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Kiertotalouskriteerit mukaan 
infrahankintoihin

• KIEPPI –hanke 2019-2021
o Lähtökohdat KIEPIN tekemisille:

 Lukemattomia pilotteja ja teknisiä mahdollisuuksia.
 Luvitus mahdollistaa useat uudet ratkaisut.

 Miksi UUMA ratkaisut ei yleisty alalla?
 Julkiset hankinnat pullonkaulana!

Yleistä toimenpiteistämme: Kaikki toimet tehdään osana vuosittaista rakennusohjelman hankintaa: Yliopistonkadun saneeraus
2021 (>1M€)  Kaikki tulokset monistettavissa muissa kohteissa!

• Yliopistonkadun saneeraus
• ST –urakka
• Kilpailutus kiertotalouskriteereillä 2021, rakentaminen 2022.

• Hankinnassa painoarvo hinnalla 70 % ja laatupisteillä 30 %

sivu 4



Kiertotalous mukaan infrahankintoihin

• Erilaisia toimintatapoja kiertotalouden lisäämiseksi
• Kiertotalouskriteerit ja laatupisteytys

• Arviointityökalu
• Muut laatupistetytyskriteerit

• Esim. Rongankatu. Hankintailmoitus -> osallistumishakemukset. Tarjousvaihe 1: laatuosa,
tarjousvaihe 2: hintaosa.

• Osa A: kehitysideat, osa B: kiertotalous ja ympäristö, osa C: rakennustöiden vaiheistus ja
sujuvuus

• Arvioidaan tarjoajan esitystä siitä millä konkreettisilla ratkaisuilla se edistäisi kiertotaloutta
tässä hankkeessa. Esityksessä tulee kuvata toimenpide, perustella sen kiertotalousvaikutus
sekä esittää tarjoajan mahdollisuudet ottaa ratkaisu käyttöön urakkahintaan sisältyvänä

• Tilaajan ohjaama materiaalihallinta ja tilaajan materiaalien käyttö rakentamisessa,
minimivaatimusten asettaminen
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Kiertotalouskriteerien tavoitteita
• Tuodaan esiin tilaajan tahtotila ja tavoitteet

• Luodaan mahdollisuuksia ja kannustetaan toimijoita huomioimaan ympäristöasiat 
tehostetusti

• Mahdollistetaan ja kannustetaan innovointiin ja uusiin menettelyihin

• Edellytetään urakoitsijaa suunnittelemaan kohteen materiaalien käyttöä ja työtapoja

• Sallitaan mahdollisuuksien mukaan eri vaihtoehtoja ja materiaaleja

• Pisteytetään erilaiset ratkaisut, annetaan lisäpisteitä ja saadaan lisäarvoa siitä, että 
urakoitsija sitoutuu tiettyihin ympäristö- ja kierrätysvaatimuksiin

• Saada urakoitsijan materiaalit ja osaaminen tehokkaampaan käyttöön

• Arviointityökalua kehitetään edelleen ja se on tehty muokattavaksi eri tyyppisien 
urakoiden käyttöön
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Kiertotalouskriteerit, arviointityökalu
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Kiertotalouskriteerit, massatalousselvitys
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Arviointityökalussa kehitettävää
• Massaseuranta ja raportointi, sekä niihin käytettävät työkalut ovat 

urakoitsijan vastuulla 
• Toteutuksen arviointi ja vertaaminen tarjousvaiheessa luvattuun saattaa 

olla osittain hankalaa -> seurantatyökalun kehittäminen

• Rakennussuunnitelmissa ei vielä huomioida vaihtoehtoisten materiaalien 
mahdollisuuksia kovin hyvin -> aiheuttaa epävarmuutta tarjousvaiheessa

• Pohjatutkimukset eivät ole kattavia, urakoitsija joutuu arvioimaan ja 
osittain arvaamaan kaivettavan maa-aineksen laadun ja lupautumaan siltä 
pohjalta hyötykäyttömääriin -> aiheuttaa epävarmuutta tarjousvaiheessa

sivu 9



Kiitos.

Matti Pokkinen

Hankeinsinööri, massakoordinaattori 

matti.pokkinen@tampere.fi

040 806 3199
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