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Tampereella kehitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kiertotalouden 
mukaiset hankintakriteerit ja -menettelyt infrarakentamiseen. 
Toimenpiteitä testattiin 2021 vuonna alkavassa Yliopistonkadun 
saneeraushankkeessa (hankinnan suuruus n. 1,5 M€) ja vuonna 2022 
toteutetaan uusia kohteita.

Rakennusalan terveisiä kehitystyöstä:

• Kiertotalouskriteerit olivat toimivia  rakennuskohteen toteuttajaksi 
valikoitui kiertotaloustavoitteiltaan kunnianhimoisin ja 
kokonaistaloudellisesti edullisin urakoitsija! 

• Kriteerit olivat myös helppoja käyttää niin tarjoajille kuin hankkijalle 
kriteerit ja hankintamallit ovat täysin monistettavissa mihin vain 
muuhun kohteeseen!

Mitä tehtiin ja saatiin käytännössä aikaan?
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”Miten tavoitteisiin päästiin?”
”Miten kehittämistoimenpiteistä saatiin käytännössä toimivia?”

Kaikki kehittäminen perustui julkisten ja yksityisen toimijoiden 
yhteistyölle sekä eri intressien tunnistamiselle ja 
yhteensovittamiselle!

Yritysyhteistyö kaiken kehittämisen kivijalka 
prosessin alusta loppuun asti!

1 valmisteluvaihe   2 kehitysvaihe   3 lopputulos



Yritykset mukaan
kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun!
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Lähtöruutu: infra-alalla tehty kehittämistä vuosikymmeniä, mutta 
läpileikkaavaa muutosta ei ole saatu aikaan.

Miksi?

Yritystapaamiset: miten kiertotalouden mukaista liiketoimintaa voisi 
kasvattaa?

Kehitysidea: hankintamenettelyt, rakennuttamisprosessit ja 
kilpailutuskriteerit!

1 Valmisteluvaihe
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Kuva: SEJ (linkki)

Asiantuntijoilta 1. versio kriteereistä

Julkisesti kommentoitavaksi yrityksille (ja muille alan toimijoille) 

Iterointiversio

Markkinavuoropuhelu

Lopullinen versio

Kaikkien askeleiden validointi
sidosryhmillä!

2 Kehitysvaihe

https://www.searchenginejournal.com/a-personalized-entity-repository-in-the-knowledge-graph/379043/
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Prosessin lisäksi myös lopputuotos perustuu aivan 
uudenlaiseen tapaan tehdä yhteistyötä julkisen ja yksityisen 
toimijan välillä!
• Perinteinen: julkinen toimija määrää mitä ja miten.
• Uusi: julkinen toimija määrää mitä ja markkinat miten.
 Kokonaisuuden kannalta päästään parhaimpiin tuloksiin 
silloin, kun eri organisaatiot toimivat niissä rooleissa ja 
hoitavat ne toiminnot, jotka istuvat luonnollisesti kunkin 
omaan toimintalogiikkaan ja toimivaltuuksiin.

Uudenlaisella yhteistyöllä ja työnjaolla
tehokkaasti kohti kiertotaloutta!

3 Lopputulos



”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
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