
PIRKANMAAN 
KIERTOTALOUDEN
KEHITTÄMIS (JA-

PALVELU) KESKUS

”Kiertotalous Pirkanmaa keskuksen avulla kunnat voivat 
luoda toimintaympäristön, joka tekee kiertotaloudesta 

liiketoiminnallisesti kannattavaa.”



Muutos 
edellyttää 
uudenlaista 
yhteistyötä

Valtioneuvoston selvitys (linkki)

Kiertotalouden systeeminen muutos on jatkuva prosessi ja 
vuoropuhelu ylätason (julkaisen hallinnon toimien) ja 

ruohonjuuritason (yritykset, kansalaiset) välillä. 

Julkinen hallinto voi päätöksillään ja toimillaan mahdollistaa ja tukea 
kiertotaloutta poistamalla kasvun esteitä, vahvistamalla mahdollistavia 

rakenteita ja tuomalla esiin hyviä esimerkkejä. Yritykset tuottavat 
uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja, jotka pyrkivät 

markkinalähtöisesti eli kuluttajien kysynnän kautta tuomaan uusia 
ratkaisuja kiertotalouden tuote- ja palvelukonsepteiksi. 

Kun nämä prosessit nivoutuvat kiertotalouden periaatteita 
toteuttamaan, on laaja muutos mahdollista.

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0


Kehittämiskeskuksen toimintaperiaatteet

Tavoite on yleishyödyllisyys

- Intressi on kiertotalouden yleinen kehittäminen - tavoitteena ei ole, että kehittämiskeskus on itse itseään 

ruokkiva organisaatio, vaan tavoitteena on toimintaympäristön muutos. Siinä vaiheessa, kun keskus 

rupeaa tavoittelemaan vain oman olemassaolonsa hyödyksi resursseja, sen on aika muuttua tai lopettaa 

toimintansa

- Ei tarjota mitään, mikä palvelee vain yhtä yksittäistä toimijaa – yleinen etu

Tavoite on avoimuus

- Keräämme hyvät (ja huonot) kokemukset alustalle kaikkien hyödyksi, ymmärrettävään muotoon

- Kaikki kokemukset ja kehittäminen on kaikkien saatavilla

Tavoite on vuorovaikuttaminen

- Keskuksen kautta on luotu väylät eri tärkeisiin toimijoihin (rahoittajat, lainsäätäjät, EU, julkinen sektori, 

yrityskenttä)

- Emme päätä /määritä itse mitään, vaan kuuntelemme kumppaneidemme tarpeita ja kokoamme ne yhteen

Tavoite on toimintaympäristön muokkaaminen

- Lähestymistapana on aktiivinen vaikuttamistyö ja toimijoiden sitouttaminen (ja kuuntelu)

- Tavoitteena on toimintaympäristö, jossa julkisten toimijoiden kiertotalous ja- kestävyystavoitteet toteutuvat 

ja yritykset voivat tehdä kiertotaloudesta liiketoimintaa – systeeminen muutos



Miten julkiset ja yksityiset prosessit nivotaan 
yhteen? – pistemäisistä toimenpiteistä kohti 
ennustettavia kiertotalouden kehittämispolkuja

x Kehityshankkeiden epäjatkuvuus

x Siiloutuminen = Systemaattisen

vuoropuhelun ja yhteistyön puute

x Tiedon ja oppien kumulointi heikkoa

x Epävarma liiketoimintaympäristö

✓ Kehityshankkeille ennustettavat

skaalautumispolut

✓ Jatkuva julkisten ja yksityisten

toimijoiden välinen vuoropuhelu

✓ Opit kumuloituvat ja tieto tuodaan

saataville “pureskeltuna” 

✓ Kannustava liiketoimintaympäristö

2  Talon-

rakentaminen

Strategia ja politiikkatoimet

Jalkautus ja implementointi

2  Maankäyttö

ja kaavoitus



Infra-
rakentamisen 
palvelut

Julkisilla hankinnoilla kannustimet toimialalle

➢ Hankintamallien, asiakirjojen ja kriteereiden tuottaminen ja 
kokoaminen, joiden avulla kuntien hankintamenettelyt saadaan 
tukemaan kiertotaloutta yrityksissä.

➢ Jatkuvan asiantuntijatuen tarjoaminen rakennuttamiseen.

Kehityshankkeille ennustettava skaalautumispolku

➢ Arviointikriteerien tuottaminen ja niiden käyttöönotto alalla: 
varmistetaan onnistuneiden hankkeiden siirtyminen alan 
käytännöksi.

➢ Kehityshankkeiden onnistumisen tukeminen: rakennuskohteiden 
etsintä, sparraus, markkinointi, tiedon kumulointi jo olemassa 
olevista hyvistä käytännöistä.

Tiivis yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välille

➢ Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmiin ja yhteiskehittäminen uusien 
pilottien ja hankintojen kehittämisen kautta.

➢ Vuosittaisen kumppanuusvuoropuhelun fasilitointi: 
rakennusohjelman tavoitteet, toimialan kehityksen summaus ja 
palautteen käsittely, toimijoiden pitchaukset.

Kärkiteeman päätavoitteet ja -palvelut



Katu- ja maanrakentaminen

Ratkaisujen 
arviointi

Keskus arvioi tunnistettujen 

ratkaisujen potentiaalia ja 

toteutettavuutta ja toimijoiden 

kyvykkyyttä toteutukseen. 

Keskus arvioi ratkaisun 

kypsyyttä ja sen 

toteutettavuuteen liittyviä 

riskejä ja valitsee sille oikean 

toteutustavan tämän 

perusteella (ohituskaista tai 

hautomovaihe).

Kypsä

Kypsä

Lopetus / 

hautumaan

Ei

Kyllä

Arviointiraadin 

työskentelyn 

fasilitointi

Viestintä

Ideointivaihe

Keskusten kautta 

kunnat jakavat

avoimesti tulevien 

rakennushankkeiden tavoitteet 

ja keskus kutsuu eri toimijat 

mukaan ideoimaan tapoja 

niiden toteuttamiseen 

kiertotalouden keinoin.

Tiedon jako

1

Kumppanuus-
vuoropuhelu

Keskus fasilitoi julkisten ja 

yksityisten toimijoiden välistä 

vuoropuhelua siitä, mitkä asiat 

katu- ja maanrakentamisen 

alueella ovat sekä 

tavoittelemisen arvioisia että 

saavutettavissa kiertotalouden 

keinoin. Keskus varmistaa, 

että keinot palvelevat riittävän 

kannustavasti sekä julkisten 

että yksityisten toimijoiden 

intressejä.

Vuoropuhelun 

fasilitointi

2 3

Keskus ohjaa toteutettavuudeltaan ja 

vaikuttavuudeltaan kypsät ratkaisut 

skaalattaviksi julkisten hankintojen prosessiin.

Kyllä

Pilotointi

Kehitys/

hautomovaihe

Ei

Keskus kartoittaa ratkaisulle sopivan 

pilottikohteen yhdessä kuntien kanssa ja sopii

pilotoinnin mallista. Keskus huomioi tarvittaessa 

mahdolliset poikkeusmenettelyt (esim. 

ympäristöluvat, tms.) ja valitsee parhaiten 

sopivan hankintamenettelyn pilotoinnille. 

Keskus määrittelee arviointikriteeristön pilotoinnin 

onnistumisen arvioinnille ja tukee pilotin 

toteutusta. Keskus arvioi pilotin onnistumisen, 

ratkaisun kypsyyden ja sen toteutettavuuteen 

liittyvät riskit pilotoinnin perusteella.

Pilotin 

toteutus

Pilotin 

arviointi

54

Kuntien 
hankinnat

Keskus auttaa jalkauttamaan

hyviksi todennetut mallit 

kuntien hankintoihin. Keskus 

kehittää hankintatoimintaa 

sekä erilaisissa 

hankintamalleissa (mm. ST-

malli). Keskus arvioi

hankintojen tuloksia ja 

vaikuttavuutta. Keskus iteroi

kehitysideoita ja jakaa

parhaita käytäntöjä muiden 

kuntien kanssa. 

Hankintojen 

toteuttaminen

7

Julkisten 
hankintojen 
kehittäminen

Skaalausvaihe

Keskus kanavoi hyviksi 

todennettuja malleja niille 

kaupungeille, jotka eivät vielä 

niitä noudata. Keskus auttaa 

muuttamaan

monopoliasemassa olevien 

kuntien toimintamalleja, jotta 

kehittämisen vaikutukset 

skaalautuvat. Keskus jakaa 

skaalautumisen vastuuta 

kuntien kesken. Keskus 

kehittää myös muita 

ohjauskeinoja (esim. 

maanvastaanottopaikkojen 

maksut, yms.).

Hankintojen 

kehittäminen

6

Toiminnan 
arviointi ja 

kehittäminen

Keskus mittaa

kehittämisalustan kautta 

saavutettua katu- ja 

maanrakentamisen 

hankintojen vaikuttavuutta. 

Keskus mittaa ja arvioi itse 

kehittämisalustan toiminnan 

tehokkuutta ja tunnistaa

kehitystarpeita. Keskus 

toteuttaa kehittämiskeskuksen 

toimintaan kohdistuvia 

parannustoimenpiteitä.

Toiminnan 

kehittäminen

8

Ohituskaista



7

90% infrarakentamisen päästöistä ja 
valtaosa kustannuksista ratkaistaan 

suunnittelu eri vaiheissa.

Finnish Green Building Council
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Yliopistonkatu hankinta-asiakirjojen pisteytys – malli materiaaleista

Hinta 70%
Laatupisteet 30%
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Yliopistonkatu hankinta-asiakirjojen massaselvityslomake – malli 
materiaaleista

Kaikki asiakirjat saatavilla osoitteessa: 
Kiertotalouspilotit Tampereella [Tampereen 
kaupunki - Luonto ja ympäristö - Ilmastotyö 

Tampereella]

https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/ilmastotyo-tampereella/kiertotalouspilotit-tampereella


Mitä olemme tähän mennessä
opineet

• (Markkina)vuoropuhelu on paras keino välttää
markkinaoikeus

• Yritykset kaipaavat vuoropuhelua kaupunkien kanssa

• Kriteereillä saatiin kustannustehokkain ja 
kiertotalouden kannalta kunnianhimoisen tarjous

• Myös CO2 säästettiin huomattavasti

• Kehittäminen vaatii (aika)resursseja, 
hankintaosaamista ja halua kehittää –
kehittämiskeskus tarjoaa apua hankinnan jokaisessa
vaiheessa tarpeen mukaan

12

https://kieppi-hanke.blogspot.com/2020/05/keinoja-hankintojen-kehittamiseen.html
https://www.tampere.fi/tiedostot/i/XQupUrpsx/Infra_alan_kiertotalousvalmiudet_raportti.pdf


Yhteenveto

Kehittämisalustan avulla kunnat voivat 
luoda toimintaympäristön, joka tekee 
kiertotaloudesta liiketoiminnallisesti 
kannattavaa

Kaupalliset

menestystavoitteet

Maakunnalliset 

vaikuttavuustavoitteet

Kunnat

Yritykset

Kiertotalousinnovaatiot

Kiertotalousinnovaatiot

Kehitysalusta

• Markkinoiden luominen

• Pitkäjänteinen kehittäminen

• Avoin innovaatio

• Julkiset toimet

• Kehitysyhteistyö

• Yhteistyöverkostojen luonti

• Uudet liiketoimintakonseptit

• Kaupallistaminen



LISÄTIETOJA

Karoliina Tuukkanen
Kiertotalous Pirkanmaa

050 552 2039 
karoliina.tuukkanen@kiertotalouspirkanmaa.fi

mailto:karoliina.tuukkanen@kiertotalouspirkanmaa.fi
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