
RAKI-verkkokoulutus 2022

jakaa kiertotalousosaamista 

talonrakentamisen toimialalla
Meri Hietala

Kiertotalous Varsinais-Suomen kiinteistö- ja rakentamisalalla –
kuinka osaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeisiin? 
FIGBC, Valonia ja Turku Business Region 8.6.2021 8:30-12:00 



Kokenut kouluttaja 

• RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on 
virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksien 
järjestämislupa.

• RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ja yrityksille 
ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, sekä 
ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. 

• RATEKOlla on yli 50 vuoden kokemus kouluttajana 
toimimisesta ja suhtaudumme intohimoisesti ammattitaidon 
ja osaamisen kehittämiseen rakennusalalla.
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RAKI 
rakentaminen ja kiertotalousosaaminen

• RAKI on SITRAn rahoittama koulutuspilotti 

• RAKI-hankkeen toteutuksesta vastaa 
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

• RAKIssa tuotetaan verkkokoulutus, joka jakaa 
kiertotalousosaamista talonrakentamisen toimialalla. 
Tavoitteena on hiilineutraalisuus/vähähiilisyys.

• Koulutuksen kohderyhmänä ovat 
• ammatilliset oppilaitokset: opettajat ja opiskelijat 

• rakennusalan työlliset
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Hankkeessa tuotettava verkkokoulutus 
vastaa kysymyksiin

1. miksi rakentamisessa on siirryttävä hiilineutraaliin 
kiertotalouteen?

2. miten hiilineutraalin kiertotalouden toteutumista mitataan?

3. miten rakentamisen eri tavoitteet liittyvät toisiinsa?

4. miten hiilineutraalia kiertotaloutta voidaan toteuttaa 
talonrakentamisen alalla?
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Kesä 2021

Syksy 2021

Alkuvuosi 2022

31.3.2022

Hanke käynnistyy

Ketterää kehitystä, työpajoja, pilotointia 

Pilotointia, osallistamiskampanjoita

Koulutus on valmis käyttöönotettavaksi

Aikataulu ja toteutussuunnitelma
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Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastia

Turun Ammattiopistosäätiö sr

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Palkansaajien koulutussäätiö sr / Kiljavan opisto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, talotekniikka

Turun Aikuiskoulutussäätiö sr

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Ami-säätiö/Amiedu

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys Ry

Hyria koulutus Oy

Turun ammatti-instituutti

Haluamme sitouttaa mukaan kaikki toisen asteen 
rakennusalaa kouluttavat ammatilliset oppilaitokset.
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Taulukkoon listatut 

oppilaitokset ovat ottaneet 

käyttöön 

verkkokoulutuksiamme. 

Rakennusalan 

tutkintokoulutusten 

opettajille ja opiskelijoille 

ilmaisia verkkokoulutuksia 

ovat ePerehdytys, 

eKosteus ja eKierrätys

sekä 2022 valmistuva RAKI.



Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Purkaminen

Rakennukset 
kiertävät
- Elinkaari pitenee
-Muunneltavuus
-Monikäyttöisyys
-Korjattavuus ja  
kierrätettävyys

Rakennuksen 
osat kiertävät

-Modulaarisuus

Rakennusmateriaalit 
kiertävät ja ne 

tuotetaan 
resurssiviisaasti

-Materiaalien 
uudistuotanto mahdolli. 

vähähiilistä
-Kierrätettävyys
ml. turvallisuus

+ Työmaakoneiden vähähiilisyys, kierrätys työmaan jätehuollossa 

+ Korjaamisessa vältetään uudisrakentamisen hiilipiikki

+ Korjaaminen on resurssiviisasta

+ Korjaaminen voi vähentää energiankulutusta, jos 
korjauksen yhteydessä parannetaan  lämmöneristystä 
tai otetaan käyttöön vähähiilisiä energiamuotoja

+ Kierrätettävyys on mahdollista priorisoida  
kaavoituksesta käyttöönottoon asti

+ Parhaat mahdolliset ratkaisut voidaan optimoida 
toimivaksi kokonaisuudeksi

+ Digitaalisten kaksosten lähtötiedot ja tuotetiedot 
ovat käytettävissä 
täydellisemmin

+ Purkaminen perusteltua, jos uudisrakentaminen voi 
parantaa tilatehokkuutta ja vähentää käytönaikaisen 
energian kulutusta

+Purkukartoitus tukee kierrätystä
+ Purkaminen voi mahdollistaa myös rakennusosien 

uudelleenkäytön, mutta vähintään purkumateriaalien kierr.

+ Materiaalien kysynnän ja tarjonnan alustat+Vähähiilisen kiertotalouden periaatteita noudatetaan rakentamisvaiheessa ja käytön 
aikana

+Elinkaarilaadun eri tekijät huomioiva rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä rakennuksia

+Valitaan hukkaa vähentävät tuotantoprosessit, esim esivalmistus ja tahtituotanto

Infra 
kierrättäjänä
-Massakoordinaatio 

ja 
kuljetuskustannuste

n minimointi
-Uusiomateriaalin 

vastaanotto

RAKI
rakentaminen ja kiertotalousosaaminen
talonrakentamisen toimiala



Kiitos! 

Lisätietoja www.rateko.fi ja meri.hietala@rateko.fi
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http://www.rateko.fi/

