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Liiketaloudellisesti merkityksellinen 
kiertotalousyhteiskunta ei toteudu 
ilman datan virtauttamista.

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä



318.11.2022

Luotettava tieto on kestävästi ja vastuullisesti rakennetun ja 
ylläpidetyn ympäristön perusta

Rakennustieto-konsernin vanhin tuote
RT-kortisto tänä vuonna 80 vuotta



418.11.2022

Tiedon formaatti ja tiedon jakamisen välineet ovat muuttuneet…

Suunnittelu
Tuotteiden 
valmistus ja valinta Käyttö ja ylläpitoRakentaminen Purku ja

kierrätysTilaaminen



… yhä isompi osa tiedosta on tänä päivänä digitaalista, rakenteisessa 
muodossa ja rajapintojen kautta hyödynnettävissä olevaa dataa

Tuotteiden uudelleen käyttö ja kierrätys

CO2



Mitä dataa tarvitsemme purkutuotteiden ja –materiaalien 
saamiseksi kiertotalouden kiertoradalle?

Mitä tietoa tarvitsemme
tuotteista ja materiaaleista

uudelleen käyttöön ja kierrätykseen?

Kierrätettävyystieto



Muutoksen toteuttamiseen tarvitsemme 
yhteistyötä yli ’’arvoketjusiilojen’’:
ihmisten, organisaatioiden ja
prosessien on keskusteltava keskenään.

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä

Suunnittelu
Tuotteiden valmistus 
ja valinta Käyttö ja ylläpitoRakentaminen Purku ja

kierrätysTilaaminen



Pyöreän pöydän sarja (I pöytä 22.9.2022 )

Miten saamme KIRA-datan 
kiertotalouden kiertoradalle?

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä

pyöreän pöydän sarja tuo KIRA-alan toimijat yhteen

 tunnistamaan KIRA-alan datan virtaamisen pullonkauloja

 määrittelemään tunnistettujen pullonkaulojen 
poistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä

 rakentamaan KIRA-alalla yhteistä ymmärrystä datan 
merkityksestä kiertotalouden toteuttamisessa

 kokoamaan näkemystä alalla käynnissä olevista 
kiertotalouden datakehityshankkeista.



Pyöreä pöydän sarja

Miten saamme KIRA-datan 
kiertotalouden kiertoradalle?

Webinaaritallenne I pyöreä pöytä 22.9.2022:
www.rakennustieto.fi/webinaaritallenteet/miten-saamme-kira-alan-datan-
kiertotalouden-kiertoradalle-pyorean-poydan-keskustelu-22-9-2022

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä

https://www.rakennustieto.fi/webinaaritallenteet/miten-saamme-kira-alan-datan-kiertotalouden-kiertoradalle-pyorean-poydan-keskustelu-22-9-2022


Miten saamme KIRA-datan 
kiertotalouden kiertoradalle?

I I  py ör eä  pöy tä  16. 2. 2023

Datalla voimme ratkaista kiertotalouden 
haasteita – tule viemään yhdessä KIRA-alan 
kiertotalous uudelle kiertoradalle!

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä



Kiertotalouden data 
ja 

datan kierto(talous)
Ella Lahtinen

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022



Mutta…50% rakentamisessa tuotetusta 
tiedosta menee hukkaan 

Lähde: KIRA Dataflow hanke 2022, https://kiradataflow.rts.fi

https://kiradataflow.rts.fi/


Jotta tuotteiden arvonkierto pysyy markkinassa mahdollisimman kauan:
• Pitää standardoida, jotta uusi (kiertotalouden) data syntyy haluttuun muotoon

• Asiakas- ja tuotantolisäarvon maksimointi
• Uuden teknologian käyttöönoton edellytykset täyttyy
• Voimme kytkeä datan toiminnaksi – yli sektorien

• Joudumme investoimaan, että vanha data saadaan rekonstruoitua uusiin tarpeisiin 
(kiertotalous)

• Vanhojen tietojen uudelleenkäyttö ja analysointi (esimerkiksi tuotetiedot ja rakennusten materiaalitiedot)
• Perinteisen liiketoiminnan siirtäminen kiertotalouden aikaan (mm. taloustiedot)
• Prosessien kehitys (mm. hanke- ja määrälaskenta)

• Minimoi datahukka (kiertotalouden idea)
• Esimerkiksi rakentamisen arvoketjussa syntyvä tieto oikeaan tarpeeseen ilman 

• Joudumme säilyttämään vanhaa dataa vastuullisesti, jotta kiertotalous 
mahdollistuu

4 näkökulmaa kiertotalouden 
digitalisoitumiseen kiinteistö- ja 
rakennusalalla



KIRA-alan digitaalisen yhteentoimivuuden
ekosysteemi

MRL-uudistus
KIRA-kasvuohjelma

RYHTI-hanke

Yhteen-
toimivuustyö

Rakennetun ympäristön 
tietomallintamisen vakiointi

RYTV

Ohjeet

RASTI-visio ja 
tiekartta

Saavutettavuus

RYTJ

Vakiointi



Tietomallintaminen on työnkulun vakiintunut 
toimintatapa koko rakennetun ympäristön elinkaarella

Tilaaminen 

Kaupunki-
suunnittelu

• Kaavoitus
• Liikennesuunnittelu

Suunnittelu
• Rakennusvalvonta 
• Laadunvarmistus

• Hyväksyntä

Kilpailutus
• Tarjoaminen

• Määrälaskenta

Rakentaminen
• Laadunvalvonta

• Muutokset

Luovutus
• Hyväksyntä
• Arkistointi

Omaisuuden 
hallinta

• Kunnossapito
• Korjaaminen
• Purkaminen

Liikenne-
palvelut!

Missä elinkaaren vaiheessa
pitäisi ensimmäisenä

ryhdistäytyä tuottamaan
kiertotalouden vaatimaa

dataa?



Ensimmäisen 
pyöreän pöydän 

keskustelun 
tuloksia



Löydettiin kolme
teemaa

• Tietomallin monipuolisempi
hyödyntäminen

• Rakennushankkeiden
toimintatapojen yhtenäistämine
n

• Ajantasaisemman datan
tuottaminen ja saaminen



Tietomallin monipuolisempi hyödyntäminen

• Tilaajan päätöksenteko tietomallipohjaiseksi
• Suunnitelmien hyväksyntä tietomallipohjaiseksi
• Määrälaskennan kehittäminen tietomallipohjaiseksi (reaaliaikaiseksi / 

koneelliseksi)



Rakennushankkeiden
toimintatapojen yhtenäistäminen
• Tilaajien vaatimukset ja määrittelyt yhtenäisiksi (datan tuotto, 

tarkkuus ja käyttö, ylläpito, käytönaikainen hyödyntäminen)
• Suunnittelun hankintaan kriteerit ja tavoitteet tiedolle/datalle

• Arkistoinnin kehitys
• Tallennuspaikat/-mahdollisuudet erilaiselle tiedolle

• Hankkeen hiljaisen tiedon vakiointi ja dokumentointi



Ajantasaisemman datan tuottaminen / 
saatavuus
• Kaavoituksen datan siirto aiemmin hankesuunnittelijalle, arkkitehdille ja 

rakennusvalvontaan
• Suunnittelijoille ajantasaista tuotetietoa (ml. uudet ja kehitysvaiheessa olevat ratkaisut)
• Tiedon siirto urakoitsijoille
• Suunnitelmien ja tuotannon välisten ristiriitojen minimointi tai jouheva ratkominen
• Työmaalla toteutetun dokumentointi helposti
• Käytön aikaiset muutosten ja korjausten dokumentointi

• Ylläpitomallin laajempi käyttöönotto
• Purettavien/purkuun tulevien rakennusten materiaalitiedon jakaminen paikallisesti 

ja (yli)kansallisesti ennakoivasti



Kuka ylläpitäisi 
kiertotaloustietoa?

Kenellä pitäisi olla mielenkiintoa rakentamisen prosessissa
syntyvän kiertotaloustiedon ylläpitämiseen?



Miten saamme KIRA-datan 
kiertotalouden kiertoradalle?

I I  py ör eä  pöy tä  16. 2. 2023

Datalla voimme ratkaista kiertotalouden 
haasteita – tule viemään yhdessä KIRA-alan 
kiertotalous uudelle kiertoradalle!

#kiradatakiertoradalle  #pyöreäpöytä
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