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Sisältö
• Mikä tiekartta ja miten se tehtiin
• Rakentaminen kiertotalouden tiekartassa
• Muutama sananen osaamisesta 



Valinnan teki Euroopan 
Komissio Covenant of Mayors –
järjestelmän tietojen pohjalta

Turku valittiin 
2020 Euroopan 
parhaaksi 
keskikokoiseksi 
ilmastokaupungiksi



Tavoite:
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mennessä Turku 
on resurssiviisas

Ei jätettä

Ei päästöjä
2029

Kestävä 
luonnon-
varojen
käyttö

Kuva: Vilma Hildén

Turun Kaupunkistrategia



- Kokonaisvaltainen muutos 2040 – välietappi 
2029

- Yhdessä alueen toimijoiden kanssa

- Syksystä 2019 mukana 200 toimijaa

- Turun alueella 700 kiertotalouden toimijaa, 
joista 270 yrityksiä (syksy 2019)

- Alueellinen – toiminnallinen – kaikilla on rooli 

- Työhön kytkeytyy luonnon monimuotoisuus, 
reilu siirtymä ja 1,5 asteen elämä

Tiekartan painopistealueet: 

Mikä tiekartta ja miksi?



Kiertotalouden periaatteita, joilla muuntaa koko 
arvoketju resurssiviisaaksi 

Rethink – Uudista tuotanto- ja kulutusjärjestelmät. Arvoketjut 
suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne tukevat resurssien kiertoa, 
korkeaa käyttöastetta ja arvon säilyttämistä.

Regenerate – Tasapainossa luonnon kanssa. Infrastruktuuri, tuotanto ja 
kulutus tukevat luonnonvarojen ja ekosysteemien kestävyyttä ja 
uusiutumiskykyä sekä vahvistavat paikallisia ravinne- ja resurssikiertoja.

Reuse – Käytä pidempään. Resurssien, tuotteiden ja infrastruktuurin 
elinikää ja käyttöä pidennetään sekä edistetään jakamistaloutta.

Reduce – Vähemmästä enemmän. Palvelut ja taloudellisen toiminnan 
lisäarvo tuotetaan mahdollisimman energia- ja materiaalitehokkaasti ja 
jätteet minimoimalla.

Recover – Palauta kiertoon. Materiaalit eivät päädy kaatopaikoille vaan 
elinikänsä päähän tulleet resurssit käytetään uudestaan ja kierrätetään 
takaisin tuotantoprosesseihin.



Kiertotalouden tiekartta – valmistelusta päätökseen ja 
toimeenpanoon



Resurssiviisas rakentaminen, rakennukset ja asuminen

Rakentamisen ja asumisen kiertotalousratkaisuilla minimoidaan haitalliset vaikutukset koko elinkaaren ajalta. 
Rakennuskannan on oltava käyttö- ja muuntokelpoista, jotta tiloja voidaan käyttää ja jakaa monipuolisemmin ja nostaa 
niiden käyttöastetta.
Suunnittelu perustuu elinkaarinäkökulmaan, ottaa huomioon resurssi- ja hiilijalanjäljen, kustannukset ja säästöt 
pidemmällä aikavälillä sekä alueiden ominaispiirteet mukaan lukien asukkaiden ja käyttäjien muuttuvat tarpeet.

Ohjauskeinot ja viestintä tukevat systemaattisesti alan käytänteiden siirtymistä resurssiviisaaksi.



Resurssiviisaan rakentamisen 
toimintaympäristöä, jonka teemoja tiekartan 
muutostavoitteet yhdistävät. Tavoitteena on 
vauhdittaa muutosta kohti resurssiviisauden 
kokonaisvaltaisesti.



1. Rakennettua ympäristöä käytetään pidempään

Optimize the use of existing built space first
R- strategia: Rethink, Reuse

Ydin:
Kaupunkitilaa, infraa ja rakennuskantaa hyödynnetään ja pidetään kunnossa 
monipuolisesti ja monitoimijaisesti. Tilojen korjaus ja käyttämättömien tilojen 
hyödyntäminen ja muuntaminen uusiin käyttötarkoituksiin on ensisijaista. 
Rakennetut tilat ovat luontevasti erilaisten toimijoiden monipuolisessa ja 
avoimessa käytössä.



2. Rakennettu ympäristö tukee hyvinvointia ja 
osallisuutta 

The built environment supports well-being and inclusion through nature-based 
solutions
R- strategia: Rethink, regenerate

Ydin: Resurssiviisaus ja naapurustojen pienaluetarkastelu suunnittelun, 
kehittämistoimenpiteiden ja korjausrakentamisen pohjana. Luontopohjaiset 
ratkaisut, energia- ja vesiratkaisut sekä resurssiviisas tekniikka on integroitu 
rakennuksiin ja alueiden infraan, kuten kouluihin, urheilupuistoihin, 
viheralueisiin ja kulttuurikohteisiin. Yhteisöt ja asukkaat osallistuvat 
lähiympäristöjensä suunnitteluun ja ratkaisujen toteutukseen. 



3. Suunnitellaan resurssiviisaaksi - Turun 
esimerkkikaupunginosat näyttävät tietä

Plan and design for the future and to support resource wisdom
R- strategia: Rethink, Reduce

Ydin: Uutta rakennettaessa tarkastellaan rakennusten, infrastruktuurin ja 
julkisten tilojen toimivuutta ja kestävyyttä, kuten 
käytettävyyttä/muuntojoustavuutta, luonnonvarojen kulutusta ja päästöjä koko 
rakennusten elinkaaren ajan. Rakennettu ympäristö on älykästä ja tukee 
asukkaidensa ja käyttäjiensä resurssiviisasta elämää.



4. Rakennetaan materiaaleja kierrättäen ja 
resurssiviisaasti

Closing the material loop: Building with reused and recycled materials in a 
resource wise manner 
R- strategia: Reuse, Recover

Ydin: Rakennuksia purettaessa materiaalit otetaan talteen ja palautetaan 
kiertoon ja hyödynnetään rakentamisessa kiertotalouden periaatteiden 
mukaisesti niiden arvo parhaalla mahdollisella tavalla säilyttäen. 



5. Resurssiviisaat rakennustyömaat

Resourwise construction sites and construction activities
R-strategia: Rethink, reduce

Ydin: Rakennustyömailla sitoudutaan kiertotalouden periaatteisiin ja päästöjen 
hillintään. Rakennustyömaita hallitaan kokonaisuuksina ja työvaiheita 
vaiheistetaan fiksusti.
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