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CityLoops lyhyesti

 CityLoops on EU:n Horizon2020 ohjelmasta rahoitettu kehittämishanke, jonka 

tarkoitus on edistää kiertotalouden kehittämistä kuudessa eurooppalaisessa 

kaupungissa ja laajemmin EU:ssa

 Mikkelissä hanke sisältää kaksi työpakettia: 1) kiertotalous rakentamisessa ja 

purkamisessa 2) kiertotalous biojätteen hyödyntämisessä

 Tämä esitys on rajattu rakentamisen kiertotalouden edistämisen 

demonstraatioihin Mikkelissä 2020-2021



Mikkelin CityLoops demohankkeet

KOHTEET:

Tuukkalan sairaala

Pankalammen terveyskeskus ja 

hammashoitola

TEEMOJA:

• Päätöksentekoprosessi ja 

hankinnat

• Liiketoimintamahdollisuudet

• Jätehuolto ja purkuosien 

uudelleenkäyttö

• Haitalliset aineet



Havaintoja ja ehdotuksia 1 

Kiertotalous kaupungin strategioissa

 Valtuustokauden strategiaan pitäisi sisällyttää kiertotaloutta edistäviä 

tavoitteita, toimia ja mittareita 

 Kiertotalous omana teemanaan tai ilmasto-ohjelman alla?

 Tunnistettava mitä tarkoittaa kiertotalous rakentamisen elinkaaren eri 

vaiheissa 

 Kiertotalous ja ilmastotoimet kaupungin elinvoimastrategiassa ja Miksein 

toiminnassa



Kiertotalouskaupunkien sitoumus 



Kiertotalous kattaa rakennuksen koko 

elinkaaren (ei vain jätteitä)



Havaintoja ja ehdotuksia: 

Rakentamisen ja purkamisen prosessit

 Kiertotalous kaupunkikonsernin rakennuskannan elinkaaressa

 Rakennukset materiaalipankkina –ajattelu:

 Rakennusten materiaalisisällön ja purkuosien inventointi

 Pitemmän aikavälin purkuaikataulun julkistaminen

 Nopeammin rakennuksen käytöstä poistosta sisäpurkuun!



Havaintoja ja ehdotuksia: 

Hankinnat ja yrityskumppanuudet

 Kiertotaloutta ja innovaatioita edistävät kriteerit hankinnoissa. Myös Mikalon, 

Naistingin ja Metsäsairilan hankinnoissa ja kiinteistöhallinnassa

 Metsäsairila Oy:n monopoli kaupunkikonsernin purkukohteiden jätehuollossa 

ongelmallinen yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta -> enemmän 

yrityskumppanuutta EcoSairila-konseptin mukaisesti

 Sisäpurun (m.l. asbestipurku) kilpailuttaminen erikseen ja eri aikataululla kuin 

raskaspurku -> rakennusosien irrotus osaksi urakkaa

 Rakennusosien uudelleenkäyttö soveltuvissa uudisrakennuskohteissa (mm. 

elementit, tiilet, hirsirakentaminen)

 Infrarakentamisessa voitaisiin lisätä betonimurskeen käyttöä ja 

massakoordinaatiota (mm. maa-ainespankki) korvaamaan neitseellistä kiviainesta 

 Kiertotalous ja ilmasto pysyvä näkökulma Miksei Oy:n strategiassa ja palveluissa



Lähtötilanne: Hankintojen yleiset periaatteet
(Kaupunginhallitus 17.12.2018 Liite 1 § 465)

 Konsernissa käytetään vuorovaikutteista, avointa hankintojen valmistelutapaa

 Paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet maksimoidaan

 Hankintojen yksikkökokoa ei kasvateta tarpeettomasti

 Hankintojen erityispiirteet tunnistetaan järjestelmällisesti ja tunnistamisen tueksi 
tuotetaan työkalut ja ohjeet seuraavista näkökulmista:

- Työllistämisvelvoite

- Innovatiivinen potentiaali

- Aluetaloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset

- Yritysvaikutusten arviointi

- Hankintojen ympäristövaikutukset

 hankintasopimuksissa tulee kuvata valvonta, seuranta ja sanktiot.



Havaintoja ja ehdotuksia: 

Jätehuolto ja haitalliset aineet

 Kirjavuutta vähennettävä haitta-ainetutkimuksia ja pilaantunutta betonia 

koskevissa vaatimuksissa ja raportoinnissa (rakennusvalvonta+ympäristötoimi)

 Purkujätteiden ja osien raportointi ja vieminen digitaalisiin kauppapaikkoihin

 Purkujätteiden jalostaminen laadukkaiksi tuotteiksi (”upcycling”)

 Kierrätys ja tuotteistaminen etenemässä: kattohuopa, mineraalivillat, 

saniteettiposliini












