
HANKINTOJEN MERKITYS 
RAKENTAMISEN 
KIERTOTALOUDEN 
EDISTÄMISESSÄ 
16.11.2020 Riina Känkänen

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä, ympäristöministeriö
OSA II Kiertotalous infran hankinnoissa



KIERTOTALOUDEN PERIAATTEITA 
INFRARAKENTAMISESSA (3RS)

Reduce

Hyödynnetään olemassa 
olevaa infrastruktuuria ja 
verkostoja

Vähennetään 
luonnonvarojen kulutusta

Korvataan tuote palvelulla 
(jakaminen, vuokraus, …) 

Reuse

Ohjataan materiaalit 
uudelleen käyttöön 

Pidennetään tuotteiden 
elinkaarta (huolto, korjaus, 
uudelleenvalmistus, …)

Recycle

Säilytetään materiaalit ja 
niiden arvo kierrossa 
mahdollisimman pitkään

Up-cycling, recycling, 
down-cycling

[Add text]



JULKISIN VAROIN TOTEUTTAVIA RAKENNUSHANKKEITA 
SÄÄTELEE LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA

• Suomen hankintalaki pohjautuu julkisten hankintojen EU-direktiiveihin ja kyseiset direktiivit 
pohjautuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) asetuksiin julkisista hankinnoista.

• Kun tavoitteena on tuoda julkisiin hankintoihin uusia tavoitteita, hankintalaki koetaan usein 
rajoittavaksi tekijäksi. Valitettavasti hyvin usein myös tilaaja / hankintayksikkö vetoaa hankintalain 
rajoitteisiin.

• Hankintalaki ei kiellä kiertotaloustavoitteiden sisällyttämistä julkisiin hankintoihin.

• Hankinnoissa täytyy noudattaa neljää perusperiaatetta: yhdenvertaisuus, avoimuus, 
syrjimättömyys ja suhteellisuus.

• Ennakkotapausten mukaan periaatteiden noudattaminen on parhaiten onnistunut, kun on 
hyödynnetty hankintalain rohkaisemia ennakoivia menettelytapoja ja vuoropuhelua tarjoajien ja 
tilaajan välillä. 



KIERTOTALOUSTAVOITTEIDEN SISÄLLYTTÄMINEN 
HANKINTOIHIN

• Kiertotaloustavoitteet voivat koskea tarjoajan soveltuvuutta, hankinnan kohteen 
vähimmäisvaatimuksia tai kiertotaloutta edistävistä ratkaisuista voidaan antaa pisteitä tarjousten 
vertailussa. Kiertotaloustavoitteet voidaan ottaa huomioon myös hankintasopimuksen erityisehtona.

• Hyvä erottaa: mitä vaatimuksia tarjoavalta yritykseltä edellytetään (soveltuvuusvaatimukset), mitä 
ehdottomia vaatimuksia hankinnan kohteelta edellytetään (vähimmäisvaatimukset) sekä mitä 
seikkoja vertaillaan (pisteytettävät vertailukriteerit). 

• Yksi oleellisimmista asioista vähimmäisvaatimusten ja pisteytettävien vertailukriteerien 
määrittelyssä on tiedostaa, mihin tarjoajat ovat kykeneväisiä sekä mikä on mahdollista 
teknologian, vallitsevien olosuhteiden tai vaikkapa lainsäädännön puitteissa. 



YMPÄRISTÖMINISTERIÖ (2017): 
OPPAAT VÄHÄHIILISEEN RAKENTAMISEEN

• Vihreä julkinen rakentaminen –opas kuvaa vihreän 
julkisen rakennushankkeen hankintaprosessin yleisellä 
tasolla.

• Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit –opas 
sisältää suosituksia hankintakriteereiksi, joiden avulla julkisin 
varoin toteuttavat uudisrakennukset tai peruskorjaukset 
voidaan tehdä säädöstasoa vähähiilisemmin. 

• Koskee rakennuksia, ei infraa

• Näkökulmana vähähiilisyys, vain joitain liittymäpintoja 
kiertotalouden mahdollisuuksiin



OPPAITA KESTÄVÄÄN PURKAMISEEN JA MATERIAALIEN 
UUSIOKÄYTTÖÖN



PÄÄSTÖTÖN TYÖMAA –SOPIMUS (GREEN DEAL) 

• Konseptissa haetaan uusia ratkaisuja ja malleja ilmastoystävällisempään infrarakentamiseen.

• Vapaaehtoisen sopimuksen tavoitteena on, että työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia. 
Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii 
sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. 

• Sopimuksenmukaisiin työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja vaiheittain 
kuljetusten päästöt. 

• Tilaajan vaatimusten ja ohjeistusten lisäksi oleellisessa roolissa päästöttömään työmaahan pyrittäessä ovat urakoitsijoiden 
innovatiivisuus ja ympäristötietoisuus.



HELSINGIN HÄMEENTIEN CO2-PÄÄSTÖLASKENTA JA
ILMASTOVIISAAT TARKASTELUT

ASIAKKAAN HAASTE

Helsingissä sijaitseva Hämeentie 
on osa CANEMURE-hanketta, 
jonka tavoitteena on edistää 
vähähiilisiä hankintoja sekä 
näin tukea Hiilineutraali Helsinki 
2035-toimenpideohjelman 
käytännön toteuttamista.

Työn tavoitteena oli laskea 
katusaneeraushankkeen (Kustaa 
Vaasan tie – Annalantie) CO2-
päästöt ja kustannukset sekä 
tuottaa tietoa infrarakentamisen 
päästöistä, päästöihin 
vaikuttavista tekijöistä sekä 
vaihtoehtoisista resurssiviisaista 
ja vähähiilisistä ratkaisuista 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

MITÄ TEIMME

Toimeksiannossa määritettiin 
hankkeen merkittävimpien 
materiaalien kokonaispäästöt ja 
tulosten avulla ohjattiin kohteen 
suunnittelua ilmastoviisaaseen 
suuntaan. 

Lisäksi tuotettiin tietoa hankkeen 
väliaikaisten liikennejärjestelyiden 
sekä erilaisten ylläpito- ja 
huoltotoimenpiteiden 
ilmastovaikutuksista.

VAIKUTUS

Tehty selvitys tuotti tietoa 
resurssiviisaista toimintatavoista 
kaupungin infrarakentamiseen.  
Tarkastelluilla ilmastoviisailla 
rakentamisen toimenpiteillä on 
mahdollista saavuttaa 
hanketasolla 270 000 kg CO2

ekv. päästövähennys sekä 
n. 30 % kustannussäästö. 

Projekti edistää Helsingin 
hiilineutraalius tavoitteita ja 
tarkastellut hyötykäyttöratkaisut 
sekä vihreän infrarakentamisen 
keinot toimivat lähtökohtana 
vastaaville hankkeille.



“Kiertotalouden toteutuminen alkaa 
tilaajan hankkeelle asettamien 
tavoitteiden määrittelystä. Hankinnat 
tulee nähdä mahdollisuutena välittää 
tätä tahtotilaa läpi elinkaaren.



Keskeisten tekijöiden ja vaikutusten tunnistaminen 
tavoitteiden pohjaksi - Esimerkkinä kaupunki-infra

Täyttö

Pehmeiköille rakennettaessa pohjanvahvistukset voivat 
aiheuttaa jopa 70…95 % infrarakentamisen kokonaispäästöistä.

Kaivumaiden ja uusiomateriaalien hyötykäytöllä voidaan saavuttaa 
keskimäärin 25 % kustannus- ja päästösäästöt infrahankkeissa.

Piharakenteet

Päällysrakenteet

Kaivumaiden 
hyötykäyttö 
(kuljetukset) 

Materiaali-
valinnat

Hulevesien 
viivytys, 
imeytys, 
käsittely, …

Rakennus-
paikan valinta

Tiivistysrakenteet, 
maaperän suojelu, 
ympäristöluvat, 
MARA-asetus, …

Kaivamattomien 
menetelmien 
käyttö

Uusiomateriaalit

Läpäisevät 
päällysteet

Kaivumaiden hyötykäyttö
Meluvallit, viherrakenteet

Kierrätyskasvualustat

Pohjanvahvistus-
menetelmän 
optimointi
Esim. syvästabiloinnin 
sideaineen valinta 
ja tuotekehitys,
vaihtoehtotarkastelut

Paalutyypit-
ja materiaalit

Kaivu/louhinta PohjanvahvistusKuivatus KaivannotPaalutusRoutasuojaus Pohjaveden hallinta

Materiaalioptimointi ja 
–valinnat, kierrätys-
kasvualustat, UUMA-
materiaalit, …

Taito- ja 
tukirakenteet

Päästötön 
työmaa



HANKINTOJEN MAHDOLLISUUDET JA MERKITYS TULEE NÄHDÄ 
LAAJASTI KOKO INFRAN ELINKAARESSA



VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET INFRAN ELINKAARESSA



KIERTOTALOUSTAVOITTEIDEN 
JALKAUTTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ PERIAATTEIDEN 
MÄÄRITTELYÄ



UUSIOMATERIAALIEN KÄYTÖN PERIAATTEET 
VÄYLÄRAKENTAMISSA

Uusiomateriaalien käytössä noudatetaan seuraavia kiertotalouden mukaisia periaatteita:

• Hyödynnetään ensin väylähankkeelta saatavat materiaalit ja oman toiminnan jätteet

• Korvataan väylähankkeen ulkopuolelta hankittavia luonnonmateriaaleja uusiomateriaaleilla, jos se on teknisesti 
mahdollista, ympäristön kannalta hyväksyttävää ja taloudellista

• Käytetään uusiomateriaaleja tarkoituksenmukaisesti, materiaalien käytölle tulee olla väylähankkeella aito tarve

• Hyvälaatuisia materiaaleja ei käytetä toissijaisiin tarkoituksiin, vaan materiaalit pyritään pitämään mahdollisimman korkea-
arvoisessa käytössä. Väylähankkeella saatavilla oleva luonnonmateriaali voi olla tarkoituksenmukaista käyttää 
väylähankkeen ulkopuolella korkean vaatimustason rakennusosissa (esimerkiksi päällystekiviaines tai raidesepeli).

• Kirjataan rekistereihin uusiomateriaalien käyttötiedot

Hankkeilla uusiomateriaalien käyttöä voidaan edistää:

• Aktivoimalla esimerkiksi tietopyynnöillä uusiomateriaalien toimittajia lisäämään uusiomateriaalien tarjontaa

• Sisällyttämällä uusiomateriaalien käytön selvittäminen väylähankkeiden suunnitteluperusteissa esitettyihin tavoitteisiin 
sekä sisällyttämällä tilaajan suunnitelmiin uusiomateriaalirakenteita

• Käyttämällä rakennuttamisessa hankekohtaisesti räätälöityjä kannusteita uusiomateriaalien käytön edistämiseksi. 



VANTAAN RATIKAN 
SUUNNITTELUN 
KILPAILUTUS

Vantaan kaupunki 

VANTAAN RATIKKA 

Katusuunnittelu 

Lentoasema - Tikkurila 

Tehtävämäärittely 31.8.2020 



ESIMERKKEJÄ JA 
OPPEJA 
KIERTOTALOUTTA 
TOTEUTTANEISTA 
INFRAHANKKEISTA



HELSINKI, MYLLYPURO, ALAKIVEN PUISTO

• Entisestä kaatopaikka-alueesta luotiin puisto hyödyntämällä 
yli 60 000 m3 kaivumaita, stabiloituja ruoppausmassoja, 
kierrätyskasvualustoja ja betonimursketta.

• Uusiomateriaalien hyötykäytöllä saavutettiin 4,5 M €, 400 000 
polttoainelitran ja 1 000 CO2-tonnin säästöt verrattuna siihen, 
että kaivumaat olisi ajettu vastaanottopaikoille ja pintamaat olisi 
ostettu.

• Luonnonmukaisten kasvualustojen hyödyntäminen alensi myös 
ylläpitokustannuksia ja lisäsi alueen luonnon monimuotoisuutta.
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VANTAAN ANKKAPUISTON 
UUSIOMASSAHANKE

HAASTE
Kunnostusurakan yhteydessä 
syntyi Rekolanojan
Ankkalammista 
imuruoppausmassoja, jotka oli 
alun perin tarkoitus toimittaa 
Vantaan Petikon
maanvastaanottoalueelle.

Suunnitelmia muutettiin ja 
massat päätettiin hyödyntää 
Vantaan Ankkapuiston 
uusiomassahankkeessa. 

MITÄ TEIMME
Ruoppausmassat
hyödynnettiin yhdessä
lähialueella syntyneiden
kaivumaiden kanssa
Ankkapuiston 
jatkorakentamisessa. 

Uusioaineksista tehtiin
kasvualustoja
käyttönurmialueen täyttöihin. 

VAIKUTUKSET
Uusiomassahankkeella 
saavutettiin 
kasvihuonekaasupäästö-
ja kustannussäästöjä. 
Kierrättämällä materiaalit 
vältettiin myös 
maanotosta ja 
kuljetuksista syntyviä 
ympäristö- ja 
terveyshaittoja.

[Add text]



KIVIKON ERITASOLIITTYMÄN KATUHANKE

Toteutuneet CO2-päästöt olivat 
noin 50 % pienemmät kuin 
katusuunnitelmien mukaiset päästöt. 
Resurssitehokkailla ratkaisuilla säästettiin
25 % kustannuksista.

Keskeisinä tekijöinä:

▪ massojen hyötykäyttö kohteessa ja sen 
läheisyydessä

▪ kivimurskeen korvaaminen 
betonimurskeella 

▪ louheen murskaus työmaalla

▪ stabiloinnin sideaineen optimointi



OPPEJA KIERTOTALOUTTA TOTEUTTANEISTA 
INFRAHANKKEISTA

• Kiertotaloustavoitteiden toteutuminen edellyttää materiaalien kysynnän ja tarjonnan sekä 
hankkeiden yhteensovittamista. 

• Hankinnassa tulee sallia uusiomateraalien käyttö silloin, kun sille ei ole oikeaa estettä. 

• Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös uusiomateriaalien saatavuuteen, jota voidaan selvittää 
esimerkiksi väylärakentamisessa uusiomateriaalien toimittajille suunnatuilla tietopyynnöillä. 

• Huolehditaan siitä, että hankinnan asiakirjat ohjaavat käyttämään uusiomateriaaleja ja niissä on 
selkeästi esitetty käytettävät materiaalit ja vastuut.

• Hankkeiden aikatauluviivästykset voivat aiheuttaa haasteita. Hankkeiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen sekä niitä koskevien hankintojen valmisteluun tulee varata tavallista enemmän aikaa. 



OPPEJA KIERTOTALOUTTA TOTEUTTANEISTA 
INFRAHANKKEISTA

• Tilaajien tulisi ottaa merkittävämpi rooli tavoitteiden asettamisessa ja myös vastuu 
materiaalien ja teknisten ratkaisujen riskeistä.

• ”Tilaaja hankkii materiaalit ja osoittaa paikat kaivumaille, urakoitsija toteuttaa”.

• Riski poistuu kilpailutuksesta ja urakoitsija voi tarjousta tehdessään keskittyä työsuoritusten 
laskemiseen.

• Kiertotalouden tavoitteet tulee sisällyttää infran elinkaaressa / prosessissa kaikkiin 
merkittäviin hankintoihin.

• Huomio jatkossa myös puitesopimusten kilpailutuksiin sekä esimerkiksi rakennuttamisen ja infran 
projektinjohto ja valvonta –palveluiden kilpailutuksiin. 




