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RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALALLE 
TOIMIVA KIERTOTALOUSSTRATEGIA

TÄSTÄ LÄHDIMME HUHTIKUUSSA!



Miten määritämme ongelman, jonka toimivalla 
kiertotalousstrategialla olemme ratkaisemassa?

Pystymmekö kvantifioimaan keskeisen ongelman?

Miten priorisoimme ja käytämme eri keinoja 
ja miten paljon ne voivat vaikuttaa?

Mitkä ilmiöt täytyy huomioida strategiassa?



STRATEGIA



UUDENLAISTA KILPAILUA: TSUNAMIEN ALTA POIS!



IHMISKUNNALLA ON KIIRE JOS TÄYSI 
KATASTROFI HALUTAAN VÄLTTÄÄ

“…only if global 
emissions peak by the 
year 2020 at the latest”[1]

Nykyisellä tahdilla 2°C 
lämpenemisen hiilibudjetti
loppuu ennen vuotta 2050[2]



NYT OLEMME MATKALLA KOHTI 
SUUREMPIA LÄMPÖTILOJA (3.3-3.9°C)[5]

Rakentamisen ja 
kiinteistönpidon systeeminen 
muutos on väistämätön 

Suomella tilaisuus toimia 
puhtaan rakentamisen ja 
kiinteistönpidon 
suunnannäyttäjänä



ESKO KILPEÄ LAINATEN

”Voimme hinnoitella ainoastaan 
kuolleen kalan, vaikka sitä 
pyydystettäessä tyhjennetään 
koko merenpohja sadan metrin 
leveydeltä”

Esko Kilpi ennakoi radikaalin 
muutoksen olevan
mahdollista vasta, kun 
taloudellisen toiminnan
sosiaaliset ja ekologiset 
ulkoisvaikutukset
pystyttäisiin hinnoittelemaan



Milloin olemme 
onnistuneet tässä? 
Miltä näyttää menestys?



TAVOITTEET

1. Kira-alan taloudelliset kannusteet, läpinäkyvä mittaaminen ja 
dataperusteinen päätöksenteko painottavat hiilineutraalia 
kiertotaloutta ja ovat keskeinen osa alan normaalia dynamiikkaa.

2. Kira-ala tuottaa merkittävästi vähemmän luonnonvarojen ja 
materiaalien käyttöön liittyviä CO2-päästöjä rakentamisen 
arvoketjusta. 

3. Olemassa olevan kiinteistökannan käyttö on huomattavasti 
tehokkaampaa.



STRATEGIAN PÄÄPOINTIT

1. SYSTEEMINEN ONGELMA/ SYSTEEMINEN MUUTOS
2. YKSITTÄISTEN RATKAISUJEN SIJAAN UUTTA DYNAMIIKKAA, JOTTA
3. KIERTOTALOUDELLA KILPAILU KÄYNTIIN
4. MUUTOKSEN INSENTIIVI: TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT KÄYTTÖÖN
5. DATALLA TODENTAMINEN
6. IHMISTEN KYTKENTÄ MUUTOKSEEN
7. LISÄKSI SUOSITUKSIA TEKNOLOGIAKEHITYKSEN TUKEMISEEN, 

KAAVOITUKSEEN, MATERIAALIEN KÄYTTÖÖN JA JULKISIIN HANKINTOIHIN



ONKO RIITTÄVÄN VAIKUTTAVA?

Tärkeimpiä tuntemattomia asioita

1. Onnistummeko luomaan laadukkaita ja myös 
perustellusti oikeaksi koettuja kannusteita ja millä 
aikataululla viemään käytäntöön (huomioiden EU 
sääntelyn vaikutukset)

2. Dataperusteisen mittaamisen tarkempi määritys, 
yhteinen kieli ja käsitteistö 

3. Strategian jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, 
kustannukset, esteet, vastuutahot ja aikataulu

Kriittisimmät olettamat

1. Pystymme synnyttämään Suomeen kiertotaloutta 
voimakkaasti edistäviä laadukkaita kannusteita
(nopeuttavat muutoksen taloudellisen arvon 
nousua), joka nopeuttaa ihmisten ja yritysten 
käyttäytymisen ja systeemisen muutoksen kohti 
toimivaa kiertotaloutta

2. Kiertotalouden reaaliaikainen data ja 
faktaperusteisuus tekevät muutoksen näkyväksi ja 
mitattavaksi sekä kiinnostuksen sekä myös 
tavoitteiden asettamisen kohteeksi

3. Ihmisten laadukas mukaanotto lisää ymmärrystä ja 
aikaansaa kiinnostuksen sekä halun edistää 
kiertotaloutta  

Kriittisten olettamien testaus

• Testausohjelma: globaalit benchmarkit, globaalien ja suomalaisten asiantuntijoiden ja osaajien kuuleminen 



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET AUKI KIRJOITETTUNA
• Edellä kuvatun muutoksen saavuttaminen edellyttää  strategisten toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Toimenpide-ehdotusten 

ytimessä ovat vahvat taloudelliset kiertotaloutta tukevat insentiivit, dataperusteinen mittaaminen ja seuranta, tukevat 
rahoitusmahdollisuudet sekä alan ihmisten aktiivinen kytkentä osaamisen lisäämisen kautta muutokseen.

• Kärkitoimenpiteet:

1. Suosittelemme sekä valtionhallintoa ja kuntia että alan yrityksiä ottamaan käyttöön taloudellisia insentiivejä, joiden kautta 
alalle syntyy kilpailua hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuilla. Onnistuneella insentiiveillä voidaan sysätä liikkeelle toimialan 
systeeminen muutos, joka kiihdyttää alan luonnonvarojen käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ympäristöministeriö 
selvittää edellytyksiä hyödyntää hiilidioksidipäästöjen hinnoittelumekanismia rakennusmateriaalien osalta. Mekanismin voisi 
kytkeä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa toteutettavaan toimijoilta edellytettävään rakennuskohteiden 
ilmastoselvityksen toteumamalliin. Ehdotus toimijoiksi: VM, YM, alan yritykset

2. Tuemme kiertotaloustietoisuuden ja -osaamisen kasvattamista perustamalla kira-alan muutososaajien verkoston. Tavoitteena 
on nopeuttaa uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttöönottoa, ja samalla käynnistää alan ympäristökuormituksen 
väheneminen. Verkosto vastaa kira-alan hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviin tarpeisiin mm. luomalla uusia toimintamalleja ja 
digitaalisia ratkaisuja sekä kehittämällä osaamista ja TKI-toimintaa. Lisäksi ehdotamme, että kiertotalous tuodaan kira-alan 
koulutuksen ytimeen alan koulutusohjelmissa ja jatkuvan oppimisen kautta kaikille toimialalla toimiville. Ehdotus toimijoiksi: 
KIRA-foorumi, YM, TEM.

•



TOIMENPITEET
3. Kehitämme rakennetun ympäristön digitaalista tiedonhallintaa ja digitaalista jalanjälkeä kattamaan hiilidioksidipäästöt, 

materiaalit, tilojen käytön ja maankäytön. Jokaisen yrityksen kyvykkyys johtaa tiedolla ja todentaa muutokset datalla on tässä 
ratkaisevassa roolissa. Yhtenä mahdollistajana on vuosina 2020-2023 toteutettava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke 
(Ryhti), jossa kehitetään uusi valtakunnallinen alueidenkäytön suunnitelma- ja rakennuslupa-tietojärjestelmä. Lisäksi 
suosittelemme Kira-alan muutosinvestointien tukemista merkittävillä julkisilla TKI- ja demonstraatiopanostuksilla. Rahoituksen 
tulisi kohdistua erityisesti digitaalisen ja modulaarisen transformaation vauhdittamiseen alan teknologia- ja palveluviennin 
kasvattamiseksi, digialustoihin tilojen käytön tehostamiseksi sekä rakennus- ja purkumateriaalien kierrätykseen ja hyödyntämisen
edistämiseen. Ehdotus toimijoiksi: YM, Kirahub, alan yritykset, Motiva, Business Finland



TOIMENPITEET
• Lisäksi:
• Suosittelemme rakentamisen ja kaavoituksen ohjauksen kehittämistä kiertotaloutta tukevaksi. Keskeistä on kuntien 

johdolla päivittää kaavoituksen pääperiaatteet, johtaminen ja osaaminen tukemaan joustavan kaavoituksen kulttuuria ja 
kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksia. Tämän rinnalla on tärkeää parantaa lainsäädännöllä ja informaatio-ohjauksella 
edellytyksiä tilojen käyttöasteiden nostamiselle. Kiinteistöjen väliaikaisen käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavan 
poikkeusluvan maksimipituuden pidennys tehostaisi kiinteistöjen käyttöä. Kiertotalousperusteisten materiaalien käytön 
lisäämiseksi tarvitaan muutoksia uusiomateriaalien hyväksyntä- ja kelpoisuuskriteereihin, kansalliseen ja EU-tasoiseen 
tuotehyväksyntään ja standardointiin. Ehdotus toimijoiksi: YM, kunnat, maakuntien liitot

• Laadimme ja toteutamme suunnitelman toimitilojen vajaakäytön vähentämiseksi ja tilatehokkuuden parantamiseksi. 
Kehitämme tilojen käytön tehokkuuteen liittyvää ohjausta. Tässä huomioidaan valtion kiinteistöstrategian uudistuksessa 
tilojen joustava yhteiskäyttö yli perinteisten organisaatiorajojen, kuten valtion ja kuntien. Selvitetään tarpeet 
lainsäädännön ja kaavoituksen kehittämiseksi mm. käyttötarkoitusten muutosten osalla. Ehdotus toimijoiksi: VM, YM, 
Senaatti-kiinteistöt, kaupungit, Rakli

• Kehitämme Suomessa laajalla yhteistyöllä kiertotaloutta tukevia hankintakriteereitä ja jalkautetaan ne toimialalle. 
Sisällytetään kiertotaloutta tukevat vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit kaikkiin julkisten rakennuttajien talo- ja 
infrarakentamisen hankkeisiin viimeistään vuodesta 2025 lähtien. Ehdotus toimijoiksi: YM, TEM, LVM.



OLEMME KEHITTÄMÄSSÄ RAKENTAMISTA 
JA KIINTEISTÖNPITOA SELLAISEKSI KUIN 

LAPSEMME AJATTELEVAT MITÄ SEN PITÄISI 
JO OLLA!


