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Tampereella kehitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kiertotalouden
mukaiset hankintakriteerit ja -menettelyt infrarakentamiseen – Huom!
ilman poikkeusmenettelyjä.
Kriteerejä käytettiin ensimmäisen kerran 2021 vuonna Yliopistonkadun
saneeraushankkeessa (hankinnan suuruus n. 1,5 M€) – kokemukset
erittäin positiivisia: paras tarjous voitti ja toimintamalli monistettavissa!
Huomioita kehittämisestä:
• Monopolirakenteen vuoksi ilman kunnat avainasemassa toimialan

muutoksessa ja CE liiketoiminnan kasvattamisessa: ei kukaan voi
tuottaa sellaista mitä ei tilata.

• Sidosryhmäyhteistyö avain onnistumiseen; läpileikkasi kaikkea
tekemistä: (1) pullonkaulojen tunnistaminen, (2) hankintamallin
kehitys, (3) lopputuotos: ST-toimintamalli.

Kehitystyö pähkinänkuoressa
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”Yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että innovatiivisista
ideoista saa aitoa kilpailuetua ja muutkin asiat ratkaisevat

kuin vain halvin hinta. Hankintamenettely kannustaa
etsimään monipuolisesti vaihtoehtoisia toteutustapoja

kohteen rakennustekniseen toteutukseen. Kiertotalous tulee
aidosti osaksi kannattavaa projektia ja liiketoimintaa”!

- Juha Mikkonen, Turtolan Kaivin Oy

Voittaneen urakoitsijan terveiset
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Kiertotalouskriteerit

Pisteytysperiaatteet:
2p: vähintään 30%
4p: vähintään 50%
6p: vähintään 70%

Pisteytysperiaatteet:
1p: vähintään 30%
2p: vähintään 50%
3p: vähintään 70%
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Yksittäisistä kehittämistoimenpiteistä kohti
laajempia vaikuttavuuksia

Yliopistonkadun tapaisissa hankkeissa haasteena mm.:

Hyvät käytännöt eivät leviä (muihin kuntiin)
 Tarjoamme jatkuvaa asiantuntijatukea mm. hankintojen

kehittämiseen.

Tieto ei kumuloidu ja pyörä keksitään useasti uudelleen
 Ylläpidämme tietopankkia ja tarjoamme tietoa pureskellussa

muodossa.

Yksittäiset hankkeet eivät toimi kannustimina toimialan muutokselle
 Tavoitteenamme on luoda alustan palvelujen ja muun toiminnan

kautta jatkuvuutta hankekehittämiseen.

(2) Pirkanmaan kiertotalouden kehittämisalusta

Kuva: SEJ (linkki)



Kehittämisen
fokuksena
3 kärkiteemaa

Pirkanmaan
kiertotalouden

kehittämisalusta

Kiertotalous
verkosto /

kumppanit /
toimijat

TUKIPALVELUT

TOIMIJAT
• Kaupungit
• Isot yritykset
• PK-Yritykset
• Start-Up
• Rahoittajat
• Yliopistot
• Tutkimus

TOIMINNAT
ENNUSTETTAVAT

KEHITTÄMISPOLUT

TUKI

KUMPPANUUS
VUOROPUHELU

HANKETIEDOTUS
JA

KEHITYS

TIETOPANKIT

YHTEISTOIMINTA-ALUSTA

MERKITYS & VISIO:
YHTEISTYÖN

MAHDOLLISTAMINEN

TOIMIJOIDEN SITOTTAMINEN

KIERTOTALOUS ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

HAUTOMO

KATU- JA MAARAKENTAMINEN TALONRAKENTAMINEN

PAIKALLINEN TEOLLISUUS



Lisätietoja
antaa

Julkiset hankinnat ja Yliopistonkadun case
Petri Leppänen
• Petri.leppänen@tampere.fi

Kiertotalouden kehittämisalusta
Karoliina Tuukkanen
• Karoliina.tuukkanen@verte.fi
Tommi Halonen
• Tommi.halonen@verte.fi
• Tommi.halonen@tampere.fi

Kiitos!


