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CIRCuIT - Circular Construction in Regenerative Cities

• EU:n Horisontti 2020-rahoitus

• Hankeaika: 5/2019-11/2023

• 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri ja
Helsingin seutu/ Vantaa

• Suomen partnerit: HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll, Umacon

• Kolme ydinteemaa:

o Purkaminen: rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalihyödyntäminen

o Rakennusten käyttöiän pidentäminen, ml. muuntelu

o Joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus, purkamisen mahdollistava
suunnittelu
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Meneillään olevia tutkimuksia ja jo saatuja tuloksia

Tiilten uudelleenkäyttö

• Aapo Räsänen/ Tuni: Epäsuorat menetelmät, 
joilla tiilten uudelleenkäyttökelpoisuutta voidaan 
tutkia helposti ja edullisesti jo työmaalla

• Tiilten uudelleenkäytön LCA- ja LCC-laskelmat

• Tiilen tarina –video (1,5 min animaatio 
asukkaille)

Rakennusten eliniän pidentäminen

• LCA- ja LCC-laskelmat: Korson koulu, VaVin
asuinkerrostalo, toimistorakennus

Joustava rakentaminen

• Demojen tulosten hyödyntäminen
tiekarttatyössä

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137022
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Tuloksista toimenpiteiksi - tiekarttatyöt Vantaalla
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Hankkeen tuloksia tietoartikkeleissa

• Rakentamisen kiertotalouden haasteet

• Työkaluja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen

• Kiertotalouskriteerit rakentamisen hankinnoissa

• Rakentamisen kiertotalousindikaattorit

• Koivukylän Sortti-pienaseman AR-kokeilu

Hankkeen tuloksia kansainvälisissä raporteissa

• 3/2023 Kiertotalouskriteerit julkisissa hankinnoissa

• 5/2023 Joustavan rakentamisen tiekartat neljälle maalle

• 8/2023 Suosituksia rakennusmateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön 
lisäämiseksi

https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/rakentamisen-kiertotalouden-haasteet/
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kiertotaloudentyokalut/
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kiertotalouskriteerit-rakentamisen-hankinnoissa/
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/rakentamisen-kiertotalousindikaattorit/
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/koivukylan-sortti-pienaseman-ar-kokeilu/
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Tulevia tapahtumia

• 12/2022 CIRCuIT Webinar: Material Reuse Portal

• 3.2.2023 Asukastapahtumia

• Tikkurilan kiertotalouskahvit

• Koivukylän kiertotalouspäivä

• Talvi 2023 Kolme hackathonia: käyttötarkoituksen muutokset

• Kevät 2023 Vantaan asiantuntijoiden kiertotalouskoulutukset 
 kesällä avoimet verkkokoulutusmateriaalit

• 25.-26.9.2023 Hankkeen lopputapahtuma 
Kööpenhaminassa

• 10/2023 Suomen loppuseminaari
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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
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