
Kiertotalousklusteri 
kiertotalouden ja 

liiketoiminnan edistäjänä
KIRAKiertotalouden verkostotapaaminen

Oulu, 7.6.2022



Liiketoimintaa kiertotaloudesta (LIKE)-hanke

Tiivistelmä: 

Hankkeessa rakennetaan kiertotalousklusteri, jonka avulla pyritään kasvattamaan Oulun 
seudun kiertotalousliiketoiminnan volyymia, rakentamaan uusia kiertotalouspalveluita ja 
-ratkaisuja sekä edistämään yritysten kansainvälistymistä. 

Lisäksi tavoitellaan pk-yritysten ajattelun muutosta: kiertotalous on uusia 
liiketoimintamalleja, ei vain  materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja erilaisten sivuvirtojen 
hyödyntämistä. 

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustus

Rahoitus: 218 370 €

Hankeaika: 1.1.2022-31.8.2023



Mitä klusteri tarjoaa yrityksille?

• Asiakkuuksia/pääsyn asiakasrajapintaan:

Veturiyritysten pitchauksia ja 
kiertotaloushaasteita, joita klusteriyristen
kesken ratkaistaisiin yhteistyössä. 

• Apua liiketoiminnan kehittämiseen:
Koulutuksia ja työpajoja, yhteistyöverkostoa

• Näkyvyyttä oman yrityksen ratkaisuille:

Klusteri järjestää itse tai yhdessä 
sidosryhmien kanssa virtuaalisia ja fyysisiä 
alueellisia, kansallisia tai  kansainvälisiä 
kohtaamisia potentiaalisten asiakkaiden, 
yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien 
kanssa. 



Mihin tarvitaan 
kiertotalousklusteria?



Yhteenveto tilaisuudesta 1/2

-Pohjois-Suomen rakennusklusteri: rak-DI-koulutuksen palauttaminen yksi menestystarina, kiertotalous yksi 
kolmesta kärkiteemasta/painopisteestä strategiassaan

-Green Building Council Finland – yhteistyön fasilitointi keskeinen toimintamalli kiertotalouden kiihdyttämiseksi

-Tommi Arola, Rakennustietosäätiö: 
1) Vakiointia/standardointia tarvitaan (tarvitaan yhteistyötä, eri toimialojen – erityisesti liikenne, energia, 

rakennussektori välillä)
2) Olemassa oleva data täytyy muuntaa täyttämään uusia tarpeita
3) Miten datan hukka saadaan minimoitua, löytyykö datalle muita hyödyntäjiä? Toisaalta meillä ei ole riittäviä 

tietoja päätösten tekemiseksi (esim. hiilijalanjälkeen ym. Liittyen).
4) Datan säilyttäminen vastuullisesti



Yhteenveto tilaisuudesta 2/2
- Aleksi Lunden, KPMG: Regulaatioympäristö monimutkaistuu & sääntely lisääntyy 

(ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuus ym. Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet). 
Sääntelyssä voimakas EU-ulottuvuus, tämä tiedostettava. EU:n Energiatehokkuusdirektiivin 
uudistus, 2023 tiedettäneen lopullinen sisältö, Uusi rakentamislaki, voimaan 2024 alusta: mm. 
vähähiilisyyden edistäminen keskiössä, komission rakennustuoteasetuksen päivitys (tavoitteena 
harmonisoidut markkinat). Regulaation lisäksi eri tyyppiset sopimukset (Green Deal, yksittäisten 
osapuolten välillä sopimukset, yhteistyöverkoston ja esimerkin merkitys. Esim. Green lease, joka 
sisältää ekotehokkaan vuokrauksen lausekkeita – Suomessakin enenevässä määrin laadittu

- Katja Rodionova Sitowise, tiedon hallinta muuttuu lineaaritaloudesta kiertotalouteen 
siirryttäessä yksinkertaisesta ja suoraviivaisesta erittäin monimutkaiseen ja keskinäisiä 
riippuvuuksia sisältävään. Teknisten ratkaisuiden ohella yksilön ja yhteisön toiminnalla on suuri 
merkitys. 

- Yhteistyön merkitys korostuu tässä kompleksisessa, eri tasoilla ja vaiheittain tapahtuvassa 
KIRA-alan kiertotalousmurroksessa



Yhteystiedot

Hankkeen nimi: LIKE – liiketoimintaa kiertotaloudesta

Projektipäällikkö: Katri Luoma-aho

katri.luoma-aho@businessoulu.com

p. 040 643 3826

Business Oulu -liikelaitos

BusinessAsema, Hallituskatu 36 A, 2. kerros

PL 22   90015 Oulun kaupunki

Postituslistalle liittyminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/Kiertotalousklusterin-sahkopostilista

mailto:katri.luoma-aho@businessoulu.com
https://www.lyyti.fi/reg/Kiertotalousklusterin-sahkopostilista


KIITOS!


