkoWhi
tePaperCircularFuture2018

Suomen Savupiipputeollisuus Oy

Suomen Savupiipputeollisuus Oy on keksinyt uuden tavan hyödyntää terästeollisuuden masuunikuonaa.
Yritys valmistaa masuunikuonasta paloturvallisia piippuharkkoja, joita voidaan käyttää savupiippujen rakentamiseen

https://suomensavupiipputeolli
suus.fi/

Tarpaper Recycling

Bitumikermit, tuttavallisemmin vesikattojen vedeneristeet, ovat perinteisesti päätyneet käyttöikänsä lopuksi polttoon tai kaatopaikalle. Tarpaper Recycling on aloittanut rakentamaan uutta kiertotalousmarkkinaa
kermeille yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Nyt yritys toimittaa käytetyistä bitumikermeistä jalostettua
uusioraaka-ainetta asfaltintuotantoon.

http://www.tarpaper.fi/

Ecolan

Tuotteillamme mahdollistamme asiakkaidemme ja elinympäristömme kestävän kasvun ja kehityksen. Rakennamme menestystä kierrätetyistä raaka-aineista. Jalostamme teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsäja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon. Ecolan® Infra tuotteilla rakentamisen hiilijalanjälki vähenee huomattavasti. Kevykiviaineksen ja stabiloinnin käyttö vähentävät tarvetta massojen siirtelyyn. Sideaineen valmistuksen päästöt ovat vain viidennes verrattuna perinteisiin tuotantotapoihin.

www.ecolan.fi

RUDUS

VIHREÄ BETONI

TUOTTEET PALVELUNA
Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (www-sivut)
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LEM-KEM: valaistus palveluna

Valaistus kuluttaa huomattavan määrän kiinteistöjen sähköstä, jonka tuotanto aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Lääkkeeksi Lem-Kem tarjoaa valaistusta palveluna, jossa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä suuria investointeja, vaan maksaa palvelun sen tuottamilla kustannussäästöillä. Lem-Kem on hyvä esimerkki siitä, miten alan perinteinen toimija on lyhyessä ajassa luonut uutta
palveluliiketoimintaa.

http://www.lemkem.fi

Valtavalo: LED-valaistus
palveluna

Valtavalo myy lamppujen sijaan valoa. Yrityksen tuote onkin palvelu, jolloin se sitoutuu myös varmistamaan
tuotteen pitkäikäisyyden alkaen suunnittelusta. Valtavalon palvelumalli säästää energiaa ja asiakkaan valaistuskustannuksia. Asiakas maksaa palvelun siitä kertyvillä säästöillä. Oleellinen osa ratkaisua on rahoituskumppanuus, joka mahdollistaa Valtavalolle tämän toimintamallin.

https://valtavalo.fi/

Martela: työympäristö
elinkaaripalveluna

Työympäristöllä on merkitystä! Toimistojen elinkaarimalli tarjoaa kannattavaa liiketoimintaa niin palvelun
tarjoajalle kuin palvelun ostavalle yrityksellekin.

http://www.martela.fi/

Naava: älykäs viherseinä
ja terveellinen sisäilma
palveluna

Ilmanlaatu- ja sisäilmakysymysten huomiointi erilaisissa tiloissa on usein vaivalloista. Naava tarjoaa palveluna älykkäitä viherseiniä, joita yritys seuraa ja ohjaa etänä sensoridataan perustuen. Päivitettävät ja modulaariset seinät voidaan siirtää uusin tiloihin sopimuksen päätyttyä.

www.naava.io

Solnet Green Energy: älykkäät aurinkosähköjärjestelmät palveluna

Miten kiinteistöt voivat ryhtyä tuottamaan aurinkosähköä, säästämään sähkölaskussa sekä vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä ilman suurta kertainvestointia? Se on mahdollista esimerkiksi Solnetin palvelusopimuksella. Uusiutuva aurinkosähkö vie kiinteistöjä kiertotalouden suuntaan korvaamalla fossiilisilla tai
kestämättömillä energialähteillä tuotettua sähköä.

http://solnet.fi/

Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (www-sivut)

Betolar

Betolar etsii ratkaisuja teollisuuden jätteiden hyödyntämiseksi betoni- ja rakennusteollisuudessa. Betolar
tekee muun muassa geopolymeerituotteita.

https://betolar.com/

Enevo: jätekuljetusten
optimointi datan avulla

Jäteastioiden sensoreista saatava suuri määrä dataa mahdollistaa ajoreittien ja isojenkin logististen kokonaisuuksien optimoinnin. Tiedon keruu, analyysi ja niiden pohjalta rakennettu helppokäyttöinen palvelu
vähentävät jätekuljetusten kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä. Enevon ratkaisulle on suuri kysyntä
kansainvälisillä markkinoilla ja yritys on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina.

https://enevo.com/

Finnfoam

Finnfoamin FF-kierrätyssäkeillä kerätään muovieristejätteet uusiokäyttöön rakennustyömailta ja rautakaupoista.
Muovijäte käytetään Salossa uuden FF-SILENT palo- ja ääneneristystuotteen raaka-aineeksi.

https://www.finnfoam.fi

JÄTTEET
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ZenRobotics: jätteenlajittelurobotteja

Rakennusala on yksi suurimmista jätteen tuottajista heti kaivosteollisuuden jälkeen. ZenRobotics kehittää ja
myy jätteenlajittelurobotteja, jotka poimivat jätteestä hyötykäyttöön erilaisia materiaaleja. Tarkempi erottelu lisää jätemateriaalien uusiokäyttömahdollisuuksia.

www.zenrobotics.com

Kiertomaa Oy

Kiertomaa Oy toimii Varsinais-Suomen alueella yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten
kierrätystä eteenpäin vievänä palveluntarjoajana. Lisäksi toimimme maarakennushankkeiden materiaalitoimittajana. Päätarkoituksemme on kuitenkin edistää maarakentamisen resurssitehokkuutta. Tähän pyrimme yhteistyössä muiden yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.

https://kiertomaa.fi

Wimao

Wimao suunnittelee ja valmistaa materiaaleja sekä biokomposiittituotteita, jotka valmistetaan kierrätysmateriaaleista. Kehitämme ekologisia biokomposiittimateriaaleja, joissa pääraaka-aineet ovat kierrätysmateriaaleja ja valmistamme biokomposiittituotteita patentoidulla ekstruusiopuristus-teknologialla. Suunnittelupalvelumme auttaa tuotekehityksessä raaka-aineiden, muotoilun ja testausten osalta. Myös tuotannon
suunnittelussa olemme tarvittaessa mukana.

http://www.wimao.fi/

Nimi

Kuvaus

Lisätietoja (www-sivut)

Lassila&Tikanoja

L&T noutaa lajitellun puujätteen kierrätyslaitokselleen, jossa sen laatu ja soveltuvuus kierrätykseen varmistetaan. Puujäte on oivaa uusioraaka- ainetta esimerkiksi lastulevytuotantoon,

https://www.lt.fi/fi/yritysasiakk
aat/palvelut/kierratyspalvelutjajatehuolto/kierratysmateriaalitja-lajitteluohjeet/kierratyspuu

Netlet Oy

Rakennusoutlet; rautatavarakauppa työmaiden ylijäämämateriaaleille. Rakennusoutletin materiaalit ovat
peräisin rakennusliikkeiden muuten jätteisiin päätyvistä eristä. Tällaisen materiaalin ostaminen omaan
hyötykäyttöön vähentää suoraan jätteeksi ympäristöä kuormittamaan päätyvää tavaraa.

www.rakennusoutlet.com

Maapörssi

Maapörssissä kierrätetään puhtaita ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja ammattilaisten ja yksityisten maanrakentajien tarpeisiin. Ylijäämämaa-ainesten kierrättäminen korvaa luonnosta kaivetut maaainekset ja on lähtökohtaisesti taloudellisempi sekä ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

www.maaporssi.fi

Innorent Oy

Rakennusten käyttötarvetta ei pystytä aina ennustamaan pitkälle tulevaisuuteen. Innorent Oy tarjoaa ratkaisua väliaikaiseen tilantarpeeseen. Yritys rakentaa, vuokraa ja toimittaa asiakkailleen erilaisiin tarpeisiin
sopivia, siirrettäviä tiloja, joita voi käyttää esimerkiksi liikuntahalleina, myymälöinä tai tehdashalleina.

www.innorent.fi

PALVELUT
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Yksin Helsingissä̈ on yli miljoona neliötä̈ tyhjää̈ toimistotilaa. Myös muut tilat, kuten erilaiset tapahtumatilat,
ovat paljon tyhjillään ja tiedot niistä̈ ovat hajallaan. Pitkässä̈ juoksussa tehokkaat markkinapaikat voivat
vähentää̈ uusien tilojen rakentamisen tarvetta. Markkinapaikat voivat myös tuoda lisätuloja tilojen omistajille.

https://kliffa.fi

Kliffa Innovationilta on varattavissa saunoja, kerhotiloja, pesutupia, pop up -tiloja sekä liikuntasaleja.
Konecranes

Konecranesin varastonhallintapalvelu on poistanut yritysten kynnyksen investoida uusimpaan teknologiaan
ja huolehtia sen ylläpidosta. Palvelun kuukausihintaan kuuluu etäseuranta ja laitteiden ennakoivat huollot
sekä pitkälle viety digitalisaatio, joka mahdollistaa koko toimitusketjun seurannan.

www.konecranes.fi/

LeaseGreen

Vanhentunut ja huonokuntoinen kiinteistötekniikka kantaa harteillaan suurten energiakustannusten ja
kasvihuonekaasupäästöjen taakkaa. LeaseGreen tarjoaa avuksi palvelua, johon sisältyvät ratkaisut pudottavat kiinteistöjen energiakustannuksia ja kiinteistöstä johtuvia päästöjä keskimäärin noin neljänneksellä.
Kertainvestoinnin sijaan asiakas voi maksaa palvelusta kuukausimaksua, kuten kiertotaloudessa usein on
tapana.

http://leasegreen.fi/

Venuu

Yksin Helsingissä on yli miljoona neliötä tyhjää toimistotilaa. Myös muut tilat, kuten erilaiset tapahtumatilat,
ovat paljon tyhjillään ja tiedot niistä hajallaan. Hyvä esimerkki tilojen löydettävyyden parantamisesta on
Venuu, joka kokoaa erilaiset tilat samaan palveluun. Pitkässä juoksussa tehokkaat markkinapaikat voivat
vähentää uusien tilojen rakentamisen tarvetta. Markkinapaikat voivat myös tuoda lisätuloja tilojen omistajille.

https://venuu.fi

Venuulta on varattavissa muun muassa juhlatiloja, häätiloja, kokoustiloja ja saunoja.
Verhoilijat

Tuotteen käyttöiän pidentäminen on aivan kiertotalouden ydintä. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan ammattilaisia, jotka osaavat huoltaa ja korjata tuotteita. Huonekalut ovat parhaimmillaan arvoesineitä, jotka siirtyvät sukupolvelta seuraavalle. Nekin vaativat kuitenkin välillä pientä kunnostusta, jolloin ammattitaitoiset
verhoilijat tulevat apuun.
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