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1 Johdanto 
Diplomityössä tutkitaan kiertotalouden käsitettä sekä kiertotalouden mahdollisuuksia toimitilojen hankekehitysprosessissa. Johdannossa esitellään työn tausta, jossa lyhyesti kerrotaan aiheen aikaisemmasta tutkimuksesta. Tässä osiossa esitellään myös työn tutkimusongelma, miksi tutkimus on tehty, tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaus.  
1.1 Työn tausta 
Ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestämätön käyttö ja monet muut ympäristöongelmat ovat maailmanlaajuisia. Ihmisen toiminnan aiheuttamat ympäristön muutokset ovat nähtävissä jo monin tavoin, kuten esimerkiksi sään ääri-ilmiöinä ja muovijätteen kertymisenä meriin. Ilmastonmuutoksen vaikuttavuus on tunnistettu viimeistään vuonna 2018 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin myötä. Vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehty paljon töitä, kuten lisätty uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta, isoimmat ratkaisut ovat vielä edessä. IPCC:n raportissa kehotetaan, että hiilidioksidipäästöissä on saavutettava ja ylläpidettävä nollatasoa, ettei ilmasto lämpenisi enempää aiheuttaen mittavia seurauksia (IPCC 2018).   Rakennettu ympäristö aiheuttaa merkittävän osan päästöistä: esimerkiksi Suomessa noin 40 prosenttia kulutettavasta energiasta käytetään rakennuksissa ja ne aiheuttavat noin 30 prosenttia Suomessa tuotettavista kasvihuonekaasu-päästöistä (Rakennusteollisuus 2019). Tästä suurin osa aiheutuu rakennusten käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Vastaavasti rakentamisessa itse rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä on noin 20 prosenttia.  Rakentamisessa syntyy myös paljon rakennusjätettä, jonka osuus on noin 11 prosenttia Suomessa tuotettavasta jätteestä (Tilastokeskus 2018), ja rakentamisesta syntyvää ylijäämämateriaalia hyödynnetään melko vähän.  Hukkaa aiheuttavat myös käyttämättömät rakennukset. Vanhat rakennukset eivät sovellu sellaisinaan uudelleenkäyttöön, koska niitä tai niissä olevia materiaaleja ei ole suunniteltu uudelleenkäytettäviksi (Ellen MacArthur Foundation 2015). Pelkästään pääkaupunkiseudulla on runsaasti tyhjää toimistotilaa, samalla kun rakennetaan uusia tiloja (KTI 2019). Toimistotiloja myös muutetaan esimerkiksi asuinkäyttöön, mutta käyttötarkoitusten muutokset vaativat usein kaavamuutoksen, joka voi olla pitkäkin prosessi (Hernberg 2014).   Kiertotalous on yksi merkittävä ratkaisu globaaliin ongelmaan sekä kestävien periaatteiden ja ympäristöystävällisyyden toteuttamiseen. Kiertotalous tavallaan pyrkii ratkaisemaan haasteen ympäristön kannalta kestävän ja liiketoiminnallisesti kannattavan toiminnan välillä. Kiertotaloudessa pyritään korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita kestävämmillä ja uusiutuvilla raaka-aineilla, sekä saamaan tuotteet tai niiden osat hyödynnettäviksi siellä, missä niille on arvoa. Kiertotalous on talousmalli, jossa tuotteet tai palvelut hyödynnetään uudelleen suljetussa kierrossa, ja jätettä ja hukkaa syntyy tuotteen kierrossa mahdollisimman vähän. Suunnittelun avulla vähennetään tai poistetaan negatiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten jätteen tai myrkyllisten aineiden syntyä. Kiertotaloudessa olennaisena tekijänä on myös jakamistalous, jossa tuotetta jaetaan ja uudelleenkäytetään. (Ellen MacArthur Foundation 2015).   
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Kiertotalouden käsite on tullut ensimmäistä kertaa esille jo termodynamiikan yhteydessä, kun Pearce ja Turner (1990) esittivät, että kaikki materia on hyödynnettävissä panoksena jossakin muualla. Kiertotalouden käsitteeseen on vaikuttanut myös kehdosta-kehtoon -näkökulma, jossa materiaalit ovat suljetussa kierrossa läpivirtausmallin sijaan (Lieder & Rashid 2016). Nykyisessä käsitemuodossaan kiertotalous on tullut Ellen MacArthur Foundationin (2015) määritelmänä populaariksi. EMAF:n (2015) mukaan kiertotalous toimii niin, että tuotteeseen sidottuja materiaaleja hyödynnetään suljetussa kierrossa muun muassa tuotteen jakamisen, säilyttämisen, ylläpidon, uudelleenkäytön tai materiaalien uudelleenkäytön avulla, jossa tuotteeseen sidotut materiaalit säilyttävät arvonsa kierrossa, ja samalla prosessi synnyttää mahdollisimman vähän jätettä ja kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Kiertotalouteen kuuluu kuitenkin materiaalin kierron lisäksi muitakin ulottuvuuksia, kuten hallinnollinen tai sosiaalinen ulottuvuus (Pomponi & Moncaster 2017).   Aikaisemman tutkimuksen mukaan kiertotalouden ratkaisut tulee huomioida laajemmassa näkökulmassa, sillä kiertotaloudella voi olla negatiivisia vaikutuksia päästöihin ja se voi jopa kiihdyttää ilmastonmuutosta, ellei ratkaisuja huomioida kokonaisvaltaisemmin ulkoisvaikutuksineen (Geissdoerfer et al. 2017). Ympäristötehokkaat ratkaisut voivat johtaa myös niin kutsuttuihin kimmoisuusvaikutuksiin (rebound effect), joissa ratkaisujen myötä säästetty raha tai resurssit voidaan käyttää johonkin muuhun päästöjä tuottavaan palveluun tai tuotteeseen (Ottelin 2016; Hertwich 2005).   Kiertotaloutta hankekehityksessä on tutkittu melko vähän kokoavasti. Kiertotalouden tutkimus rakennetun ympäristön yhteydessä voidaan jakaa makro-, meso- ja mikrotasoon. Makrotasolla tarkastellaan kiertotaloutta laajemmasta näkökulmasta, kuten kaupunkien tai ekopuistojen näkökulmasta, mesotasolla rakennusten näkökulmasta ja mikrotasolla esimerkiksi teollisuustuotteiden näkökulmasta (Pomponi & Moncaster 2017). Rakennusten tasolla mesotasolla kiertotalous liittyy keskusteluun rakennusten kestävyydestä, muun muassa ympäristösertifikaatteihin.   Hanke- tai kiinteistökehityksessä on tutkittu kestävyyteen liittyviä asioita muun muassa aluesuunnittelussa ja tontinluovutuksessa, suunnittelussa, rakentamisessa, kilpailutuksessa ja hankinnoissa, rakennusten käytössä sekä uudelleenkäytössä (Ratcliffe et al. 2009; GBC Finland 2018a). Kaavoituksessa tai tontin valinnassa tai -luovutuksessa voidaan määrittää kiertotalouden ehtoja tai arvioida ympäristövaikutuksia laajemmin. Suunnittelussa tulee huomioida rakennuksen säilyttäminen, materiaalien tehokas hyödyntäminen, energiatehokkuus sekä uusiokäyttö. Rakentamisessa korostuvat materiaalien uusiokäytettävyys, jätteen kierrättäminen ja vähentäminen sekä rakentamisen vaikutukset ympäristöön. Kilpailutuksessa ja hankinnoissa voidaan vaatia kiertotalouden kriteerien mukaisia palveluja tai materiaaleja sekä materiaalipasseja, jotka sisältävät tiedon käytetyistä materiaaleista. (Ratcliffe et al. 2009; GBC Finland 2018a.)  Rakennusten käyttö kuitenkin muodostaa olennaisimman osan koko elinkaarta, jossa voidaan huomioida käyttäjien toiveet ja tarpeet, tilojen jakamismahdollisuudet, korjaamisen optimointi ja kestävä ylläpito. Uudelleenkäyttö tulee myös huomioida niin, että uudelleenkäyttö kuluttaa mahdollisimman vähän uusiutumattomia luonnonvaroja tai tuottaa vähän päästöjä. (Ratcliffe et al. 2009; GBC Finland 2018a). Kiertotalouden mukaisessa rakentamisessa tulisi huomioida Geldermansin (2016) mukaan materiaalien käytön tuoma lisäarvo, markkinat, rakennusten mukautumiskyvyn tuominen suunnitteluun, uusiomateriaalien käyttö sekä rakennuksen arvon säilyttäminen sen mukautumisella. 
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 Kiertotalouden näkökulmasta oleellista on se, miten rakennus ja rakennukseen sidotut materiaalit säilyttävät arvonsa, johon vaikutetaan esimerkiksi sillä, millaista uudelleenkäyttöä rakennukselle voidaan määrittää. Rakennusten mukautumiskyvyllä tarkoitetaan, miten suunnittelussa voidaan huomioida tulevat tarpeiden muutokset. Mukautumiskykyisessä rakennuksessa voidaan muuttaa tiloja uudelleen helposti esimerkiksi muuttamalla rakennuksen tai tilojen dimensioita tai vaikuttaa kohteen varusteluun. (Addis & Schouten 2004; Geraedts et al. 2014.)  
1.2 Tutkimusongelma 
Kiertotaloutta hankekehityksessä on tutkittu melko vähän. Hankekehitykseen liittyvässä kirjallisuudessa on esitetty kestäviä ratkaisuja, jotka ovat osa kiertotalouden näkökulmaa. Diplomityön tavoitteena on tutkia, miten kiertotaloutta voidaan huomioida toimitilojen hankekehitysprosessissa. Aihetta tutkitaan tutkimustapauksen sekä haastattelujen avulla. Tutkimustapauksena on toimitilojen kehityshanke, joka on YIT Suomi Oy:n vetämä kasvuyrityskampushanke Maria 01 Helsingissä. Toiseksi tutkimuksessa haastatellaan alan asiantuntijoita.  Tutkimus jakautuu kahteen tutkimuskysymykseen:  

1. Millaisia mahdollisuuksia kiertotalous tuo toimitilahankkeeseen? 2. Miten kiertotalous voidaan huomioida toimitilojen hankekehityksessä?  Tutkimuskysymysten avulla kiertotalouden käsite selkiytyy hankekehitysprosessissa, ja tarjoaa hankkeisiin mahdollisuuksia, joita voidaan tutkia tarkemmin. Diplomityön tavoite on, että jatkossa toimitilojen hankekehityksessä osataan huomioida kiertotalouden luomia mahdollisuuksia.   
1.3 Tutkimuksen rajaus 
Käsitteenä kiertotalous on kovin laaja, joten diplomityön tutkimus on rajattu hankkeen käytönaikaisiin kiertotalouden mahdollisuuksiin. Samoin näkökulmaa on rajattu toimitiloihin, joissa on huomioitu toimistot sekä liiketilat. Käytönaikaisuuteen keskittyminen on valittu myös sen vuoksi, että sitä on tuotu esille melko vähän kiertotalouden yhteydessä, vaikka käytönaikaisuus muodostaa olennaisen osan esimerkiksi rakennuksen elinkaaren tuottamista päästöistä. Päästöjä tuottaa eniten rakennusten kuluttama energia koko rakennuksen elinkaaressa, mutta rakennusten energiatehokkuutta on pystytty parantamaan. Olennainen näkökulma on myös kiertotalouden kannalta rakennusten käyttö. Jotta rakennuksiin sidotut materiaalit olisivat tehokkaassa käytössä, niin rakennusten käytön tutkiminen on oleellista, jotta käytön näkökulman huomioimisella voidaan ohjata suunnittelua.   Materiaaleista keskustellaan kiertotalouteen liittyvässä kirjallisuudessa, mutta tutkimus ei kuitenkaan keskity pelkästään niihin. Rakentamista voidaan ohjata esimerkiksi ympäristösertifikaateilla. Elinkaarilaskennalla voidaan huomioida rakentamiseen liittyviä tekijöitä, esimerkiksi ohjaamalla materiaalivalintoja. Oleellista kiertotalouden kannalta on rakennuksen suunnittelussa muuntojoustavuus sekä rakennuksen mukautuminen käyttäjien tarpeisiin ja niiden muutoksiin. Käytetyistä materiaaleista tehty energiatehokas rakennus on 
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hukkaa, ellei sille ole käyttöä. Tämän vuoksi on olennaista määrittää rakennuksille myös tulevaisuuden arvo, joka määritellään rakennuksen tulevan käytön mukaan – joko muina käyttötarkoituksina, uudelleenkäyttönä tai osien ja materiaalien uudelleenhyödyntämisenä.   Tutkimuksen näkökulma on tehty hankekehittäjän näkökulmasta, mutta tutkimuksessa on huomioitu myös käyttäjän sekä yhteiskunnan näkökulmia. Tutkimuksessa on ollut mukana hankkeen kehittäjä, rakennuttaja, omistajat ja yhteistyökumppanit. Haastatteluissa on haastateltu alaan vaikuttavia toimijoita. Tutkimuksessa on huomioitu myös hankekehitysprosessin näkökulma niin, miten kiertotalouden mahdollisuudet kussakin vaiheessa hanketta yleispiirteisesti voidaan huomioida. Tutkimuksen tuloksia voidaan huomioida vastaavissa toimitilojen hankekehitysprojekteissa, mikäli siihen on toteutusedellytyksiä.                                   
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2 Kiertotalous 
Osion alussa kerrotaan, miten kiertotalouden käsite on kehittynyt, millaisia eri määritelmiä kiertotaloudelle on, sekä kiertotalouteen liittyvistä rajoitteista.    
2.1 Kiertotalouden käsitteen kehittyminen 
Ensimmäistä kertaa kiertotalouden käsitteen on esittänyt Pearce ja Turner vuonna 1990 termodynamiikan yhteydessä, jossa he esittivät ympäristötaloustieteen kontekstissa, että kaikki materia on hyödynnettävissä panoksena jossakin muualla (Lieder & Rashid 2016, s. 43; Pearce & Turner 1990). Samaan aikaan on myös tutkittu materiaalikiertoa kehdosta-kehtoon-näkökulman (cradle-to-cradle) kautta, jossa ajatuksena on ollut siirtyä läpivirtausmallista suljettuun kiertoon (Lieder & Rashid 2016, s. 44).   Kehdosta-kehtoon -mallissa (C2C) pyritään nollapäästöihin ja ekotehokkuuteen suunnittelussa ja tuotantoprosessissa. Malli perustuu ekotehokkuuden käsitteeseen, jolla tarkoitetaan tuotteiden ja tuotantoprosessin pyrkimystä päästöttömyyteen. Materiaalikierron näkökulmasta kehdosta-kehtoon -mallia voidaan verrata biologiseen aineenvaihduntaan, jossa biologiset organismit hajoavat, ja toimivat hajotessaan raaka-aineena tai ainesosina jollekin uudelle elämälle, jolloin varsinaisesti jätettä ei synny. Näin ollen materiaalit ovat jatkuvassa kierrossa tuotantoprosessissa sellaisenaan, pienempinä osina tai raaka-aineina toiselle tuotteelle. Ekotehokkuuden tavoitteena on vähentää etenkin kertakäytettäviä materiaaleja sekä kierrättää materiaaleja biologisessa ja teknisessä aineenvaihdunnassa. Ajatus on saada enemmän vähemmällä tehostamalla resurssien käyttöä, vähentämällä tuotannon kemikaaleja, parantamalla aineiden kierrätystä sekä pidentämällä tuotteen käyttöikää. Materiaalikierroissa tähdätään materiaalivirtojen sulkeutumiseen, jolloin ekotehokkuus (eco-efficiency) muuttuu ekovaikuttavuudeksi (eco-effectiveness), jolloin kaikki raaka-aineet säilyvät kierrossa. (Braungart et al. 2007.)  Kehdosta-kehtoon -malli koostuu viisivaiheisesta prosessista. Braungartin et al. (2007) mukaan kun tuotteen prosessia voidaan hallita, niin tuotteeseen käytettäviä ainesosia pystytään hallita. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi löytää tuotteen haitallisille ja vaarallisille ainesosille korvaavia ainesosia. Toiseksi tietoutta prosessin ekologisuudesta sekä ympäristövaikutuksista tulisi syventää ja lisätä. Kolmanneksi tuotannossa käytettävien aineisosien myrkyllisyys, mutta myös hyödynnettävyys biologisessa sekä teknisessä aineenvaihdunnassa tulisi olla tunnistettavissa. Neljänneksi kolmannen kohdan tuotantoprosessissa tunnistetut ainesosat pyritään sopeuttamaan biologiseen ja tekniseen aineenvaihduntaan sopivaksi. Viidenneksi tuotteen prosessiin tulisi panostaa, jotta koko prosessi tukee tuotteen käytettävyyttä. (Braungart et al. 2007.)  Muita merkittäviä tutkimusaloja, jotka vaikuttivat kiertotalouden käsitteen kehittymiseen kehdosta-kehtoon -mallin lisäksi ovat olleet uudistuva suunnittelu, suoritetalous, biomimiikka sekä sininen talous. Uudistuva suunnittelu tarkoittaa systeemiä, jossa keskitytään tuotantoprosesseihin. Uudistuva suunnittelu perustuu ymmärrykseen vihreän, kestävän sekä uudistuvan suunnittelun suhteeseen luonnon prosessien kanssa. Uudistuvassa suunnittelussa rakennetun ympäristön kontekstissa tarvitaan vuorovaikutusta asiakkaiden (käyttäjien) ja suunnittelijoiden välillä. Vihreiden, kestävien ja uudistuvien suunnittelutyökalujen tutkiminen ja käyttöönotto ovat yksi uudistuvan suunnittelun 
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perusperiaatteista. (Cole 2012.) Suoritetalous perustuu siihen, että vaurastuminen on irrotettavissa resursseista niin, että tuotteen pitkäikäisyyttä edistetään palveluilla tai käyttöoikeuden myymisellä (Stahel 2010). Biomimiikassa ideana on imitoida luonnossa esiintyviä malleja tekniikan prosesseihin ja suunnitteluun (Benyus 2002). Sininen talous tarkoittaa kiertotalouden tapaisesti liiketoimintamallia, jossa ratkaistaan ympäristöongelmia tuottamalla puhtaampia ja tehokkaampia teknologioita, sekä kierrättämällä materiaaleja paikallisesti (Pauli 2011). Lopulta Ellen MacArthur Foundation (2013) yhdisti teoriat kiertotalouden käsitteeksi (Ghisellini et al. 2016).  
2.2 Kiertotalouden eri määritelmät 
Kiertotaloudesta puhutaan nykyään monessa eri yhteydessä. Yksinkertaistettuna kiertotaloudella tarkoitetaan materiaalien suljettua kiertoa, jossa tuote tai siihen sidotut materiaalit hyödynnetään aina uudelleen eri yhteyksissä säilyttäen tuotteen tai siihen sidottujen materiaalien arvo.  Kiertotalouden käsitteelle keskeinen raportti on Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition (Ellen MacArthur Foundation 2015), johon viitataan monesti kiertotaloudesta puhuttaessa. Raportin tavoitteena on tuoda ratkaisuja ja esimerkkejä kestävän talousjärjestelmän tueksi Euroopan Unionin tavoitteiden mukaan. Kiertotalous määritellään raportissa tuotantoprosessina, jossa tuotteella ei ole sen elinkaaren päätepistettä, vaan tuote hyödynnetään kulutuksen tai tarpeen jälkeen toisaalla eri tavoin biologisessa tai teknisessä kierrossa, jotka ovat esitetty kuvassa 1. Kiertotaloudessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, pyritään vähentämään myrkyllisten kemikaalien käyttöä sekä vähentämään jätteiden syntyä suunnittelulla, liikeideamalleilla sekä systeemiajattelulla. (Ellen MacArthur Foundation 2015, s. 7.)   Kiertotaloudessa on Ellen MacArthur Foundationin (2015) mukaan kolme keskeistä periaatetta:  

1) Tuotannon ja uudelleenkäytön prosessi tulisi olla uusiutuviin monipuolisiin energianlähteisiin perustuvaa, jotta prosessi ei olisi yksittäisestä resurssista riippuvaista. Resurssien monipuolisuus lisää joustavuutta.  2) Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit ovat jatkuvassa käytössä eri tavoin tai eri muodoissa. Kiertotaloudessa tuotteet erotellaan myös niiden materiaalien mukaan: bioperäiset raaka-aineet tai materiaalit kiertävät biologisen kierron mukaisesti, ja neitseelliset raaka-aineet tai materiaalit teknisen kierron mukaisesti. 3)  Suunnittelulla vähennetään jätteiden ja päästöjen syntymistä. Kiertotalouden periaate on, ettei jätettä ole, vaan tuotteita tai aineita voidaan hyödyntää aina uudelleen, jolloin jätettä ei synny. (Ellen MacArthur Foundation 2013, s. 5–7.)  
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 Kiertotalous on talousjärjestelmä, jossa siitä hyötyvät talous, yritykset ja kuluttajat. Talouden näkökulmasta säästöjä saadaan materiaalien nettomääristä. Kiertotalous myös lieventää hintojen sekä tarjonnan epävakautta, kun eri raaka-aineiden kustannukset laskevat materiaalikierron myötä. Kansantalouden näkökulmasta kiertotalous vaikuttaa myös edistävästi työllisyyteen. (Ellen MacArthur Foundation 2015, s. 9–11.)  Yritysten ja kuluttajien näkökulmasta kiertotaloudessa kuluttajasta tulee käyttäjä, jossa käyttäjälähtöinen liiketoiminta lisää tuottavuutta etenkin palvelusektorilla, mutta lisää myös innovaatioita sekä työllisyyttä. Käyttäjän huomioiva liiketoiminta parantaa käyttäjäystävällisyyttä. Tuotteiden monimutkaisuus vähenee, kun tuotteen elinkaarta voidaan hallita.  Kuluttajat tai käyttäjät hyötyvät tuotteiden pitkäkäyttöisyydestä, uusiokäytöstä, sekä toissijaisista eduista. Käyttäjällä on enemmän mahdollisuuksia, kun käyttäjä voi vaikuttaa valintoihinsa ja tarjottavat sopimukset ovat joustavia. (Ellen MacArthur Foundation 2015, s. 9–11.)  Kiertotalous vaikuttaa tehokkuuden parantumiseen, jonka myötä tuotannon volyymit ja niistä aiheutuvat ulkoisvaikutukset pienenevät. Kun materiaalien tuottavuus kasvaa, niin talous perustuu kestäviin hyötyihin ja muokkaa sitä joustavammaksi. Myös yritysten materiaalikustannukset sekä takuuriskit pienenevät. (Ellen MacArthur Foundation 2015, s. 9–11.) 

Kuva 1. Ellen MacArthur Foundationin (2015) mukainen kuva kiertotaloudesta. 
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 Kiertotaloudelle on myös muita määritelmiä, joita tässä mainitaan muutamia. Geissdoerfer et al. (2017) mukaan kiertotalous on uudistuva systeemi, jossa raaka-aineiden, jätteiden, päästöjen määrä ja energian hukka ovat minimoitu hidastamalla, sulkemalla ja kaventamalla materiaalien ja energian kiertoa. Materiaalien ja energian kierto vaatii pitkäaikaista suunnittelua, ylläpitoa, korjausta, uudelleenkäyttöä, -tuotantoa sekä kierrätystä. Su et al. (2013) mukaan kiertotalouden periaate on, että kaikki materiaali voi olla panoksena jollekin toiselle tuotteelle. Andersenin (2007) mukaan kiertotalouden tarkoitus on edistää resurssien käytön pienentämistä puhtailla teknologioilla. Ghisellini et al. (2016) mukaan kiertotalous ei kuitenkaan ole pelkästään vihreitä teknologioita, vaan kiertotalous tulisi olla upotettuna eri prosesseihin, ympäristöön sekä talouteen niin, että se parantaa elämän laatua ja talousmallia aikaisempaan läpivirtausmalliin verrattuna.   Kiertotaloudesta puhutaan usein rinnakkain kestävyyden kanssa. Tärkeää onkin erottaa kiertotalous kestävyydestä. Kiertotaloudessa korostuu enemmän taloudelliset tekijät. Se priorisoi taloudellisia ja ympäristöhyötyjä, jotka epäsuorasti vaikuttavat sosiaalisiin tekijöihin. Kestävyys huomioi muutkin näkökulmat kuin vain ympäristön, jonka vuoksi se onkin enemmän kattokäsite kiertotaloudelle. (Geissdoerfer et al. 2017.)   Kiertotalouteen liittyvä tutkimus jakautuu mikro-, meso- ja makrotasoon. Mikrotaso keskittyy yrityksiin ja kuluttajiin, mesotaso esimerkiksi alueellisiin systeemeihin, kuten ekoteollisuuspuistoihin ja makrotaso valtioihin, alueisiin ja kaupunkeihin (Ghisellini et al. 2016). Makrotasolla voidaan muuttaa sosiaalista ja taloudellista ympäristöä kiertotalouden mukaiseksi sekä mikrotasolla yhdenmukaistaa yritysten prosesseja kiertotalouden mukaisiksi (Merli et al. 2018). Makrotasolla esimerkiksi Kiinassa kiertotalous on hyvin valtiojohtoista, sillä nopea talouskasvu on johtanut laaja-alaisiin ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyviin ongelmiin sekä sosiaalisiin ongelmiin, joihin haetaan ratkaisua kiertotaloudesta (Ghisellini et al. 2016, s. 11–12). Kiinassa esimerkiksi on siirrytty tuotantoprosessin eri vaiheissa jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä laajempaan tehokkaaseen valvottuun suljettuun materiaalien kiertoon, kuin myös energiatehokkuudessa, ympäristönsuojelussa, maankäytössä tai vesiresurssien hallinnassa (Su et al. 2013). Toisin taas Euroopassa, Japanissa sekä Yhdysvalloissa kiertotalous on enemmänkin mikrotasolta lähtevää (Ghisellini et al. 2016, s. 11–12). Kiertotaloutta ohjaavat myös poliittinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Esimerkiksi Euroopan Unionilla on kiertotalousohjelma sekä Kiinalla kiertotalouteen liittyvä laki (Geissdoerfer et al. 2017).  Suomessa kiertotaloutta pyritään edistämään eri tasoilla. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on vienyt kiertotalouden ajatusta Suomessa voimakkaasti eteenpäin. Kiertotaloutta pyritään tuomaan niin valtion, kuntien, yritysten kuin kansalaisten tietoisuuteen. Sitran (2019a) määritelmän mukaan kiertotalous on talousmalli, jossa kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen omistamisen sijasta. Kulutuksessa jaetaan, vuokrataan ja kierrätetään tuotteita, ja materiaaleista tehdään lopuksi uusia tuotteita. Kiertotaloudella pyritään kestäviin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin, jotka synnyttävät lisäarvoa vähemmillä luonnonresursseilla synnyttäen myös mahdollista liiketoimintaa. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii niin kulttuurisia, verotuksellisia kuin tulonjaon kannalta muutoksia. (Sitra 2019a.)  Kiertotalouden mittaamiselle on valtiollisia mittareita. Italian talous- ja ympäristöministeriö on määrittänyt yleisen viitekehyksen kiertotalouden toteuttamiselle kansallisella tasolla. Kiertotaloutta voidaan mitata eri tavoin kansallisella, alueellisella tai kaupungin tasolla, kuin 
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myös tuotteen, palvelun tai materiaalin kiertotaloutta voidaan mitata esimerkiksi elinkaariarvioinnilla. Kiertotalouden toteutumista voidaan arvioida kolmesta eri näkökulmasta: 1) käytettyjen resurssien määränä ja niiden takaisinlaittamisena systeemiin, 2) käytettyjen resurssien ja systeemiin takaisinlaittamisen ympäristövaikutuksina sekä 3) käytettyjen materiaalien ja systeemiin takaisinlaittamisen taloudellisena arvona sekä niihin käytetyn ajan arvona. (Italian Ministry of Economic Development and Ministry of Environment 2017.)   Suomessa on kehitetty kiertotaloutta kuvaavaa barometriä, eli kiertotalouden kehitystä kuvaavaa indikaattorijoukkoa Gaia Consulting Oy:n toimesta (Luoma et al. 2015). Gaia Consultingin työ esittää viisi potentiaalista indikaattoria kansallisen mittaroinnin jatkokehitystyöhön:  
1) Resurssituottavuus kuvaa luonnonvaroista saatavaa arvoa. 2) Materiaalihäviö kuvaa materiaalikierroista syntyvää resurssihukkaa. 3) Indikaattori kuvaamaan kulutustottumusten muutosta nyt ja tulevaisuudessa, esimerkiksi yhteiskäytön tai jakamisen osalta. 4) Kierotalouden liiketoiminnan määrittely sekä mittaaminen.  5) Materiaalikiertojen kestävyys kuvaamaan materiaalikiertojen pituutta ja lisäämään ymmärrystä tavaroiden ja materiaalien elinkaarista. (Luoma et al. 2015.) 

 
2.3 Kiertotalouden rajoitteet 
Kiertotalouden käsitteellä tai sen mukaisesti toimimalla on omia rajoitteitansa. Ensinnäkin käsitteenä kiertotalous on melko uusi ja esiintyy monissa eri yhteyksissä, joten sille voi olla monia eri määrittelyitä.  Korhosen et al. (2018) mukaan tutkimuskirjallisuudessa kiertotalouden käsite ei ole aivan yksiselitteinen, sillä se esiintyy käsitteenä monesti pinnallisena ja järjestäytymättömänä. Kiertotalouden ongelmat liittyvät muun muassa siihen, että itse prosessi kuluttaa resursseja sekä tuottaa päästöjä kierron eri vaiheissa. Samoin ongelmat voivat siirtyä syklistä toiseen tuotteen elinkaaressa, ja ratkaisuilla voi olla kimmoisuusvaikutuksia. Teknologioiden markkinat saattavat toimia tehottomasti, jos ensimmäisenä markkinasijan saavuttanut ei välttämättä olekaan kestävin ratkaisu. Myös jätteellä on edelleen erittäin vahva merkitys ja käsitys kulttuurisessa sekä sosiaalisessa kontekstissa. (Korhonen et al. 2018.)   Kiertotaloudella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia päästöihin ja se saattaa kiihdyttää ilmastonmuutosta, ellei kiertotaloutta hyödynnetä käytännössä niin, että materiaalitehokkuus ja muut tekijät toimivat todella kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, myös laajemmassa mittakaavassa (Geissdoerfer et al. 2017). Oleellista on nostaa esille niin kutsuttu kimmoisuusvaikutus (rebound effect), joka tarkoittaa jonkin ympäristötehokkaan ratkaisun myötä jokin palvelun tulemista edullisemmaksi, jolloin palvelun kysyntä kasvaa, joka on suora kimmoisuusvaikutus. Palvelun edullisuus voi johtaa myös epäsuoraan kimmoisuusvaikutukseen, jossa muiden hyödykkeiden kulutus kasvaa, kun resursseja on käytössä muihin hyödykkeisiin. Ympäristötehokas ratkaisu saattaa lisätä päästöjä epäsuoran kimmoisuusvaikutuksen myötä. (Ottelin 2016; Hertwich 2005). Käytännön esimerkki voisi olla se, kun kuluttaja siirtyy yksityisautoilusta edullisempaan joukkoliikenteeseen, kuluttajalla voi olla enemmän rahaa käytettävissä esimerkiksi kaukomatkustamiseen, jolla on päästöjen kannalta merkittävämmät vaikutukset.   



 

10  

3 Kiertotalous ja hankekehitys 
Osiossa kerrotaan, miten kiertotalous ja hankekehityksen käsitteet nivoutuvat yhteen. Osiossa kerrotaan kiinteistö- ja hankekehitysprosessista, kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä, sekä kiertotalouden eri näkökulmista ja kiertotalouden huomioimisesta hankekehityksessä. Kuvassa 2 on esitetty karkealla tasolla kiertotalouden tutkimuskirjallisuus sekä kiertotalouden mahdollisuudet hankekehitysprosessissa.  

 
Kuva 2. Tutkimuskirjallisuuden esittäminen karkeasti hankekehitysprosessin vaiheissa. 
 
3.1 Kiinteistö- ja hankekehitysprosessi 
Kiinteistökehityksen tarkoituksena on lisätä kiinteistön tai alueen arvoa. Kiinteistökehitys on projekti, jonka kohteena on raakamaa, tontti tai olemassa oleva rakennus. Kiinteistökehityksessä hyödynnetään kiinteistön käytön, omistuksen sekä vuokrauksen markkinoita, joihin kiinteistökehityksen liiketoiminta syntyy. Kiinteistökehityksen potentiaalia arvioidaan markkina-analyysillä, jossa arvioidaan niin makrotason osamarkkinakysyntää kuin mikrotasolla arvioitavia rakennuspaikan mahdollisuuksia nykytilan ja ennusteiden avulla. (Kiiras & Junnonen 2012, s. 7–8.) Kiinteistökehityksen yhteydessä käytetään hankekehityksen käsitettä silloin, kun hankkeen kehittämisen käynnistäjä on asiakas, tontti tai idea, jossa kehittäjä rakentaa erillisistä tiedoista uudenlaista kokonaisuutta. Asiakkaana voi olla käyttäjä, sijoittaja, tai muu tilan tarvitsija. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 69.) Tässä yhteydessä kiinteistökehityksestä puhuttaessa tarkoitetaan näin ollen myös hankekehitystä.   Kiinteistökehitysprosessi voi sisältää monia eri vaiheita ja vaiheet voivat toistua myös uudelleen projektista riippuen. Kiinteistökehitysprosessin vaiheista ovat ulkomaisessa kirjallisuudessa tunnettuja Cadman ja Toppingin (1995) ja Ratcliffe et al. (2009) määritelmät 
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sekä suomalaisessa kirjallisuudessa Kiiraan ja Junnosen (2012) sekä Kiiraan ja Tammilehdon (2016) esittämät prosessit.   Cadmanin ja Toppingin (1995) mukaan kiinteistökehitysprosessissa on kahdeksan vaihetta:  
1) alullepano,  2) arviointi,  3) hankinta,  4) suunnittelu ja kustannusarviointi,  5) luvat,  6) sitoumus ja sopimukset,  7) toteutus sekä  8) luovutus tai hallinta.  

 Vaiheet voivat olla osittain päällekkäisiä ja toistuvia. Esitetyt vaiheet ovat tyypillisiä spekulatiiviselle kehitykselle, jossa valmis tuote myydään loppukäyttäjälle. Jos tuote myydään etukäteen loppukäyttäjälle, tällöin luovutus ja hallinta (kohta 8) tulevat alullepanon (kohta 1) jälkeen. (Cadman & Topping 1995, s. 2–9.)  Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään sopivan tontin tai maa-alueen etsintään. Kun sopiva kohde on löydetty, toisessa vaiheessa arvioidaan idean kehityspotentiaalia ja kannattavuutta markkina-analyysin ja taloudellisen arvioinnin avulla. Jos kohde vaikuttaa hyvältä arvioinnin jälkeen, siirrytään itse hankintaan. Tässä vaiheessa selvitetään juridiset asiat, kuten maanomistukseen liittyvät asiat, sekä maaperätutkimukset ja hankkeen rahoitus. Hankinnan jälkeen suunnittelua ja kustannusarviointia tehdään rinnakkain. Lupavaiheessa haetaan suunnittelu- tai rakennuslupia paikallisilta suunnittelu- tai rakennusviranomaisilta. Sitoumusvaiheessa kaikkien resurssien ja lupien tulee olla valmiina ennen sopimuksia maanhankinnasta, rahoituksesta tai rakennuttamisesta. Sopimuksissa kehittäjä pyrkii mahdollisimman suuriin hyötyihin. Toteutusvaiheessa on tärkeää, että hanke pysyy budjetissa ja aikataulussa, jonka vuoksi projekteilla on aina projektipäälliköt. Lopuksi luovutuksessa tai hallinnassa tuote luovutetaan loppukäyttäjälle, ja loppukäyttäjä voi olla vakuutettu kehitysprosessin yllätysten varalta. Jos tuote myydään lopuksi sijoittajalle, kehittäjän tulee olla tietoinen sijoittajan vaatimuksista prosessin aikana. (Cadman & Topping 1995, s. 2–9.)   Ratcliffe et al. (2009, s. 331) mukaan kiinteistökehitysprosessissa on viisi vaihetta:  
1) konsepti ja alustava harkinta, 2) sijainnin arviointi ja soveltuvuustutkimus, 3) yksityiskohtaisempi suunnittelu ja arviointi, 4) sopimukset ja rakennuttaminen sekä 5) markkinointi, hallinta ja luovutus. 

 Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tutkia markkinaa ja kiinteistökehityksen jokaista prosessin vaihetta. Markkina-analyysissa tutkitaan osamarkkinan kysyntää ja tarjontaa. Ensimmäisen vaiheen arviointiin liittyy myös alustavan kohteen fyysinen, hallinnollinen ja lainsäädäntöön liittyvien asioiden arviointi. (Ratcliffe et al. 2009, s. 331–333.)  
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Toisessa vaiheessa hanketta arvioidaan sen toteutettavuuden näkökulmasta markkina-analyysilla ja kohteen ominaisuuksien analyysilla, sekä arvioidaan hankkeen kustannuksia ja niiden jakautumista eri osapuolille. Sen lisäksi hankkeen suunnitteluviranomaisia tai muita viranomaisia konsultoidaan. Tässä vaiheessa pyritään tunnistamaan hankkeen muut potentiaaliset yhteistyökumppanit, sekä hankkeen rahoituskuvioita kartoitetaan ja tehdään laskelmia, joilla voidaan todentaa hankkeen kannattavuus potentiaalisille rahoittajille. (Ratcliffe et al. 2009, s. 333–335.)  Kolmannessa vaiheessa, eli suunnittelussa ja arvioinnissa syvennytään hankkeen toteutumiseen hanketiimin ja toteuttajien kesken, johon sopimuskumppanit olisi hyvä ottaa mukaan. Tässä vaiheessa on tärkeää vastuiden jakaminen, joita ovat suunnittelu, budjetointi, verotus, kaavoitus, markkinointi, kohteen luovutus sekä muut tekniset ja hallintaan liittyvät toimenpiteet. Tässä vaiheessa huomioidaan mahdollisten ympäristösertifikaattien, kuten BREEAM:n tavoitteleminen ja sen tavoitteet sertifikaatin tasoiselle rakentamiselle. Suunnittelussa lähdetään liikkeelle luonnoksesta ja alustavasta budjetoinnista, jota kehitetään ja tehdään yksityiskohtaisemmaksi neuvottelujen edetessä. (Ratcliffe et al. 2009, s. 335–337.)  Neljännessä varsinaisessa toteutusvaiheessa valitaan toteuttajakumppani ja järjestetään tapaamisia sopimuksia varten. Samalla projektille perustetaan hallinnointirakenne, jossa kommunikointi ja kommunikointitavat ovat määritelty selkeästi hallinnoinnin, kirjanpidon, hankintojen, suostumusten ja tapaamisten osalta. Projektin edetessä arviointisysteemillä seurataan toteuttamiskelpoisuutta rakentamisvaiheessa. Projektin valmistuessa on tärkeää tehdä tarvittavia tarkistuksia ennen käyttöönottoa. Neljännessä vaiheessa valvotaan sopimussuhteita, jotta ongelmatilanteita voidaan ennakoida ja ratkaista. (Ratcliffe et al. 2009, s. 337–339.)  Viimeisessä vaiheessa valmista projektia markkinoidaan asiakkaalle. Samalla päätetään vuokrasopimuksen tai myyntisopimuksen muoto investoinnin optimituoton takaamiseksi. Samalla päätetään, miten valmis tuote luovutetaan asiakkaalle. Käytännössä tässä vaiheessa tehdään kiinteistön hallinnan ja ylläpidon ohjelma. Samalla kiinteistön luovutusta varten asiakkaalle rekrytoidaan ja koulutetaan tarvittavat henkilöstöresurssit. Rakennuksen turvallisuutta ja ylläpitovaiheen toimintaa seurataan. (Ratcliffe et al. 2009, s. 339–342.)  Suomenkielisessä kirjallisuudessa kiinteistökehitysprosessit ovat hyvin vastaavanlaisia kuin edellä esitetyt prosessit. Kiinteistökehitysprosessiin kuuluu Kiiraan ja Junnosen (2012) mukaan viisi vaihetta:  
1) kehityskohteiden haku,  2) kohteen nykytila-analyysi,  3) liikeidean etsiminen, nykykäytön tehostaminen tai käyttötarkoituksen muutos, 4) markkinointi sekä  5) kohteen rakennuttaminen (Kiiras & Junnonen 2012, s. 8).  

 Hanketta johdetaan ja hallinnoidaan johtamistehtävillä, joita ovat tarveselvitys, hankkeen valmistelu, suunnittelun valmistelu, suunnittelun käynnistäminen, suunnittelunohjaus, rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja käyttöönotto sekä takuuajan tehtävät. Suunnittelutehtäviin kuuluvat hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät, hankintoja palveleva suunnittelu sekä toteutussuunnittelu. 
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Tavoitejohtamisessa tilaajan ja käyttäjien tarpeita ja odotuksia selvitetään tarveselvityksellä, jonka perusteella tehdään tavoitekuvaus eli hankeohjelma. Tämän jälkeen suunnitelmia arvostellaan suhteessa tavoitteisiin suunnittelun ohjauksessa ja lopuksi valmista kohdetta arvioidaan käyttöönoton jälkeisellä arvioinnilla (post occupancy evaluation). (Kiiras & Junnonen 2012, s. 5.) Rakennuksen käyttöönoton jälkeisellä arvioinnilla parannetaan olemassa olevaa rakennusta ja tiloja, sekä voidaan ohjata tilasuunnittelua tai sisustusratkaisuja käyttäjätutkimuksen ja asiantuntija-arvion avulla (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 120–121).    Kiinteistökehityksen prosessi etenee seuraavasti Kiiraan ja Tammilehdon (2016) mukaan:  
1) potentiaalisten kehityskohteiden haku,  2) kohteen nykytila-analyysi,  3) uuden liikeidean etsiminen kiinteistölle (liikeidean kehittäminen ja kannattavuusanalyysi),  4) kohteen markkinointi,  5) kohteen rakennuttaminen sekä  6) kohteen käyttöönotto.  

 Kehityskohteiden haussa tarkoituksena on löytää potentiaalisia kehityskohteita vuokra-, tuotto-, arvo-, ja kuntokäsitteiden avulla. Kehityspotentiaalia tutkitaan nykytila- ja markkina-analyysein ja tulevaisuuden kehitystä arvioidaan. Hankkeesta tehdään ensimmäisessä vaiheessa alustava hankelaskelma, jossa on laskettu tuotot, arvo ja kustannukset. Toisessa vaiheessa arvioidaan kohteen nykytilaa, jota määrittävät fyysiset ominaisuudet ympäristöominaisuudet, nykykäyttö ja talous. Kolmannessa vaiheessa tavoitteena on kehittää alustavaa ideaa eri menetelmin, joita ovat asiantuntijahaastattelut (Delfi-menetelmä), vaihtoehtojen todennäköisyyksien vertailu toisiinsa (Conjoint- ja ristivaikutusanalyysit) tai kohteen tutkiminen eri näkökulmien kautta (PESTE-analyysi). Kohteen markkinointiin kuuluu kiinteistön käyttötarkoitus, hinta, paikan saavutettavuus sekä markkinointiviestintä ilmoittelulla, mainostuksella ja myynnillä. Lähtökohtana on kuitenkin mielikuvien luominen sekä kohteen imago, jotka vaikuttavat ihmisten mielikuviin ja ostopäätöksiin. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 57–84.)  Rakennuttamisvaiheeseen siirrytään kehittämisvaiheesta, jos markkinoinnissa onnistutaan. Rakennuttamiseen kuuluu eri vaiheita. Tarveselvityksen tarkoitus on perustella tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvata hankkeen laajuus ja tilaryhmät, tutkia tilojen hankintamahdollisuuksien vaihtoehdot sekä niiden edullisuus. Tarveselvityksen jälkeen voidaan tehdä hankepäätös ja käynnistää varsinainen hanke. Hankkeen valmistelussa on tukena hankeohjelma, jossa määritellään suunnittelulle asetetut tavoitteet. Hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen tarpeet, mahdollisuudet sekä hankkeen lopullisen ratkaisumallin määrittely. Hankeohjelmassa määritellään tila-, järjestelmä- ja pintarakenteiden vaatimuksia, sekä rakennuspaikan toimia ja rakennuksen ylläpitokustannukset. Hankeohjelmaa seuraa investointipäätös. Kun investointipäätös on tehty, voidaan siirtyä suunnittelun valmisteluun ja ohjaukseen, jossa tehtäväryhmiä ovat ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu sekä toteutussuunnittelu. Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteisiin nähden, jonka jälkeen yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelmia kehitetään toteutuskelpoisemmiksi rakennuksen kiinteän perusosan ja muuntuvien tila-alueiden osalta. Rakennuslupatehtävät varmistetaan sekä tarjouspyyntöjä suunnitellaan ennen toteutussuunnittelua. Toteutussuunnittelu keskittyy rakentamisen 
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edellytyksiin ja tuotemäärittelyihin. Kun rakennus tai tuote on valmis, se luovutetaan käyttöönotossa ja loppukäyttäjää valmistetaan käyttövaiheeseen varmistamalla järjestelmien toiminta ja antamalla käyttöopastus. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 87–91.)  
3.1.1 Kiinteistökehityksen taloudellinen arviointi 
Kiinteistökehitys on liiketoimintaa, ja siihen liittyy kiinteästi taloudellinen arviointi ja ohjaaminen. Cadmanin ja Toppingin (1995) mukaan kiinteistökehityksen taloudellisessa arvioinnissa huomioidaan seuraavia tekijöitä:  

1) maan hinta, 2) rakentamiskustannukset, 3) vuokrat/hinnat, 4) korot, 5) investoinnin tuottovaatimus sekä 6) aika.  
 Tärkeimpiä kehittäjän kannalta ovat vuokrataso sekä tuottovaatimus. Vuokratuottojen analysointi perustuu nykyiseen sekä tulevaisuuden markkinatilanteeseen. Tuottovaatimusta käytetään tulevaisuuden vuokratuoton diskonttauksessa, jotta saadaan hankkeen pääoma-arvo. Tuottovaatimus määritellään vertailukelpoisen kohteen analyysin perusteella. (Cadman & Topping 1995, s. 84–88.)  Useimmiten isoilla toimijoilla on useita kiinteistökehityksen rahoituksen lähteitä. Kiinteistökehitys on kuitenkin kilpailtua, joten projektinhallinnalla on iso merkitys rahoituksen saamisessa. Kiinteistökehityksen rahoittajina ovat eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöt, pankit, rahastot ja joukkovelkakirjat, sisäinen rahoitus, rakennusalan tarjoama rahoitus, kiinteistöyritykset sekä julkinen sektori.  Rahoittajien lisäksi rahoitukselle on olemassa erilaisia tyyppejä: esimerkkinä kehitysrahoitus, laina, myynti ja takaisinvuokraus sekä etukäteismyynti. (Ratcliffe et al. 2009, s. 430–442.)  Hankkeen kannattavuutta arvioidaan investointilaskelmassa, jossa huomioidaan rakennuskustannukset, ylläpitomenot, vuokratuotot sekä jäännösarvona myyntihinta (Kiiras & Junnonen 2012, s. 7–8). Taloudellisuutta ohjataan tilaajan päätöksin, mikä tarkoittaa, ettei budjetti saa ylittää tilaajan resursseja tai suunnittelunmukaista arviota (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 96). Hankkeen taloudellisuutta ohjataan seuraavasti: 

1) Tarveselvityksellä ohjataan tilamitoitusta. 2) Hankeohjelmalla ohjataan tavoitehintamenettelyä ja investointilaskelmia. 3) Suunnittelu sisältää rakennusosa-arvion, suunnitelmien ohjauksen ja kehittämisen. 4) Rakentamisen valmistelu sisältää määräluettelot, yksityiskohtaisen kustannusarvion, hankintasuunnitelman ja -vertailun. 5) Rakentaminen pitää sisällään hankintatoimen, seurannan ja korjaustoimenpiteet. (Haahtela & Kiiras 2012.) 
 
3.2 Kiertotalous rakennetussa ympäristössä 
Rakennettu ympäristö tuottaa niin jätteitä kuin päästöjäkin merkittävissä määrin. Jo pelkästään rakentamisen yhteydessä syntyvän jätteen osuus on merkittävä, sillä jopa 18 
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prosenttia Suomessa tuotettavasta jätteestä on rakennusteollisuuden tuottamaa. Jätteestä noin kolme neljäsosaa on maansiirtojätettä, ja loput mineraali-, puu-, metalli-, kumi- ja muovijätettä. Rakentamisessa on kannustimia jätteen kierrätykseen, mutta tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen ja tilojen jakaminen ovat avainasemassa raaka-aineiden kysyntään rakentamisvaiheessa. Samoin myös suunnitteluvaiheessa purkuvaiheen suunnittelu edistää materiaalien hyödynnettävyyttä. (Sitra 2014, s. 57–60.) Rakennusten energiankulutus muodostaa merkittävän osuuden myös Suomessa kulutettavasta energiasta, joka on peräti 40 prosenttia, mikä aiheuttaa 30 prosenttia Suomen päästöistä (Rakennusteollisuus 2010).   Rakennetussa ympäristössä kiertotalouden tutkimus keskittyy Pomponin ja Moncasterin (2017) mukaan joko mikro- tai makrotason tutkimukseen, kuten teollisuustuotteisiin (mikrotaso) tai ekopuistoihin (makrotaso), mutta jättää vähemmälle huomiolle mesotason, kuten yksittäiset rakennukset. Rakennetulla ympäristöllä on kuitenkin erittäin tärkeä merkitys kiertotaloudessa, sillä rakennetulla ympäristöllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mesotasolla rakennukset ovat suunniteltu, rakennettu, hallinnoitu, johdettu, ylläpidetty ja purettu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Mesotasolla tärkeimpiä tutkimusaihepiirejä ovat käytön jälkeinen arviointi, elinkaariarviointi sekä rakennuksen käyttöön liittyvä tutkimus, jossa tutkitaan miten ihmiset todella käyttävät ja hyödyntävät rakennusta (Pomponi & Moncaster 2017). Tähän liittyy rakennuskannan käytön optimointi, joka Sitran (2014) mukaan on merkittävä osa-alue kiertotalouden hyödyntämisessä, jotta tilat eivät olisi tyhjillään käyttämättöminä.   Kiertotalous ei ole pelkästään ratkaisuja fyysisessä ympäristössä, vaan kiertotalouteen liittyy myös hallinnon, talouden, ympäristön, käyttäytymisen, sosiaalisuuden sekä teknologian ulottuvuudet.  Hallinnon ulottuvuudessa voidaan vaikuttaa esimerkiksi politiikalla verotukseen. Talouden ulottuvuudessa on ollut keskustelua esimerkiksi talotekniiksta, jossa esimerkiksi valaistus ei ole osa rakennuksen omistusta vaan se toimii ostettuna palveluna. Ympäristöön liittyvää keskustelua on ollut materiaalien korvaavuudesta kestävämpiin materiaaleihin ja niiden vaikutuksista kokonaispäästöihin. Käyttäytymisen ulottuvuuden keskustelussa taas on noussut esille esimerkiksi ihmisten käyttäytymisen vaikutus kierrätystuotteiden käytössä, sekä miten helposti ratkaisuja otetaan käyttöön, kuten kierrätettäviä kalusteita. Sosiaalisella ulottuvuudella viitataan vastaavasti siihen, millainen merkitys esimerkiksi koulutuksella on kiertotalouden mahdollistamiseksi. Myös jakamistalous perustuu sosiaaliseen ulottuvuuteen, sillä joukkokäytöllä on sosiaalinen pohja. Teknologian ulottuvuudella viitataan kiertotaloutta mahdollistaviin teknologioihin, kuten esimerkiksi jakamistalouden mahdollistaviin alustoihin, joissa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. (Pomponi & Moncaster 2017.)   Eri näkökulmat ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen kiertotalouden toteutumisessa, esimerkiksi koko hanke- tai kiinteistökehitysprosessin eri vaiheiden toimijoiden tulee toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi Iso-Britanniassa rakennusmateriaalien valmistajat ovat Adams et al. (2017) mukaan tietoisimpia kiertotaloudesta, sillä materiaalien kestävyyteen on jo panostettu. Toisin taas suunnittelijat ja muut toimijat ovat olleet vähiten tietoisia kiertotaloudesta, jolloin kiertotalouden periaatteet ovat jääneet hyödyntämättä koko prosessissa.   
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CE100-innovaatio-ohjelman mukaan, jonka tarkoituksena on kiertotalouden verkoston avulla tuoda esille kiertotaloutta, voivat rakennettuun ympäristöön liittyvät organisaatiot ja hallinnot voivat tuoda kiertotaloutta toimintaansa kuuden eri viitekehyksen kautta:  
1) Uudistaminen (regenerate): energiankulutuksessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja, maan säästäminen ja hyödyntäminen, resurssien uudelleenhyödyntäminen sekä uusiutuvat tuotantoprosessit (esim. biokaasun tuottaminen).  2) Jakaminen (share): jakamistalous asumisen, infrastruktuurin ja välineiden yhteydessä, yhteisöasuminen, yhteiskäyttötoimistot ja jaettu vedenkäyttö. 3) Optimointi (optimise): teollinen prosessi, älykäs kaupunkisuunnittelu, energiatehokkuus, vedenkäytön tehokkuus, materiaalitehokkuus sekä kuljetusten vähentäminen. 4) Kierto (loop): rakennusten ja materiaalien koko elinkaaren huomioiminen, rakennusten muokattavuus sekä käytettyjen materiaalien uudelleentuotanto. 5) Virtualisointi (virtualise): etätyöskentely, tuotteiden ja prosessien virtualisointi sekä älykkäät välineet (esim. älykodit).  6) Vaihtaminen (exchange): kehittyneemmät materiaali- ja teknologiaratkaisut (esim. 3D-printtaus) sekä uudet tuotteet ja palvelut. (CE100 2016, s. 6–9.) 

 Suomessa kiinteistö- ja rakennusala pyrkii kiertotalouteen, ja alan asiantuntijoiden mukaan alalla on velvollisuus siirtyä energiaa ja resursseja säästävään toimintaan (GBC Finland 2018a). Rakentamisessa suuri haaste on se, että rakennus- ja purkumateriaalijätteistä vain osa kierrätetään, mikä johtuu siitä, ettei rakennuksia ole suunniteltu materiaalien kiertoa varten (Ellen MacArthur Foundation 2015, s. 16.) Rakennetussa ympäristössä kiertotaloutta voidaan hyödyntää suunnittelun eri tasoilla, rakennusmateriaalien ja -tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, rakentamisessa sekä rakennetun ympäristön käytössä. (GBC Finland 2018a.)  Rakennetun ympäristön elinkaaren vaiheissa kiertotaloutta voidaan huomioida eri keinoin. Suunnittelun eri tasoilla tulisi hyödyntää elinkaarimallinnusta, pyrkiä tilojen muunneltavuuteen sekä tehdä hankinnat ja suunnittelu kiertotalouskriteereiden mukaisesti. Rakennusmateriaalit pitäisi suunnitella, tuottaa sekä hyödyntää tuotteen elinkaaren lopussa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti (GBC Finland 2018a). Esimerkiksi cradle-to-cradle-suunnittelu tukee materiaalikierron sekä kiertotalouden ajatusta, sillä tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen tai sen materiaalien uudelleenkäyttö. C2C-suunnittelussa pyritään tuotteen tai tuotannon ekotehokkuuteen tuotteen kierron avulla. (Braungart et al. 2007.) Rakentamisvaiheessa pyritään rakentamisen toimitusketjussa vähentämään hukkaa lean-periaatteen mukaisesti. Rakennusmateriaaleilla tulisi olla ympäristöselosteet ja rakennustuotteilla tai rakennuksilla materiaalipassit. Rakennetun ympäristön käytössä tulee huomioida jakamistalouden mahdollisuudet, löytää vajaakäyttöisille tiloille uusia käyttötarkoituksia ja sopeuttaa käyttäjiä monikäyttöisiin tiloihin. Rakennusten tulisi myös toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää energian kiertoa. (GBC Finland 2018a.) Uudelleenkäytössä rakennusten elinkaaren päässä rakennus voidaan purkaa ja materiaalit kierrättää, tai korjata rakennusta valikoidusti ja ottaa rakennus uudelleen käyttöön, joka saattaa monesti olla ympäristövaikutuksiltaan parempi vaihtoehto kuin purkaminen ja uudelleenrakentaminen (Assefa & Ambler 2017).  
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3.3 Kiertotalous hankekehityksessä 
3.3.1 Toimitilojen kestävä hankekehitys 
Ympäristöasiat korostuvat nykyään enemmän kiinteistökehityksessä kuin aikaisemmin. Niin sijoittajat kuin vuokralaiset vaativat kiinteistöltä ympäristön huomioimista (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 112). Kestävyys ja ympäristöasiat ovat tulleet aluksi julkisen sektorin painostamana. Kun yksityinen sektori on huomannut kestävien rakennusten hyödyt, kiinteistöjen käyttäjäomistajat ovat ottaneet asian myös omakseen, sillä ne ovat saaneet ratkaisuista pitkäaikaisina käyttäjinä ja omistajina hyötyjä. Investoinnit ovat vaatineet pidemmän takaisinmaksuajan, mutta käyttäjäomistajat ovat hyötyneet investoinneista. Myös kaupallisten kiinteistöjen spekulatiiviset kehittäjät ovat myöhemmin huomanneet kestävien rakennusten tuottavan hyvin ja arvostavat kestävyyttä riippumatta sen tuomista mahdollisista kustannuksista. (Ratcliffe et al. 2009, s. 301–302.)  Toimitilojen hankekehityksessä keskeisenä elementtinä ovat tuotto-odotukset, joihin vaikuttavat kohteen sijainti, ominaisuudet, varustetaso ja sen vaikutus imagoon, sekä ulkoinen tai toiminnallinen imago. Toimitilojen kiinteistökehityksessä tuotto-ominaisuuksiin vaikuttaa keskeisimmin sijainti ja sen saavutettavuuden ominaisuudet, sekä toimistotiloissa etenkin työntekijöiden saavutettavuus, paikoitus, tilatehokkuus, varustetaso ja yrityspalvelut. Liiketilojen osalta korostuvat jalankulku- ja ajoneuvovirrat, paikoitus ja logistiikka. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 110–111.) Toimistojen erottumisessa vaikuttavat laatuominaisuudet, varustelut, tilapalvelut sekä ympäristöluokitus. Toimitilapalveluilla taataan käyttäjän tarkoituksenmukaiset työolosuhteet. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 115–121.)  Ratcliffe et al. (2009) mukaan kestävyys vaikuttaa kiinteistökehitykseen monella tapaa. Jokaisessa kiinteistökehityksen prosessin vaiheessa tulisi miettiä, miten kestävyyttä voidaan huomioida sekä toteuttaa. Kuvassa 3 on esitetty ympäristöön liittyviä huomioita hankekehityksen aikana. Kestävyyteen liittyvät muutkin kuin ympäristöön liittyvät näkökannat, mutta tässä vaiheessa on huomioitu maininnat ympäristön kestävyyteen liittyen. Ratcliffe et al. (2009) mukaan kestäviä ratkaisuja voidaan huomioida seuraavasti:  

- Tontin hankinnassa on hyvä huomioida maapaikan sijainnin suhde muihin projekteihin. Sijainnin kannalta myös on mietittävä ihmisten kulkua alueelle. Hankkeen kannalta huomioidaan viheralueiden menetys, alueen saastuminen sekä kiinteistökehityksen myötä tulleet hyödyt ja haitat. - Suunnittelussa huomioidaan kestävien rakennusten (green buildings) suunnittelu, luonnonresurssien ja materiaalien tehokas käyttö, ekologisuuden korostaminen, vaikutukset ympäristön puhtauteen sekä rakentamisen ja käytön energian kulutus.  - Rakennuttamisessa on oleellista huomioida syntyvän jätteen määrä sekä rakentamisen vaikutukset hulevesivesireitteihin. - Käytössä tulee huomioida käyttäjän toiveet, vihreyden tuominen vuokraamiseen vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön sekä talotekniikka ympäristön kannalta. - Investoinnin näkökulmasta on kannattavaa huomioida rakennuksen vanhentumisen riski, ympäristöasioiden sisällyttäminen osana korkean arvon kiinteistöä sekä kestävien ratkaisujen arvottaminen. - Uudelleenkehityksen ja korjaamisen näkökulmasta on olennaista aluksi harkita, voidaanko korjaamisella säästää resursseja uudelleenkehityksen sijaan. Samoin 
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kartoitetaan materiaalien uusiokäyttöä tai kierrättämistä sekä mahdollista tontin maaperän puhdistusta. (Ratcliffe et al. 2009, s. 299–301.) 
 

 
Kuva 3. Kiinteistökehityksessä huomioitavia kestävyyteen liittyviä asioita (Ratcliffe et al. 2009, s. 326). 
  GBC on määritellyt erilaisia kiertotalouskriteerejä rakennetussa ympäristössä (GBC Finland 2018a), jotka vaikuttavat myös hankekehitykseen. GBC:n (2018a) mukaan kiertotalouskriteerit tukevat rakennetun ympäristön hankkeiden kestävää toteutumista ja hallintaa. Ensisijaisesti tärkeää hankkeen suunnittelussa on mitoitus – kun rakennus on 
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mitoitettu oikein ja sopivasti, materiaalia ei jää yli. Hankkeen kiertotalouden toteutumista voidaan arvioida neljän eri kysymyksen avulla: 
- Kuinka paljon jo olemassa olevia rakenteita ja materiaaleja voidaan uusiokäyttää ja hyödyntää? - Kuinka suuri osa rakennukseen muuten tarvittavista materiaaleista ja tuotteista on uusiokäytettyjä tai valmistettu kierrätysmateriaaleista? - Kuinka suuri osa rakennuksesta on kierrätettävissä tai uusiokäytettävissä käyttöikänsä päätyttyä? - Kuinka suuri osa peruskorjauksista (vesi, viemäri, sähkö) on tehtävissä ilman rakenteiden purkua? (GBC Finland 2018a.) 

 GBC Finland (2018a) on määritellyt eri hankevaiheille kiertotalouskriteerejä kuvan 4 mukaisesti:   
- Kaavoituksessa on tärkeää ottaa huomioon kiertotalouden näkökulma, jossa luodaan edellytykset sen toteutumiselle. Aluesuunnittelussa tulee huomioida kiertotalousalueiden määrittäminen (maamassat ja materiaalit), alueellinen lämpöenergian kierrätys ja varastointi, uusiutuva energia, alueen resurssien kierto ja hyödyntäminen, elinkaariarviointi sekä paikalliset ruoantuotanto- tai viherkattoratkaisut.  - Tontinluovutuksessa voidaan vaatia kiertotaloussuunnitelmaa, elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa tai tontin maaperän ja kasvillisuuden säilyttämistä hiilinieluina.  - Tilaamisessa ja kilpailutuksessa korostuvat tuotteiden materiaalipassit jatkossa uusiokäyttöä varten, kierrätysmateriaalien käyttö sekä vaatimukset suunnittelulle ja rakentamiselle.  - Infrassa, suunnittelussa ja rakentamisessa kiertotaloutta voidaan toteuttaa myös uusiomateriaalien käytöllä sekä massatasapainolla.  - Suunnittelussa tärkeää on sisällyttää kiertotalouden periaatteet osaksi normaalia suunnitteluprosessia. Tärkeintä suunnittelussa kiertotalouden näkökulmasta on säilyttää ja uusiokäyttää olemassa olevia rakennuksia, uudisrakentamisessa käyttää kierrätysmateriaaleja ja rakennustuotteita sekä huomioida rakennuksen korjattavuus, monikäyttöisyys ja joustavuus.  - Rakentamisvaiheessa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kootaan tuotteiden materiaalipassit, hyödynnetään uusiokäytettäviä materiaaleja sekä kierrätetään rakennusjätteet. Rakentamisessa ei saisi syntyä ollenkaan jätettä, vaan kaikki hukkamateriaali hyödynnetään uudelleenkäytössä, kierrätyksessä tai energiahyötykäytössä. Rakentamisvaiheessa vähäpäästöisyyttä voidaan tukea päästöttömillä työmailla, joita on kokeiltu esimerkiksi Oslossa (Helsingin kaupunki 2018a). - Rakennuksen käyttövaiheessa käyttöä voidaan tehostaa avaamalla tiloja normaalin käyttöajan ulkopuolella muille käyttäjille, sekä pyrkiä optimoimaan korjaustoimenpiteitä.  - Lopuksi purkuvaiheessa aluksi tehdään purkukatselmus, jossa selvitetään materiaalien ja rakennusosien hyötykäyttö. Purkumateriaali lajitellaan ja uusiokäytetään mahdollisuuksien mukaan uudessa rakennuksessa tai tontin läheisyydessä. (GBC Finland 2018a.)  
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Kuva 4. Eri hankevaiheiden kiertotalouskriteerejä (GBC Finland 2018a). 
 Toimitilojen kestävään rakentamiseen liittyy myös se, että etenkin pääkaupunkiseudun markkinoilla on paljon tyhjää toimistotilaa, mutta samalla rakennetaan uutta tilaa hyville sijainneille. Toimistojen osalta markkinat ovat kahtiajakautuneet niin, että hyvällä sijainnilla olevat modernit tilat ovat käyttöasteiltaan ja tuotoiltaan parempia kuin huonosti saavutettavat vanhat tilat. KTI:n (2019) tietojen mukaan toimistotilojen käyttöaste on pudonnut noin kymmenen prosenttiyksikköä kymmenessä vuodessa, ja suurien sijoittajien portfolioissa ollaan oltu vuoden 2018 puolella 83 prosentin käyttöasteessa. Samalla uusien toimistojen rakentaminen on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, jonne on viime vuosikymmenellä rakennettu uutta tilaa 76 000 neliömetrin verran vuosittain. Toimistotilaa on myös poistunut markkinoilta käyttötarkoituksen muutosten myötä noin 57 000 neliömetrin vuosivauhtia, ja vauhti on kiihtynyt. (KTI 2019.) Käyttötarkoitusten muutokset esimerkiksi toimistojen muuttamisesta asuinkäyttöön auttavat tehostamaan rakennetun ympäristön käyttöä.   Käyttötarkoituksen muutos voi olla kuitenkin vaivalloinen prosessi monestakin eri näkökulmasta, mutta toisaalta se on myös tapa pidentää alueen tai rakennuksen elinkaarta tai korvata uudisrakentamista (Hernberg 2014). Esimerkiksi Helsingissä käyttötarkoituksen muutos edellyttää vähintään rakennusvalvonnan lupaharkintaa (Helsingin kaupunki 2019b). Yleisemmin useimmiten pienemmille käyttötarkoitusten muutoksille ei kaavamuutosta tarvita, mutta suuremman mittakaavan käyttötarkoituksen muutoksissa kaavamuutos on useimmiten edessä (Hernberg 2014), ja kaavamuutoksen kesto voi olla pitkäkin riippuen kaavaprosessista.   
3.3.2 Kestävän hankekehityksen ohjausmenetelmät 
Ympäristöasiat ja vihreys ovat nousseet pintaan kiinteistökehityksessä niin sijoittajien kuin vuokralaistenkin keskuudessa. Rakentamista ohjataan ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi erilaisin ympäristösertifikaatein.  Ympäristösertifikaateilla voidaan nostaa 
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kiinteistön arvoa myynti- tai vuokratilanteessa sekä säästää elinkaarikustannuksissa. (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 112.)   Ympäristösertifikaateista keskeisimpiä Suomessa ovat kansainväliset ympäristösertifikaatit LEED ja BREEAM. LEED-sertifioinnin arvioinnissa otetaan huomioon viisi eri pääkategoriaa: kestävä maankäyttö, tehokas veden- ja energian käyttö, materiaalien valinta ja kierrätys, sisäilman laatu sekä innovaatiot suunnitteluprosessissa (Kiiras & Tammilehto 2016, s. 112). BREEAM-sertifiointi puolestaan huomioi rakennuksen elinkaarta suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja korjaamisen näkökulmasta. BREEAM:ssa on kahdeksan eri arvioitavaa kategoriaa: ylläpito, energia, liikenne, vesi, materiaalit, jätteet, maankäyttö ja ekologia sekä saasteet. BREEAM myös huomioi maakohtaiset erityspiirteet tai paikalliset olosuhteet. (Doan et al. 2017.) Ympäristösertifikaatit eivät pelkästään säästä ympäristöä, vaan niiden on nähty nostavan etenkin toimistojen arvoa.  Ympäristösertifikaateilla on vaikutusta vuokratasoon ja hintaan, kun verrataan ympäristösertifioituja toimistokiinteistöjä muihin kiinteistöihin samalla osamarkkinalla (Fuerst & McAllister 2011).  Kiertotaloutta ei ole suoranaisesti sisällytetty ympäristösertifikaatteihin, mutta esimerkiksi Alankomaissa kiertotaloutta ollaan tuomassa mahdollisesti maakohtaiseen BREEAM-sertifiointiin. Kiertotalous perustuu ympäristösertifikaatissa kiertotalouden talousmalliin (circular economy) sekä kiertotalouden mukaiseen rakennukseen (circular building). Kiertotaloutta huomioitaisiin rakentamisessa, rakennuksen käytön aikana, rakennuksen käytön loppupäässä sekä kehityshankkeen alueen ympäristössä. (Kubbinga et al. 2018.)  Ympäristösertifikaattien lisäksi myös julkinen sektori ohjaa rakentamista: esimerkiksi Ympäristöministeriö on kehittämässä arviointimenetelmää rakennusten hiilijalanjäljen laskemiselle (Ympäristöministeriö 2018). Arviointimenetelmän tarkoitus on ohjata rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeä ja auttaa optimoimaan rakennusten hiilijalanjälkeä suunnittelun aikana osana normaalia rakennussuunnittelun prosessia. Arvioinnissa tarkasteltaisiin myös hiilikädenjälkeä, joka mittaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, esimerkiksi hiilinieluja. Myös elinkaariarvioinnissa huomioidaan päästövaikutukset.   Kestävä kiinteistöjohtaminen liittyy myös kestävään hankekehitykseen. Kestävä kiinteistöjohtaminen GBC Finlandin (2019) mukaan perustuu kiinteistön käyttäjien, omistajien ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Tämän vuoksi on tärkeää sitouttaa eri osapuolet mukaan jo hankkeen alkuvaiheeseen. Kestävässä kiinteistöjohtamisessa elinkaariajattelu ei pelkästään paranna kestävyyttä vaan myös tuottavuutta. Kiinteistön omistaja hyötyy taloudellisesti investoimalla ympäristö- ja energiatehokkuuteen sekä käyttäjien hyvinvointiin. Jotta kestävyyttä tai siinä onnistumista voidaan mitata, tarvitaan siihen vastuullisuusraportointia sekä työkaluja. (GBC Finland 2019.)  Kestävälle kiinteistöjohtamiselle on tarjolla erilaisia työkaluja uuden rakennuksen suunnittelusta rakennuksen käyttöön. GBC Finland (2019) on jakanut työkalut neljään eri kategoriaan: 1) suunnittelu, uudisrakentaminen ja peruskorjaus, 2) raportointi, 3) johtaminen ja ylläpito sekä 4) vuokraus ja käyttäjät, jotka on esitetty kuvassa 5. Suunnittelussa, uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa on useampi työkalu, jotka tukevat myös kiertotalouden ajattelua. Esimerkiksi Levels-viitekehyksessä on eri mittarikategorioita, kuten elinkaaren hiilijalanjälki tai elinkaarikustannukset, joilla mitataan kestävyyttä.  
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Kuva 5. Kestävän kiinteistöjohtamisen työkaluja (GBC Finland 2019). 
 
3.3.3 Rakennusten muuntojoustavuus ja mukautumiskyky 
Rakennusten muuntojoustavuudella ja mukautumiskyvyllä voidaan pidentää rakennuksen elinikää. Rakennus voidaan tehdä vain joustavaksi tai myös sopivaksi uudelle, vaihtoehtoiselle käytölle (Cheshire 2016, s. 53). Addis ja Schouten (2004) ovat määritelleet joustavan ja mukautuvan rakennuksen eron niin, että joustava rakennus on suunniteltu huomioiden sisäpuoliset varustelut, jotta muutoksia voidaan tehdä käyttäjien tarpeiden mukaan. Mukautuvasti suunniteltu rakennus puolestaan huomioi rakennuksen käyttöiän, jota voidaan pidentää muuttamalla rakennus helposti muihin käyttötarkoituksiin.   Muuntojoustavuudella ja rakennusten mukautumisella on siis eronsa. Rakennuksen mukautumisen yhteydessä voidaan puhua mukautumiskyvystä (adaptive capacity) (Geraedts et al. 2014). Mukautumiskyvyn käsite tarkoittaa, että rakennuksen käyttötarkoitus mukautuu kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla huomioiden ympäristön muutokset ja olosuhteet. Rakennuksen käyttöikää pidentää sen joustaminen erilaisiin käyttötarkoituksiin sen koko elinkaaren aikana. Rakennuksen tavoitteena ei ole pelkästään joustavuus, mutta sillä voidaan taata tulevaisuudessa rakennuksen mukautuminen muuttuviin tilanteisiin. Mukautumisella voidaan ylläpitää rakennuksen tulevaisuuden arvo. Tärkeää arvon määrittämisessä ovat nykyiset käyttäjät sekä vetovoimatekijät, joita tulevaisuuden käyttäjät arvostavat. Rakennuksen omistajan tavoite on saada pitkäaikaista tuottoa, kun taas käyttäjille on tärkeää, että rakennus ja sen tilat palvelevat jatkuvasti heidän ydinliiketoimintaansa. Nykyiset käyttäjät sekä omistajat ovat siksi tärkeässä roolissa tulevaisuuden kehityksessä. (Geraedts et al. 2014).  Rakennusten mukautumiskyky yhdistää rakennuksen mukautumisen ja kestävyyden. Tarkoituksena ei ole mukautumiskyky itsessään, vaan tavoitteena on säilyttää rakennuksen pitkäaikainen käyttöarvo, johon vaikuttaa sen tulevaisuuden vetovoima. Mukautumiskykyä voidaan pitää metodina, jossa nykyisiä tai uusia rakennuksia pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan joustaviksi. (Geraedts et al. 2014.)  Sijoittajan tai omistajan näkökulmasta joustavuutta voidaan luoda kolmella tavalla: 1) hankkimalla olemassa oleva rakennus, 2) rakentamalla uusi rakennus tai 3) korjaamalla ja muuttamalla olemassa olevaa rakennusta. Metodissa on neljä eri vaihetta:  
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1) kysynnän määrittäminen rakennuksen mukautumiskyvylle, 2) rakennuksen sisäisten tai rakennussuunnitteluun liittyvien ratkaisujen arviointi mukautumiskyvyn näkökulmasta, 3) ratkaisujen arviointi kestävyyden ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta sekä 4) kestävän ja tehokkaan liiketoimintamallin määrittäminen. (Geraedts et al. 2014). 
 Rakennuksen mukautumiskykyä voidaan tarkastella kysynnän tai tarjonnan näkökulmasta, jossa tarjonta liittyy kiinteistöomistajaan ja kysyntä käyttäjään. Kysynnän näkökulmasta rakennuksen tulee olla muutettavissa ajan myötä kysynnän muuttuessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennus voidaan purkaa osiin, tai tiloja voidaan lisätä rakennuksen osiin käyttötarpeen mukaisesti. Eri käyttäjäryhmiä tai käyttöä voidaan huomioida, jotta rakennusta voidaan uudelleenjärjestää kysynnän mukaan. Tarjonnan näkökulma liittyy siihen, miten rakennus tai sen osat voidaan uudelleenjärjestää tai -suunnitella. Myös rakennuksen sijaintia, itse rakennusta tai sen osa voidaan tarpeen mukaan laajentaa. (Geraedts et al. 2014).  Mukautumiselle on olemassa seitsemän eri muutostyökalua omistajan ja käyttäjän näkökulmasta:  

1) Uudelleensuunnittelulla voidaan muuttaa käyttäjälle tarkoitettua aluetta (lisääminen, jakaminen, uudelleenjärjestäminen). 2) Käyttäjän alueen koon muuttaminen niin, että käyttäjillä on pienempiä tai isompia kokonaisuuksia käytössään. Käyttäjillä olevia alueita voidaan myös vaihtaa keskenään. 3) Fasiliteettien koon muuttaminen käyttäjien toiveiden mukaan.  4) Tilaratkaisujen päivittäminen, jos käyttäjä haluaa muuttaa esimerkiksi pohjaa jollakin tapaa. 5) Tilan laajentaminen horisontaalisesti tai vertikaalisesti.  6) Tilan pienentäminen horisontaalisesti tai vertikaalisesti. 7) Rakennuksen siirtämisen mahdollisuus omistajan näkökulmasta. (Geraedts et al. 2014.) 
 Kiertotalouden näkökulmasta rakennuksen tulisi säilyttää arvonsa mahdollisimman korkealla, vaikkakin se vaatisi rakennukselta muuntautumista.  Kiertotalouden näkökulmasta rakennuksen arvo on Geldermansin (2016) mukaan rakennuksen itseisarvon ja sen suhteellisen arvon välistä. Joitakin esimerkkejä arvoista voivat olla käyttöarvo (miten käyttäjä arvostaa rakennusta tai sen osaa), uudelleenkäytön potentiaalin arvo (kuinka helposti rakennus voidaan purkaa tai uudelleenkäyttää), kiertotaloudellinen arvo (miten kiertotalous on osana rakennuksen elinkaarta), markkina-arvo tai kulttuurinen arvo. (Geldermans 2016.)   Kiertotalouden mukaiselle rakennukselle on Geldermansin (2016) määritelmän mukaan kuusi askelta: 

1) Materiaalien käytön tuoman lisäarvon arviointi, esimerkiksi uuden toimistorakennuksen rakentamisen kyseenalaistaminen. Voidaanko uutta tilaa luoda jollain muulla tapaa? 2) Markkinoilla olevan vapaan tilan tutkiminen käytön näkökulmasta.  



 

24  

3) Mukautumiskyvyn tuominen suunnitteluun. Miten rakennuksen arvo säilyy mahdollisimman korkealla pitkän aikavälin käytössä, mutta toisaalta myös lyhyen aikavälin käytössä? Liitoksia ja mittasuhteita tulisi tarkastella suunnittelussa uudelleen tästä näkökulmasta, kuten seinien liitosten purettavuutta tulevaisuuden muuta käyttöä varten.  4) Älykkäiden mittasuhteiden lisääminen rakennukseen. Mittasuhteet tulisi olla optimoitu suunniteltuun käyttöön, mutta myös tarkastella rakennusta pidemmällä aikavälillä uusiokäytön näkökulmasta, jossa rakennus voidaan ylimitoittaa. Ylimitoituksessa sinänsä tarvitaan enemmän materiaalia, mutta lopulta jos rakennus tämän myötä on muutettavissa helpommin käyttötarkoituksesta toiseen, tarvitaan elinkaaren aikana vähemmän materiaaleja. 5) Käytettävissä olevat uusiomateriaalit. Mitä jo tontilla olevista materiaaleista voidaan uudelleenkäyttää? Mitä lähialueelta saatavista käytetyistä materiaaleista voidaan hyödyntää? Alueella saatavilla olevista materiaaleista voisi olla kartta, niin kutsuttu 
”harvest map”, joka näyttää käynnissä olevat rakennustyömaat. 6) Korkea arvo säilyy myös tulevaisuuden käytössä. Rakennuksen mukautumisen tulisi olla osa suunnittelua, kun toteutetaan biologisia ja teknisiä kiertotalouden syklejä. Suunnittelussa tulisi huomioida joustavuus, sekä materiaalien ja tuotteiden arvon säilyminen tai kasvu. (Geldermans 2016.) 
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4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
Tässä osiossa kuvataan tutkimuksen luonnetta, menetelmiä, etenemistä, aineistoa sekä aineiston analysointitapoja.   
4.1 Tutkimusmenetelmät 
Kiertotalouden periaatteita on hyödynnetty kiinteistö- ja rakennusalalla, mutta käsite on silti melko uusi ja jäsentämätön etenkin hankekehityksessä. Aihepiirin uutuuden ja jäsentämättömyyden vuoksi tutkimusmenetelmäksi sopii konstruktiivinen tutkimus, joka mahdollistaa käytännönläheisten ongelmien ratkaisemisen (Dresch et al. 2014). Tutkimuksessa kehitetään teorian avulla tutkimustapaukselle käsitteistö, ja tutkimuksen edetessä käsitteistöä täydennetään ja kehitetään niin, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiin.  Tutkimuksessa tutkimustapauksena on kasvuyrityskampuksen kehityshanke Maria 01 Helsingissä. Tutkimuksessa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen hankkeeseen liittyvien dokumenttien pohjalta sekä hankkeen eri osapuolille järjestetyillä työpajoilla. Työpajoilla pyrittiin kartoittamaan kiertotalouden mahdollisuuksia, minkä vuoksi konstruktiivinen lähestymistapa sopii tutkimustapaukseen. Tutkimustapauksen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin aiheeseen liittyviä asiantuntijoita teemahaastatteluin täydentämään toista tutkimuskysymystä. Teoria pohjustaa molempia tutkimuskysymyksiä.   Konstruktiivinen tutkimus sopii ilmiölle, jossa ilmiöstä etsitään uusia näkökulmia tai pyritään ymmärtämään paremmin tutkimusongelmaa, joka ei ole selkeä (Saunders et al. 2007, s.133–134). Tutkimuksessa kehitetään aihetta, joka on kontekstissaan uusi, ja tutkimusprosessi on kokeileva. Konstruktiivisessa tutkimuksessa korostuu käytännönläheisyys, sillä siinä pyritään kehittämään ratkaisulle konsepti, jota arvioidaan kriteerien tai hyödyllisyyden mukaan. (Dresch et al. 2014, s. 6.) Tällaista tutkimusta voidaan kutsua myös kokeelliseksi (exploratory) tutkimukseksi. Kokeellisessa tutkimuksessa on kolme vaihetta: kirjallisuustutkimus, asiantuntijoiden haastattelut sekä ryhmähaastattelut. (Saunders et al. 2007, s.133–134.)   Diplomityön tutkimus perustuu konstruktiiviseen tutkimusotteeseen ja pyrkii olemaan abduktiivinen niin, että aineistosta pyritään löytämään uusia ajatuksia täydentämään teoriaa, ei niinkään vastaamaan siihen. Tutkimus on abduktiivinen, jos metodilla pyritään luomaan uusia ideoita, joihin ei muilla menetelmillä pystytä (Dresch et al. 2014, s. 61–62). Abduktiivinen metodi pyrkii luomaan uusia johtopäätöksiä, kun taas perinteisemmin deduktiivisessa metodissa aluksi pohjustetaan ilmiön teoriaa taustaksi ja ilmiötä pyritään selittämään teorian avulla (Dresch et al. 2014, s.18). Abduktiivisessa metodissa tulokset ovat oikeastaan hypoteeseja, joita voidaan myöhemmässä vaiheessa testata muilla tieteellisillä metodeilla. Abduktiivisessa metodissa aluksi tutkitaan faktoja ja teorioita, jotka selittävät ilmiötä, ja ilmiöstä pyritään luomaan ilmiötä selittäviä hypoteeseja ja uusia ideoita. (Dresch et al. 2014, s. 61–62.)  Aineiston keruussa kirjallisuuskatsauksen ja analysoinnin lisäksi metodeina käytetään ryhmähaastatteluita, jotka järjestetään työpajojen muodossa, sekä asiantuntijoiden teemahaastatteluita. Ryhmähaastatteluilla tarkoitetaan sellaisia keskustelutilaisuuksia, joissa on enemmän kuin kaksi henkilöä mukana, jossa myös haastattelun luonne ei ole yhdenmukainen (Saunders et al. 2007, s. 337–340). Yleensä ryhmähaastatteluissa on noin 
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4–8 osallistujaa. Ryhmähaastatteluiden tulisi jakautua horisontaalisesti niin, että samaan haastatteluun osallistujilla olisi sama status sekä työskentelytausta (Saunders et al. 2007, s. 337–340), mikä tekee osallistujista tasavertaisia keskenään. Osallistujat valitaan aihepiirin tuttuuden perusteella. Jotta keskustelutilaisuus etenisi myös tasavertaisesti, keskustelutilaisuudessa voi välttää yksittäisten henkilöiden monologia kysymällä muiden mielipiteitä tai ehdotuksia käsiteltävään aiheeseen. Jotta osallistujat tulevat ymmärretyksi, haastattelun vetäjä voi tiivistää osallistujien ideoita ja ajatuksia. Ryhmähaastattelutilanteen fyysinen ympäristö on merkittävä osa metodia: ryhmähaastattelutilanteen sekä -ympäristön tulisi olla mahdollisimman neutraali, sekä osallistujien tulisi kokea olonsa rentoutuneeksi. Tilanteen rentouteen ja osallistujien tasavertaisuuteen voidaan vaikuttaa niin, että osallistujat muodostavat fyysisesti ympyrän, jotta osallistujat olisivat fyysisesti tasa-arvoisia keskenään. Ryhmähaastatteluiden aiheen on hyvä keskittyä hyvin rajatusti yhteen aiheeseen, jotta keskustelukin fokusoituu yhteen ongelmaan, tuotteeseen, palveluun tai aihepiiriin. Tutkijan rooli tilanteessa on toimia fasilitaattorina tai puheenjohtajana sekä jättäytyä pois sisältöä tuottavasta keskustelusta, vaikka sitä ohjaakin. (Saunders et al. 2007, s. 337–340.)   Tutkimusaineistoa täydentävät asiantuntijoiden haastattelut, jotka perustuvat teemahaastatteluihin. Teemahaastattelut ovat kvalitatiivista tutkimusta. Teemahaastatteluille ominainen piirre on määrittää aluksi käsiteltävät teemat, sekä teemojen alle muutama valmiiksi muotoiltu kysymys. Haastattelun aihepiirit tulee olla tiedossa, mutta kysymysten ei tarvitse olla määritelty muodoltaan tai järjestykseltään tarkasti (Hirsjärvi et al. 1997, s. 208). Jos kysymyksiä muotoillaan etukäteen, niin kysymysten esittämistapa, järjestys sekä laajuus voivat kuitenkin vaihdella haastattelutilanteessa (Eskola & Suoranta 2008, s. 86.)  Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy monia tekijöitä. Esimerkiksi aiheeseen tai osallistujaan liittyviä ongelmia voi olla osallistumisen ajankohta, joka voi ohjata vastauksia esimerkiksi osallistujan viretason mukaan. Toiseksi aiheeseen tai osallistujaan voi liittyä ennakkoluuloja. Osallistujien antamien vastausten totuudenmukaisuus voi vaihdella, sillä vastaajan vastauksiin voi vaikuttaa esimiehen kontrolli. Tämän vuoksi anonymiteetti on erityisen tärkeää. Tutkijakin voi tehdä virheen esimerkiksi kysymyksenasettelulla, jota vaihtamalla voidaan saada hyvin erilaisia vastauksia ja tulkita niitä eri tavoin. (Saunders et al. 2007, s.149–150.)    
4.2 Tutkimuksen eteneminen 
Tutkimuksen rakenne ja eteneminen rakentuu aina tutkimuksen edetessä seuraavien vaiheiden päälle. Tutkimusta on aluksi pohjustettu teoriaosuudella, jossa on käsitelty kiinteistö- ja hankekehitystä sekä kiertotalouden käsitettä. Teorian pohjalta on lähdetty kehittämään ajatuskarttaa tai konseptia kiertotaloudesta hankekehityksen yhteydessä, joka on tiivistetty kuvaan 6. Teorian sekä konseptin pohjalta on kehitetty työpajojen sisältöä, sekä aikaisempien vaiheiden ja työpajojen pohjalta asiantuntijoiden haastatteluita. Aikaisemmat osuudet täydentyivät aina edellisen vaiheen pohjalta tutkimuksen edetessä. Tutkimushankkeeseen liittyvät työpajat järjestettiin toukokuussa 2019 ja haastattelut kesäkuun 2019 aikana. Tarkemmin kunkin aineiston keruusta ja etenemisestä kerrotaan osiossa 4.3 Aineiston kuvaus.   Työpajoja alustava käsitteistö tai konsepti voidaan kiteyttää kuvaan 6. Varsinaisesti hankekehityksen vaiheita ei ole liitetty käsitekarttaan, vaan käsitteistö on perustunut kiertotalouden ymmärtämiseen hankekehityksen sekä tutkimushankkeen kontekstissa. Myös 
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Ellen MacArthur Foundationin (2015) kiertotalouden kuvaa 1 käytettiin apuna työpajojen koostamisessa.  

 
Kuva 6. Alustava konsepti kiertotalouden käsitteestä tapaustutkimuksen sekä teorian pohjalta. 
 
4.3 Aineiston kuvaus 
Tutkimuksen aineisto koostuu tutkimustapauksesta Maria 01 -hankkeesta, siihen liittyvistä kiertotalouden työpajoista sekä asiantuntijoiden haastatteluista. Osiossa kuvataan aluksi Maria 01 -hanketta, jonka jälkeen kuvataan työpajojen sekä asiantuntijahaastatteluiden etenemistä. Maria 01 -hanketta kuvaavan aineiston taustaksi on kerätty tietoa tiedotteista, valmisteluaineistoista, konseptiehdotuksesta sekä haastateltu YIT Suomi Oy:ltä Pia-Sofia Lehtoniemeä sekä YIT Oyj:ltä Karoliina Hartialaa. Näiden haastatteluiden tavoite on ollut hankkeen edetessä päivittää tilannetta. Näihin haastatteluihin on viitattu erikseen (Haastattelut 2019), eivätkä ne liity tutkimuksen asiantuntijahaastatteluihin. Kyseiset haastattelut pidettiin 10.4.2019 sekä 11.7.2019.  
4.3.1 Maria 01 -hanke 
Maria 01 -hanke sijaitsee Helsingissä Kampin kaupunginosassa vanhan Marian sairaalan alueella. Marian kunnallisen sairaalan toiminta päättyi vuonna 2014. Osa tiloista remontoitiin, ja vuonna 2016 kiinteistöissä aloitti toimintansa Maria 01 -startup-yhteisö. (Helsingin kaupunki 2019a; Maria 01 2019). Marian sairaalan alueelle suunnitellaan Euroopan suurinta kasvuyrityskampusta nykyisen Maria 01 -yhteisön jatkeeksi, josta puhutaan Maria 01 -hankkeena tässä yhteydessä. Nykyinen Maria 01 -startup-keskittymä toimii suunnittelualueen pohjoisosassa Helsingin kaupungin omistamissa kiinteistöissä, ja startup-keskittymä laajenee hankkeen myötä alueen eteläosaan lähivuosien aikana. Marian sairaalan eteläosa varattiin YIT:n ja Kevan muodostamalle konsortiolle vuoden 2018 lopulla 
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toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. (Helsingin kaupunki 2019a.) Konsortiossa on mukana myös muita kumppaneita, kuten Slush, Industryhack, Accenture ja MaaS Global (Helsingin kaupunki 2018b).   Konsortio on tehnyt konseptiehdotuksen, jossa on esitetty Maria 01 -hankkeen kahdeksan suunnitteluperiaatetta. Ensimmäiseksi Maria 01 -kasvuyrityskampuksessa pyritään luomaan kohtaamisia tapahtumien, tilaratkaisujen ja toimijoiden yhteensovittamisen kautta. Toiseksi startup-ekosysteemiä tuetaan niin, että ekosysteemin osapuolet ovat mukana alueen kehityksen jokaisessa vaiheessa. Kolmanneksi konsortion tavoitteena on kehittää alueelle yhtenäistä brändiä Maria 01. Neljäs periaate on kansainvälisyys, jota kehitetään yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Viidenneksi kampuksella panostetaan fyysisten ratkaisujen (tilat, palvelut, yhteisö) lisäksi digitaaliseen ulottuvuuteen, kuten virtuaalijäsenyyteen ja alustaratkaisuihin. Kuudes periaate on työntekijöiden hyvinvointi, jota edistetään palveluiden, tilaratkaisujen ja toimijoiden avulla. Seitsemäntenä on kestävä kehitys, jossa hankkeen kehityksen keskeisiä elementtejä ovat ekologisuus, kiertotalous ja uusiutuva energia, joita tuetaan ja testataan kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen avulla. Kahdeksas periaate on urbaani ympäristö, jossa ideana on tehdä Marian alueesta elävä ja avoin kaupunkikortteli kohtaamispaikkoineen. (YIT 2018a.)   Tämän hetkisessä startup-yhteisössä on tilaa 13 000 m2 verran, ja vuoden 2019 lopussa lisätilaa tulee käyttöön 6000 m2. Uudelle kasvuyrityskampukselle on tulossa kokonaisuudessaan 70 000 m2 tilaa, josta 50 000 m2 on osoitettu uusia tiloja varten alueen eteläosaan. Vuonna 2018 toimijoita on ollut noin 130 ja työpaikkoja 800, ja hankkeen valmistuessa uusia toimijoita tavoitellaan yhteensä 650 sekä työpaikkoja yhteensä 4000. (Helsingin kaupunki 2018b.)   
4.3.1.1 Maria 01 -hankkeen eteneminen 
Maria 01 -hanke alkoi Helsingin kaupungin järjestämällä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä, jossa etsittiin vanhan sairaala-alueen eteläosalle konseptia ja kehittäjää, johon valikoitui YIT:n ja Kevan muodostaman konsortio. Tämän jälkeen alueen toteuttamisedellytyksiä on kehitetty eteenpäin. Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuu vuoden 2019 aikana (Helsingin kaupunki 2018b) sekä asemakaava vuoden 2020 lopussa (Haastattelut 2019). Asemakaavan muutosehdotus laaditaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja konsortion kanssa kumppanuuskaavoituksella (Helsingin kaupunki 2019a). Asemakaavan valmistuessa tavoitteena on, että laajennuksen rakentaminen alkaisi vuoden 2021 aikana (Haastattelut 2019).   Tällä hetkellä alueen suunnitteluaineistoissa on olemassa alustava luonnos kuvassa 7, jossa on eritelty tila-, liikenne- ja huoltoratkaisut nykyisen suunnittelutilanteen mukaan. Vaikkei havainnekuva ole vielä lopullinen, se auttaa havainnollistamaan alueen kehittymistä. Keskeisellä sijainnilla oleva Marian sairaalan alue pyritään kytkemään ympäristöönsä liikenteellisesti ja toiminnallisesti. Alueen entisiä sairaalarakennuksia osoitetaan toimitilakäyttöön, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan myös sisätilojen osalta. (Helsingin kaupunki 2019.)  
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Kuva 7. Maria 01 -hankkeen alustava luonnossuunnitelma (Helsingin kaupunki 2019a). 

 Kasvuyrityskampus Maria 01 koostuu pohjois- ja eteläosasta. Pohjoisosa keskittyy varhaisvaiheen startup-yrityksiin. Eteläosa perustuu inkubaatio-, kiihdyttämö-, pääomasijoitus-, kasvuyritys- ja ankkuritoimintaan, josta löytyvät myös kaikki kasvuyrityksille tärkeät palvelut ja tukitoiminnot sekä muun muassa tapahtumatilaa, neuvotteluhuoneita ja konseptia tukevaa majoitusta. Kuvassa 8 on esitetty konseptiehdotuksen mukainen asemakaavapiirustus eteläosasta, jonka sisältö on kuitenkin jonkin verran muuttunut, mutta se kuvaa alueen rakentumista. Eteläosan sydämenä toimii katettu keskusaukio, jonka ympärillä on ravintoloita, kahviloita ja coworking-tilaa. Vuokrauksen näkökulmasta kasvuyrityskampuksella hyödynnetään jäsenyysmalleja, joilla voidaan saada joustavuutta kasvuyritystoimintaan. (Haastattelut 2019). Samalla alueen vetovoiman ja liiketoiminnallisen kannattavuuden takaamiseksi tavoitteena on saada alueelle ankkurivuokralaisia (YIT 2018a).   
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Kuva 8. Maria 01 -alueen eteläosan asemakaavapiirustus konseptiehdotuksesta (YIT 2018a). 
 Eteläosan rakentaminen on suunniteltu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe aloitetaan pohjoisosasta, jonne rakennetaan noin 17 000 m2 toimisto-, coworking-, neuvottelu- ja ravintolatiloja. Tilojen lisäksi rakennetaan katettu sisäpiha, kannen alainen huolto ja pysäköintitilaa todennäköisesti joko kannen alle tai kalliopysäköintinä (Haastattelut 2019). Toisessa vaiheessa tavoitteena on rakentaa 17 000 m2:n verran alueen keskiosaan lisää toimistotilaa sekä jatkaa sisäpihaa (YIT 2018a). Toiseen vaiheeseen edetään kuitenkin markkinaehtoisesti, ja markkinatilanteen suosiessa useampi vaihe voidaan tehdä yhtä aikaa (Haastattelut 2019). Kolmannessa vaiheessa rakennetaan alueen eteläosaan 17 000 m2 toimisto-, coworking-, kokous- ja tapahtuma-, urheilu-, ravintola-, kahvila- ja baaritiloja (YIT 2018a). Vaiheistus on suuntaa antava. Tavoitteena on, että alue olisi kokonaisuudessaan valmis vuonna 2026 (Haastattelut 2019).  
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4.3.1.2 Maria 01 -hankkeen osapuolten tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on elävöittää kantakaupunkia, ja Maria 01 -hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla (Helsingin kaupunki 2018b). Samoin Helsingin kaupunkistrategian mukaan Maria 01 -hankkeella pyritään mahdollistamaan alueen kehitys Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Suunnittelua ohjaavat alueen maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet, jotka Helsingin kaupunki on laatinut. (Helsingin kaupunki 2019a.) Alueen varaaminen keskustatoimintojen korttelialueeksi tukee kaupungin tavoitteita. Keskustatoiminnoiksi luettavat tilat ovat lähinnä toimitiloja ja palveluita varten. Suunnitelma täydentää kaupunkirakennetta, ja alue kytkeytyy ympäristöönsä muun muassa maantasokerrosten varaamisella liike- ja palvelutiloiksi. (Helsingin kaupunki 2019a). Maantasokerros on avoin myös alueen asukkaille ja turisteille aukioloaikojen puitteissa (Haastattelut 2019).   Suunnittelun taustalla ovat kaupungin strategiset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi (Helsingin kaupunki 2019a). Helsingin kaupunki sitoutuu kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja on laatinut toimenpideohjelman Hiilineutraali Helsinki 2035, joka koskee niin kaupunkiorganisaatiota, kaupunkilaisia kuin Helsingissä toimivia organisaatioita. Helsingin merkittävimmät päästöt tulevat rakennusten lämmityksestä, sähkön käytöstä ja liikenteestä. Hiilineutraalisuudella tarkoitetaan, että Helsingin alueella syntyvät pitkän aikavälin kasvihuonepäästöt ovat yhtä suuret tai jopa pienemmät kuin alueen sitomat kasvihuonekaasut. HNH 2035 -raportin mukaan kaupunki tavoittelee rakennusten energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakentamisessa ja rakennusten käytössä. (Helsingin kaupunki 2018a, s. 8–22.) Kestäviä energiaratkaisuja on pyritty selvittämään myös Maria 01 -hankkeessa (Haastattelut 2019).   Konsortion jäsenistä molemmat YIT ja Keva toimivat hankkeen omistajina ja rahoittajina, mutta YIT toimii myös hankekehittäjänä, rakennuttajana ja rakentajana. YIT ja Keva toimivat hankkeessa omistajina ainakin kymmenen vuoden ajan hankkeen valmistuttua.  (Haastattelut 2019.) YIT:n tavoitteiden mukaisesti hanke tukee visiota elävämmästä ja kestävämmästä kaupungista (YIT 2018b). Kevan tavoitteena on sijoittaa pitkäaikaisesti sekä parantaa kasvuyritysten toimintaympäristöä hankkeen myötä (Keva 2018). Hanketta viedään kuitenkin eteenpäin yhteistyössä nykyisen keskittymän Startup Maria Oy:n sekä Helsingin kaupungin kanssa (Haastattelut 2019).  Yhteistyökumppaneiden roolit jakautuvat suunnitteluun, innovaatiokumppaneihin, potentiaalisiin vuokralaisiin, kaupallisiin palveluihin sekä alustakumppaneihin (Haastattelut 2019). Muut konsortiossa mukana olevat ovat Industryhack, AOR-arkkitehdit, Colliers, Sitowise, Slush, Amerikka, Marker, Petri Vilén, +1 Agency, Inka Mero sekä Uusi Kaupunki -kollektiivi Oy. Muut yhteistyökumppanit ovat Accenture, CHAOS architects, Aalto-yliopisto, Vainu, Nokia, Vapaus Bikes, Siemens, MaaS Global, Heltti, KONE, ICEC päiväkodit sekä ravintola Fat Lizard. (YIT 2018a; Haastattelut 2019.)  
4.3.1.3 Maria 01 -hankkeen kiertotalouteen liittyvät ratkaisut 
Maria 01 -hankkeessa on tavoitteena edistää kestäviä ja kiertotalouden ratkaisuja. YIT:n sekä kaupungin omat strategiset tavoitteet tukevat Maria 01 -hankkeen tavoitteita. YIT:llä on meneillään Green Growth -kehitysohjelma, jonka tavoitteena on saada kasvua ja tulosta kestävästä kehityksestä. Maria 01 -hankkeessa pyritään hyödyntämään ohjelmassa 
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käynnissä olevia selvityksiä ja soveltamaan tuloksia muun muassa kiertotalouteen liittyen. Myös Helsingin kaupungin elinkeinojaoston päätöksen mukaan hankkeelle myönnetyn kehittämisvarauksen aikana tulisi tarkentaa mahdollisuuksia sekä täyttää ja jopa ylittää Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman rakentamiselle asetetut tavoitteet hankkeessa. Kumppanuuskaavoituksessa pyritään löytämään ilmastomyönteisiä ratkaisuja rakennusten koko elinkaaren ajalle HNH 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. (Haastattelut 2019.)  Maria 01 -hankkeessa on myös tavoitteena kehittää kestäviä ratkaisuja esimerkiksi liikenteen ja energian osalta. Liikennettä on tavoitteena kehittää pyöräilykulkureittien suunnittelulla, pyöräpysäköinnillä sekä mahdollisella pyöräilykonseptilla. Energiaratkaisuissa tutkitaan esimerkiksi kattopintojen hyödyntämistä aurinkoenergiaa tai tuulienergiavoimaa varten, kuin myös kiinteistön virtuaalivoimalaitos, jossa automaattinen energiankulutuksen säätelymekanismi tarpeen mukaan ostaa, varastoi tai kuluttaa energiaa. (YIT 2018a.)  Maria 01 -hankkeessa on diplomityön kirjoittamisen aikana käynnissä ehdotussuunnittelu ja kaavoitusprosessi, joten lopullisia ratkaisuja ei vielä ole lyöty lukkoon. Heinäkuun 2019 tilanteen mukaan osa ratkaisuista on toteutumassa hankkeessa, mutta osa ratkaisuista lukitaan vasta myöhemmin yleis- tai toteutussuunnitteluvaiheessa. Kestävyyteen liittyvät ratkaisut liittyvät rakennusmateriaaleihin, elinkaarikonsultointiin, ympäristön ja rakennusten sisätilojen kehittämiseen, joiden toteutusta tutkitaan. Ympäristösertifikaattien osalta tavoitteena on LEED-Platinum tai vastaava BREEAM-luokitus.   Hankkeessa on mukana elinkaarikonsulttina Sitowise Oy, jonka tehtävänä on laskea ja optimoida hiilijalanjälki, laatia lista hankkeen elinkaaritavoitteista, julkisivujen valaistuksen ja energiatehokkuuden optimoinnin sekä viherkertoimen tavoitetason tarkistaminen. Tavoitteena on hyödyntää kattopinta-alaa viherkattoina Helsingin kaupungin viherkerroinlaskurin mukaisesti. Myös hulevesien viivytyksiä pyritään toteuttamaan muun muassa kasvillisuuden sekä viivytyssäiliöiden ja -putkien avulla kaupungin edellytysten mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa rakennuksen sisäilmasto sisäilmastoluokituksen tavoitearvojen mukaisesti, sekä rakennuksen talotekniikka nykyaikaisten energiatehokkaiden ratkaisujen mukaisesti huomioiden lämmön ja kylmän talteenotto.  Vielä tutkittavia ovat aurinkovoiman, tuulivoiman, virtuaalivoimalaitoksen sekä maalämmön toteutus. Aurinkopaneelien toteutus on vielä epävarmaa, johtuen kattopinta-alan riittävyydestä sekä investointikustannusten ja saavutettavan hyödyn suhteesta. Tuulivoiman toteuttaminen on epätodennäköistä johtuen voimalan vaikutuksesta kaupunkikuvaan. Virtuaalivoimalaitoksen toteutukseen varaudutaan tilavarauksella, ja neuvottelut ovat tällä hetkellä potentiaalisen toteuttajan kanssa käynnissä. Suunnitteluvaiheessa on tutkittu maalämmön ja -jäähdytyksen toteuttamista, jolla voitaisiin hoitaa osa rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiasta. 
 YIT on selvittänyt myös konsultaationa (Sitowise 2019) hankkeeseen liittyviä muita mahdollisia kestäviä ratkaisuja. Raportti ei valitettavasti ole julkinen, mutta tässä yhteydessä mainitaan muutamia pääkohtia raportista, jotka liittyvät kiertotalouteen tai kestäviin ratkaisuihin. Sitowisen (2019) selvityksessä on mainittu seuraavia ehdotuksia hankkeen kestäville ratkaisuille:  

- Lämmityksessä lämpöenergiaa voidaan säästää enemmän kylmällä talvipuutarhalla kuin lämpimällä tai puolilämpimällä vaihtoehdolla. 
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- Elinkaarikonsultoinnissa huomioidaan hankekehitysprosessin hiilijalanjälki, energiankulutus ja muut vaikuttavat tekijät. Hankesuunnitteluvaiheessa laskettaisiin alustava elinkaariarviointi ja hiilijalanjälkeä minimoitaisiin elinkaariarvioinnin avulla hankkeen muissa vaiheissa suunnittelijoiden, suunnittelukonsulttien, konsortion sekä Helsingin kaupungin kanssa. Elinkaarilaskennan lähtökohtana on Ympäristöministeriön ohje. Elinkaarilaskennan rinnalla suoritettaisiin myös kustannuslaskentaa, jotta hiilijalanjäljen pienentäminen olisi kustannustehokasta.  - Hiilijalanjäljen näkökulmasta pyrittäisiin vähähiilisiin kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Betoniseosten hiilijalanjälkeä voidaan vähentää vaihtoehtoisilla runkoaineilla tai sementin määrän optimoinnilla.  - Rakennus- ja pintamateriaaleissa on vaihtoehtona käyttää kierrätettyä terästä tai puurakenteita.   - Työmaan hiilijalanjäljki voidaan kartoittaa. - Rakennusten suunnittelussa voidaan huomioida rakennuksen eliniän odote, huoltotoimenpiteet, purettavuus sekä myöhempi rakennusosien uudelleenkäyttö. - Energiatehokkuutta voidaan huomioida mittaroinnilla ja rakennuksen energiadynamiikan visualisoinnilla. Eri tavoin suunnatut aurinkopaneelit katoilla tai julkisivuissa tasaisivat aurinkosähkön tarjonnan vuorokausivaihtelua. Taloteknisillä järjestelmillä voidaan optimoida energiaa, esimerkiksi lämmön ja kylmän talteenotolla. Energiatehokkuutta voidaan huomioida sähkön kysyntäjoustolla. (Sitowise 2019.) 
 
4.3.2 Työpajat 
Tutkimusta varten järjestettiin kaksi työpajaa. Työpajojen tarkoitus oli vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jossa selvitetään, miten kiertotaloutta voidaan kehittää Maria 01 -hankkeessa. Työpajat järjestettiin toukokuussa 2019. Ensimmäiseen työpajaan kutsuttiin osallistujia hankkeen kehittäjältä ja omistajalta, YIT Suomi Oy:ltä. Toiseen työpajaan kutsuttiin Maria 01 -hankkeen aktiivisia yhteistyökumppaneita, joista työpajaan osallistui henkilöitä seuraavista organisaatioista: Helsingin kaupunki, Keva, Kone, Siemens, Maria 01 (startup-yhteisö) sekä Suunnittelutoimisto Amerikka.   Työpajojen rakenne perustui kiertotalouden käsitteen omaksumiseen teorian avulla sekä hankkeessa oleviin kiertotalouteen liittyviin ratkaisuihin. Työpajat keskittyivät hankkeen käytönaikaisiin kiertotalouden mahdollisuuksiin. Työpajojen alussa käytiin kiteytetysti läpi kiertotalouden käsite. Ensimmäisessä YIT:n työpajassa tehtävien aiheet olivat hankkeen 1) käyttäjät ja tilojen käyttö, 2) rakennusten ylläpito sekä 3) kiertotalouden mahdollisuudet ja haasteet. Toisessa työpajassa käsiteltäviä teemoja olivat 1) kiertotalouden määrittely Maria 01 -hankkeessa, 2) yhteistyökumppaneiden rooli edistää kiertotaloutta käyttövaiheessa sekä 3) hankkeen kiertotalouden kannalta vaikuttavimpien tekijöiden tunnistaminen. YIT:n, eli ensimmäisen työpajan tavoitteena oli keskittyä ratkaisuihin, joita jo ollaan tunnistettu, mutta myös kehittää kiertotalouden näkökulmasta rakennusten ja tilojen tehokasta käyttöä, säilyttämistä ja ylläpitoa. Toisessa yhteistyökumppaneiden työpajassa tavoitteena oli keskittyä siihen, miten yhteistyössä kumppaneiden kanssa voidaan kehittää kiertotaloutta hankkeessa. Työpajojen rungot ovat esitetty liitteissä 1 ja 2.  Kehittäjän, eli YIT:n työpajan osallistujat ovat työnsä puolesta tekemisissä Maria 01 -hankkeen kanssa. Ensimmäinen työpaja kesti noin kaksi tuntia. Työpajassa osallistujia oli seitsemän henkilöä samanaikaisesti, mutta työpajan lopussa yksi henkilö poistui, ja yksi 
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henkilö saapui työpajaan. Henkilöiden vaihtuminen ei vaikuttanut merkittävästi työpajan sisältöön, sillä poistuminen ja toisen henkilön saapuminen paikalle tapahtuivat työpajan loppuvaiheessa. Yhteistyökumppaneiden työpajaan osallistui Maria 01 -hankkeen yhteistyökumppaneista seitsemän henkilöä. Työpaja kesti noin 2,5 tuntia. Jotta molempien työpajojen tulokset saatiin dokumentoitua, osallistujat kirjoittivat aina yksittäisen ajatuksensa post-it-lapulle ja kiinnittivät sen aihetta koskevaan kohtaan paperille, jotka oli etukäteen nimetty tehtävän mukaan. Työpajan aikana fasilitaattorina kirjoitin muistiinpanoja.   
4.3.3 Asiantuntijahaastattelut 
Työpajojen lisäksi tutkimusta varten haastateltiin aiheeseen liittyviä asiantuntijoita.  Haastattelut pidettiin kesäkuussa 2019. Haastateltavat valikoituivat aihepiirin perusteella sekä heidän sopivien taustojen ja nykyisen työtehtävän perusteella. Tutkimuksessa haastateltiin asiantuntijoita RAKLI ry:stä sekä Sitrasta. RAKLI ry on kiinteistöalan ja rakennuttamisen ammattilaisten yhteisö, jonka jäseninä ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia (RAKLI ry 2019). Sitra on eduskunnan alainen rahasto, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus. Sitrassa tutkitaan, selvitetään ja otetaan kumppaneita eri sektoreilta mukaan kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitran yksi tämänhetkisistä vahvoista teemoista on kiertotalous. (Sitra 2019b.)   RAKLI:n haastattelussa käsiteltiin kiertotaloutta kolmen näkökulman kautta: 1) sijoittaminen ja omistaminen, 2) rakennuttaminen sekä 3) käyttö ja ylläpito. Teemojen alle myös suunniteltiin alustavasti tukikysymyksiä. Sitran haastattelussa teemat liittyivät 1) kiertotalouden yleiseen näkökulmaan rakennetussa ympäristössä, 2) kiertotalouden liiketoiminnalliseen näkökulmaan, 3) kiinteistö- ja rakennusalan haasteisiin toteuttaa kiertotaloutta sekä 4) rakennuskannan käytönaikaiseen kiertotalouteen. Haastatellut henkilöt sekä haastattelurungot ovat liitteissä 3 ja 4. Haastattelut nauhoitettiin ja haastattelujen aikana haastattelijan roolissa kirjoitin muistiinpanoja. Haastattelut litteroitiin sopivilta osin. Lopuksi työpajoja ja haastatteluita analysoitiin sisällönanalyysilla.  
4.4 Aineiston analysointi 
Tutkimuksen aineisto on kvalitatiivista, joten tutkimuksen aineiston analysoinnissa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista johtaa merkityksiä sanoista tai kirjoitetusta tekstistä. Tulosten koostaminen tehdään teemoittelemalla tai kategorisoimalla aineistoa. Tutkimustuloksia johdetaan aineiston käsitteellistämisestä. (Saunders et al. 2007, s. 472.)  Kvalitatiivista aineistoa, esimerkiksi litteroitua haastattelua voidaan analysoida eri tavoin. Saunders et al. (2007, s. 479–480) mukaan aineistoa voidaan käsitteellistää kategorisoinnin ja teemoittelun avulla, jonka jälkeen aineistoa käsitellään eri tavoin, jotta aineistosta saadaan johdettua tuloksia. Teemoittelua voidaan hyödyntää käytännöllisen ongelman käsittelyssä (Eskola & Suoranta 2008, s. 178). Menetelmä soveltuu niin työpajojen kuin haastattelujen analysointiin. Teemoittelussa on tarkoituksena tunnistaa tutkimusongelman näkökulmasta olennaiset asiat, jonka jälkeen ne erotellaan (Eskola & Suoranta 2008, s. 174). Aluksi aineistoa voidaan kategorisoida tutkimuksen teorian mukaisesti koodaamalla, jonka jälkeen aineisto voidaan teemoitella kokonaisuuksiin sekä tunnistaa kategorioiden välisiä suhteita, 
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kehittää kategorioita ja lopuksi kehittää ja testata teorioita muotoillen tuloksiksi ja johtopäätöksiksi. Kategorisoinnin tulisi perustua tutkimuksen teoriaan, mutta toisaalta kategorioilla on myös toisiinsa liittyvä merkitys aineistoissa. Aineiston teemoittelussa yksiköihin tai pilkkomisessa osiin voidaan hyödyntää erilaisia kuvioita, matriiseja tai taulukoita. Seuraavassa vaiheessa, kategorioiden välisten suhteiden tunnistamisessa ja kategorioiden kehittämisvaiheessa aineistoa ryhmitellään eri tavoin, jolloin aineiston rakenne ja luonne tulevat tutuksi, mikä helpottaa teemojen ymmärtämistä. (Saunders et al. 2007, s. 479–480.)   Työpajat dokumentoitiin kirjallisesti. Työpajojen aikana osallistujat kirjoittivat ideansa aina post-it lapuille, sekä tehtävän jälkeen esittelivät tuloksiansa. Työpajojen aikana kirjoitin myös muistiinpanoja täydentämään aineistoa. Työpajojen tulokset, eli post-it-lappuihin kirjoitetut asiat koostettiin laskentataulukkoon työpajan tehtävänantojen mukaan. Tuloksia analysoitiin sisällönanalyysilla. Tulokset kategorisoitiin aluksi kiertotalouden kaavion mukaan sekä lisättiin sopivia kategorioita aineiston pohjalta. Tämän tuloksena saatiin täydennetty kuva kiertotalouden käsitteestä, joka on esitetty tuloksissa kuvassa 9. Kuvan 9 taustana on Ellen MacArthur Foundationin (2015) määritelmä kiertotaloudesta, jota täydennettiin analyysissa esille tulevien teemojen mukaan. Tällä menetelmällä kiertotalouden määritelmää saatiin kehitettyä työn kontekstissa. Kategorisoinnin tarkoituksena oli ymmärtää, miten ratkaisut tai ideat voidaan kiertotalouden kannalta jaotella. Tuloksia lopulta jaettiin uudelleen jo työpajoissa annettuihin aiheisiin sekä kategorioihin, joita nousi analysoinnissa esille.   Haastattelut nauhoitettiin ja haastattelujen aikana kirjoitin muistiinpanoja. Haastattelut litteroitiin lopuksi siltä osin, mikä tutkimuksen kannalta oli oleellista. Saunders et al. (2007, s. 475) mukaan litterointitavassa on haasteita siinä, että nauhoite tulee kuunnella aluksi pariin kertaan, jotta siitä voi tunnistaa tärkeimpiä kohtia. Kohtien litterointi vaatii huolellisuutta. Haasteena on myös se, että nauhoitteeseen voi joutua palaamaan, jos huomaakin jotakin puuttuvan. (Saunders et al. 2007, s. 475.)  Haastattelujen analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä, jossa tekstipätkiä kategorisoitiin annettujen teemojen sekä aineistosta nousevien teemojen mukaisesti.  Teemahaastatteluissa analyysiä tehdään jo aineiston keruuvaiheessa sekä tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi et al. 1997, s. 223). Tuloksia kirjoitettiin samaan aikaan analyysin kanssa.  Haastatteluiden analysoinnissa voidaan tiivistää teemojen keskeiset asiat ja liittää niihin tulkintaa ja teoriaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).             
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5 Tutkimustulokset 
Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Aluksi käsitellään ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyviä teemoja ja vastauksia sen osalta, mitä tutkimustapauksessa Maria 01 -hankkeeseen liittyvissä työpajoissa vastattiin. Tulosten toisessa osassa käsitellään haastatteluiden aineistoa, jolla vastataan toiseen tutkimuskysymykseen laajemmalta näkökulmalta kiertotalouteen hankekehityksessä.   
5.1 Kiertotalouden kehittäminen Maria 01 -hankkeessa 
Työpajat järjestettiin Maria 01 -hankkeen kehittäjälle (YIT:lle) sekä yhteistyökumppaneille. Työpajoissa käsiteltiin seuraavia kiertotalouden aiheita Maria 01 -hankkeen näkökulmasta: tilatarpeen optimointi, tilatarpeen muutokset sekä ylläpitoon liittyvät ratkaisut. Kuitenkin työpajoissa nousi esille muitakin tärkeitä teemoja, joita on nostettu erikseen esille, kuten kiertotalouteen ohjaavat tekijät. Kuvaan 9 on kiteytetty kiertotalouden idea aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaisesti, johon on lisätty työpajoissa esille nousseita teemoja.   

 Työpajoissa tarkasteltiin käytönaikaisia kiertotalouden ratkaisuja, jotka liittyvät kiertotaloudessa kuvan 9 kohtiin jakaminen, säilyttäminen ja ylläpito sekä uudelleenkäyttö. Tilatarpeen optimointi tähtää siihen, että tilat sopivat käyttäjille sekä ovat tehokkaassa käytössä. Tilatarpeen muuttumisella viitataan tyhjillään olevien tilojen käytön tehostamiseen jakamisen tai uudelleenkäytön keinoin. Myös rakennusten tai tilojen ylläpidolla on roolinsa kiertotaloudessa.  

Kuva 9. Työpajojen aiheita kiertotalouden syklissä. Joitakin aiheita on lisätty kuvaan työpajojen tulosten perusteella.  
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5.1.1 Kiertotalous Maria 01 -hankkeen kehittäjän näkökulmasta 
Työpajan tarkoituksena oli määritellä kiertotalouden ratkaisuja hankkeessa kehittäjän näkökulmasta. Keskeisimpiä aiheita on koottu taulukkoon 1 ja vastauksia käydään tarkemmin läpi tässä osiossa.   
Taulukko 1. Keskeisimpiä kierotalouden mahdollisuuksia kehittäjälle pidetystä työpajasta. 
Aihe Kysymys Keskeisimmät tulokset kiertotalouden näkökulmasta 

Tilatarpeen optimointi 

Millaisia tiloja tai ympäristöä tarvitaan erilaisia käyttötilanteita varten? Monipuoliset jaettavat tilat: toimistotilat, tapahtumatilat, palvelut, julkinen tila Miten tilan tarvetta tai käyttöä voidaan arvioida? Tilankäytön tehokkuuden mittaus eri tavoin: reaaliaikainen mittaus, kyselyt, referenssikohteet, managerin läsnäolo 
Millaiset jäsenyysmallit/vuokrasopimukset palvelevat käyttäjien tarpeita? Tuntiperusteinen vuokraus, eripituiset jäsenyydet (päivä, kk), virtuaalijäsenyys, ankkurisopimukset 

Tilatarpeen muutokset 
Miten tilantarpeen muutoksiin voi varautua? 

Lisätilojen tarpeen kasvaessa ankkurivuokralaiset voivat alivuokrata Erilaiset sopimusmallit ja niiden jousto 
Talotekniikan järjestelmät tukevat tilojen muuntautumista, tilojen ryhmittely talotekniikan tarpeiden mukaan 

Millaisia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tiloilla voi olla? 
Tiloja erilaisiin käyttömahdollisuuksiin: majoitus, harrastetilat, tapahtumat Edellytyksenä tilojen joustava vuokraaminen 

Ylläpito 

Millaisia ominaisuuksia kestävän rakennuksen ylläpidolla on? 
Osat ja materiaalit ovat kestäviä ja pitkäaikaisia Käyttöenergia perustuu uusiutuviin lähteisiin, omaan tuotantoon, tehokkuuteen Jätteiden minimointi, kierrätyksen helppous Talotekniikan ohjaus on ennakoivaa ja tietoon perustuvaa 

Millaisia ratkaisuja tarvitaan kestävien ominaisuuksien toteuttamiseksi? 
Energia: maalämpö, virtuaalivoimalaitos, aurinkopaneelit 
Älyn hyödyntäminen: sensorit, (olosuhde)tiedon kerääminen, jakaminen Ympäristöjohtaminen Purettavat liitokset, talotekniikan helppo vaihdettavuus 

Millaisia hyötyjä käyttäjä tai kiinteistöomistaja voivat ratkaisuista saada? 
Rahan säästäminen, edullisuus Uudet liiketoimintamallit Imago, brändi Käyttömukavuus 

Ohjaus Kiertotalouden toteuttamisen haasteet Asenteet, toimintamallit Taloudelliset vaikutukset Yhteistyö ja panos  
Tilatarpeen optimointi 
Aluksi työpajassa määriteltiin Maria 01 -hankkeen käyttäjiä, tilankäyttöä ja siihen liittyviä tarpeita. Käyttäjät ovat marialaisia (yritykset), kaupunkilaisia, turisteja tai muita vierailijoita, jotka käyttävät tiloja eri tavoin, joten tilat ovat monipuolisia ja soveltuvat eri käyttötilanteisiin. Tehokkaasti käytettyjen tilojen ominaisuus on niiden jaettavuus. Työpajoissa mainittiin useita jaettaviksi sopivia tiloja: yhteiskäyttöneuvottelutilat, coworking-toimistot, tapahtumatilat sekä yhteiskäytölliset erikoishuoneet, kuten studiot.   Tilatarpeen optimoinnin, tehokkaan käytön sekä tilojen jakamisen kannalta tilan tarvetta tai käyttöä voidaan mitata ja arvioida. Tilojen käytön arvioinnin osalta mainittiin työpajassa työkaluina sensorit, varausasteet, kyselyt, vuokralaisryhmähaastattelut tarpeiden osalta, referenssikohteen mittaaminen, ennakkokyselyt, erilaiset tilankäyttöanalyysit sekä vertailuanalyysi. Tilankäytön tarpeen arvioinnissa on monipuolisia vaihtoehtoja 
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ennakoivasta arvioinnista reaaliaikaiseen arviointiin, joilla voidaan tukea tilojen tai sopimusten muunneltavuutta tarpeiden mukaisesti.   Edellytyksenä joustavalle tilojen käytölle ovat joustavat sopimukset tai jäsenyysmallit. Työpajassa mainittiin muun muassa erityyppisiä vuokrasopimusmalleja niiden sisällön ja pituuden vaihtuvuuden mukaan: esimerkiksi päiväjäsenyys coworking-tiloihin, kuukausijäsenyys, virtuaalijäsenyys sekä pidempiaikaiset ankkurivuokralaisten sopimukset 3–10 vuodelle eri pituisin jaksoin. Sopimuksille tai jäsenyysmalleille olisi olemassa myös erilaisia palvelupaketteja. Sopivaksi malliksi ehdotettiin mallia perinteisten ja joustavien sopimusten väliltä, jotta vuokratuotto olisi tasaista ja vuokraus kannattavaa, mutta samalla sopimukset mahdollistavat tilojen joustavan käytön. Sopimusten joustavuus sekä tilojen monipuolinen ja joustava käyttö vaativat kuitenkin käyttäjältä asennoitumista uudentyyppiseen sopimistapaan ja tilojen käyttöön.  
Tilatarpeen muutokset 
Käyttäjien tarpeet voivat muuttua ajan kuluessa, joten omistajan tai kehittäjän näkökulmasta tähän on kannattavaa varautua, jotta tilat tai rakennukset säilyttävät arvonsa. Tilatarpeen kannalta muutoksiin voivat vaikuttaa käyttäjiin liittyvät muutokset, kuten käyttäjien muuttaminen kampukselta, tai muut ulkoiset muutokset, jotka vaikuttavat tilojen tyhjenemiseen. Toisaalta käyttäjät voivat luonnollisesti myös toiminnan kasvaessa tarvita lisää tilaa.   Tilatarpeen muutoksiin voi varautua joustavilla ratkaisuilla. Eripituisilla sopimuksilla tai malleilla voidaan reagoida erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Työpajassa mainittiin myös tilojen alivuokraaminen, joka olisi ankkurivuokralaisten käsissä. Myös talotekniikan joustavuudella voidaan vaikuttaa muutoksiin niin, että tilat ovat ryhmitelty tai järjestelmät mukautuvat käyttäjän mukaan. Samoin vaihtoehtoisten käyttötarkoitusten osalta tunnistettiin mahdollisuudet muun muassa erilaisiin tapahtumiin, majoitus- tai harrastustoimintaan.   
Ylläpito 
Ylläpidon ratkaisuihin liittyen työpajassa mainittiin neljää eri ominaisuutta. Ensinnäkin kaikenlaisten vaihdettavien osien kestävyyteen ja pitkäaikaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Toiseksi mainittiin talotekniikan ohjauksen perustuvan ennakointiin ja tietoon sekä avoimen verkon hyödyntämiseen, jotta uuden kehittely mahdollistuisi. Ylläpitoon liittyvissä vastauksissa tulivat esille myös purettavat liitokset, talotekniikan helppo vaihdettavuus sekä tekoälyn hyödyntäminen eri tavoin, johon liittyivät käyttötiedon kerääminen ja jakaminen. Kolmanneksi mainittiin energiaan liittyviä ominaisuuksia: energian käyttö perustuu uusiutuviin lähteisiin, omaan tuotantoon ja tehokkuuteen.  Ratkaisuiksi esitettiin muun muassa maalämpöä, virtuaalivoimalaitosta sekä aurinkopaneeleja. Neljänneksi vastauksissa esiintyivät jätteiden syntymisen minimointi ja kierrätyksen helpottaminen, johon voidaan vaikuttaa ympäristöjohtamisella.  
Ohjaus 
Työpajassa kartoitettiin lopuksi kiertotalouden mahdollisuuksia ja haasteita, joissa nousi esille tekijöitä, joilla voidaan ohjata toimintaa kiertotaloutta kohti. Pääasiallisesti nousi esille 
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huoli ratkaisujen taloudellisuudesta: haasteina ovat niin alkuinvestointien hyväksyminen, hyödyn määrittäminen sekä ratkaisujen aika-arvo. Toisaalta asenteet ja toimintamallit sekä laaja eri alat ylittävä yhteistyö vaikuttavat myös kiertotalouden ratkaisujen toteuttamiseen. Kiertotalouden ratkaisujen nähtiin kuitenkin tuovan säästöjä, arvoa sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia haasteista huolimatta.   
5.1.2 Kierotalous Maria 01 -hankkeen yhteistyökumppaneiden näkökulmasta 
Työpajan tarkoituksena oli määritellä, miten yhteistyökumppanit näkevät kiertotalouden, sekä miten he toiminnallaan voivat tuoda hankkeeseen kiertotalouden mahdollisuuksia. Keskeisimmät tulokset työpajasta on koottu taulukkoon 2. Työpajassa aluksi määriteltiin, mitä käytönaikainen kiertotalous on Maria 01:ssä tilojen tehokkaan käytön, säilyttämisen ja ylläpidon sekä uudelleenkäytön kannalta. Tämän jälkeen osallistujat määrittelivät näissä kolmessa aihepiirissä ratkaisuja, niiden haasteita ja haasteiden ratkomista.   
Taulukko 2. Keskeisimpiä kiertotalouden mahdollisuuksia hankkeen yhteistyökumppaneille pidetystä työpajasta. 
Aihe Kysymys Keskeisimmät tulokset kiertotalouden näkökulmasta 

Jakaminen 
Miten tiloja käytetään tehokkaasti? Muuntojoustavat tilat Tilojen jakaminen 24/7-käyttö 
Miten edistäisitte tilojen tehokasta käyttöä? 

Reaaliaikainen varausjärjestelmä Jäsenyysmallin tukeminen suunnittelussa Vuorokausirytmin mallinnus laajalla alueella Yhteiskäyttötilojen avoimuus Joustavat sopimukset 

Ylläpito ja säilyttäminen 

Miten rakennus saadaan kestämään käyttövaiheessa? / Mitä käyttäjän näkökulmasta tulisi olla? 
Kerroskohtaiset jaettavat tilat Muunneltavuus huomioitu Digitaalisuus, mm. laitteiden yhdistäminen energianhallintaan 

Miten edistäisitte rakennuksen tai tilojen säilyttämistä tai ylläpitoa? 
Kestävät ja terveelliset materiaalit Muuntojoustavuus Imago Helppohoitoisuus, huolto, kunnossapito Muutosten huomiointi suunnittelussa 

Uudelleenkäyttö 
Mitä vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia rakennuksilla tai tiloilla voi olla? 

Useat eri käyttötarkoitukset: asuminen, majoitus, taide, palvelut Talotekniikka ei rajoita tilojen käyttötarkoitusta Kalustevuokraus tukee monipuolista käyttöä 
Miten edistäisitte rakennusten tai tilojen uudelleenkäyttöä? 

Talotekniikan muunneltavuus ja automaatio Startup-yhteisön hyödyntäminen, innovaatiot Muuntojoustava suunnittelu 
Ohjaus - Kiertotalous tontinluovutusehdoissa Strategia Suunnittelun ohjaus  

Jakaminen 
Kysyttäessä tilojen tehokkaan käytön ominaisuuksista vastaukseksi saatiin tilojen monipuoliseen käyttöön ja ominaisuuksiin liittyviä ideoita. Vastauksissa mainittiin yhteiskäyttötilat, muuntojoustavat tilat, erilaiset käyttötarkoitukset vuorokauden ympäri sekä erilaiset sopimukset tai jäsenyysmallit. Jäsenyysmalleilla voidaan mahdollistaa 
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joustava tilojen käyttö. Jos tiloja on tyhjillään, niin tilojen alivuokraus olisi ankkurivuokralaisten käsissä. Tilojen 24/7-käyttöön liittyen mainittiin vuorokausirytmin mallinnus sekä ympärivuorokautinen tilojen käyttö, jossa samat tilat ovat muunneltavissa erilaisiin käyttötilanteisiin esimerkiksi kalustuksella.   Kysyttäessä tilojen käytön tehostamiseen liittyviä ratkaisuja, vastaukset liittyivät sopimuksiin, tilojen varaamiseen ja avoimuuteen, suunnitteluun sekä käytön linkittymisestä tilojen ylläpidon hallintaan. Ratkaisujen lisäksi kartoitettiin ratkaisuihin liittyviä haasteita ja ehdotuksia niiden poistamiseksi. Etenkin reaaliaikainen varausjärjestelmä, yhteiskäyttötilojen avoimuus ja sisältö sekä joustavat sopimukset nähtiin tärkeiksi ratkaisuiksi tilankäytön tehostamisessa. Joustava sopiminen voi vaatia käyttäjältä valmiutta vaihtaa tilaa tai liikkua tilasta toiseen. Erilaiset palvelumallit ja yhteiskäyttötilojen avoimuus mahdollistaisivat tilojen käytön muillekin kuin pääasiallisille käyttäjille. Kuitenkin yhteiskäytössä tai tilojen avoimuudessa kyseenalaistettiin se, keille kaikille tilojen tai muun infrastruktuurin jakaminen on tarkoitettu. Tässä ratkaisuna esitettiin yhteiskäytön tarpeen ja sisällön määrittelyä.   Suunnittelussa voitaisiin käyttää apuna jäsenyysmalleja ja sopimuksia, mutta toisaalta sen haasteeksi tunnistettiin vuokratuoton tai kannattavuuden huomioiminen. Tilajaon suunnittelussa voitaisiin hyödyntää välimallia, jossa osa tiloista on pidempiaikaisille vuokralaisille tarkoitettuja sekä osa joustavampaan ja lyhyempiaikaisempaan käyttöön soveltuvaa.   
Ylläpito ja säilyttäminen 
Ylläpidon aihepiirissä kysyttiin, miten rakennusten tai tilojen kestävää säilyttämistä ja ylläpitoa voidaan edistää. Vastauksissa esiintyivät kerroskohtaiset jaettavat tilat, tilojen muunneltavuus, digitaalisuuden hyödyntäminen sekä materiaalien panostus. Yhtenä tärkeänä tekijänä säilyttämisen kannalta mainittiin myös imago ja alueen kaupunkikuvallisesti korkea taso, johon voidaan vaikuttaa suunnittelulla. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan huomioida tilojen jaettavuus useiden käyttäjien kesken, jossa esimerkkinä esitettiin kerroskohtaista yhteiskäyttökeittiötä. Tilojen muunneltavuuteen voidaan vaikuttaa myös huomioimalla monikäyttöisyys ja erilaiset käyttötarkoitukset suunnittelussa sekä yksinkertaisuus niin, ettei suunnittelua viedä liian pitkälle, että joustavuus kärsisi. Tilojen muuntojoustavuus, kuten seinien liikuteltavuus, on yksi ratkaisu monikäyttöisyyteen. Tilojen muunneltavuus olisi hyvä huomioida jopa kalustuksessa asti.   Ylläpidon ja säilyttämisen kannalta digitaalisuutta voidaan hyödyntää vastausten mukaan erilaisten applikaatioiden kehityksessä sekä talotekniikan (esim. valaistus) järjestelmien kehityksessä. Talotekniikan joustavuus ja helppo huollettavuus vaikuttaa kestävään ylläpitoon sekä tilojen säilymiseen. Myös käyttötiedon hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa energianhallintaan. Työpajassa keskusteltiin myös materiaalien osalta etenkin uusiokäytettävien materiaalien terveellisyydestä ja turvallisuudesta, joka pitäisi jollakin tavalla taata käyttäjälle.      
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Uudelleenkäyttö 
Uudelleenkäyttöön liittyen kartoitettiin samoin tavoin kuin edellisissä aihepiireissä ominaisuuksia, ratkaisuja sekä haasteita ja niiden ratkomista. Kysyttäessä vaihtoehtoisesta käyttötarkoituksesta ideoita oli monenlaisia: asumista, majoitusta, taidetta, kaupungin palveluita, (lyhytaikaista) kivijalkaliikkeiden toimintaa ja yrityshotelli, joiden tilankäytöllisiä tarpeita voitaisiin huomioida jo suunnittelussa. Muuntojoustavuus tulisi huomioida myös jo kaavoituksessa, esimerkiksi räystäskorkeuden huomioimisessa. Myös kalusteet tukisivat monipuolista käyttöä siten, että kalustuksen voisi vuokrata paikallisesti (huonekaluvarasto-konsepti) aina tarpeen mukaan, eikä käyttäjän tarvitsisi aina ostaa uusia kalusteita.  Samoin mainittiin, ettei talotekniikka rajoittaisi tilojen eri käyttötarkoituksia. Talotekniikassa voitaisiin hyödyntää digitaalista kaksosta, joka raportoi koneiden käytön dataa, jota voidaan hyödyntää ylläpidossa. Talotekniikan ratkaisujen osalta kuitenkin tunnistettiin se, että niiden toteutus vaatisi avointa yhteistyötä. Yksi idea oli, että startup-yhteisöä voitaisiin hyödyntää uusissa kokeiluissa ja innovaatioissa.   
Ohjaus 
Työpajassa mainittiin eri yhteyksissä kiertotalouteen ohjaamiseen liittyviä asioita, kuten kiertotalous tontinluovutuksessa, hankintojen vastuullinen kilpailutus, kiertotalous strategioissa tai suunnittelussa. Kiertotalouden toteutumisen edellytyksenä on sen sisällyttäminen eri strategioihin. Kaupunki voi myös vaatia kehittäjältä kiertotalouden tuomista hankkeeseen, mutta sen toteutus vaatii myös edellytyksiä kaupungilta itseltään, esimerkiksi kriteerien ja valvonnan osalta. Vaikka kiertotalouteen voidaan ohjata työpajaan osallistuneiden pohdintojen mukaan monin tavoin, kuitenkin hyvin tärkeässä roolissa ovat myös lainsäädäntö tai muu julkinen ohjaus.  
5.2 Kiertotalouden huomioiminen hankekehitysprosessissa 
Tässä osiossa käydään läpi asiantuntijoiden haastatteluiden tuloksia. Tutkimuksessa haastateltiin kiertotalouteen liittyvien asioiden asiantuntijoita RAKLI ry:stä sekä Sitralta. Tulokset käydään läpi teemoittain, joita haastatteluissa nousi esille. Organisaatiot ovat erilaisia toisiinsa verrattuna ja tuovat aihepiiriin oman näkökulmansa. Haastattelujen tavoitteena oli kerryttää yleisempää näkökulmaa kiertotalouden toteuttamiseen hankekehityksessä. Tulokset on tiivistetty aihepiireittäin taulukkoon 3, jossa esitetään näkökulma, kiertotalouteen liittyvä ratkaisu, sen edellytykset, haasteet ja edut, sekä kummassa haastattelussa asia on mainittu. Osa taulukon kohdista on täytetty oman arvion mukaan, sillä kaikkia kohtia haastatteluissa ei tullut esille.         
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Taulukko 3. Haastatteluiden (RAKLI ja Sitra) tulokset kootusti. Harmaalla taustalla merkityt kohdat ovat täydennetty oman arvion mukaan. Ratkaisut on jaettu sen mukaan, kummassa haastattelussa aihetta käsiteltiin (R= RAKLI, S=Sitra). 
Näkökulma Kiertotalouden ratkaisu Edellytykset Haasteet Edut Haastat-telu 

Kiinteistöomistaja/-sijoittaja 

Muuntojoustavuus 
Pitkäaikainen omistajuus 

Rakennuksen muuntautuminen ja kustannukset Elinkaaren aikaiset tulot R 
Suunnittelu Materiaalien uudelleenkäyttö Rakennettu ympäristö elää käyttäjän mukaan S 

Asiakkaan vaatimukset kiertotalouteen (ympäristösertifikaatit) 
Asiakas osaa vaatia Asiakkaat eivät välttämättä vaadi kiertotalousratkaisuja 

Asiakkaat vaativat jo ympäristösertifikaatteja R 

Joustavat sopimukset Lyhyempiä sopimuksia Tasainen, varma vuokratuotto Vapaampi tilankäyttö R 
Kiertotaloudesta liiketoimintaa 

S: Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, yrityksen strategia ja toimenpiteet S: Ansaintalogiikka S: Kilpailuetu edelläkävijänä, R: Välineellinen arvo R/S 

Rakentaminen 

Kiertotalous huomioidaan rakentamisen eri vaiheissa 
Konkreettinen ohjeistus Tiedon puute, oikea ajoitus Arvo R 

Materiaalipankki materiaalien uudelleenkäyttöön 
Tuoteseloste, ylläpito/tiedon päivittäminen Ylläpito/hallinnointi Tuottavuus, tieto purkuvaiheessa R 

Materiaalien uudelleenkäyttö 
Teollinen mittakaava, logistiikka, tehokkaasti hallinnoitu ketju 

Vanhojen materiaalien terveellisyys/turvallisuus, rakentamisen tehokkuus 
Vähemmän jätettä ja hukkaa R 

Liiketoimintamallit, tutkimus, suunnittelu Tutkiminen Kilpailuetu S 
Helpot käyttötarkoituksen muutokset huomioitu 

Huomioiminen suunnittelussa Lainsäädäntö, ohjaus ja hitaat muutokset 
Tilat tehokkaampaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön R 

Kyseenalaistetaan uuden rakentaminen 
Uusiomateriaalien helpompi käyttö, tarpeen arviointi 

Uuden tekeminen on helpompaa 
Olemassa oleva rakennuskanta tehokkaampaan käyttöön 

S 

Elinkaaren aikainen yhteistyö 
Esim. toteutus osallistettuna suunnittelussa, pitkät sopimukset, sopimusvaatimukset 

Resurssit Tietoisuus haasteista, jotka voidaan ratkaista S 

Käytönaikaisuus ja ylläpito 

Kestävä energia Investoinnit Investointien takaisinmaksuaika 
Pienemmät päästöt, alueelliset /kiinteistön sisäiset energiavirrat R 

Osien helppo vaihdettavuus Talotekniikan kehitys Investoinnit Edullisuus R 
Helppo käyttö ja ylläpito Suunnittelu, palvelut Investoinnit Tyytyväinen käyttäjä = korkea arvo R 
Käyttötarkoituksen muutos 

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö 
Lainsäädäntö, ohjaus ja sen hitaus 

Tilat tehokkaampaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön S 

Ohjaaminen kiertotalouteen 

Julkinen ohjaus (strategiat, tontin-luovutusehdot) 
Vaatiminen, esimerkilliset ratkaisut/hankkeet 

Periaatteet ja konkreettiset ratkaisut Imago, kumuloituminen arvoksi R 

Lainsäädäntö 
R: Kannustaa keinoihin, toimiala itse keksii ratkaisut S: ennakoitava lainsäädäntö 

R: Kustannukset, osaoptimoinnin riski S: Alan muuttuminen R/S 
Kiertotalous eri tasoille (alue-/hanketaso) 

Ajoittaminen oikeaan aikaan hanketta Ratkaisun oikea-aikaisuus hankkeessa Kiertotalouden vaikuttavuus R 
Kiertotalous aluesuunnittelussa 

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö aluetasolla Ohjauksen tarkkuus Laajempi mittakaava kierron hyödyntämisessä S 
Koulutus Kiertotalous kaikilla koulutusasteilla Koulutus työssä oleville Kiertotalousosaaminen osana pätevyyttä S 
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 Haastatteluiden tuloksia on käsitelty eri teemojen ja haastatellun organisaation näkökulmista. RAKLIn edustajien mukaan kiertotaloudesta puhutaan alalla, mutta se kietoutuu moniin muihin ajankohtaisiin teemoihin: kestävään kehitykseen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan sekä materiaaleihin. Kiertotaloutta hankekehityksen yhteydessä tarkasteltiin RAKLIn haastattelussa kolmen eri näkökulman avulla: kiinteistösijoittaja/-omistaja, rakentaminen sekä käyttö ja ylläpito. Vastaavasti Sitran näkökulma aiheeseen oli hyvin laaja, sillä Sitra tekee työtä kiertotalouden edistämiseksi koko yhteiskunnassa. Sitran haastattelu keskittyi laajempaan näkökulmaan kiinteistö- ja rakennusalan mahdollisuuksista kiertotalouteen. Sitran haastattelussa tuli esille, että Sitra tavoittelee kiertotaloustyössään muutosta yhteiskuntaan, jossa talous muuttuu lineaarisesta mallista kiertotalouden malliin. Sitran tavoitteena on määritellä kiertotalouden tavoitteita kiinteistö- ja rakennusalalle sekä tapoja, miten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.  
5.2.1 Kiinteistöomistajan ja -sijoittajan näkökulma 
RAKLIn haastattelussa tuli esille muuntojoustavuus, joka on tärkeä asia huomioida käytön ja tarpeen muuttumisen kannalta. RAKLIn mukaan muuntojoustavuus näkyy käyttäjälle lyhyempinä sopimuksina, jotka mahdollistavat vapaamman tilankäytön. Muuntojoustavuudessa kuitenkin esimerkiksi rakennuksen runko ja talotekniikka herättävät RAKLIn mukaan kysymyksiä sen osalta, millaista käyttöä tiloilla voi myöhemmin olla. Muuntojoustavuuden huomioiminen voi tuoda myös kustannuksia rakennusvaiheessa, mutta lopulta elinkaaren aikana tuloja. Muuntojoustavuuden osalta RAKLIlla on ollut erilaisia keskusteluita ylipäätään laajemmassa näkökulmassa tyhjien tilojen käytöstä yhteistyön voimin.   Sitran haastattelussa mainittiin myös muuntojoustavuus yhtenä tärkeänä teemana ja olennaisena asiana arvon säilyttämisen kannalta.  Muuntojoustavuus mahdollistaa rakennetun ympäristön mukautumisen käyttäjän mukaan, mutta edellytyksenä on sen tuominen suunnitteluun. Sitran haastattelussa mainittiin muuntojoustavuuden yhteydessä myös sisäilman laatu, energiakysymykset, kuin myös materiaalien uudelleenkäyttö ja ympäristön muuttuminen käyttäjän mukaan, jotka vaikuttavat hankekehityksen sisältöön.   RAKLIn haastateltavien mukaan kiertotalouden näkökulmasta ympäristösertifikaatit ovat tärkeä tunnistettu kestävyyteen ohjaava asia, joihin niin omistajat, sijoittajat kuin käyttäjätkin pyrkivät. Ympäristösertifikaateista BREEAM ja LEED ovat tunnetuimpia kiinteistö- ja rakennusalalla. Käyttäjät eivät kuitenkaan oikeastaan suoraan vaadi kiertotalouden toteutumista, sillä kiertotalous tulee osana ympäristösertifikaatteja. Ympäristösertifikaatteihin ollaan kuitenkin tuomassa kiertotaloutta: Alankomaissa on kehitetty maakohtaiseen BREEAM-sertifikaattiin kiertotalouden osa-aluetta, sekä materiaalien kierron osalta Alankomaissa esimerkiksi käytetään Cradle to Cradle -sertifiointia.   RAKLIn näkemysten mukaan kiertotalouteen liittyvät asiat kuitenkin nähdään ennemmin arvona kuin vaatimuksena sijoituksellisesta näkökulmasta. Arvoa tulee ratkaisuista itsestään, mutta myös välineellisesti imagon kautta. Hankkeen kiertotaloudesta syntyvä imago voi sopia myös vuokralaisen imagoon, millä voi nostaa arvoa.  Kiinteistöomistaja voi ottaa kiertotalouden osaksi imagoaan, jonka myötä imagoarvo voi kannustaa dominoefektin kaltaisesti muitakin omistajia ja sijoittajia toimimaan samalla tavalla. Sitran mukaan 
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kiertotaloudesta voi syntyä liiketoimintaa, jos kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Samoin myös kiertotalouden ratkaisuja tarjoavan organisaation tulisi olla asennoitunut kiertotalouden mahdollisuuksiin – organisaation strategia ja toimenpiteet tukisivat kiertotalouteen siirtymistä, jota voidaan tukea muun muassa tutkimuksella. Yrityksellä on kuitenkin kannattavuuden kannalta oltava jokin ansaintalogiikka. Yritys voi kiertotalouden ratkaisuillaan saavuttaa edelläkävijän roolissa markkinasijan tai kilpailuedun.   
5.2.2 Rakentamisen näkökulma 
Rakentamisen näkökulmassa on useita tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa kiertotalouden mahdollisuuksien toteutumiseen. RAKLIn mukaan kiertotalouden huomioiminen hankekehityksen eri vaiheissa on olennaista, sillä joissakin vaiheissa ratkaisuja ei voida enää toteuttaa. Ohjeistusta hankkeen eri vaiheille ei kuitenkaan vielä ole olemassa, mutta RAKLIlla on ollut puhetta alan toimijoiden kesken koottavasta viitekehyksestä. Kiertotalouden tuominen hankekehitysprosessiin vaatii myös yhteistyötä käyttäjien kanssa, jotta käyttäjän tarpeet tulevat ymmärretyksi.  RAKLIn mukaan kiertotalouden kannalta materiaalipankki ja kierrätettyjen materiaalien käyttö on tärkeä osa hankkeiden kulkua. Materiaalien uusiokäyttöä sekä niiden hallintaa varten oleva materiaalipankki ja sen ohjeistukset tulisi huomioida koko hankekehitysprosessissa. Tämä kuitenkin vaatii hankkeen vetäjältä selkeää toteutusta ja yleistä ohjetta. Ohjeistuksen osalta huomioitaisiin talonrakennushankkeen kulun eri vaiheet. Suunnitteluun, rakentamiseen ja säädöksiin on monia eri näkökulmia, mutta kokoavaa viitekehystä ei ole. RAKLIlla on ollut työpajoja, joissa on puhuttu aiheesta tai Ympäristöministeriön uudistuksista, kuten purkukartoituksesta ja Green dealista (sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä). Materiaalipankki sisältäisi rakennusten tuotetietoselosteen ja tuotetieto sisältyisi rakennuksen malliin. Jotta tieto materiaalien kulutuksesta myös säilyisi, tietoa ylläpidettäisiin rakennuksen käyttövaiheessa. Tiedon ylläpidon myötä purkuvaiheessa olisi saatavilla oleellista tietoa purun kannalta ja materiaalien uudelleenkäytettävyydestä. Vanhat materiaalit olisi myös tunnettava terveellisyyden ja turvallisuuden osalta, jotta esimerkiksi materiaaleissa olevat kemikaalit ja materiaalien kestävyysominaisuudet voidaan tiedostaa.  Molemmissa haastatteluissa oli puhetta materiaalien uudelleenkäytöstä. RAKLIn mukaan rakentamisen näkökulma on osa kiertotalouden teollisen systeemin ja prosessin näkökulmaa, jossa omistaja tai palveluntarjoaja tarjoaa valmistetun tuotteen tai palvelun käyttäjälle. Materiaalit nousevat keskeiseen asemaan rakennuttamisen näkökulmassa, kun rakennusten elinkaarelle lasketaan hiilijalanjälki. Erityisen tärkeää kierrätettävien materiaalien kannalta on se, että tietoa pitäisi olla saatavilla mahdollisimman aikaisin hankkeen edetessä. RAKLIn mukaan kiertotalouden toteuttamiseksi voidaan tehdä paljonkin, mutta hankekehitysprosessin edetessä ei tietyn vaiheen jälkeen enää voida ratkaisuja toteuttaa, jonka vuoksi tiedon saatavuus aikaisin on tärkeää. Esimerkiksi asiakkaan omavaraisen uusiutuvan energian tuotannon ratkaisut, olisi hyvä tiedostaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan toteuttaa.  RAKLIn mukaan myös lainsäädäntö ja teollinen prosessi eivät tue tällä hetkellä kiertotalouden ajatusta materiaalien uudelleenkäytön osalta. Lainsäädännön tulisi kannustaa löytämään ratkaisuja eikä ohjata ratkaisuja nostaen kustannuksia. Lainsäädännön ja ohjauksen tulisi vaatia tiettyä lopputulosta, johon alan toimijat voivat keksiä oman 
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ratkaisunsa. Kiertotalouden hyödyntämisen haasteena on myös suppea näkökulma, jossa tulisi välttää osaoptimointia ja yksittäisiin osiin keskittymistä. Haasteena materiaalien uudelleenkäytössä on rakentamisen tehokkuus, joka ei kannusta käytettyjen materiaalien uusiokäyttöön, koska materiaalien jakelu ja ominaisuustietojen ylläpitäminen on vielä edistymätöntä. Tähän kuitenkin ratkaisuna esitettiin tehokkaasti hallittua ketjua ja logistiikkaa, joka mahdollistaisi tehokkaan ja helpon uusiomateriaalien käytön.   Vastaavasti Sitran mukaan materiaalien uudelleenkäytössä tarvitaan menneen ja tulevan tutkimista, mikä tarkoittaa tutkimuksen keskittymistä käytettyjen materiaalien sisältöön, mutta myös tutkimukseen itse tutkimustavoista, joilla tutkitaan materiaalien turvallisuutta ja sisältöä. Materiaalien uudelleenkäytön näkökulmasta tarvitaan myös liiketoimintamalli, jolla materiaalien tutkiminen ja muu uudelleenkäyttöön liittyvä prosessi on edes kannattavaa. Tutkiminen on myös jatkuva prosessi, jossa opitaan jatkuvasti, jotta voidaan kehitellä uusia materiaaleja ja ratkaisuja. Tämä vaatii koko rakennusten elinkaaren aikaista yhteistyötä, etenkin hankekehityksessä, jossa muun muassa toteutus osallistettaisiin suunnitteluun, jotta käytännön ongelmia voidaan ratkaista helpommin.  RAKLIn mukaan kiertotalous voidaan jakaa suunnittelussa ja rakentamisessa alue- ja hanketasoon. Kiertotalouden kriteeristöt vaihtelisivat tason mukaan: aluetasolla huomioidaan esimerkiksi jakamistalouden mahdollisuuksia, kun taas hanketasolla huomioitaisiin materiaalien uusiokäyttö ja muuntojoustavuus. Aluetasolla voitaisiin esimerkiksi vaikuttaa parkkiratkaisun muuntojoustavuuteen, jossa maanpäällisen parkin materiaalien kierrättäminen ja muuttaminen toiseen käyttötarkoitukseen on teoreettisesti helpompaa kuin luolaparkin. Ratkaisujen vaikutukset on tärkeää tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  Sitran mukaan rakentamisessa yksi kiertotalouteen liittyvä avaus on ollut uuden rakentamisen kyseenalaistaminen, jossa selvitettäisiin ennen uuden rakentamista olemassa olevan rakennuskannan käyttömahdollisuudet. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuinka tarpeellista uuden rakentaminen on verrattaessa jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Samoin myös uuden rakentamisessa hyödynnettäviä uudelleenkäytettäviä materiaaleja voisi olla tietty osuus, jotta uuden rakentaminen ei perustuisi kokonaan neitseellisiin raaka-aineisiin. Tällaisessa ajattelussa on kuitenkin haasteensa muun muassa lainsäädäntö tai materiaalien uudelleenkäytettävyys, mutta myös sijaintiin tai muihin syihin liittyvät tekijät, miksi vanha rakennuskanta ei ylipäätään ole käytössä.  Rakentamisen elinkaaren aikana tarvitaan yhteistyötä kiertotalouden toteuttamiseksi. Sitran mukaan muutosta voidaan saavuttaa esimerkiksi pitkillä alihankintasopimuksilla, kilpailutuksella sekä koko teollisuuden muutoksella. Yhteistyökumppaneita voidaan kannustaa kestävyyteen kaikenlaisessa sopimisisessa. Esimerkiksi kilpailutuksessa voidaan asettaa kestävyyskriteerejä, ja päätöksenteossa olisi ehtona tavoitteiden edistäminen eikä useimmiten päätöksiä ohjaava halvin hinta. Tavoitteiden saavuttamiselle tarvitaan mittaristoa ja selkeää ohjeistusta, jotta yritykset voivat perustella tekemänsä tarjouksen ja parhaalle tarjoukselle on selkeät perustelut. Kriteereissä voidaan mitata esimerkiksi haitallisia kemikaaleja, puumateriaalin käyttöä tai jätteen määrää. Kokonaiselle hankkeelle määritetyt kriteerit tai mitattavat suureet ovat kuitenkin haaste, mutta aluksi on hyvä aloittaakin pienestä ja edetä oppimalla kokeiluista.   



 

46  

5.2.3 Rakennuksen käytön ja ylläpidon näkökulma 
RAKLIn mukaan käytössä ja ylläpidossa kiertotalouden näkökulmasta huomioitavia asioita ovat rakennusten energia, materiaalit, muuntojoustavuus sekä käytön mutkattomuus. Energian osalta etenkin on noussut rakennusten itse jakama sähkö, sekä mahdollisuus alueellisiin tai kiinteistön sisäisiin energiavirtoihin. Käyttäjän näkökulmasta myös käytettävien kierrätysmateriaalien tulisi olla turvallisia käyttäjälle. Muuntojoustavuuden ja käytön mutkattomuuden näkökulmasta oleellista on osien helppo vaihtaminen, muuntojoustavat tilat sekä esimerkiksi jätteen helppo kierrättäminen. Rakennuksen käytön ja ylläpidon tulee olla käyttäjän näkökulmasta helppoa, mutta toisaalta käyttäjältä vaaditaan myös ajattelutavan muutosta.   Sitran mukaan rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyy kiinteästi rakennuskannan käytön optimointi. Käytön optimoinnissa on paljolti kyse alueesta, sillä kaikkialla käytön optimoiminen ei välttämättä ole mahdollista. Kaupunkialueilla käyttöön voidaan paremmin vaikuttaa esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksin kysynnän vuoksi. Käyttötavan muutos tulisi tehdä helpommaksi, missä tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä.  
5.2.4 Ohjaaminen kiertotalouteen 
RAKLIn mukaan kiertotalous näkyy nykyään erilaisissa strategioissa. RAKLIn mukaan on edelleen hieman epäselvää, miten kiertotalous laajemmassa näkökulmassa voi toteutua. Ohjauksen näkökulmasta tavoiteltavaa on, että kiertotalouteen ennemmin kannustetaan kuin pakotetaan. Lainsäädännön tulisi kannustaa toimialan keksimään ratkaisuja, kuin pakottaa tiettyihin toimenpiteisiin, jotka nostavat kustannuksia.  Sitran haastattelussa käsiteltiin kiinteistö- ja rakennusalan haasteita sekä kannustimia.  Kiertotalouden toteuttamisessa pätee kysynnän ja tarjonnan laki. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä tarvitaan monessa yhteydessä asioiden eteenpäin viemiseksi. Asiakaskunnan tulee olla valveutunutta, sillä asiakkaiden täytyy osata vaatia kestäviä palveluita tai tuotteita, jotta kysyntää syntyy. Kun yritys toimii edelläkävijänä, se voi saada kiertotalouden ratkaisullaan liiketoiminnallisen hyödyn. Muut ulkopuoliset taloudelliset ohjauskeinot ovat muun muassa yrityksen toimintaa ohjaavat verotus, kannustimet sekä lainsäädäntö. Myös uudenlainen ajattelu, kuten tuote palveluna tai tutkimuksen hyödyntäminen ovat kiertotaloutta edistäviä tekijöitä.   Molemmissa haastatteluissa puhuttiin myös kiertotalouden tuomisesta suunnitteluun tai ohjaamiseen eri tasolla. Sitran haastattelussa puhuttiin kiertotaloudesta aluesuunnittelussa, jossa yksityinen ja julkinen sektori huomioivat yhteistyössä kiertotalouden laajemmassa mittakaavassa. Toiminnassa tärkeää on tavoitteiden asettaminen: esimerkiksi millainen kiertotalouden mukaisesti toimiva rakennus tai alue on, jonka jälkeen voidaan pohtia toimenpiteitä monialaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueiden suunnittelussa huomioidaan erilaisten palvelujen ja niiden rakentamisen tarve, muuntojoustavuus ja modulaarisuus sekä muun muassa vesien käyttö tai paikalliset ruoantuotantojärjestelmät. Aluenäkökulmassa on oleellista huomioida käyttäjä ja alueen toimintojen muuttuminen käyttäjän mukaan. RAKLIn haastattelussa tuli esille kiertotalouden tuominen lähinnä alue- ja hanketasolle niin, että ratkaisut ovat ajallisesti oikeassa kohdassa suunnittelua tai hanketta. RAKLIn mukaan kiertotalous voi olla osana eri strategioita ja aluesuunnittelun ohjausta, mutta esimerkilliset hankkeet vievät kuitenkin ohjausta ja periaatteita eteenpäin.   
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Sitran mukaan yksi kiertotalouteen kannustava tekijä on koulutus. Koulutusta voi olla eri tasoilla, niin yritysten sisällä kuin kansallisellakin tasolla eri opetusasteissa. Yrityksissä yksi keino ohjata kiertotalouteen on esimerkiksi myynnin koulutus ja kannustaminen tarjoamaan kiertotalouden ratkaisuja kannustemalleilla. Myös työssä olevien osaamista voidaan kehittää niin, että he voivat hyödyntää erikoisalallaan kiertotalouden mahdollisuuksia.                                          
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6 Johtopäätökset 
Tässä osiossa analysoidaan tulosten vastaamista tutkimuskysymyksiin, tulosten suhdetta aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen, tutkimuksen rajoitteita sekä suosituksia päätöksentekijöille ja jatkotutkimustarpeita.    
6.1 Tulosten tulkinta ja vertailu aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen 
Työpajojen avulla selvitettiin, millaisia mahdollisuuksia kiertotalous voi tuoda toimitilahankkeeseen, jossa tutkimustapauksena oli Maria 01 -kasvuyrityskampushanke. Vastaavasti haastatteluissa selvitettiin laajempaa näkökulmaa kiertotalouteen hankekehityksessä. Kiertotalouden näkökulmasta mahdollisuuksia tarkasteltiin jakamisen, säilyttämisen ja ylläpidon sekä uudelleenkäytön näkökulmasta. Näiden näkökulmien lisäksi työpajoissa ja haastatteluissa nousi esille muitakin näkökulmia: ohjaus, suunnittelu, rakentaminen, sijaintitekijät sekä taloudellisuus. Työpajoissa nousivat esille sopimuksiin, tilankäyttöön, kestävään ylläpitoon sekä kiertotalouden ohjaamiseen liittyviä asioita. Haastatteluiden vastaukset vastaavasti keskittyivät enemmän rakentamisen näkökulmaan sekä kiertotalouden ohjauskeinoihin. Työpajojen ja haastatteluiden keskeisimmät tulokset on koottu vielä taulukkoon 4.  
Taulukko 4. Työpajojen ja haastatteluiden keskeisimmät tulokset tiivistettynä. 
Aihe Kiertotalouden ratkaisu Työpajat Haastattelut 
Rakentaminen Materiaalipankki ja materiaalien uudelleenkäyttö  x Kiertotalous jokaisessa vaiheessa huomioitu  x Elinkaaren aikainen yhteistyö  x 

Tilankäyttö 
Monipuoliset tilat, jotka ovat jaettavissa ja helposti alivuokrattavissa x  Monipuoliset sopimukset muutamista vuosista tuntiperusteisiin varauksiin x  24/7-käytön ja monipuolisen käytön edistäminen x  Muuntojoustavat tilat ja talotekniikka, osien vaihdettavuus x  Tilankäytön mittaaminen, tilojen varaaminen x  

Ylläpito 

Kestävät energiaratkaisut x  Kalustevuokraus x  Jätteiden kierrätys x  Älykkyys tilanhallinnassa sekä ylläpidossa x  Imago (arvon säilyttäminen), käyttömukavuus x  Ympäristöjohtaminen x  
Materiaalien turvallisuus ja terveellisyys x  Älykäs, tietoa hyödyntävä talotekniikka/ylläpito x  

Ohjaus 

Asenteet/toimintamallit x  Kiertotalous ohjauksessa (kaupunki, yritys) x x Muuntojoustavuus ja jäsenyysmallien hyödyntäminen suunnittelussa x  Asiakkaan/käyttäjän vaatimukset kiertotalouteen (ympäristösertifikaatit)  x Uuden rakentamisen kyseenalaistaminen  x Lainsäädäntö  x Koulutus  x Käyttötarkoituksen muutokset huomioitu  x Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet x x     
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Kiertotalouden luomat mahdollisuudet toimitilahankkeessa 
Tilojen vuokranantajan tai omistajan näkökulmasta työpajoissa oli useita teemoja, joita on hyvä huomioida kiinteistön arvon kuin käyttäjäkokemuksenkin säilyttämiseksi. Esimerkiksi tilojen jakamisen edistäminen monipuolisilla muuntojoustavilla tiloilla edistää niiden tehokasta käyttöä. Kiertotalouden näkökulmasta omistajan tarkoitus on saada pitkäaikaista tuottoa, kun taas käyttäjälle on tärkeää, että tilat palvelevat käyttäjän ydinliiketoimintaa myös tulevaisuudessa (Geraedts et al. 2014), jolloin rakennukset voivat säilyttää arvonsa. Tämän vuoksi koko hankekehitysprosessissa tulee huomioida käyttäjän näkökulma, mutta myös pidemmän aikavälin käyttö, joka voi muuttua. Rakennuksen elinkaaren aikainen käyttö, käyttäjien muuttuvat tarpeet tai käyttötarkoituksen muuttuminen täytyisi huomioida, sillä käyttäjälähtöinen liiketoiminta lisää yleisesti tuottavuutta (Ellen MacArthur Foundation 2015).   Tilankäytöllisiä tarpeita ja tilaratkaisujen sopivuutta käyttäjille on hyvä arvioida jatkuvasti, jota tukevat managerin läsnäolo sekä eri mittausmenetelmät. Käyttöönoton jälkeinen arviointi tukee tilojen sopivuuden arviointia, jossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja kohteen toimiva käyttöönotto (Kiiras & Tammilehto 2016). Pidemmällä aikavälillä esimerkiksi managerin läsnäolo tukee tilojen käytön kohdentamista sopivalle käytölle. Managerin roolia voivat ohjata muun muassa kestävän kiinteistöjohtamisen työkalut, joita on mainittu työn teoriaosuudessa (mm. GBC Finland 2019). Manageri voi tukea käyttöönoton jälkeistä arviointia sekä huomioida käyttäjien muuttuvia tarpeita ja toteuttaa niitä sopivilta osin.  Kiertotalouden näkökulmasta jakaminen tai jakamistalous ovat toimintaperiaatteita rakennuksen tai tilojen tehokkaalle hyödyntämiselle. Monipuoliset tilat, jotka palvelevat kampuksen ydintoimintaa, ovat olennaisesti keskiössä niin suunnittelussa kuin käytössäkin. Jaettavat tilat sekä helpoksi tehty alivuokraus tai tilojen varaaminen edistävät tilojen monipuolista ja helppoa käyttöä, jota ei kovin kiertotalouteen ja hankekehitykseen liittyvässä teoriassa sivuta. Tilojen avaaminen muillekin kuin pääasiallisille käyttäjille muina kuin varsinaisina käyttöaikoina edistää tilojen tehokasta käyttöä, korkeaa käyttöastetta ja alueen elinvoimaisuutta. Tilankäytön näkökulmasta vajaakäyttöä tulisi mitata todellisen käytön perusteella, ja pohtia miten vajaakäytetty tila saadaan luontevasti käyttöön.   Muuntojoustavat tilat ja talotekniikka sekä osien vaihdettavuus tukevat kohteen varustetasoa, joka vaikuttaa kohteen tuotto-odotuksiin (Kiiras & Tammilehto 2016). Tilankäytön tarpeissa on hyvä huomioida käyttäjien toiveet esimerkiksi talotekniikassa, mikä vaikuttaa käyttäjien tyytyväisyyteen (Ratcliffe et al. 2009). Kiertotalouden kannalta joustavuuteen liittyy myös peruskorjaukset, jotka tulisi olla tehtävissä ilman rakenteiden purkua (GBC Finland 2018a), johon voidaan vaikuttaa muun muassa osien helpolla vaihdettavuudella ja muilla työpajoissa mainituilla ominaisuuksilla.  Jotta rakennukset säilyttävät arvonsa pidemmällä aikavälillä kiertotalouden periaatteiden mukaan, muut käyttötarkoitukset on hyvä huomioida suunnittelussa, joista keskusteltiin työpajoissa. Tutkimuskirjallisuuden mukaan muuttuvaan kysyntään voidaan lopulta vaikuttaa rakennuksen fyysisellä mukautumisella (Geraedts et al. 2014). Joustavat sopimukset ja tilat sekä käyttäjäkunnan laajentaminen takaavat tehokkaan ja joustavan käytön. Muuntojoustava rakennus tai sisätilat joustavat sisäpuolisissa varusteluissa, mutta mukautuvalla rakennuksella voidaan huomioida rakennuksen muuttaminen helposti muihin käyttötarkoituksiin (Addis & Schouten 2004). Ratcliffe et al. (2009) mukaan 
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lisärakentamista ja korjaamista on hyvä verrata purkuun ja uudelleenkehitykseen, joten hankkeen kannalta on myös hyvä harkita sitä, miten ratkaisut mahdollistavat tällaisessa tilanteessa kestävämmän vaihtoehdon. Jotta rakennukset voivat säilyttää arvonsa, tärkeää on rakennusten mukautumiskyvyn kannalta määrittää myös rakennuksen tulevaisuuden arvo (Geraedts et al. 2014). Samoin Geraedts et al. (2014) mukaan nykyisten käyttäjien ja omistajien rooli on tärkeässä osassa, kun kehitetään ratkaisuja.  Mukautumiskykyä voidaan edistää teoriassa esitetyin vaihein Geraedts et al. (2014) mukaan muun muassa määrittämällä kysyntää, ratkaisujen mukautumiskykyä, niiden kestävyyttä ja taloudellisuutta sekä liikentoimintamallia arvioimalla.   Ylläpidon näkökulmasta keskeisimpiä ratkaisuja olivat kestävät energiaratkaisut, jakamispalvelut (esim. kalustevuokraus), materiaalien turvallisuus ja terveellisyys sekä älykäs ja tietoa hyödyntävä talotekniikka/ylläpito. Energiaratkaisuissa omavaraisuus tai uusiutuviat lähteet tukevat kiertotalouden periaatteita. Ympäristösertifikaateilla voidaan ohjata esimerkiksi ylläpidon kestävyyteen liittyviä asioita, mutta kiertotalouden näkökulmasta ylläpitoa voidaan ajatella uudelleen niin, että se sisältäisi jakamistalouden palveluita Pomponin ja Moncasterin (2017) kiertotalouden taloudellisen ulottuvuuden mukaan, omistettavia osia voidaan hankkia tai tuottaa palveluiden muodossa, josta oli esimerkkinä valaistus palveluna.  Ylläpidon kannalta tärkeässä roolissa ovat myös tulosten mukaan imago (arvon säilyttäminen) sekä käyttömukavuus. Toimitilojen hankekehityksessä Kiiraan ja Tammilehdon (2016) mukaan imago on merkittävä tekijä tuotto-odotuksissa. Maria 01 sijaitsee keskeisellä sijainnilla, joten se on sijainnin puolesta tärkeä elementti tuotto-odotuksiin. Myös varustetaso ja laatuominaisuudet merkitsevät, joihin voidaan vaikuttaa ylläpidon ratkaisuilla. Myös ympäristösertifikaateilla voidaan vaikuttaa imagoon, ja ne samalla nostavat todennäköisesti toimistojen arvoa vuokratason nousun myötä (Fuerst & McAllister 2011). Kiertotalouden näkökulmasta rakennuksen tulisi säilyttää arvonsa mahdollisimman korkealla, jota voidaan tavoitella rakennuksen mukautumiskyvyllä.  Kiertotalouden näkökulmasta rakennuksen arvo on rakennuksen itseisarvon ja sen suhteellisen arvon välistä (Geldermans 2016), ja hankkeella tai lopulta alueella voisi olla erilaisia Geldernmansin (2016) mukaisesti määritettyjä kiertotalouden kannalta olennaisia arvoja: käyttöarvo, uudelleenkäytön potentiaalin arvo, kiertotaloudellinen arvo (elinkaaren huomioiminen), markkina-arvo tai kulttuurinen arvo. Erilaisten arvojen kumuloitumista tuotto-odotuksiin voidaan tutkia.  Yhteistyön ja ohjauksen merkitys korostui kiertotalouden mahdollisuuksissa. Yhteistyö ja vuorovaikutus eri osapuolien kanssa on tärkeää ratkaisujen edistämiseksi. Kaavoituksessa voidaan edistää kiertotalouden periaatteita esimerkiksi GBC Finlandin (2018a) määrittämien hankevaiheiden mukaan. Kaavoituksessa voidaan myös yhdessä toteuttajan kanssa asettaa konkreettisia tavoitteita, joiden toteutusta tutkitaan ja toteutetaan siltä osin, kuin se hankkeen vaiheissa on mahdollista.   
Kiertotalous toimitilojen hankekehityksessä 
Kiertotalouden laajempaa näkökulmaa toimitilojen hankekehitykseen kartoitettiin haastatteluilla. Tutkimus on keskittynyt käytönaikaiseen kiertotalouteen hankekehitysprosessissa, mutta haastatteluissa nousi esille vahvasti rakentamisen näkökulma, kuten materiaalit ja niiden soveltuminen uusiokäyttöön. 
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Rakennusmateriaaleissa tulisi huomioida elinkaaren jälkeinen käyttö, jossa auttavat materiaalipassit ja tuoteselosteet, sekä niiden tiedon ylläpitäminen käyttövaiheessa. Haastatteluissa tuli esille, että vaikka tiedetään mitä materiaalien uusiokäytön osalta tulisi tehdä, niin rakennusteollisuuden ala ei kuitenkaan taivu ainakaan toistaiseksi täysin kiertotalouden periaatteiden mukaiseen toimintaan, sillä se ei ole haastatteluiden mukaan vielä kiertotalouden näkökulmasta tehokasta tai kustannustehokasta. Tämän vuoksi yhteistyö on olennainen tekijä muutosten tekemisessä, jotta koko rakentamisen ketjun voi saada toimimaan halutulla tavalla.   Materiaalien uudelleenkäytön näkökulmasta voidaan esimerkiksi mitata sitä, kuinka paljon alueen olemassa olevista rakenteista käytetään uudelleen, sekä kuinka suuri osa rakennettavista materiaaleista ovat uusiokäytettyjä tai kierrätysmateriaaleja (GBC Finland 2018a). Materiaalien kohdalla on myös kiertotalouden näkökulmasta mietittävä, kuinka materiaalit ovat käyttöikänsä päätyttyä kierrätettävissä tai uusiokäytettävissä. Tässä tukisivat rakennuksen elinkaarimallinnus ja -suunnittelu, sekä rakennuksen mukautumiskyvyn huomioiminen muun muassa Geraedts et al. (2014) mukaan. Samoin kiertotalous voidaan jokaisessa rakentamisen vaiheessa huomioida esimerkiksi mittaamalla tuotettua jätteen määrää (Ratcliffe et al. 2009).   Haastatteluiden perusteella materiaalien kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä on kuitenkin vielä paljon tutkittavaa ja edistettävää. Kuten tilastotkin osoittavat, Suomessa rakennussektorilla kierrätysaste ei ole kovin korkealla tasolla, sillä jopa kymmenesosa kaikesta tuotettavasta jätteestä Suomessa on rakennusteollisuuden tuottamaa ja kierrätysaste on verrattain alhainen (Tilastokeskus 2018a). Nykyään uuden rakentamisessa on edistytty uusiomateriaalien osalta, sillä uusia rakennuksia kuitenkin voidaan suunnitella uudelleenkäyttöön (mm. VTT 2014). Haasteena materiaalien uusiokäytössä tai kierrätyksessä kuitenkin on vanhan rakennuskannan purkujätteen kierrätys, sillä vanhoja rakennuksia ei ole suunniteltu materiaalien kiertoa varten (Ellen MacArthur Foundation 2013). Lainsäädännöllä, verotuksella ja kannustimilla on roolinsa siinä, mihin kokonaista toimialaa voidaan ohjata.  Kiertotalouden periaatteena on ennen kaikkea tuoda materiaalien kierrolla lisäarvoa, josta voi syntyä liiketoimintamahdollisuuksia. Kuten haastatteluissa mainittiin, materiaalien osalta tarvitaan kuitenkin vielä tutkimusta. Investointien näkökulmasta olisi hyvä huomioida ratkaisujen arvottaminen sekä investoinnin arvon säilyttäminen, eli miten rakennus ja sen materiaalit säilyttävät arvonsa (Ratcliffe et al. 2009). Etenkin materiaalien uusiokäytössä tulisi olla kysyntää, jotta niille voitaisiin määrittää arvo. Investoinneissa on myös haasteena niiden takaisinmaksuaika, joka vaatii pidemmän odotusajan. Investointien hinta myös sitoutuu tuotteen hintaan, joka saattaa kasvaa korkeaksi ratkaisujen myötä (Ratcliffe et al. 2009, s. 301).  Uuden rakentamisen kyseenalaistaminen on kiertotalouden näkökulmasta oleellinen näkökulma, sillä rakennusteollisuus kuluttaa merkittävän määrän luonnonvaroja mutta toisaalta samalla on tyhjillään olevaa rakennuskantaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on paljon tyhjää toimistotilaa, mutta samaan aikaan rakennetaan uutta toimistotilaa (KTI 2019). Tyhjät toimistotilat ovat sijainniltaan sellaisissa paikoissa, jonne yritykset eivät halua sijoittua tai muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, jotka eivät vastaa kysyntää. Tämän vuoksi tyhjiä toimitiloja muutetaankin muuhun käyttöön, jolle on enemmän kysyntää, kuten 
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esimerkiksi asumiseen. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uudelleenkäyttöä tulisi tutkia tai materiaalit hyödyntää toisaalla, jos rakennus ei ole käytössä.  Ghisellini et al. (2016) kiertotalouden eri tasojen näkökulmasta tutkimus on keskittynyt mikrotasoon, jossa huomioidaan yrityksiä ja kuluttajia. Kiertotalouden toteutumiseksi kuitenkin tarvitaan myös makrotason ohjausta ja näkökulmaa, josta mainittiin haastatteluissa kuin myös työpajoissa, esimerkiksi kaupungin ohjaaminen kiertotalouden toimintaan eri ehdoin. Muita keinoja ohjata kiertotalouteen ovat muun muassa lainsäädäntö, kannustimet ja verotus. Laajempi näkökulma on myös oleellinen ratkaisujen kimmoisuusvaikutusten huomioonottamisessa. Makrotason (esim. kaupunkien) näkökulma on oleellinen laajemman muutoksen mahdollistamiseksi. Haastatteluissa puhuttiin etenkin ratkaisuista, joita kaupunki voi edellyttää hankkeen toteuttajalta. Kiertotalouden toteuttamiseksi kiertotalouden ratkaisujen tulisi olla molempisuuntaisia: niin ylhäältä ohjattua kuin myös ruohonjuuritasolta lähtevää. Vastauksissa tuli esille koulutuksen, asenteiden, toimintamallien, lainsäädännön kuin muun ohjauksen tarve, joita Pomponi ja Moncaster (2017) ovat tuoneet esille rakennetun ympäristön kiertotalouden keskusteluun. Lopulta jotta kiertotalous voidaan saada toimimaan tai ratkaisuja käyttöön, vaatii se kaikilla eri alueilla panostusta.  
6.2 Tutkimuksen rajoitteet 
Tutkimus keskittyi selvittämään toimitilahankkeen kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia sekä yleisemmin kiertotaloutta toimitilojen hankekehityksessä kvalitatiivisilla menetelmillä, joille ominaista on subjektiivinen tulkinta, joka riippuu tulkitsijasta. Tutkimuksen luonne oli myös konstruktiivinen, jolla pyritään kokeilevaan tutkimusprosessiin sekä kehittämään aihetta. Maria 01 -hankkeen näkökulmasta saatiin ratkaisuja tai aiheita, joiden konkreettisempaa toteutusta voidaan tutkia tarkemmin muilla menetelmillä. Osa Maria 01 -hankkeen kiertotalouteen liittyvistä mahdollisuuksista ovat sellaisia, joita voidaan tarkastella muissakin hankkeissa, kuten energiakysymykset, muuntojoustavuus, joustavat sopimukset tai älykkäät ylläpidon ominaisuudet. Ratkaisujen tarkemmasta toteutettavuudesta niin kehittäjän, omistajan kuin yhteistyökumppaneiden näkökulmasta oltaisiin voitu tutkia tarkemmin esimerkiksi haastatteluin. Etenkin hankkeen yhteistyökumppaneiden työpajassa osallistujien roolit olivat hyvin erilaisia, mikä oli haaste työpajan toteuttamisessa ja tehtävien muodostuksessa.    Toista tutkimuskysymystä varten saatiin haastateltaviksi vain kaksi organisaatiota, mutta molemmista haastatteluista saatiin vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen kiertotalouteen toimitilojen hankekehityksessä. Toista tutkimuskysymystä varten olisi voitu haastatella useampia asiantuntijoita vastaamaan kattavammin tutkimuskysymykseen, mutta aiheen uutuusarvon vuoksi asiantuntijoiden kartoittamisessa sekä tutkimuksen toteutuksen ajankohdassa oli omia haasteita.    Kiertotalouden periaatteiden tuomisesta toimitilojen hankekehitykseen on olemassa jo paljon suoraan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joita voi toteuttaa jo eri hankkeissa. Näitä huomioonotettavia asioita tai ratkaisuja on listattu seuraavassa osiossa. Yksittäisten toimenpiteiden tai ratkaisujen vaikuttavuutta tulisi kuitenkin arvioida kussakin hankkeessa aina erikseen, sillä hankkeet ovat aina yksilöllisiä projekteja, joissa on omat ominaispiirteensä. Esimerkiksi kiertotalouden tuominen hankekehitykseen ei sinänsä rajaa pois eri toimitiloja, mutta tutkimuksessa keskityttiin toimisto- sekä liiketiloihin, jättäen 
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vähemmälle huomiolle logistiikka- tai tuotantotilat. Näiden osalta kuitenkin mahdollisuuksia voidaan myös tutkia riippuen hankkeesta.  Kiertotalous on käsitteenä moniulotteinen etenkin rakennetun ympäristön kontekstissa. Kiertotalouden käsitteessä haasteena on huomioida vain kiertotalouden yhtä osaa, kun kokonaisuus vaikuttaa aina kuhunkin osaan. Samoin tutkimuksessa keskityttiin etenkin kiertotalouden tekniseen kiertoon, vaikka biologinen kierto on myös tärkeä osa kiertotaloutta, mutta teknisen kierron periaatteet soveltuvat rakennettuun ympäristöön paremmin.   Kiertotalouden käsite myös nivoutuu muihin käsitteisiin hankekehityksen yhteydessä, kuten ekologisuuteen, kestävään kehitykseen tai ympäristöystävällisyyteen. Tutkimuskirjallisuudessa harvoin puhutaan suoraan kierotaloudesta hanke- tai kiinteistökehityksessä, mutta hankekehitykseen liittyvää kiertotalouden määritelmää lähestyttiinkin kiertotalouden rakennetun ympäristön osa-alueen sekä kestävyyden näkökulmista.  
6.3 Suositukset päätöksentekijöille ja jatkotutkimustarpeet 
Toimitilojen hankekehityksessä voidaan huomioida useita mahdollisuuksia eri vaiheissa. Tämän tutkimuksen ja aikaisemman kirjallisuuden perusteella kiertotalouden mahdollisuuksia on listattu eri hankekehityksen vaiheisiin taulukkoon 5. Taulukon koostamisen pohjana on käytetty apuna GBC Finlandin (2018a) määrittämiä kiertotalouskriteerejä kuvassa 4.   Kunkin hankkeen prosessi on omanlaisensa, joten on tärkeää huomioida ratkaisujen sopivuus tai vaikuttavuus myös aina hankekohtaisesti. Samoin myös ratkaisua tulisi arvioida taloudellisesta, ajoituksellisesta sekä kestävyyden näkökulmista. Hankekehitys on liiketoimintaa, jonka on oltava taloudellisesti kannattavaa, joten ratkaisujen toteuttamiseen liiketoiminnallisesta näkökulmasta olisi syvennyttävä tarkemmin.  Kiertotaloudelle tarvitaan laajempaa näkökulmaa, jossa ei huomioida pelkästään materiaalitehokkuuden, -valintojen ja -kierron näkökulmaa sekä niiden aiheuttamia päästöjä, vaan myös ratkaisujen ja tuotteen kierron perimmäistä tarkoitusta ja sen kyseenalaistamista. Kaavoituksella ja julkisella ohjauksella on tärkeä rooli tässä ajatuksessa, sillä ne ohjaavat käytännössä minne ja kuinka paljon rakennetaan. Uuden rakentamista voidaankin välttää käyttötarkoituksen muutoksin, mutta toisaalta myös olemassa olevaa rakennuskantaa tulisi voida hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa tehokkaammin, ettei uutta tarvitsisi tehdä, ainakaan neitseellisistä raaka-aineista. Tätä näkökulmaa tarvitsee kuitenkin tutkia liiketoimintamahdollisuuksien ja toteuttamisen kannalta, sillä aina kohde ei esimerkiksi ole hyvin saavutettavissa, joka vähentää mielenkiintoa sen uudelleenkehitykseen.   Toinen laajempaan kiertotalouden näkökulmaan liittyvä tekijä on käytön näkökulma, jota myös tässä työssä on tuotu esille. Rakennuksissa käytetyt uusiomateriaalit tai rakennusten tekeminen energiatehokkaiksi ei tee rakennuksista pelkästään kestävää tai kiertotalouden mukaista, vaan rakennusten uudelleenkäytettävyys tulee huomioida mukautuvana muuttuviin tarpeisiin, lisärakentamiseen tai purkuun, tai materiaalien uusiokäyttöön sopivana. Myös käyttöiän huomioiminen rakennuksen ominaisuutena vähentää myöhemmin tarvetta purkuun ja uudelleenrakentamiseen. Tilojen tai rakennuksen käyttöä tulisi 



 

54  

tarkastella suhteessa elinkaaren aikaisiin rakennuksen tuottamiin päästöihin kokonaisuutena. Tyhjillään olevat rakennukset ovat hukkaa, vaikka niiden rakentamiseen olisi käytetty uusiomateriaaleja tai rakennus ylläpidettäisiin energiatehokkaasti.  Elinkaari- tai muu kestävyyteen tai kiertotalouteen liittyvä mittarointi voisikin huomioida käytön niin, kuinka tehokasta käyttö on suhteessa käytettyihin materiaaleihin, energiaan tai tuotettaviin päästöihin.   Vaikka kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja on jo olemassa, niiden käyttöönoton yleistymiseen vaikuttavat asenteet, toimintamallit, lainsäädäntö sekä koulutus. Kiertotaloudelle tarvitaan myös määrittelyä eri yhteyksiin. Muutoksen luomiseksi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta vaaditaan erilaista ajattelutapaa sekä toimintamalleja kuin aikaisemmin. Jotta kiertotalouden ratkaisut olisivat varteenotettavia vaihtoehtoja verrattuna ympäristöä kuluttaviin ratkaisuihin, tarvitaan niitä tukevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi verotukseen tai tukiin liittyen. Lisäksi tarvitaan koulutusta ja tiedonlevitystä, jotta tietoisuus kiertotalouden periaatteista ja ratkaisuista kasvaa.    
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Taulukko 5. Kiertotalous hankekehitysprosessin eri vaiheissa. 
Vaihe Kiertotalouden huomioiminen Kirjal-lisuus Tutki-mus 

Kaavoitus, aluesuunnittelu, tontinluovutus 

Alueelliset energiaratkaisut x  Energian kierron hyödyntäminen x  Kiertotalousalueiden määrittäminen (maamassat, materiaalit) x  Kiertotaloussuunnitelma x  Kiertotalousvaatimukset hankkeelle x x Käyttötarkoituksen muutokset huomioitu  x Tiivistäminen, olemassa olevan uudelleenkäyttö  x Uuden rakentamisen kyseenalaistaminen x x Viherkerroin  x Suunnittelun vaikutusten hyödyt ja haitat ympäristöön x  

Rakentaminen 
Lean-periaatteet rakentamisessa x  Päästötön työmaa x  Rakennusjätteiden kierrätys x x Rakennusmateriaalien materiaalipassit ja ympäristö-/tuoteselosteet x x Uusiokäytetyt ja -käytettävät materiaalit x x 

Suunnittelu (infra+rakennukset) 

Elinkaaren aikainen yhteistyö  x Elinkaarimallinnus ja -arviointi (hiilijalanjälki ym.) x x Jaetut tilat  x Jäsenyysmallien/sopimusten hyödyntäminen suunnittelussa  x Kattopinnat aurinkoenergialle  x Kiertotalouden huomioiminen jokaisessa hankkeen vaiheessa  x Kulutusta kestävät, uudelleenkäytettävät/kierrätettävät materiaalit x x Käyttötarkoituksen muutokset huomioitu  x Massatasapaino alueen sisällä x  Materiaalien turvallisuus ja terveellisyys  x Materiaalipankki  x Materiaalivirtojen analyysi x  Muuntojoustavuus (tilojen muunneltavuus) x x Rakennusten mukautumiskyky (pitkäaikainen käyttöarvo) x  Olemassa olevan säilyttäminen/hyödyntäminen x x Rakennusmateriaalien tarve, oikea mitoitus x  Rakennusten energiatehokkuus x x Sisäilmaluokka x x Korjaamisen huomioiminen x x Uudelleenkäyttösuunnitelma x  Uusio-/kierrätysmateriaalien käyttö x x Virtuaalivoimalaitos (energian käytön kysyntäjousto)  x Ympäristösertifikaatit (BREEAM, LEED) x x 
Tilaaminen ja kilpailutus 

Kierrätysmateriaalien hankinta x x Kiertotalouden kriteerien mukaiset hankinnat x  Kiertotalousosaaminen x x Materiaalipassin käyttö x x Vaatimukset suunnittelulle ja rakentamiselle x  

Käyttö 

24/7-käytön ja monipuolisen käytön edistäminen x x Imago (arvon säilyttäminen), tulevaisuuden arvo, käyttömukavuus x x Jakamistalouden palvelut (esim. talotekniikka palveluna) x x Jätteiden kierrätys  x Kalustevuokraus  x Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien huomioiminen  x Käyttöönoton arviointi (post occupancy evaluation) x  Monipuoliset sopimukset/jäsenyysmallit muutamista vuosista tuntiperusteisiin varauksiin  x Monipuoliset tilat, jotka ovat jaettavissa ja helposti alivuokrattavissa  x Muuntojoustavat tilat ja talotekniikka, osien vaihdettavuus x x Muutostöiden minimointi, peruskorjaukset ilman purkua x x Rakennuksen todellisen käytön tutkiminen x x Tilankäytön mittaaminen, tilojen varaaminen  x Älykkyys tilanhallinnassa sekä ylläpidossa, ylläpitotiedon hyödyntäminen  x 
Uudelleenkäyttö/ purku 

Purkukatselmus x  Purkumateriaalin lajittelu ja hyötykäyttö x  Uudelleenkehityksessä huomioitu korjaus mieluummin kuin purku ja uudelleenrakentaminen x     
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7 Yhteenveto 
Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten kiertotalous voidaan huomioida hankekehityksessä. Tutkimuskirjallisuudessa kiertotalous tarkoittaa, että tuotteeseen sidotut materiaalit hyödynnetään suljetussa kierrossa niin, että niiden arvo säilyy. Samalla prosessissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä tai kuluu mahdollisimman vähän energiaa. Kiertotalous ei ole vain materiaalien kiertoa, vaan siihen liittyvät myös mm. taloudelliset, hallinnolliset sekä sosiaaliset tekijät. Kiertotalous hankekehityksessä tarkoittaa, että rakennukseen sidotut materiaalit ovat tehokkaassa käytössä ja kierrossa huomioiden myös rakennusten käytön ja mahdollisen uudelleenkäytön.   Aihetta tutkittiin konstruktiivisella ja kvalitatiivisella tutkimuksella, jossa käytettiin tutkimustapauksena kasvuyrityskampushanketta Maria 01 sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Tutkimustapauksessa hankkeen osapuolille järjestettiin työpajoja, joissa kartoitettiin hankkeen kiertotalouden mahdollisuuksia. Haastatteluissa vastaavasti selvitettiin, miten kiertotaloutta voidaan huomioida hankekehityksessä eri näkökulmista.   Tutkimus osoittaa, että kiertotalouden hyödyntämisessä hankekehityksessä on useita mahdollisuuksia. Eri vaiheissa korostuvat eri keinot. Aloitusvaiheessa, jossa suunnitellaan uutta aluetta tai rakennusta, voidaan asettaa kriteerejä kiertotalouden toteutumiseksi. Rakentamisessa korostuvat esimerkiksi uusiokäytetyt materiaalit sekä jätteiden kierrätys. Suunnittelussa on useita eri keinoja, jotka liittyvät lähinnä käytön näkökulman huomioimiseen, jossa korostuu arvon säilyttäminen. Suunnittelussa voidaan huomioida tehokas käyttö huomioimalla rakennuksen mukautuminen eri käyttötarpeisiin ja rakennuksen uudelleenkäyttö. Tilaamisessa ja kilpailutuksessa voidaan vaatia kierotalouden mukaisia ratkaisuja. Käyttövaiheessa kiertotalouden periaatteita voidaan hyödyntää esimerkiksi jakamistalouden palveluilla, monipuolisilla tiloilla ja sopimuksilla, joilla edistetään tilojen tehokasta käyttöä, sekä kestävillä ja energiatehokkailla ylläpidon ratkaisuilla. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti huomioidaan myös uudelleenkäytön näkökulma, jossa kartoitettaisiin rakennukselle uudelleenkäyttöä tai viimeiseksi purkukatselmus, jonka myötä rakennuksen osat ja materiaalit hyödynnetään.    Kiertotalouden toteuttamisessa hankekehityksessä on kuitenkin näkökulmia, joita tutkimuksen mukaan on hyvä huomioida. Haasteita on esimerkiksi ratkaisujen kustannustehokkuudessa tai koko hankekehitysprosessin toimintatavoissa, joissa ei ole tarpeeksi kannustimia kiertotalouden toteuttamiseen. Myös laajempi näkökulma on tarpeen huomioida, jotta ratkaisuissa ei keskitytä esimerkiksi pelkästään rakennuksen materiaalivalintoihin, vaan myös käyttöön ja uudelleenkäytön mahdollisuuksiin. Kiertotalouden toteutumisessa vaikuttavat myös asenteet, toimintamallit ja tietoisuus niihin liittyvistä ratkaisuista.        
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Liite 1. Työpajan runko Maria 01 -hankkeen kehittäjälle/omistajalle (YIT)  Aloitus 
- Tervetuloasanat, tavoitteet, ohjelma - Lyhyt aktivoiva tehtävä 

 Aiheeseen perehdyttäminen 
- Mitä kiertotalous on?  - Kiertotalous rakennetussa ympäristössä  - Keskitytään käyttövaiheeseen  - Kiertotalous Maria 01:ssä: Tehtävä, jossa äänestetään tämänhetkisiä ekologisuustyöpajan vaikuttavimpia ratkaisuja.  

 Työpajatyöskentely:  Käyttäjät ja tilojen käyttö 
- Johdanto aiheeseen, Maria 01 käyttäjäryhmien esittely - Itsenäinen tehtävä: Miten eri käyttäjät käyttävät tilaa? Millaisiin tilanteisiin tai tarpeisiin tiloja tarvitaan? Mitä käyttäjät tekevät tiloissa?   - Ryhmätehtävä: jaotellaan ajatukset käyttäjittäin, poistetaan päällekkäiset ajatukset.  - Ryhmätehtävä tilatarpeesta kysymyksittäin:  

o Millaisia tiloja tai ympäristöä tarvitaan erilaisia käyttötilanteita varten?  
o Miten tilan tarvetta tai käyttöä voidaan arvioida?  
o Millaiset jäsenyysmallit/vuokrasopimukset palvelevat käyttäjien tarpeita?  - Ryhmätehtävä tilatarpeen muutoksista kysymyksittäin: 
o Miten tilantarve voi muuttua?   
o Miten tilantarpeen muutoksiin voi varautua?  
o Millaisia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia tiloilla voi olla?  

 Rakennuksen ylläpito 
- Johdanto aiheeseen - Itsenäinen tehtävä: Pohdi, millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä rakennuksen ylläpidossa kiertotalouden kannalta. - Ryhmätehtävä: pohdintaa, millaisia ratkaisuja tarvittaisiin edellisten ominaisuuksien toteuttamiseksi - Ryhmätehtävä: millaisia hyötyjä käyttäjä tai kiinteistöomistaja voivat ratkaisusta saada - Yksilötehtävä: Jokainen saa valita tärkeimmän ratkaisun 
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 Yhteenvetotehtävä 
- Millaisia haasteita kiertotaloudessa on?  - Millaisia mahdollisuuksia kiertotaloudessa on?  
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Liite 2. Työpajan runko Maria 01 -hankkeen yhteistyökumppaneille  Aloitus  
- Esittelykierros, tervetuloasanat - Tavoitteet ja aikataulu - Aktivoiva tehtävä 

 Työpajatyöskentely:  Kiertotalouden määrittely ja kehittäminen  
- Ryhmätehtävä: mitä kiertotalous on Maria 01:ssä kiertotalouden käsitteen kohdissa jakaminen, säilyttäminen ja ylläpito sekä uudelleenkäyttö ja jälleenmyynti? 

o Jakaminen: Miten tiloja käytetään tehokkaasti? 
o Säilyttäminen ja ylläpito: Miten rakennus saadaan kestämään mahdollisimman pitkään käyttövaiheessa? 
o Uudelleenkäyttö ja jälleenmyynti: Mitä vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia rakennuksilla tai tiloilla voi olla?  

 Kiertotalouden edistäminen  
- Ryhmätehtävä: miten osallistujat voivat roolissaan edistää kiertotaloutta syklin eri vaiheissa? 

o Jakaminen: Miten edistäisit tilojen jakamista? 
o Säilyttäminen ja ylläpito: Miten edistäisit rakennuksen tai tilojen säilyttämistä tai ylläpitoa? 
o Uudelleenkäyttö ja jälleenmyynti: Miten edistäisit rakennuksen tai tilojen uudelleenkäyttöä?  

 Vaikuttavuus  
- Millaisia haasteita tai ongelmia (edellisen tehtävän) ideoiden toteuttamiseen liittyy?  - Miten ideaa pitäisi muuttaa, jotta negatiivinen asia poistuu? - Mihin ideoista kannattaisi investoida? 
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Liite 3. Haastattelurunko RAKLI ry:lle  Haastatellut henkilöt: tekninen johtaja Mikko Somersalmi ja projekti-insinööri, kiinteistöjen kestävä kehitys, Olli-Pekka Pajala  Yleisesti kiertotalouden teemasta RAKLI:n toiminnassa 
- Missä yhteydessä RAKLI:lla puhutaan kiertotaloudesta? Miten RAKLI edistää kiertotalouden periaatteita (toimitilojen osalta)?  
- Millaisia teemoja kiertotaloudesta on nostettu esille? Esim. materiaalit, muuntojoustavuus, käyttötarkoitusten muutokset tmv. (Miten viety eteenpäin ratkaisuja) 

 Sijoittamisen/omistamisen näkökulma 
- Miten kiinteistösijoittajat tai -omistajat huomioivat tai edistävät kiertotaloutta? Onko aiheesta ollut kiinnostusta sijoittajien tai omistajien kesken? 
- Millaisia kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia asiakkaat asettavat kiinteistösijoittajille tai -omistajille? Miten ne näkyvät sijoittajien tai omistajien toiminnassa? 
- Mitä muita kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia (julkisen tahon asettamat tmv) sijoittajille tai omistajille on? Miten ne näkyvät sijoittajien tai omistajien toiminnassa? 

 Kiertotalous ja rakennuttaminen 
- Miten rakennuttamista voidaan ohjata vahvemmin kiertotalouden periaatteiden suuntaan? 
- Onko nähtävissä selkeitä kannustimia kiertotalouteen rakennuttamisessa? Esimerkiksi materiaalien kierrätyksessä, muuntojoustavuudessa tai suunnittelussa.  
- Mitkä asiat ovat haasteena kiertotalouden toteuttamisessa rakennuttamisessa? 

 Käytön ja ylläpidon näkökulma 
- Onko käytön ja ylläpidon osalta noussut selkeitä teemoja kiertotalouden toteuttamiseen liittyen? (Keskustelua teemoista.) 
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Liite 4. Haastattelurunko Sitralle  Haastateltu henkilö: johtava asiantuntija, kiertotalous, Nani Pajunen  Yleisesti kiertotaloudesta 
- Millaisia teemoja kiertotaloudesta on nostettu esille Sitrassa hankekehitykseen tai rakennettuun ympäristöön liittyen? Esim. materiaalit, muuntojoustavuus, käyttötarkoitusten muutokset tmv.? 
- Kiertotalous rakennetussa ympäristössä – Mikä on puhuttavin tai merkityksellisin teema aiheessa? Tai vaikuttaa merkitykselliseltä alan toimijoille? 

Liiketoiminnallinen näkökulma 
- Kiertotaloudessa tärkeää arvon muodostuminen/säilyttäminen. Miten rakennetun ympäristön kiertotalouden ratkaisuissa saavutetaan arvoa tai sen säilyttämistä? Missä kaikkialla ja miten? 
- Miten kiertotaloudesta saadaan kannattavaa liiketoimintaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Onko selkeitä esimerkkejä? 

Kiinteistö- ja rakennusalalle ominaiset haasteet kiertotaloudessa 
- Millaisia kannustimia tarvitaan kehittämään kiertotalouden ratkaisuja tai suunnittelemaan paremmin?  
- Mitä sisäsyntyisiä kannustimia voi olla, esim. yrityksessä? Tai miten ulkopuolelta (esim. lainsäädäntö) voidaan ohjata parempaan suuntaan? 
- Asenteet ja tiedon puuttuminen näyttäisivät olevan haasteita – Mikä voisi kannustaa alan toimijoita asennoitumaan uudelleen tai lisäämään tietoa toimijoiden keskuudessa? Miten tietoa saataisiin parhaiten perille? 
- Millaisia muutoksia tarvitaan, että koko ala siirtyy kiertotalouden ajatteluun tai toimintaan? 
- Miten tietoa voitaisiin jalkauttaa esimerkiksi yrityksen sisällä? Miten tietoa voidaan jalkauttaa yhteistyökumppaneille? 

Käytönaikaisen kiertotalouden huomioiminen rakennetussa ympäristössä 
- Esimerkiksi kiertotalouden mahdollisuudet Suomessa -raportissa puhutaan 

”rakennuskannan käytön optimoinnista”. Mitä tällä tarkoitetaan käytännössä, ja millä tavoin voidaan päästä tähän tavoitteeseen? Ketkä ovat keskeisiä toimijoita tämän tavoitteen kannalta?  
 


