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CIRCuIT 

• EU:n Horisontti 2020-rahoitus

• Hankeaika: 5/2019-11/2023

• 30 partneria, 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, 

Hampuri ja Helsingin seutu/ Vantaa.

• Suomesta mukana HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll Finland ja Umacon

Teemat:

• Purkamisen kiertotalous: rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalien

hyödyntäminen

• Rakennusten käyttöiän pidentäminen: korjausrakentaminen ja

käyttötarkoituksen muutokset

• Joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus, purettavuuden

mahdollistava suunnittelu
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Verkkotyökalut tukevat CIRCuITin tulosten jalkauttamista
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CIRCuIT Circularity Hub – Rakentamisen kiertotalouden hubi

Atlas Wiki Indikaattorit

Asukkaiden osallistaminen Materiaalien vaihdanta
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• Rakentamisen kiertotalouteen liittyvää tietoa kartalla

• Lisätään tietoa HSY:n atlaksen päälle

• Kehittäminen alkumetreillään – nyt on hyvä hetki esittää toiveita

Atlas
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Millaista rakentamisen kiertotaloustietoa 
kaipaisit Atlas -karttapalveluun? 
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• Designin Buildings -wikin alasivu

• Pääosin englanninkielinen

• Kuka tahansa voi muokata tai lisätä artikkeleita sivuille

• Määritelmiä, ohjeita ja esimerkkejä

• Wikin teemat:

• datan keräys ja analysointi sekä rakennetun ympäristön materiaalien vaihdanta

• rakennusosien uudelleenkäyttö ja rakennusmateriaalien kierrätys

• rakennusten kunnostaminen ja muuntaminen toiseen käyttötarkoitukseen

• purettavuuden mahdollistava suunnittelu ja joustava rakentaminen

• rakentamisen kiertotalous kaupunkisuunnittelussaWiki
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https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Home


Mistä aiheesta haluaisit artikkelin 
Wikiin? 
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• Seudullista tai kaupunkikohtaista tietoa rakentamisen kiertotaloudesta

• Mahdollisesti karkea vertailu pääkaupunkiseudun/ Vantaan, 

Kööpenhaminan, Lontoon ja Hampurin kesken

• Kohderyhmänä rakennetun ympäristön asiantuntijat ja päättäjät

→ Mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja seurannan

• Kolme indeksiä, kussakin pari indikaattoria

• Ensimmäiset indikaattorit julkaistaan syksyllä 2021

Indikaattorit
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Kolme indeksiä – useampi indikaattori
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Rakennukset materiaalipankkina – indeksi 

(the Urban Mining Index)

• Kierrätetyn rakennusjätteen osuus 

kaupungin/seudun rakennus- ja 

purkujätteestä

• Uudelleenkäyttöön ohjattujen rakennusosien 

osuus kaupungin/seudun rakennus- ja 

purkujätteestä?

• Kierrätettävien ja uudelleenkäytettävien 

materiaalien osuus olemassa olevassa 

rakennuskannassa?
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Rakennusten eliniän pidentämisindeksi 

(the Lifespan Index)

• Rakennusten käyttöaste?

• Rakennusten muuntopotentiaali?

• Korjaus- ja käyttötarkoituksen 

muutoshankkeiden osuus 

uudisrakentamisesta?
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Joustavan rakentamisen indeksi 

(the Circularity Index)

• Uudisrakennusten osuus, joissa 

otettu huomioon kiertotalouden 

periaatteita

• Julkisten rakennusten osuus, joissa 

otettu huomioon monikäyttöisyys, 

muunneltavuus ja/tai rakennusten 

purkamisen mahdollistava 

suunnittelu



Mikä rakentamisen kiertotalouden 
indikaattori olisi työsi kannalta 

kiinnostava/ hyödyllinen?
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• Tapa viestiä asukkaille rakentamisen kiertotaloudesta

• Kaikille hankekaupungeille oma 

• Pienimuotoinen havainnollistus → ota kuva QR-koodista ja seuraa ohjeita

Asukkaiden 

osallistaminen
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Esimerkki Kööpenhaminasta

• Skannaa QR-koodi
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Esimerkki Kööpenhaminasta

• Kohdista ja napauta
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Korvattu

julkisivu

Esimerkki Kööpenhaminasta

• Napauta rakennusosaa
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Korvattu

julkisivu

Vanha

julkisivu

Vanha

rakenne

Nykyinen

julkisivu
Tunnusluvut

Sitoutunut hiili: xx

Esimerkki Kööpenhaminasta

• Mahdollisuus selata 

rakennuksen edeltäviä vaiheita 

ja siihen liittyvää tietoa. 
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Kuva: Arkkitehti Anna Blomqvist, Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Esimerkki Vantaalta

• Kiasman kattopeltejä 

hyödynnetään HSY:n Sortti-

pienaseman julkisivuun 

Koivukylässä
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Esimerkki Vantaalta

• Skannaa QR-koodi
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Esimerkki Vantaalta

• Kohdista ja napauta
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Uudelleenkäytetty

julkisivu

Esimerkki Vantaalta

• Napauta uudelleenkäytetystä 

julkisivusta
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Uudelleenkäytetty

sinkkipelti
Tietoa uudelleenkäytöstä

Esimerkki Vantaalta

• Tietoa uudelleenkäytetystä 

materiaalista



Mistä/ minkälaisesta rakentamisen 
kiertotalouskohteesta haluaisit viestiä 

pääkaupunkiseudun asukkaille? 
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Mikä/ mitkä CIRCuITin verkkotyökaluista 
olisivat oman työsi kannalta 

hyödyllisimpiä? 
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KIITOS

16.11.2020

Lisätietoja: 
Henna Teerihalme

Hankepäällikkö

henna.teerihalme(a)hsy.fi



This project has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 

under grant agreement No 821201.

Lisää hankkeesta:

www.circuit-project.eu

Twitter: @CIRCuITH2020

LinkedIn: CIRCuIT - Circular Construction

Youtube: CIRCuIT

https://www.youtube.com/channel/UCbUmQ7L5PkQbetk6yIdRcAA


Menti-kysymykset

Millaista rakentamisen kiertotaloustietoa kaipaisit Atlas -karttapalveluun?

Mistä aiheesta haluaisit artikkelin Wikiin?

Mikä rakentamisen kiertotalouden indikaattori olisi työsi kannalta 
kiinnostava/hyödyllinen?

Mistä/minkälaisesta rakentamisen kiertotalouskohteesta haluaisit viestiä 
pääkaupunkiseudun asukkaille? 

Mikä/mitkä CIRCuITin verkkotyökaluista olisivat oman työsi kannalta 
hyödyllisimpiä? 


