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Bio- ja kiertotalous sekä kestävä kehitys
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TEM:n rahoittama hanke
3C - Cluster - Circular Materials and Solutions for 

Construction Industry

Reeta Huhtinen, Turku Science Park, 1.1.2021 -31.3.2022



Turun seudulla on vahva rakennusmateriaaliteollisuuden keskittymä Paraisilla, pienempiä

teknologia yrityksiä ja Turun alueen korkeakouluja, joilla kaikilla on laajasti osaamista

rakennusteollisuuden kiertotalouteen liittyen. (mm. materiaalikemia ja rakennustekniikat).

2020 tunnistettiin noin 20 yrityksen yritysryhmä, joilla on tarve kehittää liiketoimintaansa

kestävämmäksi ja kiertotalouden mukaiseksi sekä tarve klusterimaisella toiminnalla.

3C klustri koostuu teollisuudesta, yrityksista, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja julkisen puolen

edustajista. Nordkalk halusi lähteä 3C klustrin veturiyritykseksi. 
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Hankkeen tausta



1. Nordkalk

2. Finnsementti

3. Saint-Gobain Finland

4. Paroc

5. Betolar

6. Mirka

7. Betonilaatta

8. Lassila & Tikanoja

9. Suomen Erityisjäte

10.Ecolan

11.Renotech

12.UPM

13.Ramboll

14.KPMG

15.Q-Power

16.Ekopartnerit 

17.Fortum Waste Solution

18.Gasum

19.Terrawise

20.Kiertomaa
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2020 – 3C klusterin käynnistysvaiheen yrityksiä



1. Åbo Akademi 

2. Turun AMK

3. Tampereen yliopisto 

4. GTK

5. SYKE

6. VTT

7. Turun Kaupunki

8. Espoon kaupunki

9. Business Finland

10.Rakennusteollisuus RT 
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2020 – 3C klusterin käynnistysvaiheen julkisen 
sektorin toimijoita



Kasvattaa rakennusmateriaalien (ml. infrarakentaminen) ja rakentamisen kiertotalouteen liittyvää 

innovaatio- ja liiketoimintaa, tavoitteena yritysten kilpailukyvyn säilyttäminen.

Uudet liiketoimintamallit ja uudet kumppanuudet oman toimialan ulkopuolelta, sekä toimialojen välisiä 

arvoketjuja ja materiaalikiertoja (sivuvirtojen hyödyntäminen yli toimialarajojen). 

Rakennusteollisuudessa ja rakentamisessa käytettävien tuotteiden ja palveluiden CO2 päästöjen 

vähentäminen ja neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentäminen. 

Rakennusteollisuuden ja –yritysten varautuminen tiukentuvaan lainsäädäntö (vähähiilisyys ja kiertotalous, 

luonnon monimuotoisuus).
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3C Cluster – Yritysten tarve ja tavoite
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Jätehierarkia ja rakentamisen kiertotalous
Yritysten varautuminen 

Tavoite Suomessa: 

Rakennus-ja purkujätteiden 

kierrätystä, uudelleenkäytön 

valmistelua ja materiaalin 

muunlaista hyödyntämistä on 

lisättävä vähintään 70 

painoprosenttiin

MRL uudistus: 

Vähähiilisyys ja kiertotalous 

maankäyttö- ja rakennuslain 

(MRL) kokonaisuudistuksessa 

tärkeitä teemoja



Turku Science Park käynnistää ja koordinoi 3C Klusterin toimintaa

– 3C Klusterin toiminnan ylläpitäminen sekä viestintä ja markkinointi 

– Tunnistaa yritysten ja teollisuuden kiertotalouteen liittyvät yhteistyötarpeet ja 

liiketoimintamahdollisuudet.

– Tuo alan toimijoita yhteen ja tuottaa innovaatio- ja liiketoiminnankehittämispalveluita 

yrityksille.

– Edistää teollisuuden, yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja 

auttaa yrityksiä löytämään uusia kumppaneita oman toimialan ulkopuolelta. 

• Yritystapaamisia 

• Työpajoja ja webinaareja 
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3C Cluster – Turku Science Park 



Yritys pääsee osaksi klusteria ja verkostoituu 

Yrityksille tarjotaan pilotointimahdollisuuksia ja teollisuusinfrastruktuuria käyttöön

– Nordkalkin kehitysyksikkö Paraisilla n. 1 500 m2

– Smart Chemistry Parkin laboratorio ja hallitilat 

• Lisäksi yhteistyömahdollisuuksia kemian alan bio- ja kiertotalousyritysten 
kanssa

– T&K kokeiluja korkeakoulujen kanssa

Otetaan selvää mahdollisuuksista tehdä pilot-kokeiluja Turun kaupungissa

Mahdollisuus valmistella Business Finlandin ja EU:n hankehakemuksia 3C klusterin sisällä

– Tukemaan rakennusteollisuuden siirtymistä kohti kiertotaloutta niin kansallisesti kuin EU 
tasolla
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3C Cluster – Tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille
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KiertotalousTurun seudulla



1. Vahvaa kemian osaamista

Bio- ja kiertotalouden yrityskeskittymä 



Kiertotalouden mukaisia materiaalivalintoja

Uusi lämpökivi takkoihin tiilimurskasta 
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Seppälän Tiili Oy – HB Betoniteollisuus Oy yhteistyö
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Tulikiven esimerkki



Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS – tavoitteena energiapositiivinen asuinalue

– EU-hanke: RESPONSE – Integroiduilla ratkaisuilla kohti energiapositiivisia asuinalueita ja kestäviä kaupunkeja, 

– Tavoitteena kehittää älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen 

ratkaisuja. Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku 

Energia, Turku City Data ja Turun ammattikorkeakoulu.

Turun Toriparkin lämmitysjärjestelmä

– Turun Toriparkki on nollaenergiaparkki, mikä tarkoittaa, että Toriparkki tuottaa itse vähintään sen 

energiamäärän, jonka se käyttää. Parkkihallin lämmityksessä tullaan käyttämään muun muassa 

kauppatorin pinnasta kerättyä ja Toriparkin alle varastoitua aurinkolämpöä.
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2. Energia tehokkaita ratkaisuja
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Tyyssija

Turun Ylioppialaskyläsäätiö TYS 

Turun Toriparkki 

Nollaenergiaparkki

NollaE Oy

Kakolanmäen uusia elämä

Asuntoja, ravintola, kahvila hotelli, 

spa ja panimo



Valonia/Varsinais-Suomen liitto: 

https://www.valonia.fi/materiaali/

kiertotalouden-potentiaali-

rakentamisessa-lounais-

suomessa/
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Taustamateriaalia Lounais-Suomesta



Rakennusteollisuus RT ry:n järjestämä tilaisuus

Ilmoittaudu 19.1.2021 mennessä, saat linkin 

webinaariin ennen tilaisuutta

https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-RT-

webinaari-2021
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Ajankohtaiswebinaari

Webinaarin teemat 
• MRL ja vähähiilisyyden sääntely 
• Rakennusten vähähiilisyyden arviointi — mikä on selvää ja mikä vaatii vielä selvittämistä 
• Kokemuksia kentältä — suunnittelijan ja rakentajan näkemyksiä vähähiilisyyden arvioinnista 

• Rakennusteollisuus RT:n vähähiilisyyden arvioinnin kehitystä tukevat jatkoselvitykset sekä 
tuloksia hankkeista KEKRI 1 (Kestävät kriteerit rakennusten vähähiilisyyden arviointiin) ja 
KEKRI 2 (Rakentamisen hiilijalanjäljen laskennan kehitys) 



Materiaalien kiertotalous vaatii toteutuakseen myös vahvaa kemian osaamista !

Energiatehokkaita ratkaisuja ja hiilineutraalisuus/positiivisuus ! 

Lainsäädäntö muuttuu !
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Yhteenveto Turun seudulta



Lisää tietoa 3C Klustrin toiminnasta

Reeta Huhtinen

Erityisasiantuntija, CleanTurku

Turku Science Park Oy

Joukahaisenkatu 3 A, FI-20520 Turku 

+358 40 0832488

reeta.huhtinen@turkubusinessregion.com

www.turkubusinessregion.com


