
Helsingin 
kiertotalouden 
klusteriohjelma



Klusteri kirittää rakentamisen 
kiertotaloutta
Kiertotalous on paras keino vähentää rakentamisen aikaisia
päästöjä ja hillitä luonnonvarojen ylikulutusta. Helsingin 
kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma edistää kiertotalouden 
mukaista liiketoimintaa yhdistämällä rakennusalan toimijat. 

Kiertotalouden toteutuminen vaatii koko alan panosta, mutta 
osaamista puuttuu. Siksi tarvitaan uuden kokeilemista, 
tutkimustietoa ja oppien jakamista. Kiertotalousklusteri toimii 
siltana eri toimijoiden välillä.

Klusteri tukee käytännön kokeiluja ja toimijoiden välistä 
yhteistyötä. Se avaa kiertotalouden pullonkauloja lisäämällä eri 
rakennusalan toimijoiden ymmärrystä toistensa tarpeista.



Kokoamme yhteen yli 100 rakennus-
sektorin toimijaa kehittämään uutta 
liiketoimintaa

Kiinteistö- ja rakennusalan yritykset, 
materiaalien tuottajat, suunnittelijat, 

digitaalisten ratkaisujen tarjoajat, 
korkeakoulut, tutkimuslaitokset, alan 

yhdistykset.

Kaupunki toimii kehitysalustana, 
mutta myös yksityisten toimijoiden 

kohteet ovat mukana.

Kokeiluja, innovaatiohaasteita ja TKI-
hankkeita, joissa etsitään uusia 

kiertotalouden mukaisia rakentamisen 
ratkaisuja ja liiketoimintaa.



Hankkeet ja yhteistyö 
tällä hetkellä



16 yksityisessä omistuksessa olevaa kiinteistöä, jotka puretaan kokonaan 
tai osittain. Tilalle rakennetaan 120 000 m2 asumispinta-alaa. Mukana 
mm. Sato, Bonava, Skanska, JM Suomi, JBM, Hartela, Motiva.

Tavoitteena kehittää purkumateriaalien ja rakennusosien kierrätyksen 
toimintamalli, pilottikohteiden materiaalikierrätystä ja määritellä 
toimintamallin mukaiset vaatimukset Motivan digitaaliselle 
alustakonseptille.

Toimenpiteet

Purkukartoitukset tehty. Kiinteistönomistajia/toimijoita on vuoden aikana 
tuettu kiertotaloustavoitteiden asettamisessa, kiertotaloussuunnitelmien ja 
urakka-asiakirjojen toteuttamisessa sekä esipurun suunnittelussa. 
Kohteissa tehdään myös kevytpurkuun ja rakennusmateriaalien 
uudelleenkäyttöön liittyviä pilotteja.

Yhteistyössä Motiva Services

Materiaalien kierto 
alustaekosysteemi: case 
Vattuniemi



Klusteri tuottaa rakennusvalvontaa ja yrityksiä varten ohjeistusta 
kelpoisuuden osoittamiseksi uudelleenkäyttöä varten yhteistyössä 
Rakennusvalvontojen TOPTEN-verkoston kanssa. 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistäminen 
talonrakentamisessa -hanke (UURAKET) käynnistyy keväällä 2022. 
Hanketta koordinoi Rakennustietosäätiö. Klusteri on mukana 
rahoittamassa hanketta. 

Rakennusosien 
uudelleenkäyttö ja 
kelpoisuuden 
osoittaminen



Reimagine Buildings –leiri 22.–23.9.
• 60 arkkitehtiä ja suunnittelijaa
• Mitä kiertotalous tarkoittaa suunnittelun eri vaiheissa? 
• Miten rakennusosien uudelleenkäyttö on mahdollista? 

Closing Loops –suunnittelukilpailu 12.10.22–27.1.2023
• Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoille
• Suunnitellaan Helsingin liikuntapaikkojen ulkovarastoja

uudelleenkäytetyistä rakennusosista
• Ehjänä purku ja varaston toteutus alkaa vuonna 2023

Kööpenhamina, Göteborg, Oslo – excursio 25.–27.11.
• Kiertotalouskohdevierailut ja eri maiden toimintamallit

mm. Upcycle studios ja Kristian Augusts gate 13 

Syksyn teemana oli 
kiertotalous suunnittelussa



Hankinnat – yhteistyö

• Betoninkaltaiset tuotteet ja niiden 
hankinta – markkinavuoropuhelu 
ja hankintakriteerien selvitys

• Kiertotalouden huomioiminen rakennus-
materiaaleissa – selvitys ja kiertotalouden 
huomioiminen prosesseissa (Heka, ATT)

• Puistonpenkkien kiertotalouskriteerit

• Purku-urakan hankinta 
uudelleenkäyttö huomioiden



Korkeakouluyhteistyö 
ja opinnäytetyöt
Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö – Tapaustutkimus 
Helsingin Käpylässä / arkkitehtuurin diplomityö
Tampereen yliopisto

Kevytsavi rakentamisessa – esiselvitys ja hankekonsortion 
kasaaminen
Aalto-yliopisto

Rammed Earth -materiaalin pilotointi 
Aalto-yliopisto

Kierrätetty kerrostalo -maisteristudio 
Aalto-yliopisto

Closing Loops – suunnittelukilpailu arkkitehtiopiskelijoille
Aalto-yliopisto

Uudelleen käytettävien rakennuselementtien kiertotalouden 
ekosysteemi – purettavaksi suunnittelu
Tampereen yliopisto



Artikkelit ja julkaisut
• Vaihtoehtoisten betonituotteiden hankinta -keskustelutilaisuus toi odotettua 

jatkoa huhtikuussa aloitetulle vuoropuhelulle
• Vattuniemessä puretaan uudelleenkäyttö mielessä – näin hanke etenee
• Kevytpurku säästää rahaa ja luonnonvaroja
• Nuoret muotoilijat ja kestävät materiaalit yhdistävä kilpailu käynnistyi
• Helsinki kutsui betoniyritykset innovoimaan uusia ratkaisuja päästöjen 

vähentämiseksi – neljä yritystä pilotoimaan kaupungin kanssa
• Helsingin kaupunki kutsuu Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja 

rakennustekniikan opiskelijat suunnittelemaan puretuista rakennusosista 
uusia varastoja

• Closing Loops – Opiskelijakilpailu rakentamisen kiertotalouteen
• Digiloikka myös rakentamisen kiertotalouteen – yhteisellä datalla 

kunnianhimoiset tavoitteet
• Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin
• Jätkäsaaren uudessa korttelissa kiertotalous ulottuu asukkaiden arkeen asti
• Vaihtoehdot betonille kiinnostavat: huhtikuun keskustelutilaisuus saa jatkoa 

syksyllä
• Kiertotalousklusteri tutustui betonin murskaukseen
• Kiertotalousklusteri kutsuu betoniteollisuuden yritykset 

innovaatiohaasteeseen testaamaan purkuvillan hyödyntämistä betonin 
valmistuksessa

• Rakennusteollisuus kirittää kiertotaloutta – Lauttasaaren Vattuniemen 
purkukiinteistöistä esimerkkejä alalle

• Keskustelutilaisuus betoninkaltaisten tuotteiden käytöstä ja hankkimisesta 
27.4.2022

• Reimagine Buildings -leirillä syvennytään rakennusosien uudelleenkäyttöön

https://testbed.hel.fi/kiertotalous/vaihtoehtoisten-betonituotteiden-hankinta-keskustelutilaisuus-toi-odotettua-jatkoa-huhtikuussa-aloitetulle-vuoropuhelulle/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/materiaalipankki/vattuniemessa-puretaan-uudelleenkaytto-mielessa-nain-hanke-etenee/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/materiaalipankki/kevytpurku-saastaa-rahaa-ja-luonnonvaroja/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/nuoret-muotoilijat-ja-kestavat-materiaalit-yhdistava-kilpailu-kaynnistyi/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/helsinki-kutsui-betoniyritykset-innovoimaan-uusia-ratkaisuja-paastojen-vahentamiseksi/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/helsingin-kaupunki-kutsuu-aalto-yliopiston-arkkitehtuurin-ja-rakennustekniikan-opiskelijat-suunnittelemaan-puretuista-rakennusosista-uusia-varastoja/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/closingloops/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/digiloikka-myos-rakentamisen-kiertotalouteen/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/betoniyritykset-tutkivat-voisiko-purkuvillalla-osin-korvata-sementin/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/jatkasaaren-uudessa-korttelissa-kiertotalous-ulottuu-asukkaiden-arkeen-asti/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/vaihtoehtoiset-betonituotteet-kiinnostavat/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/kiertotalousklusteri-tutustui-betonin-murskaukseen/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/kiertotalousklusteri-kutsuu-betoniteollisuuden-yritykset-innovaatiohaasteeseen/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/rakennusteollisuus-kirittaa-kiertotaloutta/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/keskustelutilaisuus-betoninkaltaisten-tuotteiden-kaytosta-ja-hankkimisesta/
https://testbed.hel.fi/kiertotalous/reimagine-buildings/


Mukana klusterissa
1001 Lakes Oy
Aalto-yliopisto
aDT Oy
AFRY Finland Oy
AICCI Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
A-Kruunu Oy
Apila Group Oy AB
AQVA Finland Oy
ARKCons Oy
ARK-house arkkitehdit
Arkkitehdit Tommila Oy
Arkkitehtitoimisto Skammi Oy
Bonava Suomi Oy
Circulation Oy
Citynomadi
Consti Oyj
Destaclean Oy
Durat
EKO-SAFA
Ekotekt Ab
Espoon kaupunki
Ethica Oy
Fagerhult Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy
Finnfoam Oy
Forum Virium Helsinki
Granlund Oy

Green Building Council Finland
Green Net Finland ry
GRK Infra Oy
Haaga-Helia AMK
Hartela Etelä-Suomi Oy
Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos Stara
Helsingin yliopisto
HSY
IdeaStructura Oy
INARO Integrated Architecture Office
Industryhack Oy
Insinööritoimisto Polartek Oy
JT-Export Oy
Karirakenne Oy RKL
Keko Geopolymeerit Oy
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen
Kierivä Oy
Kierrätysoperaattori Risain Oy
Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset
KIRAHub
KOVA ry
Kreate Oy
Lahti ilma Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
LIIKE Oy Arkkitehtistudio
Lotus Demolition Oy

Lumoin Oy
Luomoa Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Mittaviiva Oy
Motiva Services Oy
NCC
NREP Oy
Planetary Architecture Oy
Profit Interior Oy
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy
Rakennustietosäätiö RTS
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ramboll Finland Oy
Ramirent Finland Oy
Remeo Oy
Revisol Oy
RIL ry
ROCKWOOL Finland Oy
Rockx Oy
Rototec Oy
Rudus Oy
Saint-Gobain Finland
SATO Oyj
Senaatti-kiinteistöt
Setlementtiasunnot Oy
Sitowise Oy

Skanska Oy
Spolia Design Oy
SRV
Swerock Oy
Taival Advisory Oy
Tampereen yliopisto
Tarkett Oy
Teräsrakenneyhdistys ry
The North Mix
Tiileri
TTS Työtehoseura
Turku Science Park Oy / 3C Cluster -
Circular materials and solutions for 
Construction
Uusioaines Oy
Vaihtolavacom Oy
Vantaan kaupunki
Verona Growth
VTT Technical Research
Welado
WSP Finland
Ympäristöministeriö
Yrjö ja Hanna -säätiö
Y-Säätiö
Ytekki Oy



Lisätietoa ja mukaan 
klusteriin



Ajankohtaista tietoa 
klusterista
Uutiskirje noin kerran kuussa
kiertotalousklusteri.hel.fi

Klusterin sisäinen LinkedIn-
ryhmä ideoiden vaihtoon

Testbed.hel.fi/kiertotalous
@TestbedHelsinki 

Kiertotalousklusterin videot: 
bit.ly/kiertotalousklusteri

Klusteritiimi: 

Mira Jarkko 
Eeva Jalovaara 
Ronny Rantamäki 
Mette Hiltunen

Yhteystiedot: 

etunimi.sukunimi@hel.fi



Miten mukaan 
klusteriin?
Jos haluan mukaan johonkin 
hankkeeseen tai minulla on idea?

Ilmoittaudu mukaan testbed.hel.fi 
-sivuston kautta ja saat 
kysymyspatteriston vastattavaksi. 
Olemme yhteydessä!

Aina voi soittaa ja laittaa sähköpostia, 
mutta jäseneksi pääsee ainoastaan 
ilmoittautumalla sivuston kautta.

Minulla ei ole vielä omaa 
ideaa tai hanketta?

Tervetuloa! Samalla tavalla 
ilmoittautumalla mukaan voi tulla 
myös ”haistelemaan” uusia 
yhteistyömahdollisuuksia.



Mitä 
ilmoittautuminen 
tarkoittaa?
Et sitoudu mihinkään, mutta aktiiviset 
toimijat hyötyvät eniten.

Klusteri noudattaa kaupungin 
hankintasääntöjä, joten tarjouksia 
ja sopimuksia tehdään, jos hankkeissa 
liikkuu rahaa.
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