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Rakennamme 
tulevaisuutta 
kiertotalous-
datan avulla 
–  Työkalut ”vihreän kullan” louhintaan 
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Urban Insight by Sweco on pitkäjänteinen hanke, joka tuo 
esille kestävän kaupunkikehityksen uusia näkökulmia asuk-
kaiden näkökulmasta. Hanke koostuu Swecon asiantunti-
joiden kirjoittamista raporteista, jotka perustuvat faktoihin 
ja tutkimuksiin. Hanke tarjoaa yhteiskunnalle ja päättäjille 
tietoa, jota tarvitaan nykyisten ja tulevien haasteiden ym-
märtämiseen ja ratkaisemiseen.

Tämä raportti on osa Kohti kiertotaloutta -sarjaa, jossa asi-
antuntijamme nostavat esiin dataa, tietoja sekä tieteellistä 
tutkimusta, joita tarvitaan turvallisten ja mukautuvien tule-
vaisuuden kaupunkiympäristöjen suunnitteluun ja rakenta-
miseen.

Saat lisätietoja verkkosivuiltamme swecourbaninsight.com

https://www.swecourbaninsight.com/
http://swecourbaninsight.com
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Tiivistelmä
Tässä Urban Insight by Swecon raportissa “Rakennamme tu-
levaisuutta kiertotalousdatan avulla” tuomme esille ideoita, 
miten rakennuksia voidaan rakentaa, päivittää, kunnostaa, 
peruskorjata, uudelleenkäyttää tai hallita kiertotalouden 
ratkaisujen avulla. Kerromme, miksi tämä on tärkeää YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen, kustan-
nusten vähentämisen, uuden sääntelyn ja vihreän rahoituk-
sen kannalta. 

Esittelemme parhaita ja uusia käytäntöjä ja työkaluja, kuten 
Matchmaking for demolition -kohdistamispalvelun purkami-
selle, rakennusmateriaalien Revelop-verkkokauppa-alustan, 
Carbon Cost Compass -työkalun suunnitteluvalintojen kus-
tannusvaikutusten arviointiin sekä Twinfinityn, digitaalisen 
työkalun, jolla voidaan hallinnoida rakennusten kiertotalou-
spääomia. Ilman näitä sekä muita digitaalisia työkaluja ja 
niiden mahdollistamia tietoisia päätöksiä rakennustemme 
sisältämät hyötykäytettävät ja kierrätettävät osat muuttuvat 
jätteeksi ja kasvattavat osaltaan Euroopassa tällä hetkellä 
syntyvää 400 miljoonan tonnin rakennusjätemäärää.

Uudella laskentatavalla asiantuntijat osoittavat, että jokai-
nen purettu lattianeliömetri voi aiheuttaa jopa 750 € suoria 
ja epäsuoria kustannuksia.

Tämä raportti kannustaa toimimaan. Hetkeäkään ei ole hu-
kattavaksi.

Meidän on pikaisesti siirryttävä nykyisestä tuhlailevuudesta 
resurssien kekseliääseen käyttöön. Sweco näyttää, miten 
tämä voidaan tehdä datan avulla, yhdessä eri toimijoiden 
kanssa ja tukemalla kiertotaloutta.

Urban Insight by Sweco – Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla
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Johdanto

Voimakkailla muutosvoimilla on uudenlaisia vaikutuksia 
yhteiskuntaan. Muutaman vuoden sisään ihmiskuntaa on ra-
vistellut ilmastonmuutos, pandemia ja sota. Samalla väestön-
kasvun myötä vähempien resurssien tulee riittää yhä useam-
malle. Kulutukseen keskittyvä elämäntapamme on merkittävä 
syy ilmakehän kasvihuonekaasujen määrän kasvulle.

Uusin IPCC-raportti¹ esittää tieteelliset perusteet sekä toimin-
takehotuksia. Jäljellä olevien resurssien vastuullinen hallinta 
on nyt tärkeämpää kuin koskaan ihmiskunnan olemassaolon 
turvaamiseksi. Mahdollista valoa tunnelin päähän tuo kier-
totalous – tuotanto- ja kulutusmalli, jossa jätettä ei synny ja 
uusien tuotteiden valmistamisen sijaan käytämme nykyisiä 
resursseja. Tällä on valtava potentiaali, sillä arviolta ainoasta-
an 8,6 % maailman taloudesta toimii tällä hetkellä kiertotalou-
den mukaisesti.²

Juuri kiinteistö- ja rakennusala kuvaa haastetta ja tarvittavien 
ratkaisujen mittakaavaa erityisen hyvin. 

Numerot puhuvat puolestaan. Yli puolet (55 %) maailman 
teollisuudessa syntyvistä hiilipäästöistä on peräisin vain 
viiden materiaalin tuotannosta: teräksen, sementin, paperin, 
muovin ja alumiinin. Paperia lukuun ottamatta rakennusala on 
kaikkien näiden materiaalien ensisijainen kuluttaja.

Samaan aikaan rakentamisen ja purkamisen arvioidaan 
synnyttävän vuodessa yli 400 miljoonaa tonnia jätettä Euroo-
passa.³ Selvyyden vuoksi tämä on 36 % kaikesta Euroopassa 
vuosittain syntyvästä jätteestä (pois lukien merkittävät mine-
raalijätteet).4 Tämä johtuu siitä, että useimmat rakennelmat 
vain puretaan käyttöikänsä päätteeksi. Ellen MacArthur -sää-
tiön mukaan vain 20–30 % tästä rakennus- ja purkujätteestä 
kierrätetään tai käytetään uudelleen. Jätteet ja saasteet eivät 
kuitenkaan synny vahingossa, vaan ne ovat seurausta suun-
nitteluvaiheessa tehdyistä päätöksistä.

Toinen kiertotaloutta edistävä voima on uusien materiaalien 
kasvava hinta. Kasvava globaali kysyntä rakennusalalla 
yhdistettynä pandemian moninaisiin ja monimutkaisiin vaiku-
tuksiin sekä logistiikkaongelmiin on aiheuttanut ennennäke-
mätöntä pulaa, viivästyksiä ja materiaalien hintojen nousuja 
kaikkialla.

Data on keskeinen tekijä kiertotalouden päätöksenteossa ja 
rahoituksessa 
Voidaksemme toimia vastuullisesti meidän on ymmärrettävä, 
mitä meillä on, eli mitkä resurssit ovat käytettävissämme. 
Tätä varten niin rakennuttajat, sijoittajat, suunnittelijat, 
kunnat kuin muulla tavoin rakennusten suunnitteluun liitty-
vät toimijat tarvitsevat datapohjaista tietoa päätöksenteon 
tueksi.

Vastuullisuusdata on entistä 
tärkeämpää rahalaitoksille niiden 
arvioidessa riskejä, tehdessä 
investointipäätöksiä ja pyrkiessä 
ymmärtämään asiakkaidensa 
liiketoimintaa. Kiertotaloudesta 
muodostuu epäilemättä keskeinen 
reitti kohti vastuullisuutta, ja 
sitä tukevista ja vahvistavista 
työkaluista tulee entistä 
tärkeämpiä erityisesti kestävälle 
rahoitukselle.
Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability and  
Climate Action, Handelsbanken

Datan ja älykkäiden työkalujen avulla voimme vertailla ja 
arvioida eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja sekä tehdä päätöksiä. 
Paremman tiedon ja kokemuksen avulla voimme käsitellä 
monimutkaisiakin tilanteita ilman ”infoähkyä”. Näin ky-
kenemme tekemään kaikilla tasoilla parempia päätöksiä, 
joiden avulla voimme hyödyntää kiertotalousratkaisuja. 
Tämä on tärkeää erityisesti projektin alkuvaiheessa, jolloin 
voimme saada aikaan suurimman vaikutuksen ja parhaan 
vastineen rahoillemme.

Kehitteillä on parhaillaan uutta sääntelyä, kuten Euroopan 
Green Deal -ohjelma ja EU:n taksonomia, jossa kiertotalous 
on yksi kuudesta keskeisestä alueesta. Parempi data voi 
auttaa myös rakennuttajia saamaan vihreää rahoitusta 
investoinnelle. Yhteys kiertotalouteen tekee datasta houkut-
televampaa myös taloussektorille.

 

Tämän raportin aiheet linkittyvät useisiin YK:n kestävän  
kehityksen tavoitteisiin ja painottuvat erityisesti seuraaviin: 

EU:n taksonomia - 6 teemaa

Ilmastonmuutoksen  
torjunta

Kiertotalous

Ilmastonmuutokseen  
sopeutuminen

Vesien ja merien  
kestävä käyttö

Saastumisen 
ehkäisy

Terveet  
ekosysteemit

EU:ssa tavoitteena on, että vähintään 70 % rakennus- ja purkujät-
teestä kierrätetään materiaalina. Tämän saavuttamiseen tarvitaan 
parempaa dataa ja tietoa digitalisaation avulla.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka on laadittu sel-
ventämään, mitkä sijoitukset ovat ympäristön kannalta vastuullisia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman puitteissa. Taksonomian tarkoituksena on estää viherpesua sekä 
auttaa sijoittajia tekemään vihreämpiä valintoja.

Eurooppalaisen päätöksenteon ja taksonomian painotus kiertotalouteen korostaa tarvetta 
vähentää rakennusteollisuuden tuottamaa jätemäärää.
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Olemassa olevien 
rakennusten 
kiertotalousarvo
Nykyisistä rakennuksista 90 % on yhä olemassa vuonna 
2050, ja niillä on suuri arvo materiaalipankkeina.5 Seuraa-
vaksi esittelemme muutamia työkaluja, joiden avulla tätä 
arvoa voidaan ymmärtää ja hyödyntää: miten eri toimijat 
voivat hyötyä erilaisista resursseista ja miten tietoa li-
säävät työkalut voivat auttaa säädösten noudattamisessa 
ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

EU:n päätöksenteon ja taksonomian painotus kiertotalou-
teen korostaa tarvetta vähentää kiinteistö- ja rakennusalan 
tuottamaa jätemäärää. EU-tasoinen tavoite on vähentää 
rakennus- ja purkujätettä 70 %. Jotkin maat, kuten Ruotsi, 
pyrkivät jätteettömyyteen vuoteen 2050 mennessä. Alan-
komaat pyrkii saavuttamaan 50 %:n kierrätysasteen ra-
kentamisessa vuoteen 2030 mennessä ja 100 %:n asteen 
vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvitaan ennen kaikkea parempaa dataa ja tietoa digita-
lisaation avulla. Se joka hallitsee omaa vastuullisuuteen 
liittyvää dataa ja pystyy sitä ymmärtämään, analysoimaan 
ja visualisoimaan, on paremmassa asemassa houkuttele-
maan vihreää rahoitusta ja keräämään ”vihreää kultaa”.

Jotta keskeiset toimijat saavat käyttöönsä parhaan 
mahdollisen arvon ja voivat noudattaa EU:n taksonomia-
määräysten ja nettonollatavoitteiden kaltaisia vaatimuksia, 
he tarvitsevat työkaluja, joilla hyödyntää rakennusten ja 
päätösten sisältämää arvoa.

Nettonollatavoitteiden osalta yksi rakennusalan keskeisiä 
tehtäviä on vähentää käytön aikaisia energiakustannuksia 
sekä materiaalien hiilipäästöjä.

Energian hinta, EU:n taksonomia sekä Euroopan komission 
Fit for 55 -ohjelman kaltaiset politiikat korostavat tarvetta 
energiaremonteille kaikkialla Euroopassa. Monesti energia-
remontti kuitenkin tarkoittaa rakennusmateriaalien korvaa-
mista toisilla, mistä syntyy lisää jätettä ja hiilipäästöjä. 

Materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen merkitys korostuu 
entisestään, kun yhä useammat rakennukset joko rakenne-
taan tai remontoidaan energiatehokkaammiksi, mikä vähen-
tää käytöstä aiheutuvien päästöjen osuutta huomattavasti. 

Nykyisistä rakennuksista  
90 % on olemassa vuonna 2050. 
Tämän vuoksi meidän on opittava 
suunnittelemaan, ylläpitämään ja 
uudelleenkäyttämään olemassa 
olevaa rakennuskantaa paremmin. 
Työ tulee aloittaa tulevaisuuden 
sidosryhmien koulutuksella
Erik Stenberg, apulaisprofessori, School of Architecture,  
KTH – Royal Institute of Technology

EU:n rakennusten perusparannusstrategian – Renovation 
wave -tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2030 mennessä 
remontoidaan 35 miljoonaa rakennusta. Tästä syntyy 
Eurooppaan perusparannusten aalto, joka tekee rakennuk-
sista ympäristötehokkaampia, luo työpaikkoja ja parantaa 
elämänlaatua.5

Esimerkkejä Kaj 16 -hankkeen uudelleenkäyttötavoitteista:

- 6400 m³ betonia vanhasta rakennuksesta käytetään  
   uudelleen hankkeessa

- 75 % kaikista asuinalueiden pyöreistä tuuletuskanavista  
   käytetään uudelleen

- 75 % kaikista sprinklerien putkista käytetään uudelleen

- 100 % kaikista kaapelihyllyistä käytetään uudelleen

- 100 % kaikista teräsovista käytetään uudelleen

- 100 % kaikista toimistojen akustoiduista sisäkatoista  
   käytetään uudelleen

- 100 % kaikista lasisista tilanjakajista käytetään uudelleen

- 1100 m² vanhan rakennuksen julkisivun metallilevyjä  
   käytetään uudelleen Kaj 16:ssa

- 100 % kaikista betoniraudoituksista on kierrätettyä terästä

8

Hanke: monikäyttörakennus, jossa on 
toimistoja ja asuntoja
Koko: 37 500 m²
Tyyppi: 17-kerroksinen puurakennus
Asiakas: Vasakronan
Sijainti: Göteborg, Ruotsi
Suunnittelija: Dorte Mandrup
Swecon rooli: uudelleenkäyttö- ja 
hiilipäästökoordinaattori

Kuva: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Kierrätys keskiössä Kaj 16:ssa
Vasakronanin tavoite Kaj 16:n suhteen on minimoida hiilijalanjälki ja maksimoida 
materiaalien uudelleenkäyttö. Sweco toimii uudelleenkäytön koordinaattorina ja 
auttaa Vasakronania minimoimaan hiilipäästöt rakentamisen aikana. Yhdessä  
Vasakronanin ja suunnittelijoiden kanssa Sweco on määrittänyt hankkeelle  
kattavat uudelleenkäytön tavoitteet.

Rakennukset  
vuonna 2050

on jo nyt olemassa  
Euroopassa

90 %
 35 

miljoonaa
rakennusta  

perusparannetaan  
vuoteen 2030  

mennessä.

Urban Insight by Sweco – Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla



Kiertotalousresursseja 
havainnollistetaan uusilla valuutoilla 

40 cm pitkän teräspalkin tuotanto tai 30 neliömetriä kier-
rätettyä tiiltä – yhden kylpyhuoneen koko – tuottaa saman 
verran päästöjä kuin keskimääräinen ruotsalainen vuo-
dessa6. Käytettyjen materiaalien tuottamien hiilipäästöjen 
laskentaan kehitetään uusia standardeja.

Kiertotalouden hyödyt uusille ja nykyisille rakennuksille 
perustuvat syvempään ymmärrykseen siitä arvosta, jota 
kiertotalous voi tuottaa. Erilaiset mittarit, kuten rahalliset, 
ympäristöön liittyvät ja sosioekonomiset indeksit sekä 
kiertotalousindeksit kuten kierrätetty osuus kuvaavat tätä 
arvoa. Eräs tapa ymmärtää kiertotalousindeksiä on ajatella 
sen olevan osuus rakennuksen komponenteista, joka voi-
daan purkaa ja käyttää uudelleen. Toinen hahmotustapa 
on arvokuilua kuvaava kaavio (value gap diagram), jossa 
näkyvät toisiinsa yhdistyvät kiertotalouden mittarit.

Material documentation
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Uudet lait ja määräykset asettavat 
yhä enemmän vaatimuksia 
ilmastovaikutuksen vähentämiselle 
rakennushankkeissa. Samaan 
aikaan kiinteistön omistajien tulee 
huomioida hankkeen taloudelliset 
näkökulmat. Kiertotalouden ympärille 
rakentuvat hankkeet yhdistävät 
taloudellisen ja ympäristöön liittyvän 
vastuullisuuden.  
Karin Hurtig, Swecon arkkitehti.

Value gap diagram – tunnista mihin panostamalla kiertotalouden arvo maksimoidaan

Mittarit ovat edellytys sille, että materiaalin kiertotalousvirrat saadaan liikkeelle ja resursseja voidaan ja-
kaa älykkäämmin. Kaavio esittää rakennuksen kokonaisena järjestelmänä, jonka mittarit ovat yhteydessä 
toisiinsa. Toimiva kiertotalousjärjestelmä vaatii, että kaikilla mittareilla suoriudutaan hyvin. Heikko suori-
utuminen yhdellä mittarilla voi heikentää kokonaisuuden arvoa kiertotalouden kannalta.

- Vaaleanpunainen viiva: Nykytila eli rakennuksen kiertotalouden tila. Mitä heikkouksia on olemassa?
- Oranssi viiva: Tavoitetila eli rakennuksen arvioitu potentiaali. Kiertotalouden tuomat mahdollisuudet!
- Tummanharmaa alue: Ero vaaleanpunaisen ja oranssin viivan välissä on lisäarvo, eli kiertotalouden arvokuilu.
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Circle House Tanskan Lisbjergissä. Maailman ensimmäinen kiertotalouteen perustuva 
asuntohanke, jossa 90 % käytetyistä materiaaleista tulee voida purkaa, hyödyntää ja 
kierrättää ilman merkittävää arvon menetystä.

Sijainti: Lisbjerg
Asiakas: Lejerbo
Asiakkaan neuvonantaja: Pluskontoret 
| GXN/3XN
Suunnittelu: Sweco
Arkkitehti: ROOM
Valmistuminen: 2023
Urakoitsija: Torntoft & Mortensen A/S
Laajuus: 60 kaupungin vuokra-asuntoa 
(kaksi viisikerroksista kerrostaloa, 
kolmikerroksinen kerrostalo sekä neljä 
kaksi- ja kolmikerroksista rivitaloa) 
sekä ulkoalueita.
Visualisoinnit: RUM

Yhteistyö: Hankkeessa on 
mukana yli 60 yritystä Tanskan 
rakennusalalta. 

Hiilijalanjälki on eräs keino kuvata kiertotalouden tuottamaa 
lisäarvoa. Sweco on kehittänyt tähän työkalun, jonka nimi on 
C3 eli Carbon Cost Compass. C3 tukee strategisia päätöksiä 
hankkeen kehityksen alussa, koska sillä voidaan arvioida 
sekä hiilipäästöjä että suunnittelupäätösten kustannusva-
ikutuksia elinkaarianalyysin alkuvaiheissa. Työkalun avulla 
kiinteistön omistaja voi erittäin varhaisessa vaiheessa 
arvioida tiettyyn rakennukseen sitoutuvan hiilen määrää ja 
siten ohjata päätöksiä liittyen purkamis- ja perusparannus-
strategioihin. Tällaiset varhaisen vaiheen arviot auttavat ra-
kennuttajia päättämään hiilijalanjälkilaskelmien perusteella, 
säästääkö purkamiselta kokonaisia rakennuksia tai niiden 
osia.

Työkalu ohjaa myös materiaaleja koskevia päätöksiä sekä 
perusparannus- että uudisrakennushankkeissa. Se kertoo 
välittömästi hiilijalanjälki- ja kustannusvaikutukset esimer-
kiksi puusta, betonista tai teräksestä tehtävien runkoraken-
teiden, perustusten, julkisivujen tai kattojen välillä. 

Kiertotalous on työkalu, joka 
auttaa kaupunkeja saavuttamaan 
hiilineutraaliustavoitteensa. 
Lukas Ljungqvist, vastuullisuusstrategi ja kehityskoordinaattori,  
Tukholman kaupunki.

Uudet digitaaliset palvelut 
tarjoavat kiinteistökehittäjille 
mahdollisuuden 
tehdä optimaalisia 
suunnitteluratkaisuja,  
joilla rakennuksista saadaan 
ympäristön ja talouden  
kannalta vastuullisia.
Elise Grosse, Head of Sustainability, Sweco Architects

CO2e – hiilidioksidiekvivalentti 
uutena näkökulmana budjetoinnissa

LCA
CONSTRUCTION

OPERATION & MAINTENANCE

RECYCLE

DEMOLITION

RESOURCES

PRODUCTION

Elinkaariarviointi 
Valinta perusparannuksen ja jälleenrakentamisen välillä 
on monimutkainen. Pelkkä data ei riitä, vaan se on  
yhdistettävä ymmärrykseen hankkeen ominaisuuksista.

C3 – Carbon Cost Compass -työkalu tukee ammattimaista ja luovaa 
vuoropuhelua asiakkaan ja konsultin välillä.
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Valinta perusparannuksen ja uudelleen rakentamisen 
välillä on monimutkainen. Päätöksentekoa ohjaamaan 
tarvitaan analyysityökaluja sekä ymmärrystä jokaisesta 
hankkeesta. Vaikka kunkin hankkeen olosuhteet, kesto ja 
optimaalinen lopputulos ovat yksilöllisiä, tiettyjä trendejä 
voidaan tunnistaa.

Datan kerääminen on oleellista. Alkuvaiheessa on tärkeää panostaa selvityksiin, kuten rakenne-, arkkitehtuuri- ja energia-
selvityksiin, joita kutsutaan tyypillisesti nykytilan selvityksiksi. Nämä tiedot kertovat siitä, mitä voidaan säilyttää ja mikä on 
tarpeen uusia. Nykyisten materiaalimäärien laskenta esimerkiksi Swecon C3-työkalulla on keskeistä, sillä näin saadaan tie-
toon säästettävien materiaalien ja hiilen määrät. Se helpottaa myös materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Uudiskohde vai perusparannus?

Toimijat, jotka hallitsevat omaa vastuullisuusdataansa ja voivat 
ymmärtää, analysoida ja visualisoida sitä, ovat paremmassa asemassa 
houkuttelemaan vihreää rahoitusta ja keräämään kiertotalouden 
”vihreää kultaa”.
Alastair Carruth, Swecon jäte- ja resurssihallinnan vanhempi konsultti.

Seuraavassa kaaviossa tiivistetään koko elinkaaren  
hiilipäästöt – eli käytön aikana syntyvien ja materiaaleihin 
sitoutuneiden hiilipäästöjen suhde – 35:stä Swecon  
Isossa-Britanniassa toteuttamasta hankkeesta. Hankkei-
den luokat vaihtelevat pienistä parannushankkeista  
edelläkäyviin uudisrakennuksiin. Arviointi on tehty UK 
Royal Institute of Chartered Surveyorsin (RICS) Whole Life 
Carbon Assessment -menetelmän mukaisesti. 
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•   Sininen viiva. Kevyt parannus, jonka 
elinkaari on noin 10 vuotta. Vaikka 
alussa sitoutunut hiilimäärä on alhai-
nen, käytöstä aiheutuvat energiapää-
stöt nousevat nopeasti vuodesta 
1 vuoteen 10. Vuoden 10 kohdalla 
tarvitaan täydellinen perusparannus, 
jos rakennuksen käyttöikää halutaan 
jatkaa, ja materiaaleihin sitoutuneet 
päästöt nousevat sen seurauksena. 

•   Keltainen viiva. Merkittävä perus-
parannus, jonka elinkaari on noin 
30 vuotta. Vaikka analyysi ennustaa 
purkamista vuoden 30 kohdalla, 
rakennusta ei tarvitse purkaa, mi-
käli tehdään kattava perusparannus 
kuten Blique-hotellin tapauksessa. 
Tällöin vuoden 30 jälkeen nähtävä 
piikki voi pienentyä huomattavasti 
jaon mahdollista, että koko elinkaa-
ren hiilipäästö jää pienemmäksi kuin 
parhailla menetelmillä toteutetussa 
uudisrakennuksessa. 

•   Vihreä viiva. Edelläkäyvä uudiskoh-
de. Uudiskohteet ovat mahdollisia 
tulevaisuudessa, mutta niiden suori-
tuskyvyn on oltava poikkeuksellisen 
hyvä, kun tarkastellaan hiilijalanjäl-
keä. Tässä skenaariossa oletetaan, 
että käytössä ovat energiatehok-
kaimmat ratkaisut. Materiaaleihin 
sitoutunut hiilimäärä voi aluksi olla 
korkealla, mutta erinomaisen suori-
tuskyvyn ansiosta ratkaisu voi olla 
perusteltu koko elinkaaren ajalla.

  Kevyt parannus (10 v)    Merkittävä perusparannus (30 v)    Huippuluokan uudiskohde
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Tämän analyysin tärkeä johtopäätös on, että laadukkaat 
perusparannukset ja edelläkäyvät uudiskohteet ovat raken-
tamisen tulevaisuutta. Perusparannuksesta saattaa tulla 
oletusarvoinen lähestymistapa kaikissa hankkeissa, joissa 
tavoitellaan pientä hiilijalanjälkeä koko elinkaaren ajalle. 
Uudisrakentamista tulee edistää vasta, kun on selvitetty, 
että perusparannuksella ei voida kohtuullisin keinoin täyttää 
vaatimuksia liittyen materiaaleihin sitoutuneisiin ja käytön 
aikana syntyviin hiilipäästöihin. Edelläkäyvät uudiskohteet 
eivät aina ole mahdollisia, joten Blique-hotellin kaltaisilla 
perusparannuksilla on keskeinen rooli. Jotta voidaan ym-
märtää tietyn projektin kannalta optimaalinen tulos, on 
tehtävä analyysejä Whole Life Cycle Assessment -menetel-

mällä tai Swecon C3-työkalulla. Yhdistelemällä ja analysoi-
malla tätä dataa ja liittämällä se kulloiseenkin hankkeeseen 
voidaan tehdä parempia päätöksiä ja saavuttaa parempia 
lopputuloksia.

Datan saatavuuden myötä kiinteistöjen omistajat, suun-
nittelijat ja data-analyytikot ovat uuden haasteen edessä. 
Jos kerran on mahdollista rakentaa erittäin vähähiilisistä 
materiaaleista ja suunnitella rakennuksia, jotka toteuttavat 
kiertotalouden periaatteita joustavuuden, muokattavuuden 
ja purettavuuden näkökulmasta, ja kaikki tämä voidaan to-
dentaa työkaluilla, mikä enää estäisi sen, että uusi rakennus 
kestää 200 vuotta ja on jatkuvasti muokattavissa?

Urban Insight by Sweco – Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla
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BIM-visualisointi ja BIMitigaatio 
Runsashiiliset materiaalit on korostettu eri värein.

Runsaasti sitoutunutta hiiltä

Kohtalaisesti sitoutunutta hiiltä

Vähän sitoutunutta hiiltä

Jokaista purettua 
lattianeliömetriä kohti 
saatamme käytännössä 
tuhota 750 € arvoa.

Kiertotalous muutti koko rakennuksen 
– Case Blique Hotel

Blique Hotel on esimerkki siitä, miten olemassa olevan 
rakennuksen resurssit voidaan ottaa talteen ja hyödyntää 
uudelleen. Kyseessä oli alun perin 1800-luvulla rakennettu 
varasto- ja toimistorakennus Tukholman keskustassa. 
Matalan huonekorkeuden vuoksi purkamista pidettiin to-
dennäköisenä.

Rakennuksen kulttuurillisen ja historiallisen arvon vuoksi 
järjestettiin kuitenkin kilpailu rakennuksen muuttamisesta. 
Swecon monialainen tiimi, johon kuului arkkitehti, kulttuu-
riperinnön asiantuntija, rakennesuunnittelija sekä mate-
riaalivälittäjä, muutti varaston muodikkaaksi hotelliksi, 
joka tarjoaa naapurustolle uusia sosiaalisia etuja sekä vah-
vemman identiteetin. Rakennusdokumentaation puutteen 
vuoksi rakennukselle tehtiin laserskannaus, jonka avulla 
saatiin 3D-malli. Tämän jälkeen tiimi arvioi rakennuksen 
materiaalien arvon.

Rakennuksen digitaalisen mallin ja työkalujen avulla oli 
helppo laskea, paljonko uudelleenkäytettyjen materiaalien 
avulla vältettiin hiilipäästöjä Blique Hotelin tapauksessa. 
Yhteensä vältettiin 3 600 tonnia hiilipäästöjä.

Päästöt muunnettiin rahaksi käyttämällä epäsuoraa kus-
tannusta, jonka mukaan Ruotsissa jokainen CO2e-kilo 
maksaa yhteiskunnalle 0,7 euroa. Kun 3 600 tonnia kerro-
taan hinnalla 0,7 €/kg, tulokseksi saadaan, että Blique Ho-
tel säästi 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi materiaalien uudel-
leenkäytöllä säästettiin 8,6 miljoonan euron edestä uusien 
materiaalien hankinnassa. Jätteiden vähentämisestä tuli 
säästöä 63 €/m².

Blique Hotel – Hankkeen saavutukset

Säästetty arvo

750 €/neliö

Uudelleen 
käytetyt materiaalit

tonnia CO2e

3 600
Blique by Nobis -hotelli. Arkkitehdit: Ewa Buhr-Berg ja Karin Hurtig, Sweco
Valokuvaaja: Jeanette Hägglund
Sijainti: Tukholma, Ruotsi
Asiakas/rakennuttaja: Kungsleden Fastigheter AB
Tarjotut palvelut: Arkkitehtuuri, suunnittelu, kulttuuriympäristö ja  
mittaustekniikka
Yhteistyötahot: Sisustus: Wingårdh

Urban Insight by Sweco – Rakennamme tulevaisuutta kiertotalousdatan avulla
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Blique Hotel – Project achievements
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Hotel Blique by Nobis.
Arkkitehdit: Ewa Buhr-Berg ja Karin 
Hurtig, Sweco.
Valokuvaaja: Jeanette Hägglund.

Vältetyt kokonaiskustannukset 

11,5  
miljoonaa euroa

hiilen kustannus yhteiskunnalle + hankittujen 
materiaalien kustannus + jätekustannus

Kustannus yhteiskunnalle  
CO2e-päästötonnia kohti

700 €/tonni* 
*7 kr/kg CO2e Ruotsin Liikenneviraston mukaisesti

Materiaalikustannus
(uusille materiaaleille) 

8,6 miljoonaa  
euroa
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Entä jos olisi saatavilla yleiskatsaus koko Euroopan raken-
nuksista ja käytettävissä olevista materiaalipääomista? 
Silloin purkamishankkeet voitaisiin ajoittaa rakennushank-
keiden kanssa samaan aikaan ja välttää valtavan määrän 
hiilipäästöjä uudelleenkäyttämällä enemmän rakennusma-
teriaaleja.

Jos Blique Hotel -hankkeen tuloksia laajennetaan ja ole-
tetaan, että niitä sovellettaisiin vain sataan keskimäärin 
15 000 m²:n rakennukseen Euroopassa, voitaisiin vält-
tää yli 1,1 miljardin euron kustannukset. Tulos perustuu 
Ruotsissa käytössä oleviin hiilikertoimiin, joihin sisältyvät 
sitoutuneen hiilen säästöt, säästöt uusien materiaalien 
kustannuksista ja vältetyt hiilen yhteiskunnalle aiheutta-
mat kustannukset.

Jos naapurustot, kaupunginosat, alueet ja kaupungit teki-
sivät yhteistyötä rakennusten uudelleenkäytön edistämi-
seksi koko Euroopassa, hiili- ja kustannussäästöt olisivat 
merkittäviä. Valtavia säästöjä voitaisiin saada esimerkiksi 
kaupunginosissa, joissa on perusparannustarpeita, sekä 
Ruotsin Miljoonaohjelman, Saksan Plattenbaun ja muiden 
Euroopan suurten asuntoalueiden kaltaisissa kohteissa.

 KIINTEISTÖT 

Kiinteistöjen lukumäärä 10 100 1 000

Materiaaleihin sitoutunut hiili, tCO2e 36 000 360 000 3,6 miljoonaa

Säästetyt uusien materiaalien kustannuk- 81,7 miljoonaa 817 miljoonaa 8,17 miljardia

Hiilen kustannus yhteiskunnalle 23,9 miljoonaa 239 miljoonaa 2,39 miljardia

Vältettyjen jätteiden kustannus 9,5 miljoonaa 95 miljoonaa 950 miljoonaa

Säästetyt kokonaiskustannukset 115 miljoonaa 1,15 miljardia 11,5 miljoonaa

Taulukossa näkyvät sitoutuneen hiilen säästöt, säästöt uusien materiaalien hankintakustannuksista ja vältetyt 
hiilestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset. Oletettu keskimääräinen kerrosala rakennuksessa: 15 000 m².

Entä jos hyötykäyttäisimme kokonaisia 
rakennuksia Euroopassa?

Towards Circularity 2022 –Building the future through circular data

Soveltamalla uudelleenkäytön 
menetelmää tuhanteen 

samanlaiseen rakennukseen, joissa 
on kestävä perustus ja rakenne 
– kuten Saksan Plattenbaun tai 

Ruotsin Miljonprogrammettalot – 
tai 1990-luvun liikerakennuksiin 

voitaisiin välttää yli 11,5 miljardin 
euron kustannukset.

Hiilipäästö- ja kustannussäästöt (euroina) kaupunginosassa rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisäämisestä

Ajatelkaa, mitä 11,5 miljardilla eurolla saataisiin aika-
an. Sillä voitaisiin vaikkapa rahoittaa maailman suurin 
merituulivoimapuisto, Pohjanmerellä sijaitseva Dogger 
Bank, jonka hinta on noin 11 miljardia euroa.
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Purkamisesta 
uudelleenkäytön 
suunnitteluun
Jotta digitaalisten työkalujen vaikutus olisi mahdollisimman 
suuri ja jotta niiden tunnistamat hyödyt voidaan toteuttaa, 
on olennaista, että keskeiset hanke- ja kehitysprosessit ovat 
osa kiertotalouden edistämistä.

Lisäaikaa hyödynnettävien materiaalien sisällyttämiselle 
suunnitteluun
Kunnilla ja kiinteistöjen omistajilla on tärkeä rooli sekä 
maa-alueiden että rakennusten omistajina. Kehittämällä 
hankintarutiineja rakentamista ja purkamista varten sekä 
huomioimalla asian piirustuksissa, asennuksissa ja maan-
rakennustöissä ne voivat vaikuttaa merkittävästi siirtymään 
kohti kiertotaloutta. Sweco työstää parhaillaan yhteistyössä 
Malmön kaupungin kanssa kiertotaloutta tukevia hankinta- ja 
suunnitteluohjeita osana EU:n Circular Builders -hanketta7.

Aikasyklien ero suunnittelun ja purkamisen välillä voi kui-
tenkin pilata parhaatkin suunnitelmat. Rakennuksen suun-
nittelu ja rakentaminen kestää usein vuosia ja vaatii raken-
nuslupien hakemista sekä urakoitsijoiden hankintaa.

Elinkaaren toisessa päässä purkamisesta voidaan päättää 
hyvinkin nopeasti, joskus vain kaksi kuukautta ennen varsi-
naista purkamista. Vaikka itse purkaminen olisi suunniteltu 
vuosia aiemmin, rakennuksen omistajat julkaisevat tiedot 
usein mahdollisimman myöhään välttääkseen paikallisten 
toimijoiden kielteiset reaktiot muutokseen. Uudelleenkäy-
tettyjen materiaalien tarjonnan ja kysynnän oikea-aikainen 
kohdistaminen on mielenkiintoinen haaste.

Kiertotalous naapurustossasi

Kiinteistön omistaja on kehittänyt hankinta-
rutiinit rakentamista ja purkamista varten 
muuttaakseen kiinteistöt materiaalipankeiksi.

Uusitulta metroasemalta hyötykäytettyä 
materiaalia, jonka käytön on mahdollistanut 
digitaalisen markkinapaikan käyttö.

Alue on arvioitu peruskorjauksesta ja purkami-
sesta lähitulevaisuudessa mahdollisesti saa-
tavien materiaalivirtojen tunnistamiseksi.

Rakennuksesta on luotu digitaalinen kakso-
nen maksimoimaan hyödyntämistä kiertota-
loudessa.

A

B

C

D

A

B

C

D
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Materiaalipasseja käytetään yhdistämään ja tallentamaan 
rakennusten tai infrastruktuuriprojektien kiertotalousdataa 
pääoman hallintaan, ylläpitoon ja uudelleenkäyttöön liitty-
vää päätöksentekoa varten. Passi sisältää kohteista tietoa, 
jonka avulla on helpompi arvioida niiden kiertotaloudellista 
arvoa ja tehdä strategisia päätöksiä.

Tietoihin lukeutuvat muun muassa kohteen valmistusmate-
riaalit tai -aineet, kohteen ominaisuudet ja arvioitu elinkaari, 
sijaintitiedot helppoa paikantamista ja kuljetuskustan-
nusten arviointia varten, taloudelliset parametrit kuten 
perusparannuksen kustannukset, ekologiset parametrit 

kuten materiaaleihin jo sitoutunut hiili, sekä kulttuuriarvot ja 
esteettiset arvot.

Materiaalipassit vastaavat merkittävään haasteeseen tal-
teen otettujen materiaalien uudelleenkäytössä, sillä doku-
mentaatio ja alkuperätieto ovat usein olennaisia edellytyksiä 
uudelleenkäytölle. Ne vähentävät talteen otettuihin mate-
riaaleihin liittyvää koettua tai todellista riskiä ja vähentävät 
näin merkittävästi skeptisyyttä. Myös inhimillinen käyttäyty-
minen on merkittävä tekijä kiertotaloudessa. Riskejä vält-
tävät asenteet ovat yleisiä, joten huolta vähentävät työkalut 
nousevat keskeiseen arvoon.

Reclaim  – miten ennustaa,  
mitä puretaan
Reclaim (recovery and long-term asset inventory manage-
ment) on Swecon kehittämä työkalu, joka pyrkii ennustamaan 
tulevaisuudessa purettavat rakennukset. Tarkoituksena ei 
ole vain tunnistaa, mikä rakennus puretaan ja milloin,  
vaan työkalun avulla voidaan visualisoida laajemmalla alu-
eella sijaitseva tuleva materiaalipankki luottaen siihen, että 
osa materiaaleista tulee pian saataville purkamisen jälkeen.

Reclaimin ennustukset perustuvat koneoppimiseen julkis-
hallinnon historiatietojen perusteella. Ennustuksissa huo-
mioidaan esimerkiksi rakennusvuosi, arvo, osoite tai historia 

liittyen purku- ja perusparannuslupiin, omistajasuhteisiin 
ja käyttöön. Algoritmi tunnistaa toistuvia malleja purettuja 
rakennuksia koskevassa datassa ja antaa ehdotuksia raken-
nuksista, jotka todennäköisesti noudattavat tätä mallia.

Eri kaupungeissa toteutuu erilaisia malleja purkamisen suh-
teen. Jotkin kaupungit esimerkiksi rakennettiin uudelleen 
sodan jälkeen, kun taas toiset säilyivät ehjinä. Työkalu antaa 
ennusteen siitä, mitä purkutöitä ja materiaaleja on odotetta-
vissa seuraavien 10 vuoden aikana tietyllä maantieteellisellä 
alueella.

Matchmaking for demolition on toinen Swecon työkalu, joka 
pyrkii lyhentämään suunnittelun ja purkamisen aikaväliä 
sekä kohdistamaan tarjonnan ja kysynnän paremmin, jotta 
materiaaleja voidaan käyttää uudelleen suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Tämä ohjelmistotyökalu etsii internetistä 
Ruotsin kunnallisten viranomaisten asiakirjoja, joissa esiin-
tyy sanoja kuten purkaminen, tonttivaraus ja kehityshanke. 

Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen (Peters M. et al 2016)8

Ohjelmisto luo linkin viranomaisasiakirjaan, jossa nämä 
sanat esiintyvät, ja ilmoittaa arkkitehdeille ennakkoon tiet-
tyä paikkaa koskevista purku- ja rakennussuunnitelmista, 
jolloin arkkitehdit voivat kohdistaa ne omiin, samaa aluetta 
koskeviin rakennussuunnitelmiinsa.

Matchmaking for demolition – 
kohdistamispalvelu purkamiselle

Riskien minimointi materiaalipasseilla

Digitaalisten työkalujen avulla voimme 
katselmoida rakennuksia ja materiaa-
lipääomia sekä järjestää ne paikalliseksi 
materiaalipankiksi. Ne antavat lisäaikaa 
materiaalien uudelleenkäytön sisällyttämi-
selle suunnitteluun. Työkalut rohkaisevat 
käänteiseen suunnitteluprosessiin, jossa 
suunnittelu sovitetaan materiaalien saa-
tavuuteen.

Digitaalisten työkalujen avulla purkaminen 
voidaan kohdistaa paremmin rakentami-
seen, mikä parantaa rakennusmateriaalien 
uudelleenkäyttöä ja välttää hiilipäästöjä.

Lineaarinen malli

Kiertotalousmalli 

Suunnittelu Rakentaminen

Käyttö uuteen tarkoitukseen 

Purkaminen

Käyttö ja hyödyntäminen

Purkaminen

(Uudelleen)
suunnittelu 

(Uudelleen)
rakentaminen 

(Uudelleen)käyttö 
ja (Uudelleen) 

hyödyntäminen

Käyttö uuteen 
tarkoitukseen 
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Digitaaliset alustat 
kiertotalouden 
markkinapaikkoina
Vaikka nykyisten rakennusten arvo on tunnistettu ja on löydet-
ty sekä suoria että epäsuoria tapoja hyödyntää tuo arvo, suuri 
osa arvosta jää hyödyntämättä ilman materiaaleille tarkoi-
tettua markkinapaikkaa.

Miten voidaan lisätä rakennuskomponenttien  
uudelleenkäyttöä?
Yksi tapa vähentää rakennusjätteen määrää on kehittää di-
gitaalisia alustoja rakennuskomponenttien uudelleenkäyttöä 
varten. Alustojen kehitys on käynnissä samanaikaisesti useis-
sa Euroopan maissa. Tarkoitus on luoda markkinoita uudel- 
leenkäytölle, kohdistaa kysyntää ja tarjontaa entistä paremmin. 
Digitaalisilla alustoilla osapuolet voivat jakaa tietoa, jolloin täy-
tetään uusien kiertotalouden palveluiden tarvetta ja luodaan 
materiaaliresursseille tehokas hallintakeino.  Kun materiaali-
tiedot digitoidaan ja syötetään digitaaliseen markkinapaik- 
kaan, uudelleenkäytettävät, kierrätettävät ja perusparannetta-
vat materiaalit ovat helpommin nähtävillä.

CC Build -alusta on avoin, digitaalinen alusta, jossa kaikki 
osallistujat voivat julkaista ja tarkastella saatavilla olevia ra-
kennusmateriaaleja9. Swecon konsultit ovat ”superkäyttäjiä”, 
jotka vierailevat alustalla useita kertoja päivässä ja keräävät 
kiertotalouden resursseja asiakkailleen. Käytettävissä on myös 
kaupallisia alustoja, kuten Loopfront ja Madaster10, 11.

Sovellusten avulla kiinteistön omistaja tai kunta voi helposti 
luoda tietokannan, jossa on tarvittavat tiedot tuotteista ja 
materiaaleista. Tiedot voi näin luokitella tehokkaasti, jolloin 
tiedetään, mitkä tuotteet voidaan käyttää uudelleen kustan-
nustehokkaasti. Luokittelu vapauttaa aikaa luovuudelle.

Viimeaikaista kehitystä on kierrätyspalveluiden ja digitaalisten 
alustojen yhdistäminen. Digitaalisen alustan kautta saadaan 
helposti käyttöön sekä uudelleenkäytettäviä materiaaleja ja 
tuotteita että Swecon monialainen kierrätysosaaminen.

Uudelleen käytetyn materiaalin käyttö suunnittelussa vaatii 
enemmän vaivannäköä tietojen hajanaisuuden vuoksi. Alan-
komaissa monilla konserneilla on omat markkinapaikkansa 
omien uudelleenkäytettyjen materiaalien myynnille. Swecon 
kehittämän Revelop-työkalun tarkoituksena on luoda tehok-
kaampi digitaalinen alusta, jossa kaikki osapuolet näkevät 
käytettävissä olevat materiaalit, sekä luoda linkki suunnitteli-
jan työkaluihin, kuten tietomallinnukseen (BIM).

Hyödyntämällä linkkiä digitaalisen markkinapaikan ja 
BIM-suunnittelutyökalujen välillä suunnittelija voi yhdistää da-
tan käytettävissä olevista materiaaleista. Lisäksi suunnittelija 
voi lisätä tekoälyohjelman, joka kohdistaa kysynnän ja tarjon-
nan ja luo näin käänteisen suunnitteluprosessin. Jos osalle 
rakenteita ei ole käytettävissä sopivia materiaaleja, suunnit-
telija voi muokata suunnitelmaa vastaamaan käytettävissä 
olevaa tarjontaa, jolloin syntyy käänteinen, saatavilla oleviin 
materiaaleihin perustuva suunnitteluprosessi.

Asiakas: PNBJ I / LaSalle Investment Management
Rakennustöiden johto: M3 Consulting
Arkkitehti: Fletcher Priest Architects
Rakennesuunnittelija: Heyne Tillett Steel
Talotekniikka ja vastuullisuus: Sweco
1 Exchange Square
City of London, WC2, Lontoo
RIBA Stage 4 Design
Perusparannus ja laajennus
Kuvat: Secchi Smith.

1 Exchange Square, Lontoo. 
Käyttämällä uudelleen perustukset ja 90 % rakenteesta 
hanke säästi 6 798 m³ betonia, millä vältettiin 1 132 
kuorma-automatkaa työmaalle. Nykyisestä runkora-
kenteesta säilytettiin 90 %. Rungossa oleva teräsmäärä 
vastaa puolta Eiffel-tornista.

Hankkeen kuvaus:
- 90 % nykyisestä rakenteesta säilytettiin, mikä vaikutti 

hankkeen materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen vähyyteen.
- 48 % nykyisestä graniittiverhouksesta ja sen teräksisistä 

tukirakenteista on esitetty säilytettäväksi.
- Julkisivun eristykseen esitetään muutoksia, kuten kolmoislasi-
   ikkunat, joilla on hyvä lämmöneristyskyky (alhainen u-arvo).
- Optimoitu ikkuna- ja seinäpinnan suhde sekä passiivinen

auringon säteilyn suoja.
- Viherkatto- (1 200 m²) ja vesivarastokattojärjestelmien 

(1 400 m²) toteuttaminen.
- Joka tasolla maisematerassit, yhtensä 3 000 m².
- 801 polkupyörän pysäköintipaikkaa varustettuna sähköpyörä

latauspisteillä.
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Yksi tapa järjestellä kiinteistösalkkujen tarpeelliset tiedot 
ja saattaa ne strategisen päätöksenteon ja raportoinnin 
käyttöön on luoda digitaalinen kaksonen. Uusien raken-
nusten kohdalla 3D-mallinnuksesta on tulossa yhä arkipä-
iväisempi tapa hallinnoida tietojen moninaisuutta. 3D-mal-
linnus luo hyvän perustan siirtymälle digitaalisen kaksosen 
käyttöön kiinteistön hallintavaihetta ja rakennuksen käyt-
töä varten. Olemassa olevista rakennuksista kuitenkin vielä 
puuttuu yleensä riittävä tai ajantasainen dokumentaatio.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa rakennuksen pääo-
mien paremman käytön rakennusvaiheesta alkaen ja koko 
käyttöiän ajan: materiaalien ja ominaisuuksien dokumen-
toinnin, älykkäämmän käytön sekä sellaisten uusien liike-
toimintamallien luonnin, joissa dataa jaetaan sidosryhmien 
välillä.

Data on olemassa ja käytettävissä. 
Haasteena on sovittaa erilaiset 
datajoukot ja standardit 
yhtenäiseen alustaan, hieman 
kuin neliskulmaiset palikat 
pyöreisiin reikiin.
Steven Brown, Head of Digital Twin, Sweco.

Twinfinity on Swecon kehittämä digitaalisten kaksosten 
työkalu, jota käyttävät lähinnä kaupalliset asiakkaat. Twinfinity 
yhdistää rakennuksen datan muuhun dataan, kuten reaaliai-
kaiseen sensoridataan (kosteus, lämpötila, käyttäjien toimet), 
käyttödataan (energia, käyttöaste), talousdataan (vuokra-
sopimukset) ja muuhun käytettävissä olevaan dataan. 
Tämä synnyttää arvoa useilla kiertotalouden tasoilla, kuten 
kiertotalouden pääomien hallinnassa tehtäessä strategisia 
päätöksiä peruskorjauksesta tai paremmasta tilankäytöstä.

Tohtori Michael Grieves loi digitaalisen kaksosen käsitteen 
vuonna 2002, ja NASA oli teknologian ensimmäisiä käyttäjiä 
avaruustutkimushankkeissaan.

Digitaalinen kaksonen voi olla virtuaalinen kopio laitteesta, 
mutta myös suuremmasta esineestä, kuten rakennuksesta, 
tehtaasta tai jopa kokonaisesta kaupungista. Vastuullinen 

käyttö ja ylläpito tarjoavat hyötyjä sekä taloudellisesti että 
ilmaston kannalta. Tässä digitaalisten kaksosen käsite voi 
toimia mahdollistajana asetettujen tavoitteiden saavuttami-
selle.

Kysy itseltäsi, miten digitaalisesta kaksosesta voisi olla  
hyötyä hiilijalanjäljen pienentämisessä?

Jotta päätöksentekoa voidaan ohjata paremmin ja kiertota-
loudellinen arvo saadaan talteen, eri datan lähteet voidaan 
yhdistää ekosysteemiksi. Näin vältetään siiloutumista ja mah-
dollistetaan yhteistyö eri toimintojen ja alueiden välillä.

Yksi esimerkki tästä voisi olla tiettyyn arvoketjuun yhdistetyt 
resurssit, toinen taas materiaalivirrat kaupungin sisällä. On 
olennaista, että sekä yritysmaailman että julkishallinnon 
rakenteet mahdollistavat tämän järjestelmällisesti, jotta koko 
arvoketju voi toimia kiertotalouden mukaisesti. Jotta koko 
ekosysteemi voi toimia, on tarkasteltava resurssien välisiä 
yhteyksiä. Datan ja tietojen hallinnan tulee sujua myös eri or-
ganisaatiojärjestelmissä ja -rakenteissa.

Näin ei valitettavasti aina ole, sillä datan järjestelyyn ja käy-
tettävyyteen liittyy edelleen siiloja. Toisinaan organisaatioita 
on vaikea rohkaista jakamaan dataansa, esimerkiksi kunnal-
lisen toimijan ja yksityisen yrityksen välillä. Toisen haasteen 
muodostavat useat eri datamuodot. Keskustelu standardi-
muodoista on ollut käynnissä useita vuosia, mutta asian moni-
mutkaisuus, monimuotoisuus ja muutostahti vaikeuttavat sitä.

Dataekosysteemit –  
siilojen välttäminen

Digitaaliset kaksoset – 
dataekosysteemi rakennukselle

Kärsimme tiedon puutteesta päätöksenteossa. Meillä on paljon dataa 
eri järjestelmistä – mutta datapisteistä tulee arvokkaita vasta, kun ne 
yhdistetään kokonaisuudeksi. Yhtenä Ruotsin suurimmista kiinteistöjen 
omistajista voisimme lisätä uudelleenkäyttöä ja luoda enemmän 
kiertotalouden prosesseja, jos voimme käyttää kiinteistön uudelleen 
digitaalisten dokumenttien kautta jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin 
parannustyö tai muutostyöt vuokralaisten tarpeisiin alkavat.

Akademiska Hus, yksi Ruotsin suurimmista kiinteistöjen omistajista

Vasakronanin rakennusten digitalisointi
Swecon Twinfinity®-alustan avulla Vasakronan loi digitaali-
set kaksoset kaikista 170:sta rakennuksestaan. Kun kaikki 
data saadaan hallintaan ja sitä voidaan tarkastella, voidaan 
optimoida käyttöä ja hallintaa optimoida, vähentää ilmas-
tovaikutuksia, ja muuttaa työmenetelmät ja palvelutarjonta 
älykkäämmiksi ja joustavammiksi.

Alusta mahdollistaa esimerkiksi kiertotalouden hallinnan, kun 
kierrätettävät materiaalit voidaan kartoittaa ja niiden sijainnit 
määrittää. Ympäristöluokituksia varten on myös mahdollista 
visualisoida hiilijalanjälki, sisäilmasto sekä tukitiedot.

Asiakas: Vasakronan
Maa: Ruotsi
Kuva: Sweco

Kaavio näyttää matkan, jonka tieto kulkee raakadatasta päätöksentekoon. 
Datatyökaluja voidaan käyttää kaikissa vaiheissa. Kuva: Sweco.

Mittaus

Data

Tiedot

Jalostettu tieto

Ehdotukset

Päätöksenteko

Parempaa 
varmuutta
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Digi M.A.P. on Swecon kehittämä menetelmä, jolla paikka-
tietojärjestelmä (GIS) tuodaan käyttäjille. Nykyisin dataa 
käsittelevät Paikkatietoinsinöörit, jotka eivät välttämättä 
täysin ymmärrä, mikä data on hyödyllistä prosessin kannalta 
tai miten ja milloin sitä tulisi käyttää.

Kaupunkimallin monimutkaisuus on vaikea ymmärtää. Digi 
M.A.P.:n avulla voidaan kuitenkin yhdistää eri datajoukot di-
gitaaliseksi kartaksi. Monialainen tiimi voi käydä strategista 
keskustelua ja saada uusia näkemyksiä monimutkaisiin 
kaupunkeihin liittyviin tilanteisiin suodattamalla eri data-
joukot ja tietotasot näkyviin.

Digi M.A.P. voi toimia alustana myös keikkatalouden palvelui-
den lisäämiseen. Se on eräänlainen kiertotalouden palvelui-
den digitaalinen kartta, jossa näkyy reaaliaikaista dataa, 
kuten materiaalien virrat maantieteellisine sijainteineen, 
ennusteet peruskorjattavista ja purettavista rakennuksista 
(Reclaim) sekä uudet rakennussuunnitelmat, jotka ovat osa-
na Digi M.A.P. -näkymää. Toisen Swecon kehittämän työkalun 
eli Revelopin avulla suunnittelijat voivat etsiä suunniteltuja 
rakennushankkeita varten uudelleen käytettäviä esineitä 
esimerkiksi QR-koodin avulla. Järjestelmä kohdistaa tarpeet 
markkinapaikalla saatavana oleviin tuotteisiin.

Myös muut keikkatalouteen liittyvät palvelut, kuten varastoinnin 
digipalvelut, voivat lisätä tarjontaa markkinapaikalla. Niillä 
tunnistetaan sopivat varastointivaihtoehdot, kuten alikäyte-
tyt varastot, joissa materiaaleja voitaisiin säilyttää, kun niitä 
ollaan siirtämässä vanhasta rakennuksesta uuteen hank-
keeseen. Matchmaking for demolition on toinen esimerkki 
tällaisesta.

Esimerkkinä resurssien jakamisen potentiaalista kier-
totalouden kuljetuksissa on LogTrade-ohjelmisto12, jolla 
kaupungit voivat siirtää tavaroita keikkaluonteisesti. Jos esi-
merkiksi on tarpeen kuljettaa ikkunoita purkutyömaalta ra-
kennustyömaalle, ne merkitään QR-koodilla ja keikkapalvelu 
kohdistaa tavarat sopivalle kuljetusyritykselle. Kuka tahansa 
ohikulkumatkalla oleva voi tarjoutua siirtämään materiaalit 
ja tavarat, mikä edistää kiertotaloutta tukevaa kuljetusjär-
jestelmää kaupungin sisällä.

Digi M.A.P. – kaupunkitason 
dataekosysteemi

On olennaista, että organisaatiot pystyvät mukautumaan nopeasti 
muuttuvaan dataympäristöön, ja niiden tulisi olla kiinnostuneita 
työkalujen nopeasta kehittämisestä. Uudet menetelmät 
voivat disruptoida kokonaisten arvoketjujen logistiikan ja 
liiketoimintamallit, jolloin syntyy lisää arvoa kiertotalouteen.

Alastair Carruth, Swecon jäte- ja resurssihallinnan vanhempi konsultti.

Kuva: Sweco

Täysi datan hallinta tarjoaa optimoitua, resurs-
sitehokasta ja kestävää hallintoa. Twinfinity on 
pilvipohjainen työkalu, jolla voidaan luoda digitaa-
lisia kaksosia. Kun kiinteistön tiedot yhdistetään 
3D-malliin, voidaan dataa visualisoida ja analysoi-
da sekä näyttää, miten kiinteistö on rakennettu ja 
miten se toimii.

Tieto on ainoa asia, jonka arvo 
nousee jaettaessa.
Professori Colin Pillinger, brittiläinen planeettatutkija.

Toimintatavat: parhaat ja uudet käytännöt

"Kiertotalouden arvoero"

Kiertotalouden mukaiset 
suunnitteluohjeet 

"C3 Carbon  
Cost Compass" 

"BIMitigation &  
Visualisation"

"Revelop"

Digitaaliset markkinapaikat 

Kiertotaloutta tukeva hankinta 

Materiaalipassi, pääomien 
hallintajärjestelmä 

Digitaalinen  
kaksoiskappale  

"Twinfinity" 

"Digi M.A.P."

Purkamisennusteet  
"Reclaim"

Skannaus ja inventointi 

Keikkapalvelut
"Logtrade" 

”Joustava varastointi digitaa-
listen palveluiden kautta" 

"Matchmaking for  
Demolition" 

Purkaminen

(Uudelleen)
suunnittelu 

(Uudelleen)
rakentaminen

(Uudelleen)käyttö ja 
(Uudelleen) 

hyödyntäminen 

Käyttö uuteen 
tarkoitukseen 
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Kiertotalouteen perustuvan yhteiskunnan edut tunnetaan 
koko ajan paremmin. Sen sijaan ymmärrys siitä, mitä kierto-
talouden toteutuminen vaatii, on heikompaa. Hyödyntämällä 
teknologian nopeaa kehitystä Sweco on kehittänyt parhai- 
siin ja uusiin käytäntöihin perustuvia työkaluja, joilla luo- 
daan lisäarvoa kiinteistö- ja rakennussektoreille. Toivomme, 

että raportissa esittämämme tilannekuvat ovat innostaneet 
sinua pohtimaan omaa kiertotaloudellisen arvon luontiasi, 
ja että olemme auttaneet ymmärtämään, miten dataa, osaa-
mista ja tietoa voi käyttää ohjaamaan parempaa päätöksen-
tekoa sekä rakennusalan muutosta kohti kiertotaloutta.

Suositukset
Lopeta arvon tuhoaminen
Jokaista purettua lattianeliömetriä kohti saatamme käy-
tännössä tuhota 750 € arvoa. Lopeta arvon tuhoaminen ja 
näe kunnostaminen ja perusparannus uudisrakentamisen 
vaihtoehtona.

Luo arvoa olemassa olevista rakennuksista
Käyttämällä olemassa olevia rakennuksia vältetään pää-
stöjä, kustannuksia ja jätteiden syntymistä EU-vaatimusten 
mukaisesti. Datatyökalut ovat olennaisia, kun halutaan 
tuottaa yleiskatsaus resursseista sekä taustatietoa si-
toutuneen arvon määrittämiseen ja älykkäämpien kiertota-
louspäätösten tekoon.

Varmista vastine rahoille 
Kiertotaloutta tukevat päätökset hankkeen alussa eli suun-
nitteluvaiheessa saavat aikaan suurimman vaikutuksen ja 
rahoille eniten vastinetta. Käytä dataohjattuja suunnittelu-
työkaluja yhdessä monialaisten asiantuntijoiden kanssa, 
jotta voit suunnitella tuotteita ja rakennuksia toimimaan 
resurssien suhteen suljetuissa järjestelmissä.

Kuvaa arvoja uusilla valuutoilla 
Kiertotalouden lisäarvon luonnin myötä joudumme käsit-
telemään taloudellisten arvojen lisäksi myös muita arvoja. 
Niitä kuvataan erilaisilla yksiköillä: rahalliselle arvolle €, 
energialle kWh, ilmastovaikutukselle CO2, muokattavuu-
delle, kokoonpanolle ja purkamiselle Circularity Index ja 
niin edelleen.

Vältä riskejä kiertotaloudella 
Kiertotalous on keino laskea kiinteistösalkun hiilijalanjäl-
keä nettonollaan tai jopa nostaa se hiilipositiiviseksi. Hiili-
maksut tai -verot tulevat todennäköisesti käyttöön myös 
kiinteistö- ja rakennusalalla. Kekseliäät ja tehokkaat kier-
totalousjärjestelmät altistuvat vähemmän hintashokkien ja 
materiaalipulan kaltaisille riskeille.

Louhi ”vihreää kultaa”
Toimijat, jotka hallitsevat omaa vastuullisuusdataansa ja 
ymmärtävät, analysoivat ja visualisoivat sitä ovat parem-
massa asemassa houkuttelemaan vihreää rahoitusta ja 
keräämään näin ”vihreää kultaa”.

Hallinnoi rakennuksia ja työskentele älykkäämmin 
Digitaaliset kaksoset tukevat tehokkaampaa tilankäyttöä. 
Tarkastele, voitko muokata tiloja tai muuttaa käyttötapoja 
tilan optimoimiseksi.

Yhdistä data asiantuntemukseen 
Pelkkä data ei riitä. Sen monimutkaisuus vaatii strategisen 
päätöksenteon tueksi dataohjattuja työkaluja sekä keskus-
telua asiantuntijoiden kanssa.

Lopeta ajan haaskaaminen
Parantamalla datan hallintaa voit säästää aikaa jopa  
80 %. Datan, konseptien, mittausten ja järjestelmien erilai-
set datamuodot ovat haaste, joten on tärkeää pyrkiä yhte-
näiseen käsitteistöön. Tarvitaan BIM:n kaltaisia tietokanta-
rakenteita, joiden yhteinen ”sanasto” on riittävän joustavaa 
kattamaan kaikki käytössä olevat termit.

Katso eteenpäin ja tee yhteistyötä
Nykyiset parhaat käytännöt eivät riitä muuttuvassa maail-
massa. Työkaluja kehitetään nopeasti ja disruptiivisesti. 
Organisaatioiden ja yritysten tulee katsoa tulevaan ja siirtyä 
parhaiden käytäntöjen jäljittelystä uusien käytäntöjen luo-
miseen, jotta voidaan jakaa tietoa, työkaluja ja referenssi-
hankkeita. Yhteistyö ja pääsy nykyisiin tietoihin rohkaisevat 
lisäarvon luontia. Vaikka työkalut olisivat kuinka tehokkaita, 
siiloutunut organisaatio saattaa menettää yhteistyöstä saa-
tavan luovan lisäarvon.
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Alastair Carruth työskentelee Swecon ympäristö- ja suunnitteluosastolla Ruotsin Malmössä. 
Hän on osallistunut useisiin projekteihin, joiden tavoitteena on kiertotalouden kiihdyttäminen. 
Niihin on lukeutunut pk-yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden tukemista uusien 
liiketoimintamallien toteuttamisessa, kunnallisten ja alueellisten strategioiden kehittämistä 
kiertotaloutta varten sekä nykyisten resurssien laskemista ja kartoittamista kiertotalou-
den mallien parempaa soveltamista varten. Hän on tarjonnut myös apua organisaatioille 
liittyen resurssien hallinnan käytännön näkökohtiin, kuten kuljetukseen ja varastointiin, 
jätehallinnan viranomaisvaatimusten, standardien ja sertifiointien ymmärtämiseen sekä 
markkinoiden luontiin uudelleen käytetyille ja kierrätetyille materiaaleille. Hän on työsken-
nellyt myös infrastruktuurirakentamisessa ympäristöasioiden hallinnan näkökulmasta.

Elise Grosse on Ruotsin Sweco Architectsin vastuullisuusjohtaja. Hänellä on maisterin tutkinto 
arkkitehtuurista ja sertifiointi IBN-rakennusbiologiksi, ja hän suorittaa parhaillaan osa- 
aikaisesti tohtoriopintoja yhteiskehittämisen alalta. Tutkimustyössään hän kehittää lähes- 
tymistapoja kollektiivisiin tietoprosesseihin, joilla voidaan lisätä vastuullisuutta eri hank-
keissa. Elisen tausta on kansainvälinen (Dominica, Berliini, Los Angeles) ja hänellä on laaja 
kansainvälinen verkosto, joka koostuu samoista aiheista kiinnostuneista ihmisistä. Hänen 
kekseliäisyytensä, aloitekykynsä ja vahva uskonsa työskentelyyn vastuullisemman maailman 
puolesta ovat tehneet hänestä asiantuntijan tiimien fasilitoinnissa. Fasilitointityössään Elise 
auttaa tiimejä kehittämään uusia kumppanuuksia vastuullisen rakennetun ympäristön kanssa 
ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja eri näkökulmista asiaa katsovien konsulttien yhteiskehit-
telynä. Hän on erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksesta digitaalisten työkalujen ja työryhmän 
luovuuden välillä. Elise on vakuuttunut, että tällaiset lähestymistavat voivat ratkaista yhteiset, 
olemassaoloomme liittyvät haasteemme. Hän työskentelee liiketoiminnan kehityksen etu-
joukoissa vastuullisen rakennetun ympäristön parissa käynnistäen kehityshankkeita, tukien 
uusia käytäntöjä, johtaen organisaatioiden kehitystä, pitäen keynote-puheita ja toimien konfe-
renssien moderaattorina.
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Ota meihin yhteyttä, jos sinulla heräsi kysymyksiä tai ajatuksia.
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Tämä Urban Insight by Sweco -raportti kannustaa toimimaan. Ryhdyimme itse toimeen luomalla näkemyksiä siihen, miten 
voimme siirtyä kohti parempaa kiertotaloutta paremman datan ja tiedon kautta. Sisältö on valikoitu otos nykyisestä kehi-
tyksestä. Raportin todellisen arvon luovat harkituilla toimillaan avustajat, jotka osallistuivat tämän raportin laatimiseen. 
Toivomme voivamme rohkaista yhä parempaan kiertotalousarvon luomiseen.

Kuva: Anna Thorbjörnsson
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