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Uudelleen käytettävä ja kierrätettävä
tuotantolaitos
Voiko tuotantolaitoksen suunnitella käyttäen perinteisten
suunnittelukriteereiden rinnalla kiertotalouden mukaisia
suunnittelukriteereitä? Mitä ne ovat?
Mitä vaikutuksia tällä on hiilijalanjälkeen?
Voidaanko tällä tavalla suunnittelemalla vaikuttaa hankkeiden
rahoitusmahdollisuuksiin?
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ÅF Pöyry
ÅF Pöyry on Suomen johtavia ja merkittävä
kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö.
Ruotsalainen suunnittelu- ja konsultointiyritys ÅF osti
Pöyry Oyj:n koko osakekannan helmikuussa 2019
päättyneessä yrityskaupassa.
ÅF Pöyry kehittää maailmanlaajuisesti asiakkaillemme
ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat
hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation
tuomia mahdollisuuksia.
Making Future.
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Quick facts
 17,000 työntekijää
 Toimitusjohtaja: Jonas Gustavsson
 Pääkonttori Tukholmassa
 Viisi divisioonaa:






Infra
Teollisuus ja digitaaliset ratkaisut
Prosessiteollisuus
Energia
Johdon konsultointi

 Toimistoja yli 50 maassa
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TAUSTAA
Suomi tavoittelee hiilineutraalia sekä kiertotalouden periaatteiden mukaan toteutettavaa
rakentamista. Paljon on keskusteltu julkisten rakennusten ympäristövaikutuksista –
vähemmälle huomiolle ovat jääneet teollisuusrakennukset

• YM on kehittänyt Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän, joka tällä
•
•
•
•
•
•
•

•

hetkellä testattavana
Joutsenmerkitty rakentaminen on Suomessa kasvussa
Kansainväliset BREEAM- ja LEED-sertifioinnit yleistyvät jatkuvasti julkisissa rakennuksissa
Green Building Council Finland toimii aktiivisesti edistääkseen kiertotalouden mukaista rakentamista –
julkaistu mm. opas ”Näin rakennamme kiertotaloutta: 7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRAalalla
Rakli on käynnistänyt kehittämishankkeen kiertotalouden edistämiseksi
ÅF Pöyry haluaa olla aktiivinen kiertotalouden mukaisen teollisuusrakentamisen edistäjä
Ko. hanke toteutettiin osana EAKR-rahoitteista "Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut"-hanketta. Hankkeessa
mm. pilotoidaan uusia, Pohjois- Karjalan toimintaympäristöön sopivia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.
Kohdeyrityksellä oli tarve saada yritykselle lisää toimintakapasiteettia investoimalla uusiin tuotantotiloihin.
Toimeksiannossa pyrittiin suunnittelemaan vähähiilinen ratkaisu ja selvittämään, voidaanko investointeja
edistää suunnittelemalla tuotantorakennus, talotekniikka ja tuotantoprosessi suurimmalta osin
uudelleenkäytettäväksi tai kierrätettäväksi.
Työ toteutettiin kevään 2019 aikana
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Kiertotalouden mukaisen
teollisuusrakentamisen tavoitteet
Teollisuusrakentamisen ja -rakennusten elinkaaren
aikaisten negatiivisten ympäristövaikutusten
vähentäminen
─ CO2-päästöt
─ Jätemäärä
─ Rakennusten, rakennuselementtien ja -materiaalien
uudelleenkäytön edistäminen
Rakennuksen käyttöarvon ja rahoitusmahdollisuuksien
parantaminen
- Maksimoidaan rakennusten, komponenttien ja materiaalien
sekä niihin sitoutuneen arvon kierto taloudessa
- Tehdään arvo näkyväksi ja näin rohkaistaan investointeihin
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Kiertotalouskriteerit
teollisuusrakentamisessa
— Maankäytön suunnittelu tukee hiilineutraalia kiertotaloutta
— Elinkaarimallinnus tehdään osana suunnittelua  alkuperäisen käytön jälkeinen aika pyritään
myös arvioimaan
— Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu tehdään kiertotalouskriteerejä noudattaen (materiaalivalinnat,
modulaarisuus, pitkäikäisyys/huollettavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätysperäiset
rakenteet/raaka-aineet jne.)
— Tilat, järjestelmät ja laitteet suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan
monikäyttöisiksi/muunneltaviksi
— Koko rakentamisketjussa vältetään hukkaa, jätteen synty minimoidaan
— Teollisuusrakennukset toimivat energiatehokkaasti; keräävät, tuottavat ja varastoivat energiaa
— Elinkaaren aikaiset kustannukset vs. rakentamiskustannukset, rahallisen arvon säilyminen
kierrossa  vaikutus investointihalukkuuteen?
11/5/2019
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Esimerkkejä kiertotalouskriteereistä
Rakennusten, rakenteiden ja elementtien suunnitteleminen pitkäikäisiksi,
siirrettäviksi ja uudelleen käytettäviksi
Modulaariset ratkaisut mm. ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen – joustavuutta
käyttötarpeen mukaan
Rakenteiden ja elementtien purku- ja uudelleenkäyttösuunnitelman laatiminen
suunnittelun yhteydessä
Kiertotaloutta tukevat rakennusmateriaalit ja -tuotteet
Vältetään ihmisille ja luonnolle haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja
Mekaanisten liitosten käyttö kemiallisten (liimat ym.) sijaan

Tieto käytetyistä rakennustuotteista ja –materiaaleista ja niiden raaka-aineista
tallennetaan ja säilytetään
Rakennustuotteiden ja –materiaalien valintaa ohjaa materiaalien hiilijalanjälki ja
materiaalien vaikutus rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin sekä
uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys
11/5/2019
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Hankkeen tulokset
• Toteutustapasuunnittelu pohjautui tuplarakenneratkaisuun, jossa tuotantotilat toteutetaan
konttiratkaisuna ja konttien suojaksi rakennetaan kestävä pressuhalli.
• Koneet, laitteet ja rakenteet suunniteltiin mahdollisimman kestäviksi, helposti huollettaviksi
ja pitkäikäisiksi (mm. materiaalivalinnat)
• Suunnittelussa hyödynnettiin mahdollisimman paljon uudelleenkäytön mahdollistavia
modulaarisia ratkaisuja (kontit, LVI-ratkaisut)
• Energiaratkaisut pohjautuvat
mahdollisimman pitkälle
energiatehokkuuteen, sisäiseen
kiertoon ja uusiutuviin
energialähteisiin.
• Laitokselle laadittiin
uudelleenkäyttösuunnitelma ja
laskettiin hiilijalanjälki
11/5/2019
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Hiilijalanjälki
— Suurin materiaalien jalanjälki tulee konteista, joiden
osuus kattaa 43 % materiaalien hiilijalanjäljestä (erit.
pelti, joka on todettu rakenteen kestävyyden kannalta
olennaiseksi tekijäksi)
— Hallin PVC-päällysteinen ulkohalli muodostuu toiseksi
suurimmaksi osuudeltaan hiilidioksidipäästöistä: 31
%.
— Mikäli tuotantolaitos toteutettaisiin perinteisenä
rakennuksena, tuottaisi pelkkä perustusten ja
pohjalaatan valamiseen tarvittava betoni 300 tCO2eq
päästöt.
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Uudelleenkäyttösuunnitelma
•

Ulkohalli voidaan siirtää sellaisenaan uudelle paikalle. Vaatimuksen uudella paikalla on suora ja tasainen
asfaltoitu alue.

•

Konttien uudelleenkäyttömahdollisuuksia lukuisia. Foodsafe-pelti mahdollistaa myös käytön
vaativammissa kohteissa.

•

Hallin ja konttien ilmastointilaitteet on mahdollista irrottaa helposti, siirtää ja käyttää toisessa
käyttökohteessa.

•

Uudelleenkäyttökohteita valittaessa on syytä huomioida kuljetuksen suuri merkitys mm. hiilijalanjälkeen
ja kustannuksiin. Hiilijalanjälkilaskelmat tehtiin tässä työssä oletuksella, että uusi käyttökohde sijaitsee
100 km etäisyydellä alkuperäisestä.
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RAHOITUSMARKKINAT OVAT MURROKSESSA

Vaikutus investointihalukkuuteen?
Euroopassa EU:n kestävän rahoituksen ohjelma: valtava toimenpideohjelmakokonaisuus, jolla
pyritään ohjaamaan investoinnit kestäviin, ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiviin
ratkaisuihin. Fokuksessa ilmastonmuutoksen hillintä.
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Vastuullinen rahoitus kattaa nyt yli 30
biljoonaa ja kasvaa koko ajan

Source: Global Sustainable Investment Review 2018
11/5/2019
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