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• Kiertotalous yleisesti.

• Mitä kiertotalous tarkoittaa kiinteistö- ja rakentamisalalla.

• Kiertotalous rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.

• Mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä - referenssejä ja yritysesimerkkejä.

2.6.2021

Sisältö
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”Kiertotalouden määritelmä: Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään 
tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös 
jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa 
kiertotaloutta.

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia 
maapallon kantokyvyn rajoissa. Se hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa 
yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. Kiertotalous on keino vähentää 
luonnonvarojen käyttöä.”

2.6.2021

Mitä on kiertotalous?

Lähde: Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1



62.6.2021

Kiertotalous toteutuu luonnossa

Jätettä ei synny –
toisen jäte on toisen raaka-aine



72.6.2021

Onko kiertotalous jotain uutta –

vai jotain, minkä olemme unohtaneet?



82.6.2021

Materiaalien kierron mahdollisuudet kiertotaloudessa

Lähde: Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:1
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• Jokaisen rakennuksen rakentamiseen ja ylläpitoon on käytetty valtavasti materiaalia, 
energiaa ja työtunteja. Kiertotalouden avulla näiden arvo voidaan säilyttää.

• Rakennusmateriaaleista 4 merkittävintä aiheuttaa lähes 2 kertaa enemmän 
ilmastopäästöjä, kuin maapallolla globaalisti olisi varaa vuoteen 2050 mennessä. 
Neitseellisten materiaalien kulutus aiheuttaa myös biodiversiteettikatoa. 
Kiertotalous vähentää neitseellisten luonnonvarojen tarvetta ja ilmastopäästöjä.

• Suomessa kaivannaisala on toimialoista suurin jätteentuottaja. Seuraavaksi eniten 
jätettä syntyy kira-alalla. Jos kaivannaisalan jätemääriä ei huomioida yli puolet 
Suomessa tuotetusta jätteestä on rakennus- ja purkujätettä. Kiertotalouden avulla 
nämä jätteet saadaan uudelleen käyttöön.

• Rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut tarvittavalla tavalla. Kiertotalous vastaa 
kilpailukyvyn haasteisiin.

2.6.2021

Miksi kiertotalous on tärkeää kira-alalla?



102.6.2021

Onko kiertotalous jotain uutta –

vai jotain, minkä olemme unohtaneet?

Maailmaan rakennetaan Pariisin
verran uutta lattiapinta-alaa viiden

päivän välein. 



112.6.2021

Arviosta riippuen 50-65 % nykyisistä
rakennuksista on olemassa vielä

vuonna 2060, toisaalta 35-50 % tuon
ajan rakennuksista on vielä

rakentamatta.



122.6.2021

Kiertotalous tarkoittaa uusia toimintamalleja 
rakennuksen koko elinkaaressa

Alkuperäisen kuvan lähde (tekstejä muokattu): Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. Valtioneuvoston julkaisuja
2021:1
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• Tuotteet  valmistetaan kierrätetyistä materiaaleista materiaalitehokkuus 
huomioiden.
• Kiertotalous ei tunne toimialarajoja - raaka-aineina voidaan hyödyntää myös muiden 

toimialojen sivuvirtoja.

• Tehtaalla pidetään suljetussa kierrossa mm. lämpö, energia ja vesi.

• Valmiit tuotteet ovat kestäviä ja korjattavia sekä lopulta kierrätettävissä samaksi 
tuotteeksi tai uusien tuotteiden materiaaliksi.

• Tuotteen EPD-seloste (Environmental Product Declaration) kertoo myöhemminkin 
tuotteen sisällön ja sen ympäristövaikutukset.

2.6.2021

1. Kiertotalous rakennustuotteiden valmistuksessa

Lukuvinkki: Cradle to Cradle –
periaatteet (C2C)

https://figbc.fi/julkaisu/circular-economy-closing-loops-means-being-fit-for-the-future/
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• Harkitaan, tarvitaanko uutta rakennusta ollenkaan vai voidaanko käyttää olemassa 
olevaa rakennusta. Kuntotutkimuksilla voidaan selvittää olemassa olevan 
rakennuksen mahdollisuudet.

• Rakennus voidaan ajatella eri elinkaaren mittaisista kerroksista koostuvana 
materiaalipankkina.

• Avainasemassa uuden rakennuksen suunnittelussa ovat materiaalivalinnat 
(irrotettavuus), tilatehokkuus, muunneltavuus (esim. mekaaniset liitokset), 
huollettavuus ja purettavuus.

• Oikealla suunnittelulla mahdollistetaan rakennuksen pitkä elinkaari.

2.6.2021

2. Kiertotalous rakennuksen suunnittelussa

Katso ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Na%CC%88in-suunnittelet-kiertotalousrakennuksen.pdf
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• Urakoitsijan on tärkeää ymmärtää rakennuttajan tavoitteet sekä suunnittelijan 
ajatukset. Vuoropuhelu ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista on hyvä tapa 
selvittää tavoitteet ja asettaa yhteiset päämäärät sekä niille soveltuvat 
kannustimet.

• Työmaalla hävikin minimointi sekä ylijäämä- ja purkujätteiden lajittelu ja näiden 
ohjaaminen uudelleenkäyttöön.

• Kuljetusten optimoinnilla vähennetään liikennepäästöjä ja logistiikkakustannuksia.

• Päästöttömän työmaan Green Deal.

• Tietomallin ja materiaalipassin päivittäminen.

2.6.2021

3. Kiertotalous rakentamisessa

Lukuvinkki: Varman kiertotalousohje

https://www.varma.fi/globalassets/toimitilat/varman_kiertotalousohje_valmis.pdf
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• Samaa tilaa voidaan käyttää useassa eri käyttötarkoituksessa ja usean eri käyttäjän toimesta.

• Tilojen ja tavaroiden yhteiskäytöllä ja jakamisella vähennetään niiden määrää. Tarvikkeita voi 
myös hankkia palveluina niiden omistamisen sijaan.

• Kiinteistön käyttäjät on sitoutettava kiertotalouteen esimerkiksi jätteiden lajittelussa ja 
kiinteistössä havaittavista vioista ilmoittamisessa: kiertotaloudesta on tehtävä helppoa.

• Minimoidaan energian ja veden käyttö

• Rakennuksen säännöllinen ja huolellinen ylläpito mahdollistaa suunnitellun elinkaaren 
toteutumisen – ja sen ylittymisen!

2.6.2021

4. Kiertotalous käytössä ja ylläpidossa

Katso ideakortti: Kiertotalous työtilojen hankinnassa ja tilaratkaisuissa

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Kiertotalous-tyo%CC%88ympa%CC%88risto%CC%88ratkaisuissa.pdf
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• Peruskorjauksiin pätee samat lähtökohdat kuin uusien rakennusten suunnitteluun: 
materiaalivalinnat, tilatehokkuus, muunneltavuus ja huollettavuus ovat avainasemassa.

• Kuntotutkimuksilla ja –kartoituksilla saadaan tietoa rakennuksessa olevista materiaaleista, 
rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta, joiden perusteella voidaan määritellä yksilöllisesti 
rakennukselle ja tiloille tarvittavat korjaukset.

• Modernisoinnin yhteydessä on varauduttava myös tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin.

• Energiaremonteilla voidaan vähentää rakennuksen kuluttaman energian määrää 
merkittävästi – ja hyvin kannattavasti.

• Käyttötarkoituksen muutoksella rakennus pääsee ns. toiselle kierrokselle.

• Tietomallin ja materiaalipassin päivittäminen ja täydentäminen on tärkeää tiedonhallinnan 
jatkuvuuden vuoksi.

2.6.2021

5. Kiertotalous korjauksissa



182.6.2021

6. Kiertotalous purkamisessa 

• Vaikka rakennusten purkamista tulee kiertotalouden periaatteiden mukaisesti välttää, saa 
osa rakennuskannasta vuosittain purkutuomion väistämättä. Tätä ennen tulee kuitenkin 
perusteellisesti selvittää, voidaanko rakennus tai osa siitä säilyttää korjaamalla tai 
muuttamalla.

• Rakennusten puruissa syntyy vuosittain valtava määrä purkumateriaaleja. Purkukartoituksella
selvitetään, mitä rakennuksen osia voidaan käyttää uudelleen, kuinka paljon 
purkumateriaaleja syntyy ja kuinka ne voidaan kierrättää.

• Purkukartoituksen tarjoamaa tietoa hyödynnetään purkuyrityksen kilpailutuksessa ja 
purkamisen aikana.

• Korkea kierrätysaste purkuprojektissa saavutetaan helposti kierrättämällä rakennuksen 
betoniosat. Tarkastelun kohteeksi tulee asettaa materiaalikohtaiset uudelleenkäyttö- ja 
kierrätystavoitteet.

Katso FIGBC ideakortit
Lukuvinkki: SATOn & Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksen kiertotaloustapahtuma purkukohteessa

https://figbc.fi/projektit/kiertotalousvalmennus/
https://figbc.fi/referenssi/kiertotaloustapahtuma-purkukohteessa/
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Kiertotaloutta voidaan edistää aluesuunnittelussa monin tavoin. Aluesuunnittelun muotoja ovat muun muassa eri kaavat, 
tontinluovutussopimukset, kunnan ja maanomistajan sekä rakentajan väliset sopimukset ja muut maankäytön suunnitelmat. Tässä 
esimerkkejä, kuinka kiertotalouden voi huomioida aluesuunnittelussa.

2.6.2021

Kiertotalous aluesuunnittelussa

Katso ideakortti:   Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

1. Suunnittele alueellinen uusiutuvan energian
järjestelmä ja edellytä sen tuotantoa.

2. Varaudu suunnitelmissa jakamistalouden 
tarpeisiin.

3. Huolehdi alueen biologisten kiertojen ja 
biomassan säilymisestä.

5. Edellytä paikallisten poistettavien 
biomateriaalien käyttöä alueella.

6. Kierrätä maamassat.

7. Edellytä kierrätystä työmailla.

8. Edellytä uudisrakennuksilta pientä 
elinkaaren hiilijalanjälkeä.

9. Edellytä kierrätysmateriaalien ja
-tuotteiden käyttöä.

10. Edellytä uudisrakennuksilta 
materiaalipassia.

11. Edellytä uudisrakennuksilta pitkäikäisyyttä, 
muuntojoustavuutta ja purettavuutta.

12. Edellytä purettavan rakennuksen 
hyödyntämistä.

13. Edellytä laajaa purkukartoitusta ja 
kiertotaloussuunnitelmaa.

4. Turvaa luonnon monimuotoisuus

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Na%CC%88in-otat-kiertotalouden-mukaan-aluesuunnitteluun.pdf


202.6.2021

Rakennettu ympäristö on resurssi – ei 
pelkästään purkamisen ja 
uudisrakentamisen kohde
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Hankkeessa toteutettiin aikaisemmin käytössä olleesta 
toimistosta yhteiskäyttöinen monitilatoimisto uusille käyttäjille. 
Hanketta varten tehtiin kiertotalousselvitys, jonka perusteella 
säilytettiin ja käytettiin uudelleen vanhan toimiston 
materiaaleja. Uusien materiaalien ja huonekalujen hankinnoissa 
käytettiin kiertotalouskriteereitä. Rakennusjätteen määrää 
minimoitiin ja se lajiteltiin kierrätykseen mahdollisimman hyvin.

2.6.2021

Esimerkki 1:  Korjaamalla tilatehokasta 
yhteistilaa, uusiomateriaalit hyödyntäen

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kiertotalousratkaisut:

Tilatehokkuuden parantaminen tilojen yhteiskäytöllä eri 
vuokralaisten kesken.

Tilat korjattiin uuden rakentamisen sijaan ja vanhaa säilytettiin 
kiertotalousselvityksen avulla.

Uusiomateriaalien suosiminen rakennusmateriaaleissa ja 
huonekaluissa sekä rakennusjätteen minimointi ja kierrätys.

Kuva: Aleksi Tikkala

https://figbc.fi/referenssi/porvoon-yhteistilahanke/


222.6.2021

Esimerkki 2:  Tehtaan julkisivun uudelleenkäyttö
asuinkerrostalossa

Kuva: Betoni-lehti 4/2019

Uudisrakennuksessa hyödynnettiin julkisivumateriaalina 
vanhan rakennuksen julkisivu sellaisenaan. Lisäksi puretun 
rakennuksen hyväkuntoisia tiiliä hyödynnettiin julkisivun 
rakentamisessa.

Lukuvinkki: Betoni-lehti

Kiertotalousratkaisut:

Julkisivun uudelleenkäytöllä vältytään neitseellisen materiaalin käytöltä, 
tiilen valmistuksen ilmastopäästöiltä ja energiankulutukselta, minkä 
lisäksi rakennusmateriaalien kuljetukset vähentyvät.

Lisäksi osa alueen historiallista perintöä säilyy, vaikka vanha 
myllyrakennus purettiin.

https://betoni.com/wp-content/uploads/2019/12/BET1904_28-35.pdf
https://betoni.com/wp-content/uploads/2019/12/BET1904_28-35.pdf


232.6.2021

Esimerkki 3:  Rakennuksen osittainen siirtäminen

Kuva: PROGRESS Factsheet no. 10

Tampereelle rakennettiin uusi Prisma-hypermarketti 
paikalla olleen teräsrakenteisen yksikerroksisen liiketilan 
paikalle. 80-luvulla rakennettu rakennus purettiin ja sen 
teräsrakenteet hyödynnettiin sellaisenaan Urjalan uuden 
S-Marketin rakentamisessa vuosina 2008-2009.

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kiertotalousratkaisut:

Rakennuksen osien liitokset mahdollistivat osien ehjänä purkamisen.

Purettujen osien uudelleenkäytön myötä vältyttiin neitseellisen teräksen 
käytöltä, jolla säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa 
sekä vältytään valmistuksen ilmastopäästöiltä.

Hanke oli taloudellisempi toteuttaa uuteen rakennukseen verrattuna.

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/FS10-S-Market-Urjala.pdf
https://figbc.fi/referenssi/s-market-urjala/


242.6.2021

Esimerkki 4:  Pop-up kierrätystapahtuma 
purkukohteessa

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki
Purkukohteessa järjestetty tapahtuma, jossa oli myynnissä 
purkukohteen irtaimistoa. Tarjolla oli edullisia löytöjä 70-luvun 
purettavista taloista: valaisimia, peilejä, hanoja, kuivaustelineitä, 
naulakoita ja paljon muuta.
Toimivia kodinkoneita jaettiin maksutta. Tapahtuman vierailijat 
saivat kulkea purkukohteessa vapaasti ja ideoida irtaimistolle 
uusia käyttökohteita itselleen. Jopa pihakasveja käytiin 
noutamassa!

*Prointerior 2/2021 Loikka-blogi

Kuva: Emmi Kaukelin

Kiertotalousratkaisut:

Tapahtuman avulla vältettiin jätteen syntyminen, kun käytetyt tavarat 
saivat uuden kodin.

Näin säästetään myös luonnonvaroja, kun uusia tavaroita/kodinkoneita 
ei tarvitse valmistaa.

Jopa 145 000 kg luonnonvaroja säästettiin tapahtuman ansiosta.*

https://figbc.fi/referenssi/kiertotaloustapahtuma-purkukohteessa/


252.6.2021

Esimerkki 5:  Kuntotutkimukset luovat perustan 
rakennuksen kunnossapidolle

Lukuvinkki: Rambollin artikkeli
Tutkimalla rakenteet sekä rakennuksen tekniset järjestelmät 
riittävän perusteellisesti saadaan luotettavaa tietoa niiden 
kunnosta, korjaustarpeesta sekä kohteeseen soveltuvista 
korjausratkaisuista. 

Kuntotutkimuksella saadaan myös yksityiskohtaista tietoa 
rakenteissa käytetyistä materiaaleista ja niiden 
hyödyntämispotentiaalista. Näin tuotetaan lähtötietoja myös 
purkusuunnittelua varten.

Kiertotalousratkaisut:

Oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa toteutetuilla korjaus- ja 
kunnossapitotoimenpiteillä rakennus voidaan pitää käytössä 
mahdollisimman pitkään – tällöin ollaan kiertotalouden ytimessä!

Kun rakennuksessa käytetyt/olevat materiaalit ovat tiedossa, 
rakennusta voidaan tarvittaessa ajatella materiaalipankkina ja 
hyödyntää sen materiaaleja toisessa rakennuksessa.

Kuva: Unsplash / Milivoj Kuhar

https://fi.ramboll.com/media/artikkelit/rakentaminen-ja-kiinteistot/betonirakenteiden-kuntotutkimus-edistaa-kestavaa-rakentamista-ja-kiertotaloutta
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Suomalainen Durat on massiivimateriaali, josta valmistetaan 
erilaisia tasoja, altaita ja kalusteita, esimerkiksi keittiöihin ja 
kylpyhuoneisiin.

2.6.2021

Yritysesimerkki:  Durat

Kuva: Durat.fi

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kiertotalousratkaisut:

Materiaali sisältää noin 30% uusiomuovia ja on 100%:sti kierrätettävissä.

Yhtiö kierrättää toiminnassaan syntyvät hukkapalat uuden materiaalin 
valmistukseen sekä vastaanottaa hukkamateriaalia työmailta 
kierrätettäväksi.

Tuotteet ovat kestäviä ja pitkäikäisiä sekä helposti huollettavissa 
puuntyöstövälineillä.

Yhtiö ostaa käytöstä poistuvat tuotteet takaisin ja kunnostaa ne 
uudelleen myytäviksi.

https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/
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Netlet Oy Ab on 2016 perustettu suomalainen startup -yhtiö, 
jonka päätuotteita ovat Raksanouto -palvelu sekä 
Rakennusoutlet.com -kauppakonsepti.

Yhtiö noutaa rakennustyömailta käyttökelpoiset 
ylijäämämateriaalit veloituksetta ja kauppaa niitä eteenpäin 
verkkokaupassa uusiin käyttökohteisiin.

2.6.2021

Yritysesimerkki:  Netlet

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kuva: Rakennusoutlet.com

Kiertotalousratkaisut:

Rakennusjätteen vähentäminen noutamalla ylijäämämateriaalit 
rakennustyömailta.

Uuden rakennusmateriaalin kulutuksen vähentäminen 
rakennustyömailla myymällä niille toisaalla jätelavan välttäneitä 
rakennustuotteita.

https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/
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Suomalainen Peikko on maailmanlaajuinen edelläkävijä 
matalissa välipohjarakenteissa, tuulienergiaratkaisuissa sekä 
betonirakentamisen liitosteknologiassa. Yrityksen DELTABEAM® 
Green -tuote on kiertotalouden periaatteiden mukaan 
suunniteltu teräsrakenne. Ympäristövaikutukset on myös 
todennettu verifioidulla ympäristöselosteella, EPD:llä.

2.6.2021

Yritysesimerkki:  Peikko Group

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kuva: Peikko.fi

Kiertotalousratkaisut:

Yli 90% valmistuksessa käytettävistä materiaaleista on kierrätetty ja 
materiaalitehokkuuteen on kiinnitetty huomiota tuotesuunnittelussa.

Tuotannon sähkö on uusiutuvaa ja kuljetukset järjestetään 
ympäristöviisaalla tavalla.

Tuote mahdollistaa muuntojoustavat rakenteet ja tilatehokkuuden ja se 
on mahdollista uudelleenkäyttää rakennuksen elinkaaren päätteeksi. 
Materiaali on hyvin kierrätettävissä.

https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/


292.6.2021

Yritysesimerkki:  Lendager

Tanskalainen arkkitehtitoimisto Lendager on tiennäyttäjä 
rakennuosien ja -materiaalien uudelleenkäytössä ja 
kierrätyksessä. Vuonna 2019 valmistuneessa asuinkohteessa 
hyödynnettiin purkukohteiden rakennusosia ja materiaaleja. 
Esimerkiksi vanhoja ikkunoita hyödynnettiin uudelleen ja 
kohteen betonin valmistuksessa hyödynnettiin puretun 
rakennuksen betoniosista tontilla valmistettua betonimursketta.

Lukuvinkki: FIGBC Tietopankki

Kuva: lendager.com

Kiertotalousratkaisut:

Ikkunoiden käyttö uudelleen vähentää neitseellisen materiaalin 
kulutusta ja pienentää rakennusmateriaalien valmistuksen 
ilmastopäästöjä.

Betonin kierrätys työmaalla vähentää rakennusmateriaalien 
kuljetuksista aiheutuvia päästöjä, neitseellisen materiaalin kulutusta 
ja syntyvän purkujätteen määrää.

https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/

