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Kunnianhimoiset kiertotaloustavoitteet



Taustaa ja lähtökohtia KIEPIN toimenpiteille
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Lähtökohdat KIEPIN tekemisille:
1. Lukemattomia pilotteja ja teknisiä

mahdollisuuksia.
2. Luvitus mahdollistaa useat uudet

ratkaisut.
→Miksi UUMA ratkaisut ei yleisty alalla?
→ Julkiset hankinnat pullonkaulana!

Yleistä toimenpiteistämme:
• Kaikki toimet tehdään osana vuosittaista 

rakennusohjelman hankintaa: 
Yliopistonkadun saneeraus 2021 (>1M€) 

→ Kaikki tulokset monistettavissa muissa 
kohteissa!



ST-toteutusmallin hyödyt
+

kiertotalouden hankintakriteerit
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KIEPPI –hankkeen toimenpiteet pähkinänkuoressa
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Nykyinen toimintamalli rakentamisprosessissa

Huomioitavaa

Kohteen toteutuksen suunnittelu- ja rakennustekninen
määrittely kaupungin sisäisten resurssien, tietotaitojen ja
kokemuksien varassa.

→ Jos kaupunki ei ole itse osallistunut jonkin uuden ratkaisun
pilotointiin, niin todennäköisesti ratkaisua ei toteuteta.

→ Jos kaupungin omilla suunnittelijoilla ei ole tietotaitoa tai
resursseja hakea tietoja ja oppeja uusien materiaalien
ominaisuuksista tai suunnitteluteknisistä mahdollisuuksista,
niin todennäköisesti ratkaisua ei toteuteta.

Yrityskentän resursseilla, tietotaitoilla ja kokemuksilla ei ole
suurtakaan vaikutusta → heillä vain minimaalinen
liikkumavara vaikuttaa millä tavalla kohde rakennetaan.

Kohde rakennusohjelmasta

Suunnittelu

Rakennuttaminen

Toteutus

Toteutustavan valinta 
(materiaalit, rakenteet yms.) 

Valinta tehdään
kaupungin sisäisillä
resursseilla (n. 10
henkeä), tietotaidoilla ja
kokemuksilla.

Rakentamistyön kilpailutus
Kilpailutuksessa vain halvin
hinta ja laatu ratkaisee →
ei vaatimuksia
kiertotaloudelle.

Valmis

KAUPUNKI

YRITYKSET
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ST- toimintamalli rakentamisprosessissa
Kohde rakennusohjelmasta

Rakennuttamine
n

Tarvittavat esitiedot
Kilpailutuksessa
hyödynnetään KIEPPI –
hankkeessa tuotettuja
kiertotalouden
hankintakriteerejä → halvin
hinta ei ole ainoa
pisteytysperuste.

Tarjouspyynnöt ST-
toteutuksesta

Sen miettimisessä miten 
kohteena olevan kadun voi 
rakentaa mahdollisimman 
kiertotalouden mukaiseksi 
hyödynnetään:

1. Kaikkien yksityisten 
toimijoiden tietotaitoja ja 
kokemuksia 
kiertotaloudesta (vrt. 
kaupungin 10 henkilöä).

2. Yksityisen puolen 
kilpailukenttää → kilpailu 
luo ”pakkoa” innovoinnille

Tarjouksien vertailu
(toteutustavan valinta)

Tarjouksien
jättö

(suunnitelmat)

Toteutus

KAUPUNKI

YRITYKSET

(KAUPUNKI)

Valmis

1. Luonnonvarojen säästö
2. Jätteen vähentäminen
3. CO2 päästöjen vähentäminen
4. Elinkaarikestävyys
5. Muut ympäristönäkökulmat
6. Taloudellinen kestävyys

Kilpailutuksessa hyödynnetään
KIEPPI –hankkeessa tuotettuja
kiertotalouden
hankintakriteerejä → halvin
hinta ei ole ainoa
pisteytysperuste.

Huomioitavaa

Kohteen toteutuksen suunnittelu- ja rakennustekninen
määrittely ei ole enää kaupungin sisäisten resurssien,
tietotaitojen ja kokemuksien varassa → kaupungin roolina
(kierotalouden mukainen) tavoitteen asenta ja valvonta.

Uudella toimintamallilla tavoitteena:

1. Valjastaa yksityisillä toimijoilla olevat tietotaidot,
kokemukset ja kyvykkyydet kaupungin
kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi → kilpailutus
varmistaa kustannus- ja päästötehokkaimman toteutuksen.

2. Mahdollistaa kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan
harjoittaminen (vrt. yritystapaamisen palaute).

1. Luonnonvarojen säästö
2. Jätteen vähentäminen
3. CO2 päästöjen vähentäminen
4. Elinkaarikestävyys
5. Muut ympäristönäkökulmat
6. Taloudellinen kestävyys
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Hankintakriteerien arviointityökalu
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KIITOS!

KYSYMYKSIÄ?
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