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HANKKEEN KUVAUS

1. Lähtötilanne
Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi n. 700 nuoren oppimis- ja kasvatuskeskus,
josta jäljempänä käytetään projektinimiä ”Monitoimikeskus tai Monikylä". Keskukseen sijoittuisi nykyisten Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen
päiväkotien toiminnot, lisäksi rakennus palvelisi aikuisopiston, nuoriso- ja liikuntatoimen iltakäyttöä. Henkilökuntaa rakennukseen tulisi n. 120. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi kirjaston toimipiste ja yleisölle avoin "olohuone" kahvilapalveluineen.
Hankkeen toteutussuunnittelu valmistuu kevään 2020 aikana ja varsinainen rakentaminen käynnistyisi elokuussa 2020 ja valmistuisi toukokuussa 2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 23 miljoonaa euroa. Hankkeen lopullinen laajuus tulee olemaan n. 8000 – 9000 bruttoneliömetriä. Rakennus sijoittuu nykyisen Tölön koulun
viereen. Tölön koulun purkaminen uuden rakennuksen käyttöönoton jälkeen sisältyy
hankkeeseen. Rakennusaikana ei tarvita erillisiä väistötiloja, koska toiminnot säilyvät
vanhoissa rakennuksissa uudisrakennuksen käyttöönottoon asti.
Monitoimikeskuksen rakentaminen liittyy yhtenä osana Forssan kaupungin teettämään
palvelurakenneselvitykseen. Hanke toteuttaa Forssan kaupunkistrategian kestävän
elinvoiman periaatetta ja sen kolmea näkökulmaa ekologista, taloudellista, kulttuurista
ja sosiaalista kestävyyttä.
2. Liikenteelliset järjestelyt
Perusopetuksen osalta Monitoimikeskuksessa tullaan noudattamaan "liikkuvan koulun" -periaatteita. Oppilaiden jättöpaikka on tarkoitus rakentaa Eteläisen Puistokadun
ja Pihlajakadun risteyksen läheisyyteen, jolloin oppilaille jää jalkaisin kuljettavaa matkaa n. 150 m:ä. Ainoastaan erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten jättöpaikka tulee koulun läheisyyteen.
3. Monitoimikeskuksen toiminnalliset periaatteet
Forssan kaupunkistrategian mukaisesti myös Monikylässä kestävä elinvoima ja sen
kolme näkökulmaa – ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys – toiminnallistetaan varhaiskasvatuksen, perus- ja erityisopetuksen sekä vapaaaikatoimen toimijoiden arkeen järkivihreyden elementeiksi. Kaupunkistrategian järkivihreyden toteuttamista tukevat myös perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma ja em. opetussuunnitelmiin normeina liitetyt kestävän kehityksen

suunnitelmat sekä lapsiystävällisyyttä kaupungin ja sen yhteisöjen toiminnassa edistävä
LastenForssa -kokonaisuus.
Monikylässä yksi merkittävimmistä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista on kestävään
elinvoimaan ja järkivihreyteen perehdyttäminen ja johdattaminen. Muun muassa ekologia, kierrättäminen sekä energian kulutuksen ja erilaisten hävikkien seuranta tulevat
olemaan osa kaiken ikäisten talossa toimivien lasten ja nuorten ikätason mukaista kasvatusta ja opetusta. Yhteistyökumppanina em. toiminnoissa tulevat olemaan Hämeen
Ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän koulutusohjelmat sekä alan yritykset.
Rakennuksen piha-alueille ja niiden välittömään läheisyyteen rakentuu erilaisia kestävän elämäntavan edistämiseen liittyviä opetuselementtejä, kuten hyötykasvienkasvatusalustoja ja lammikko biologian opetuksen tarpeisiin. Rakennuksessa syntyvä jäte pyritään minimoimaan, mutta luonnollisesti lapset ja nuoret ovat mukana kierrättämisessä
ja rakennus varustetaan erilaisin keräysastioin ja –pistein.
Piha-alueiden suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on eri ikäisten kuntalaisten
liikkuvan elämäntavan edistäminen ja niinpä piha-alueelle tulee lasten ja nuorten liikuntavälineiden lisäksi aktiviteetteja myös aikuisväestölle ja senioreille. Koululaisten
omin voimin kulkemista tuetaan muun muassa rakennuksen liikennejärjestelyillä.
Monikylän toimintakulttuurin perustan muodostaa kestävän elämäntavan ylläpitämisen
ja edistämisen ohella yhteisöllisyys ja eri toimijaryhmien vuorovaikutus. Tilat suunnitellaan lähtökohtaisesti monitoimijuus ja muunneltavuus huomioiden siten, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoiden ohella tiloja voivat hyödyntää vapaa-aikanaan eri ikäiset forssalaiset. Tilojen monikäyttöisyys tukee rakennuksen korkean käyttöasteen saavuttamista.
4. Muuta huomioitavaa
Forssan kaupunki kuuluu Fisu (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien
verkostoon, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää
kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kaupunki on liittynyt Kuntien energiatehokkuussopimuksen piiriin ohjelmakaudella 2017 – 2025. Energiankulutuksen säästötavoite vuoteen 2020 mennessä on 1360,4 MWh:a ja vuoteen 2025 mennessä 2550,7
MWh:a.
Forssan kaupunki pyrkii kaikissa hankkeissaan huomioimaan kestävän kehityksen ja
energiatehokkuuden tuomat haasteet. Kaupunki hankkeissaan toteuttanut ennakkoluulottomasti uusia ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä järkivihreitä ratkaisuja. Viksbergin kaatopaikan sulkemisessa käytettiin mm. lentotuhkaa jätteen stabilointiin ja
pohjatuhkaa esipeittokerrokseen yli 39 000 tonnia. Tuhkaa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin erilaisissa pohjarakenteissa.

HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

1. Rakennus ja rakenteet
Monitoimikeskuksen suunnittelussa energiatehokkuus ja ympäristönäkökulmat ovat
mukana päätöksenteossa. Rakennuksen energialuokkatavoite on A (E-luku ≤ 90
kWh/m²a) ja kohteelle lasketaan myös hiilijalanjälki, jonka tavoitteena on olla keskimääräistä parempi. Kohteelle simuloidaan lisäksi E-lukua todenmukaisempi tavoiteenergiankulutuslaskelma.
Rakennuksen arkkitehtuurissa passiivisilla keinoilla pienennetään jäähdytyksen tarvetta tiloissa. Auringon kesäaikaisen lämpökuorman minimoimiseksi ikkunoihin asennetaan tarvittavat auringonsuojalasit ja ikkunasuuntauksissa huomioidaan ilmansuunnat. Rakenteiden U-arvot ovat vähintään vertailuarvojen mukaisia, joten lämpöhäviöt
pysyvät maltillisina ja tilalämmityksen vaatima energiankulutus pienenä.
2. Lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto
Lämmönlähteeksi kohteeseen tulee ympäristöystävällinen hybridilämmitys, joka muodostuu maalämmöstä sekä kaukolämmöstä. Paikallinen kaukolämpöyhtiö tuottaa yli
puolet energiasta uusiutuvia polttoaineita käyttäen. Maalämpökaivoista saadaan kesäaikana päiväkotitiloihin viilennystä ja samalla maaperään varataan lämpöä lämmityskautta varten.
Talotekniset järjestelmät suunnitellaan energiatehokkaiksi ja esimerkiksi poistoilman
lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde tulee olemaan korkealla tasolla, jolloin tuloilman
lämmitysenergiantarve pienenee. Myös ilmanvaihdon ominaissähkötehoon kiinnitetään huomiota, jotta ilmanvaihdon sähköenergiankulutus saadaan minimoitua. Sisäilman laadusta ja terveellisyydestä ei kuitenkaan tingitä energiansäästön kustannuksella
ja suunnittelussa varmistetaan, että sisäilman vaatimukset täyttyvät suunnitelluilla arvoilla.
3. Valaistus ja muut sähköjärjestelmät
Valaistuksen käyttämä sähköteho pidetään alhaisena energiatehokkailla valaisimilla ja
rakennuksessa tullaan käyttämään energiaa säästäviä valaistuksen ohjausjärjestelmiä.
Suunnittelun edetessä selvitetään mahdollisuutta asentaa aurinkopaneeleita liikuntahallin katolle.

4. Veden käyttö
Rakennukseen suunnitellaan vedenkäyttöä säästävät vesikalusteet ja erikseen tutkitaan
mahdollisuutta käyttää mm. vedettömiä pisuaareja.
5. Hulevesien viivästyttäminen
Forssan kaupungin sadevesiverkon rajallisen kapasiteetin vuoksi alueelle pitää rakentaa hulevesille viivästyssäiliö tai -allas. Suunnitelmissa on rakentaa viereiselle viheralueelle viivästysallas, joka palvelisi myös Monitoimikeskuksen opiskelijoiden luonnontieteiden opiskelua.
6. Kierrätysmateriaalien käyttö
Forssan kaupunki on mukana HYPPY -hankkeessa, jonka hankekoordinaattorina toimii Green Net Finland ry. HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan
kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kokeiluilla saadaan aikaan innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä konsepteista. Lisäksi saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta Suomeen. HYPPY-hankkeessa kokeilut on valittu perustuen kuntien esittämiin kehitystarpeisiin. Hankkeen
varsinaisina kohderyhminä ovat kokeilujen kautta mukaan tulevat kunnat: Helsinki,
Riihimäki, Hämeenlinna ja Forssa. Lisäksi osana toimijoiden kartoitusta ja liiketoimintamallien kehitystä hankkeessa aktivoidaan mukaan laajasti toimijoita mm. seuraavilta sektoreilta:
− kolmannen sektorin toimijat
− purku- ja korjausrakentamisen ja rakennusmateriaalien tuotannon ja kaupan
alalla toimivat yritykset
− purku-, korjausrakentamisen sekä rakennusmateriaalien alalla toimivat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
Monitoimikeskus -hanke sisältää teräsbetonielementtirakenteisen Tölön koulun purkamisen uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen. Tarkoituksena on hyödyntää käyttökelpoiset rakennusosat uudelleen uusiokäyttöön. Mikäli teräsbetonirakenteille ei löydy
järkevää uusiokäyttöä, tullaan ne pulveroimaan ja hyödyntämään alueen pohjarakenteissa korvaamaan neitseellisiä maa-aineksia. Lisäksi perustusrakenteiden routasuojauksissa tullaan käyttämään kierrätyslasista valmistettavaa vaahtolasia. Muutoinkin
rakennuksen materiaalivalinnoissa pyritään käyttämään ekologisia, kestävän kehityksen mukaisia materiaaliratkaisuja.
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1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan
Viranomainen

Uudenmaan liitto
Käsittelevä liitto

Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi

Green Net Finland ry
Organisaatiotyyppi

Y-tunnus

Muu järjestö tai yhdistys

1727756-7

Jakeluosoite

Puhelinnumero

Kuortaneenkatu 2
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Postinumero

Postitoimipaikka
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Helsinki
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Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
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0681365-1
2617489-3

Ammattikorkeakoulu
Muu oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
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Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hanke toteutetaan neljän partnerin yhteishankkeena, sillä sen tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti yhteistyötä
uusien kiertotalouden (liike)toimintamallien edistämiseksi kunnissa (korjausrakentamisen ja purku-urakoiden
yhteydessä) ja yrityksissä. Kiertotalouden eri näkökulmien monipuolinen huomioiminen on keskeistä hankkeen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankekonsortion partnerit ja heidän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa monipuolista
osaamista ja näkemystä. Kukin partneri täydentää oman osaamisensa kautta toistensa työtä. Hankekonsortio on
sama kuin Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hankkeessa (A72361), jossa havaittuja
kehittämistarpeita lähdetään edelleen kehittämään HYPPY-hankkeessa. Konsortion yhteistyö oli hyvää ja sujuvaa,
josta on hyötyä myös HYPPY-hankkeen toteutuksessa.
Green Net Finland on kokenut hankekoordinaattori ja toimii myös tässä hankkeessa koordinaattorin roolissa.
Verkostorakenteensa ansiosta Green Net Finlandilla on kyky linkittää hankkeeseen laaja-alaisesti esimerkiksi
rakennusten kiertotalouteen liittyviä yritys- ja muita toimijoita. Green Net Finlandilla on myös hyvä yhteistyö
hankkeessa mukana olevien pk-seudun kuntien kanssa.
Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen ympäristöalan aikuiskouluttaja ja kehittäjä. Sykli tunnetaan
työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Sykli seuraa laajasti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja
ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita, joita sovelletaan
kehittämishankkeissa, koulutuksissa ja kehittämispalveluissa. Sykli toimii yhteistyössä verkostojensa kanssa sekä
alueellisesti että valtakunnallisesti, toimiala- ja sektorirajat ylittäen.
Syklin mukanaolo hankekonsortiossa varmistaa sen, että hankkeessa tehtävä työ saadaan laadukkaalla tavalla
jalkautettua esim. kuntien osaamiseksi asiantuntevan koulutusosaamisen kautta.
Metropolia ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa laaja-alaisena rakentamisen kiertotalouden
asiantuntijaorganisaationa. Metropolia osallistuu hankkeessa erityisesti korjausrakentamis-/ ja purkukohteiden
rakennusjätteen (uudelleenkäytettävät rakennusosat ja materiaalit) kierrätyksen tehostamiseen liittyviin
tarkasteluihin ja kehitystyöhön. Metropolian asiantuntemus hanketyöhön liittyen kattaa energiatehokkuuden
parantamisen ja rakennusten elinkaaren hallinnan tietomallien avulla, asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten
rakenteiden suunnittelun, infrarakentamisen, kunnossapidon, korjausrakentamisen ja rakennusten purkamisen.
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kautta hankkeen toimenpiteiden kattavuus laajenee pääkaupunkiseudulta
myös Kanta-Hämeen maakuntaan ja hanketoiminnalle ja sen tuloksille saadaan myös tätä kautta laajempi
kattavuus. HAMK koordinoi toimenpiteet omalla alueellaan ja vastaa toimenpiteiden toteutumisesta. HAMK:n
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikössä on vahva hankkeessa tarvittava osaaminen. Osaaminen liittyy
monipuoliseen tutkintokoulutukseen, kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön alan yritysten kanssa.

3 Hankkeen perustiedot
Hankkeen julkinen nimi

Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.9.2019

31.1.2022

Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
Kunnilla on omia vähähiilisyyteen ja resurssiviisauteen liittyviä tavoitteita, joita on tärkeä kytkeä entistä vahvemmin
osaksi kaupunkien prosesseja. Esimerkiksi kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on kaupungeissa
runsaasti mahdollisuuksia, mutta niiden toteuttaminen ei ole systemaattista eikä mahdollisuuksia hyödynnetä vielä
täysimääräisesti. Kuntien rakennuksiin liittyvien purkumateriaalien kierrätyksen tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan
synnyttämiseen tulisikin löytää uusia keinoja ja toimintamalleja.
HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kokeiluilla
saadaan aikaan innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä
konsepteista. Lisäksi saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta
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Suomeen. HYPPY-hankkeessa kokeilut on valittu perustuen kuntien esittämiin kehitystarpeisiin.
HYPPY-hankkeessa edistetään sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa rakennusosat ja materiaalit kelpaisivat
sellaisenaan suoraan hyödynnettäväksi (esim. irtaimisto). Nykytilanteessa kuntien purkukohteissa nämä materiaalit
yleensä päätyvät jätteenä hyödynnettäväksi. Lisäksi edistetään sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa materiaalit
eivät sellaisenaan kelpaa hyödynnettäväksi ja vaativat jatkojalostusta tai muita erityisiä toimenpiteitä. Hankkeessa
tunnistetaan sellaiset jakeet, jotka soveltuvat uudelleenkäyttöön ja selvitetään millaisilla prosesseilla käytetystä
tuotteesta saataisiin uudelleen käyttökelpoinen. Hanke edistää näin uusiomateriaalien käyttöä sekä rakennusosien
uudelleenkäyttöä, jolloin neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee ja materiaalien käyttö muuttuu kestävämmäksi.
Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja levitetään alan toimijoiden keskuuteen mm. ideatyöpajan ja koulutuskokeilujen
avulla, jotta ratkaisut saadaan tehokkaasti jalkautettua alan toimijoiden (mm. purku-urakoitsijat, kunnat ja
rakennusjätteen käsittelijät) keskuuteen. Hankkeessa toteutettavien tarkastelujen ja kokeilujen kautta avautuu uusia
liiketoimintamahdollisuuksia mm. yhteiskunnallisille yrityksille ja hanke edesauttaa myös uusien yritysten syntyä
hankkeen toteutusalueilla.
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
Reutilization of parts and materials of buildings (HYPPY)
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä
Municipalities in Finland have recently set ambitious objectives to reduce the use of resources and emissions. It is
necessary to develop the operating processes of municipalities from this point of view. For example, there are plenty of
opportunities to increase the circular economic aspects in cities, but they are not used widely enough today. A
remarkable resource in this respect is related to renovated and demolished buildings.
The objective of HYPPY project is to develop working concepts of reutilizing building parts and materials for
municipalities. Such concepts enable growth of new business related to circular economy. With the practical
experiments in HYPPY, inspiring and tested examples of such concepts are demonstrated. In addition, HYPPY will
yield useful information of the applicability of already existing international concepts to Finland. The practical
experiments of HYPPY are based on the development needs identified in participating municipalities.
HYPPY project aims to promote such activities, where used building parts or objects inside a demolished building
could be readily re-used. At present, it is very common that instead of re-using, such parts will be put to waste when
the building is demolished. In addition, the project will study and promote reutilization of materials which need
processing before their re-use. The project promotes the re-use of building parts and materials, which in return
reduces the need for virgin raw materials and makes the use of materials more sustainable. The operating models
developed in the project will be disseminated among the actors in the field. New business opportunities will be opened
up through project activities and experiments.

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
EU:n asettama minimikierrätysaste rakennusjätteelle on 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi on lisäksi
asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen olla vuoteen 2025 mennessä kiertotalouden kärkimaa. Vaikka
tavoitteen saavuttamiseksi tehdään toimenpiteitä monella eri taholla, tekemistä riittää vielä esimerkiksi rakentamisen
kiertotalouden tehostamisessa. Hyville esimerkeille ja kokeiluille on tunnistettu tarvetta, jotta muutoksesta kohti
kiertotaloutta tulee vaikuttavaa.
Ministeriöiden ja Sitran julkaiseman Kiertotalouden toimenpideohjelman (2017) mukaan kaupungeilla on merkittävä
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rooli uusien kiertotalousratkaisujen kokeilijana ja alustana, jota tulee jatkossakin kehittää (Ympäristöministeriön
kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 2018–2022). Sitran johdolla on valmisteltu Suomen kiertotalouden
tiekartan versiota 2.0, joka julkaistaan maaliskuussa 2019. Tiekartassa on strategisia tavoitteita julkishallinnolle,
yrityksille ja kansalaisille. Julkishallinnon osalta painotetaan kiertotalouden liittymistä julkisen rahoituksen ja
hankintojen kriteereihin. HYPPY-hanke edistää tätä tavoitetta testaamalla ympäristöministeriön valmistelemia uusia
hankintakriteerejä purku-urakoiden kilpailutuksessa. Yrityksille asetetaan tavoitteeksi nostaa kiertotalous valtavirraksi
liiketoiminnassa. Tätä tavoitetta HYPPY-hanke toteuttaa edistämällä rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttöön
ja kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa. Lisäksi tiekartassa esitetään tavoitteita, joiden avulla materiaalien käyttö
muuttuu kestävämmäksi. Tätä tavoitetta HYPPY- hanke toteuttaa esimerkiksi edistämällä rakennusosien
uudelleenkäyttöä.
HYPPY-hankkeessa mukana olevilla kunnilla on omia vähähiilisyys ja resurssiviisaus tavoitteita, joita on tärkeä kytkeä
entistä vahvemmin osaksi kaupunkien prosesseja. Esimerkiksi kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on
kaupungeissa runsaasti mahdollisuuksia, mutta niiden toteuttaminen ei ole systemaattista eikä mahdollisuuksia
hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Kuntien rakennushankkeisiin liittyvien purkumateriaalien kierrätyksen
tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen tulisikin löytää uusia keinoja ja toimintamalleja.
Hankepartnerit toteuttivat yhdessä aiemmin RANTA-hankkeen, jossa tunnistettiin merkittävä tarve esimerkiksi
rakennusosien ja materiaalien esteettömään kiertoon ja samalla selkeä puute tätä tukevista toimintatavoista ja
liiketoiminnasta. HYPPY-hankkeessa etsitään osana kuntien purku- ja korjausrakentamisurakoita uusia tapoja luoda
kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa.
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on tavoitteena vähentää rakentamisesta aiheutuvaa jätemäärää.
Yhtenä toimenpiteenä tämän saavuttamiseksi on kehittää ja tehostaa kuntien tekemiin peruskorjauksiin liittyviä
uudelleenkäyttöketjuja ja käyttökelpoisten rakennusosien ja -tuotteiden uudelleenkäyttöön toimittamista. HYPPYhanke tukee osaltaan tätä tavoitetta. Kunnilla ei esimerkiksi ole rakennusosien ja irtaimiston talteenotolle
järjestelmällistä toimintatapaa. Jätehierarkian etusijajärjestyksen sekä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
uudelleenkäyttö tulisi aina olla etusijalla ja suunnitella, mutta tällä hetkellä sitä ei juurikaan tehdä. HYPPY-hankkeessa
kehitetään kunnille esim. rakennusosien ja irtaimiston talteenottoon ja uudelleen käyttöön ohjaamiseen toimintamalli,
selvitetään siihen halukkaita toimijoita ja luodaan pysyviä (liike)toimintamalleja. Lisäksi pyritään yhteensovittamaan
tämä toimintamalli osaksi kuntien korjausrakentamis- ja purkuprosesseja. Hankkeessa mukana olevista kunnista
Helsinki on osoittanut tarpeen tällaiselle toimintamallille.
HYPPY-hankkeessa etsitään monialaisesti mahdollisuuksia rakennus- ja purkujätteiden kierrätykseen ja
uudelleenkäyttöön teollisen symbioosin tavoin (toisen jäte on toisen raaka-aine). Nämä haasteet edellyttävät
rakennus- ja purku-urakoiden toimintatapojen muutoksia, kiertotalouden mukaista toimintaketjun laajentamista,
liiketoiminnan monipuolistamista sekä verkostoitumista. Painetta siihen lisää mm. Suomen valtion ja useiden kuntien
pyrkimykset hiilineutraaliuteen ja resurssitehokuuteen. Uusimaa-ohjelma 2.0:n mukaisesti Uusimaa pyrkii
hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja lisäksi se pyrkii olemaan Euroopan viilein alue vuonna 2050, mikä liittyy
ilmastoviisaas maakunta strategiseen painopistealueeseen. HYPPY-hanke tukee näitä pyrkimyksiä mm.
kannustamalla kuntia suuntaamaan rakennusten korjaus- ja purku-urakoiden hankintoja vastuullisiin valintoihin mm.
huomioimalla uusien hankintaohjeiden kiertotalouskriteerejä. Tässä tärkeä rooli on laaja-alaisella yhteistyöllä kuntien,
yritysten ja tutkimus- ja kehittämislaitosten kesken. HYPPY-hankkeessa edistetään lisäksi vastuullista yritystoimintaa
kehittämällä uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, joilla voi olla myös vientipotentiaalia. Tämä tukee Uusimaaohjelman strategista painopistettä “Menestyvä ja vastuullinen bisnes”.
Kaupunkien cleantech (energia- ja resurssitehokkuus, kiertotalous) kuuluu tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
kärkiteemoihin. Häme-ohjelma 2018+ myös painottaa resurssiviisauteen liittyvän kiertotalouden edistämistä siten, että
sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyy kierrossa. Biotalous ja kiertotalous kuuluvat Kanta-Hämeen älykkään
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erikoistumisen painopisteisiin. HYPPY-hanke kohdistuu yllä mainittuihin teemoihin ja tukee niitä erityisesti
korjausrakentamisen ja purkamisen resurssitehokkuuden alueilla edistäen kiertotalouden laaja-alaista käyttöönottoa ja
soveltamista kuntien ja yritysten kesken.
Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon mm. seuraavien hankkeiden/selvitysten työtä ja tuloksia:
- Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke: Hanke toteutettiin samalla konsortiolla ja HYPPY-hankkeessa
pystytään tehokkaasti hyödyntämään RANTA-hankkeessa saatu kokemus ja jatkokehittää tunnistettuja
kehittämistarpeita.
- CircHubs / 6AIKA: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (A72829). RANTA-hankkeen toteutuksen aikana tehtiin jo
yhteistyötä CircHubs-hankkeen kanssa ja rakentamisen kiertotalouden osalta tunnistettiin pullonkauloja ja esteitä sekä
jatkokehittämistarpeita. HYPPY-hankkeessa on huomioitu CircHubs-hankkeen tuloksia mm. uudelleenkäyttöön
soveltuvien rakennusosien osalta. Kaikkien kuutoskaupunkien alueella on koettu, että uusia innovaatioita vanhojen
rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseksi kaivataan (esim. uusien palvelumallien kehittäminen purkajan ja
hankkijan välille). Näitä näkökulmia edistetään HYPPY-hankkeessa.
- HISER-hanke (Horisontti 2020 -ohjelman hanke No 642085): Hanke on päättynyt tammikuussa 2019, mutta
loppuraporttia ei ole vielä julkaistu. Hankkeessa on tutkittu uusia ratkaisuja rakennus- ja purkujätteiden talteenottoon ja
kierrätykseen. HYPPY-hankkeessa huomioidaan HISER-hankkeen tulokset soveltuvin osin.
- Circwaste-hanke (EU, Life-ohjelma): Osa Circwaste-hankkeen toimenpiteistä liittyy rakentamisen
materiaalitehokkuuteen ja rakennustenpurkamiseen. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. HYPPY-hanke tekee
yhteistyötä Circwaste-hankkeen kanssa.
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta rakennusosien ja -materiaalien
parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kokeiluilla saadaan aikaan
innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä konsepteista. Lisäksi
saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta Suomeen. HYPPYhankkeessa kokeilut on valittu perustuen kuntien esittämiin kehitystarpeisiin. Ilman hanketta vastaavia kokeiluja ei olisi
mahdollista toteuttaa.
HYPPY-hankkeen päätavoitteina on:
1. Kehittää uusia toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien kiertoon saamiseksi.
2. Edistää sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa rakennusosat ja materiaalit voitaisiin uudelleenkäyttää joko
sellaisenaan tai jatkojalostuksen kautta. Tähän liittyen selvitetään nykyisten hyväksymismenettelyjen käyttö ja
kehittämistarpeet. Lisäksi tutkitaan yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin roolia ja mahdollisuuksia
täydentää liiketoimintaketjuja.
3. Tukea kysyntäpohjan kehittymistä kierrätetyille rakennusosille ja -materiaaleille esim. teollisuuden yhteistyön kautta.
4. Löytää keinoja toimintamallien juurruttamiseen.
5. Selvittää vihreän rahoituksen saantikriteerejä rakennushankkeille ja erityisesti purkamisen roolia arvioitaessa
rakennushankkeen soveltuvuutta rahoituksen piiriin. Kiertotalouden toteutumisen kannalta purkuvaihe on tärkeä, jotta
syntyvät purkujätteet saadaan ohjatuksi hyötykäyttöön. Lisäksi selvitetään kiertotaloutta tukevien hankintakriteerien
soveltamismahdollisuuksia.
Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit saadaan kokeilujen kautta ensin testattua ja jatkokehitettyä sekä koulutettua
oikeat tahot niiden käyttöönotossa. Hankkeen seurauksena ja jälkeen kunnilla on käytössä uusia toimintamalleja (3-5
kpl), jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa ja, joita voidaan soveltaa laajasti kaupunkien eri rakennuskohteissa.
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Tavoitteena on, että kokeilujen yhteydessä voitaisiin toteuttaa ainakin yksi demonstraatio yrityksessä. Hankkeen
kehitystyöhön saadaan aktivoitua mukaan ainakin 20 yritystä. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden seurauksena saadaan
tunnistettua hankepartnereita (t&k toimijoita ja yrityksiä) ja potentiaalia laajemman EU-hankkeen valmisteluun.
Tavoitteet 1-5 tukevat energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k toimintaa uusien tuotteiden,
prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Lisäksi ne kohdistuvat maakuntien strategioiden kärkiin
ja tukevat vähähiilisiä ratkaisuja. HYPPY-hankkeen tavoitteiden valinta perustuu tunnistettuihin haasteisiin, joiden
ratkaisemiseksi vaaditaan monialaista osaamista ja sektorit ylittävää yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään kokoamalla
monialainen (eri osaamisalueita yhdistävä) toimijoiden viiteryhmä, johon kutsutaan laajasti alan yrityksiä, kolmannen
sektorin ja julkisen sektorin toimijoita. Viiteryhmän kautta voidaan edistää osaltaan hankkeen tulosten jalkautumista ja
tavoitteiden saavuttamista.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
HYPPY-hankkeen toimenpiteet keskittyvät siihen, kuinka kiertotalouden kannalta voidaan tehostaa purku- ja
korjausrakentamisesta saatavien rakennusten osien ja materiaalien hyödyntämistä. Nykytilanteessa hyödyntämistä ei
pääsääntöisesti tehdä kuin hyvin rajattujen materiaalijakeiden osalta (esim. kupari, teräs), vaikka rakentamisen
materiaalivirrat ovat suuria ja käsittävät laajan kirjon erilaisia materiaaleja ja osia. Purkamisesta ja
korjausrakentamisesta saadaan myös rakennusosia, jotka kelpaisivat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Tällöin
rakennusosan käyttö uudessa kohteessa täytyy hyväksyä jollakin menettelyllä. Tähän asti hyväksyminen on hoidettu
pääasiassa tapauskohtaisesti rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Menettelystä ei ole kuitenkaan tehty
kokonaisvaltaista yhteenvetoa, jota kunnat voisivat vastaavassa tilanteessa hyödyntää. HYPPY-hanke edistää
sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa rakennusosat ja materiaalit kelpaisivat sellaisenaan suoraan
hyödynnettäväksi (esim. irtaimisto). Nykytilanteessa kuntien purkukohteissa nämä materiaalit yleensä päätyvät
jätteenä hyödynnettäväksi.
Toisena painopisteenä hanke edistää sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa materiaalit eivät sellaisenaan kelpaa
hyödynnettäväksi ja vaativat jatkojalostusta tai muita erityisiä toimenpiteitä. Saman hankekonsortion aiemmin
toteuttamassa RANTA-hankkeessa on tämän tyyppiselle hyödyntämiselle tunnistettu monia esteitä ja HYPPYhankkeessa vastataan näihin haasteisiin. Yhtenä kehittämistoimena selvitetään yhteiskunnallisten yritysten ja
kolmannen sektorin mahdollisuuksia täydentää liiketoimintaketjuja.
Jatkohyödyntämisen kannalta HYPPY -hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja sekä
etsitään ja aktivoidaan mukaan toimijoita, joilla nähdään roolia ko. toimintamallien toteutuksessa. Lisäarvoa saadaan
monialaisella lähestymistavalla, kuten vaihtoehtoisen rahoitustavan kokeilemisesta tai erilaisten digitaalisten alustojen
hyödyntämisestä. Hankkeen kokeiluissa uusia menettelytapoja sovelletaan yhdessä mm. kuntien kanssa. Etsitään
keinoja siihen, kuinka käytettyjen rakennusosien ja materiaalien korjaus-, jatkojalostus- ja uudelleenkäytön
tarkastustoimenpiteitä voidaan suorittaa asianmukaisesti. Kestävän kehityksen mukaisesti tutkitaan lähestymistapoja
ja mahdollisuuksia siihen, että niitä voidaan uudelleen käyttää hyväksytyllä tavalla ja siihen, että niiden kysyntä
kasvaa.
Kuntarahoituksen vihreä laina ja leasing on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Vihreää
rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.
Yksi vihreän rahoituksen painopisteasia on kestävä rakentaminen. HYPPY-hankkeessa on tarkoitus testata vihreän
rahoituksen hakemista rakennuskohteeseen, jossa painotetaan purkutöiden tekemistä kiertotalousperiaatteiden
mukaisesti ja hankkeen elinkaarivaikutusten arviointia.
Kuntien purku-urakoiden hankinnat on perinteisesti kilpailutettu yksinomaan hinnan perusteella käyttämättä
hankinnassa kiertotaloutta edistäviä laadullisia kriteerejä. Ympäristöministeriö julkaisee keväällä oppaita liittyen
purkutöiden hankintakriteereihin ja suorittamiseen. Hankekonsortio on osallistunut osana päättynyttä RANTA-hanketta
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kyseisten ohjeiden laadintaan. HYPPY-hankkeessa on tarkoitus testata uusia ohjeita todellisissa kuntien
purkuhankinnoissa.
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat kokeilujen kautta mukaan tulevat kunnat: Helsinki, Riihimäki, Hämeenlinna
ja Forssa.
Lisäksi osana toimijoiden kartoitusta ja liiketoimintamallien kehitystä hankkeessa aktivoidaan mukaan laajasti toimijoita
mm. seuraavilta sektoreilta:
- kolmannen sektorin toimijat,
- purku- ja korjausrakentamisen ja rakennusmateriaalien tuotannon ja kaupan alalla toimivat yritykset,
- purku-, korjausrakentamisen sekä rakennusmateriaalien alalla toimivat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?
Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät välillisesti:
- alueen muut kunnat, jotka eivät ole kokeiluissa mukana, mutta hyötyvät hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä
- tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, jotka kehittävät ja tutkivat rakennus- ja rakennustarvikekaupan aloja ja saavat
hyödyntää hankkeen julkistettuja tuloksia

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
HYPPY-hankkeen toimenpiteitä toteutetaan kuntien purku- ja korjausrakentamiskohteisiin liittyvien kiertotaloutta
edistävien kokeilujen/tarkastelujen kautta.
Helsingissä toteutettavat kokeilut/tarkastelut:
1. Toimintamalli purku-/korjausrakentamiskohteen irtaimiston uudelleenkäyttöön/kiertoon saamiseksi (kunta osoittaa
näille kokeiluille kohteet)
2. Rakennusosien uudelleenkäyttöön tähtäävä kelpoisuustarkastelu (edellytysten tutkiminen, tapauskohtaisesta
rakennusosakohtaiseen tarkasteluun ja suositukset). Otetaan muutama esimerkki tutkittavaksi käytännössä.
3. Purkumateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostaminen. Rakennusosat, joissa tunnistettu
liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitetään materiaalijaekohtaisten tarkasteluiden kautta (liike)toimintamalleja.
Kanta-Hämeessä toteutettavat kokeilut/tarkastelut:
1. Monitoimikeskus (Forssa) ja purkukohde esim. koulu (Riihimäki): Vihreän rahoituksen saaminen
uudisrakennuskohteeseen, johon sisältyy myös käytöstä pois jäävän rakennuksen purku. Purkuhankkeen valmistelu ja
kilpailutus uusia YM:n hankintaoppaita hyödyntäen.
2. Rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyys. Tunnistetaan rakennushankkeita, joissa purettavan rakennuksen
osia on käytetty uudelleen toisessa kohteessa. Selvitetään, miten toteutetuissa hankkeissa on ratkaistu rakennusosien
uudelleenkäyttöön liittyvät hyväksymismenettelyt.
3. Luotsi-säätiö (Hämeenlinna): Luotsi-säätiö toimii mm. erilaisen materiaalin (rakennusmateriaalit, SER, tekstiilit jne.)
kierrätyksen parissa, jossa tarkoituksena on osatyökykyisten ja työttömien työllistäminen. Kehitetään säätiön
liiketoimintaa esim. vahvistamalla sen kykyä ja osaamista toimia yhtenä lenkkinä rakennusmateriaalien
hyödyntämisessä nykyistä monipuolisemmin.

Konkreettiset toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin, jotka täydentävät toisiaan:
TYÖPAKETTI 1: KOKEILUJEN MÄÄRITTELY JA JALKAUTUS
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Valitaan 3-5 konkreettista ideaa ja kehitystarvetta lähtökohdaksi hankkeessa toteutettaville kokeiluille. Kokeiluja
valitaan yhdessä kuntien kanssa heidän osoittamissaan tarkastelukohteissa. Lisäksi huomioidaan kiertotalouden
edistämiselle asetetut kansalliset ja EU-tason tavoitteet. Lisäksi kartoitetaan kansainvälisiä toimivia kiertotalouden
(liike)toimintamalleja, joita olisi hyvä Suomen olosuhteissa kokeilla. Kokeilut valitaan hyödyntäen hankkeen konsortion
asiantuntevuutta, kuntien toiveita sekä muiden kiertotalousasiantuntijoiden havaintojen ja toiveiden perusteella.
Jalkautetaan kokeilut valituissa tarkastelukohteissa. Kokeiluissa lähdetään rakentamaan valittujen hyödykkeiden ja
materiaalien parempaan kiertoon tähtäävä toimintamalli. Toimintamalleja levitetään alan toimijoiden keskuuteen
koulutuskokeilujen avulla, jotta kehitetyt ratkaisut saadaan tehokkaasti jalkautettua alan toimijoiden (mm. purkuurakoitsijat ja purkupalveluiden ostajat, rakennusjätteen käsittelijät) keskuuteen.
Toimenpiteet tarkemmin:
- Järjestetään kokeiluihin liittyviä työpajoja kuntien kanssa (GNF, muut osallistuu)
- Kartoitetaan toimivia kansainvälisiä (liike)toimintamalleja ja arvioidaan niiden toteutuskelpoisuutta hankkeen
kokeiluissa (kaikki)
- Kiertoon kelpaavien rakennusosien, materiaalien ja irtaimiston sekä markkinapaikan kartoitus (HAMK ja Metropolia,
Sykli osallistuu)
- Toteutetaan kokeiluihin liittyviä opiskelijoiden innovaatioprojekteja, joissa opiskelijat avustavat Metropolian
asiantuntijoita kustannuksetta erilaisissa selvitys- ja testaustöissä. (Metropolia)
- Selvitetään nykyisten rakennusosien ja -materiaalien hyväksymismenettelyjen käytäntö ja kehittämistarpeet.
Tunnistetaan hankkeita, joissa purettavan rakennuksen osia on käytetty uudelleen toisessa kohteessa (HAMK)
- Kehitetään kokeilujen perusteella toimintamallit ja kootaan kokeiluista johtopäätökset (HAMK, Metropolia ja Sykli,
GNF osallistuu)
Toteuttajat: Vastuulliset partnerit HAMK, Metropolia ja Sykli. GNF osallistuu. GNF vastaa työpajojen järjestämisestä
Uudellamaalla, HAMK/Sykli Kanta-Hämeessä.
Aikataulu: Q3/2019 - Q2/2021

TYÖPAKETTI 2: TOIMIJOIDEN TUNNISTAMINEN UUDEN LIIKETOIMINNAN JALKAUTTAMISEKSI
Työpaketissa tunnistetaan toimijat kokeilujen/toimintamallien jalkauttamiseen ja joille on tunnistettavissa
liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnistetaan ja aktivoidaan mukaan toimijat. Tunnistetaan myös osaamispuutteita ja
aktivoidaan niihin uuden liiketoiminnan syntymistä (esim. yrittäjyyskoulutusten ja start-up yhteisöjen kautta.) Arvioidaan
millaista liiketoimintapotentiaalia hankkeessa kehitetyissä ja toteutetuissa kokeiluissa/toimintamalleissa on
löydettävissä ja miten toimintaa pitäisi kehittää uudeksi liiketoiminnaksi. Arvioidaan myös, millaisia toimintaympäristön
muutoksia mahdollisesti tarvitaan, jotta rakennusmateriaalit saadaan parempaan kiertoon (esim. vastuukysymyksiin,
lainsäädäntöön ja koulutustarpeisiin liittyen).
Toimenpiteet tarkemmin:
- Tunnistetaan ja aktivoidaan uuden liiketoiminnan edellyttämiä toimijoita (yritykset ja muut yhteisöt) (Sykli)
- Selvitetään yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin roolia ja mahdollisuuksia edistää uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa (HAMK, Sykli)
- Fasilitoidaan toimijoiden viiteryhmää (GNF)
- Arvioidaan liiketoimintapotentiaalia toteutetuissa kokeiluissa/toimintamalleissa (kaikki osallistuu)
- Arvioidaan toimintaympäristössä tarvittavia muutoksia ja niiden toteutusta (Sykli)
- Järjestetään työpajoja ja koulutustilaisuuksia uusien liiketoimintamallien jalkauttamiseksi toimijoiden keskuudessa
(Sykli)
- Laaditaan (liike)toimintamalleille skaalautuvuuden roadmap ja vientikonseptit (GNF, muut osallistuu)
Toteuttajat: Sykli (toimijoiden tunnistaminen ja aktivointi sekä toimintaympäristön muutosten arviointi), GNF
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(viiteryhmän fasilitointi), Metropolia ja HAMK osallistuu
Aikataulu: Läpi hankkeen.

TYÖPAKETTI 3: KIERRÄTETTYJEN RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN HYVÄKSYTTÄVYYDEN JA
KYSYNNÄN KASVATTAMINEN
Toimenpiteessä tehdään sellaisia toimia, joiden kautta kierrätettyjen rakennusosien ja materiaalien kysynnän voidaan
olettaa kasvavan. Tällaisia ovat esim. tiedotus, hyvien esimerkkien esiintuonti, ideatyöpajat ja muut kierrätettyjen
rakennusosien ja materiaalien kysyntää lisäävät toimenpiteet.
Toimenpiteet tarkemmin:
- Levitetään tietoa kokeiluista ja hyvistä uusista toimintamalleista (kaikki)
- Järjestetään rakennustuoteteollisuuden ideatyöpaja, jossa sparrataan ja levitetään hankkeessa kehitettyjä
toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia (GNF, Sykli, muut osallistuu)
- Laaditaan kehittämisehdotukset rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyyden osoittamiseksi (työpaketin 1
tulosten pohjalta) (HAMK)
Toteuttajat: GNF (vastuu), muut osallistuvat
Aikataulu: Q1/2020-Q1/2022

TYÖPAKETTI 4: VIHREÄ RAHOITUS RAKENNUSHANKKEESSA JA KIERTOTALOUSKRITEERIT JULKISISSA
HANKINNOISSA
Työpaketissa selvitetään vihreän rahoituksen saantimahdollisuuksia rakennuskohteeseen, jossa painotetaan
purkutöiden tekemistä kiertotalousperiaatteiden mukaisesti ja hankkeen elinkaarivaikutusten arviointia. Lisäksi
testataan uusien Ympäristöministeriön ohjeiden soveltamista todellisissa kuntien purkuhankinnoissa.
Toimenpiteet tarkemmin:
- Tutkitaan uusien hankintaohjeiden käyttöönottoa kuntien tekemissä purkutöiden hankinnoissa (Forssan
monitoimikeskus ja purkukohde Riihimäeltä).
- Selvitetään kiertotalouden soveltamismahdollisuuksia rakennuskohteessa ja sitä voidaanko tehokkaalla materiaalien
hallinnalla parantaa mahdollisuuksia saada kohteeseen vihreää rahoitusta (Forssan monitoimikeskus).
Toteuttajat: HAMK (Forssa) ja Sykli (Riihimäki)
Aikataulu: Läpi hankkeen

TYÖPAKETTI 5: HANKEKOORDINAATIO JA VIESTINTÄ
Työpaketissa huolehditaan yhteishankkeen koordinaatiosta sekä hankkeen tiedottamisesta ja tulosten levittämisestä.
Hankekoordinaatioon kuuluu mm. yhteydet rahoittajaan, hankkeen projektiryhmän toiminnan koordinointi ja
tiedonvaihdon varmistaminen, hankkeen etenemisen seuranta, ohjausryhmän toiminnan ja kokousten koordinointi
sekä maksatushakemusten ja muun hankehallinnon hoitaminen. Tiedottamisessa hyödynnetään hanketoteuttajien
omia kanavia sekä esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, alan lehdistöä ja aihetta tukevia tapahtumia ja
seminaareja. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää EU-rahoitusta aiheen edistämiseksi laajemmin.

Toimenpiteet tarkemmin:
- Koordinoidaan yhteishanketta ja huolehditaan mm. asiaan kuuluvasta ohjauksesta, hankehallinnosta,
maksatushakemuksista, yhteydenpidosta rahoittajaan ja ohjausryhmään.
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- Tehdään hankkeen tiedottamista ja tulosten levittämistä. Luodaan hankkeelle omat nettisivut.
- Kootaan ja julkaistaan hankkeen keskeiset tulokset kokoava raportti.
- Järjestetään hankkeen tuloksista tiedottava tilaisuus hankkeen lopussa.
- Kartoitetaan kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä etsitään valmiuksia EU-jatkohankkeelle (kartoitetaan
sopivia rahoitusinstrumentteja ja hankepartnereita) ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön
Toteuttaja: GNF, muut osallistuvat (viestintä)
Aikataulu: Läpi hankkeen
6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Hankkeessa tehtävien kokeilujen avulla syntyy esimerkkejä ja todennettuja toimintamalleja pohjaksi uudelle
liiketoiminnalle. Hankkeessa myös etsitään toimijoita (olemassa olevia yrityksiä, uudet start-upit, kolmas sektori jne.)
toteuttamaan kokeilujen pohjalta syntyneitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen taustana on RANTA-hankkeessa tehty havainto siitä, että materiaalien kiertoon saamiseksi tarvitaan uutta
liiketoimintaa, mutta ensin on hyvä kokeilla, minkälaisilla malleilla on todellisia menestymisen mahdollisuuksia.
Hankekonsortio ennakoi, että jotkut mallit esimerkiksi tarvitsevat osin kolmatta sektoria, sosiaalista ja yhteiskunnallista
yrittämistä, osin kokonaan uusia yrityksiä ja osin isompia yrityksiä kokonaisketjun rakentamiseksi. HYPPY-hankkeen
kautta kokeillaan mitä eri toimintamalleista jää viivan alle ja mietitään millaisen toimijaketjun kautta hyvät kokeilut
jalkautuvat liiketoiminnaksi.
Tarkemmin HYPPY-hankkeen tuloksena on:
1. Kokeiltu (3-5) kiertotaloutta edistävää toimintamallia kunnille ja liike-elämän toimijoille purku/korjausrakentamiskohteen rakennusosien ja/tai -materiaalien uudelleenkäyttöön/kiertoon saamiseksi
2. Edistetty rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyyttä markkinoilla
3. Tutkittu, miten uusien purkutöiden hankintaohjeiden käyttöönoton seurauksena kunnat saavat edistettyä
purkujätteiden ja -materiaalien parempaa kiertoa
4. Tutkittu, miten vihreän rahoituksen rakennuskohteissa voidaan painottaa purkutöiden osuutta kokonaisuudessa
5. Kehitetty uusia (liike)toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien kiertoon saamiseksi (kauppapaikat, arvoketjut,
jatkojalostus)
6. Skaalautuvaa uutta kiertotalouden liiketoimintaa

Lyhyen aikavälin vaikutukset:
- Kokeilujen kautta tuodaan esille uudenlaisia malleja ja erilaisia mahdollisuuksia kehittää rakennusosien ja materiaalien parempaa hyödyntämistä kunnissa ja osana yritysten liiketoimintaa.
- Kunnat osaavat huomioida paremmin ja ottaa käyttöön kiertotalouden mahdollisuudet ja kriteerit osana purkutöiden
hankintaa.

Pitkän aikavälin vaikutukset:
- Kuntien omistamien rakennusten purkamistilanteessa ja korjausrakentamisessa syntyvä rakennusjäte,
rakennusmateriaalit ja suoraan hyödynnettävät rakennusosat saadaan tehokkaammin kiertoon ja
uudelleenhyödynnettäviksi.
- Alueelle on saatu luotua purku-urakoihin liittyvää uutta kiertotalouden liiketoimintaa.
- Kierrätettyjen rakennusosien ja -materiaalien hyväksyttävyys markkinoilla kasvaa ja neitseellisiä raaka-aineita
korvataan uusiomateriaaleilla.
- Kunnat etenevät askeleita kohti hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta.
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6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyvät purku- ja korjausrakentamisen jatkojalostusketjut sekä uudet tavat toimia
lisäävät kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia kohdealueilla. Lisäksi hankkeessa hahmottuvat kiertotalouden
esteet, minkä jälkeen näihin esteisiin voidaan paremmin lähteä vastaamaan.
Kokeilujen sekä kehitettyjen toimintamallien myötä kunnat saavat käytännön kokemuksia purku- ja
korjausrakentamisurakoiden vaihtoehtoisista toiminnan tavoista, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia ja edistävät
kiertotaloutta, resurssiviisautta ja erilaisten rahoitusmahdollisuuksien käyttöä.
Hankkeen päättymisen jälkeen yritykset ja kolmannen sektorin toimijat ovat valmiimpia kehittämään uusia
jalostusketjuja ja toimintamalleja, joiden avulla he tuovat uusia palveluja ja tuotteita markkinoille esim. rakennusosien
ja irtaimiston talteenottoon sekä rakennus- ja purkujätteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön teollisen symbioosin
tavoin.
Lisäksi hanke pyrkii selvittämään kiertotaloutta tukevien hankinta- ja purkuohjeiden ja suositusten käyttöönottoa ja
vaikutuksia, mikä on hyödyllistä alan myöhemmän kehityksen ja reguloinnin kannalta. Hanke myös tuottaa julkista
tietoa, mikä hyödyttää alan toimijoita laajemmin Suomessa.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Hankkeelle haetaan ennakkoa

Ennakkoa haetaan (€)

ý Kyllä

16 900,00

¨ Ei

Perustele ennakon tarve

Yhdistysmuotoisen toteuttajan on vaikea hallita useiden hankkeiden kassavirtaa siten, että hankkeiden
kustannukset maksetaan jälkikäteen todettuja hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Jotta hanketta
voidaan toteuttaa suunnitellussa laajuudessa, on riittävä ennakkorahoitus välttämätöntä.
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Rakennukset ja maa-alueet
5 Muut kustannukset
6 Flat rate
Kustannukset yhteensä
7 Tulot

Yhteensä €
294 000
12 000
0
0
0
70 560
376 560
0

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus

263 594
30 000
73 775
9 191

70,00
7,97
19,59
2,44

100,00

Nettokustannukset yhteensä

376 560

Rahoitus yhteensä

376 560

Kustannusarvio yhteensä

376 560

Rahoitussuunnitelma
yhteensä

376 560

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen
rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?
Kaikki hanketoteuttajat sitoutuvat rahoitussunnitelman mukaisiin omarahoitusosuuksiin.
Green Net Finlandilla on kuntarahoitusta yhteensä 15000 euroa. Helsingin kaupungilta on saatu rahoitussitoumus
15000 eurosta.
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Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeessa kuntien rahoitusta on yhteensä 15000 euroa. Kyseinen summa
koostuu Forssan kaupungin rahoituksesta 10000 euroa ja Luotsi-säätiön rahoituksesta 5000 euroa.
HAMK:n, Metropolian ja Syklin muu julkinen rahoitus on kokonaisuudessaan partnereiden omarahoitusta, johon kukin
partneri on sitoutunut. Ulkopuolisen kuntarahoituksen osalta rahoitussitoumukset ovat hakemuksen liitteenä.
8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin
rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?
Ei ole haettu tai olla hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta.

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai
hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.)
HYPPY-hanke liittyy seuraaviin EAKR-hankkeisiin.
- Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) -hanke (A72361), jossa toteuttajina oli sama konsortio kuin HYPPYhankkeessa. RANTA-hankkeen tuloksia rakentamisen kiertotalouden kehittämistarpeista ja pullonkauloista
hyödynnetään ja konkreettisemmin edistetään tässä HYPPY-hankkeessa.
- CircHubs-hanke, 6AIKA: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (A72829). Hankekonsortio on tehnyt yhteistyötä tämän
hankkeen kanssa RANTA-hankkeen toteutuksen yhteydessä. Huomioidaan hankkeen tuloksia ja vaihdetaan tietoa.
CircHubs-hankkeessa on esim. tuotettu tietoa materiaalivirtojen sisältämistä liiketoimintapotentiaaleista (huomioidaan
rakennusjätteitä koskeva tieto) ja kehitetty erilaisia liiketoimintamalleja, joita pyritään edistämään HYPPY-hankkeessa
tehtävissä täydentävissä tarkasteluissa. HYPPY-hankkeessa myös huomioidaan CircHubs-hankkeen tuloksia mm.
uudelleenkäyttöön soveltuvien rakennusosien osalta. Kaikkien kuutoskaupunkien alueella on koettu, että uusia
innovaatioita vanhojen rakennusosien uudelleenkäytön edistämiseksi kaivataan (esim. uusien palvelumallien
kehittäminen purkajan ja hankkijan välille). Näitä näkökulmia edistetään HYPPY-hankkeessa.
- REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä (A73974).
9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)
- Circular Construction In Regenerative Cities, CIRCuIT (Horisontti 2020 -ohjelman hanke). HYPPY-hanke tekee
yhteistyötä tämän hankkeen kanssa. Asiasta on keskusteltu ja sovittu valmisteluvaiheessa Vantaan kaupungin ja
HSY:n edustajien kanssa.
- HYPPY-hanke liittyy välillisesti CICAT2025 hankkeeseen, joka keskittyy kiertotalouden toimintamalleihin ja
kiertotalouden katalyytteihin ja myös siihen liittyvään rakentamisen osa-alueeseen. HYPPY hankkeen koordinaattori
on ollut yhteydessä CICAT2025 hankkeen henkilöihin ja alustavasti on sovittu tietojen vaihdosta ja yhteydenpidosta
hankkeiden välillä. CICAT2025 hanke on Suomen Akatemian rahoittama ja sen toteuttajina on mm. Tampereen
yliopisto, Turun AMK, sekä useita Suomalaisia yliopistoja. Hanke on juuri käynnistynyt ja se päättyy vasta HYPPY
hankkeen jälkeen vuonna 2023.
- Circwaste-hanke (EU, LIFE+ ohjelma). Osa Circwaste-hankkeen toimenpiteistä toimenpiteistä liittyy rakentamisen
materiaalitehokkuuteen ja rakennustenpurkamiseen. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. HYPPY-hanke tekee
yhteistyötä Circwaste-hankkeen kanssa.
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- HISER-hanke (Horisontti 2020 -ohjelman hanke No 642085): Hanke on päättynyt tammikuussa 2019, mutta
loppuraporttia ei ole vielä julkaistu. Hankkeessa on tutkittu uusia ratkaisuja rakennus- ja purkujätteiden talteenottoon ja
kierrätykseen. HYPPY-hankkeessa huomioidaan HISER-hankkeen tulokset soveltuvin osin.

10 Maantieteellinen kohdealue
¨

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

ý

Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Kanta-Häme, Uusimaa
Seutukunnat

Helsingin, Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen
Kunnat

Helsinki, Hämeenlinna, Forssa, Riihimäki
Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?
Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman
mukaisesta sisällöllisestä teemasta?
Hankkeen koordinaattorina toimivalla Green Net Finlandilla (GNF) on pitkäaikainen kokemus julkisen sektorin
toimintaa kehittävien hankkeiden koordinoinnista, energiatehokkuuden parantamisesta, julkisten innovatiivisten
hankintojen ja kiertotalouden kehittämisestä sekä pk-yritysten liiketoiminnan edistämisestä ja niitä parantavien
kehityshankkeiden toteuttamisesta. GNF on älykkään kuluttamisen ja kiertotalouden, vähähiilisen kaupunkiympäristön
ja älykkään liikkumisen ja logistiikan aloilla toimiva kehitysverkosto, jonka jäseninä on noin 40 julkisen alan, yksityisen
sektorin ja tutkimus- ja koulutusalan organisaatiota. GNF:llä on kokemusta yli 15 vuoden ajalta yhteensä noin 60
kehityshankkeesta, joissa GNF on toiminut mm. koordinaattorina, asiantuntijaorganisaationa, tiedottajana ja
fasilitoijana. Osa näistä hankkeista on ollut myös EAKR:n rahoittamia hankkeita. GNF:n osaaminen mm. tiedottajana,
workshopien järjestäjänä, verkostotoimijana, markkinoijana, koordinaattorina sekä kiertotalouden hanketoimijana on
olennaista esitetyn hankkeen kannalta.
Metropolia ammattikorkeakoulu panostaa vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Metropolian yksi
toimintamuoto on erilaiset projektit yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeeseen Metropoliasta on on nimetty
henkilöitä, joilla on myös vankka substanssiosaaminen yritysmaailmasta. Metropolian osaaminen kattaa esimerkiksi
materiaali- ja kemiantekniikan, asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten korjausrakentamisen, kiertotalousosaamisen ja
systeemianalyysin sekä kunnossapidon, korjausrakentamisen ja rakennusten purkamisen.
Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen ympäristöalan aikuiskouluttaja ja kehittäjä. Sykli tunnetaan
työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Sykli seuraa laajasti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja
ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita, joita sovelletaan
kehittämishankkeissa, koulutuksissa ja kehittämispalveluissa. Sykli tarjoaa ympäristöalan tutkintoihin valmistavaa
koulutusta, rekrytoivia koulutusohjelmia, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä
koulutuksia, kuten kortti- ja pätevyyskoulutuksia. Henkilöstökoulutukset räätälöidään asiakasorganisaation tarpeiden
mukaisesti.
Sykli toimii yhteistyössä verkostojensa kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, toimiala- ja sektorirajat ylittäen.
Kehittämishankkeet tuovat uutta osaamista meille ja yhteistyökumppaneillemme. Kehittämishankkeilla on keskeinen
rooli Syklin toiminnassa. Hankkeiden avulla kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa uusia työvälineitä,
tuotteita, toimintamalleja ja osaamista. Hankkeiden tuloksia ja uutta osaamista hyödynnetään Syklin koulutuksissa.
Syklin toimintaa tukee kehittyvä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Syklillä on laaja kokemus sekä
kansallisesta että kansainvälisestä hanketoiminnasta: olemme toimineet koordinoijana tai partnerina lukuisissa
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kehittämishankkeissa.
Myös Hämeen ammattikorkeakoulu on kokenut hanketoimija, joka on toteuttanut lukuisia EU-rahoitteisia tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiohankkeita vuosien 2000-2018 aikana. Vuosien aikana kehittynyt kokemus mahdollistaa
hankkeiden sekä hallinnollisen että sisällöllisen toteuttamisen tehokkaalla tavalla. HYPPY-hanke keskittyy
rakentamisen kiertotalouteen. Hämeen ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikössä on vahva
hankkeessa tarvittava osaaminen. Osaaminen liittyy monipuoliseen tutkintokoulutukseen, kehittämishankkeisiin ja
yhteistyöhön alan yritysten kanssa.
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi
Henkilöresurssin osoittamisen tärkeydestä keskustellaan jo
neuvotteluvaiheessa. Painotetaan kunnille, että paras hyöty
Osallistuvilta kunnilta ei löydy riittävää henkilöresurssia hankkeesta saadaan tiiviillä yhteistyöllä. Järjestetään
hankkeen ohjaamiseen
kuntien kanssa yhteisiä työpajoja kokeiluihin liittyen.
Seurataan kohteiden toteutusajan muutoksia käymällä
aktiivisesti dialogia kuntien kanssa. Tehdään kokeiluista
yksityiskohtainen aikataulutussuunnitelma kuntien kanssa
järjestettävien työpajojen yhteydessä. Vaihtoehtona
tarkasteluja voidaan tehdä jo toteutuneiden purku-urakoiden
Kokeiluille osoitettujen tarkastelukohteiden aikataulutus aineistojen perusteella teoreettisena
ei sovi hankkeen aikatauluun.
tarkasteluna/analyysinä.
Hankkeen viestintään ja yhteydepitoon panostetaan.
Yrityksiä ja muita tunnistettuja avaintoimijoita ei saada Pyritään tavoittamaan toimijoita laaja-alaisesti hyödyntäen
riittävästi aktivoitua mukaan toimintaan
konsortion hyviä verkostoja.
Konsortiossa on kokeneita toimijoita, jotka osaavat ottaa
asian huomioon henkilöstö- ja muussa resursoinnissa. Hyvä
Hallinnolliset riskit, kuten henkilöstön vaihtuvuus
hankekoordinaatio ja riittävä tiedonvaihto hankepartnerien
toteuttajaorganisaatiossa
kesken.
Riski

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi
Hanketoteuttajien ja rahoittajien edustajat:
- Kunkin mukana olevan kunnan nimeämä aiheeseen liittyvä avaintoimija (Helsinki, Riihimäki, Hämeenlinna ja Forssa)
- Hankkeen rahoittajien edustaja (Helsinki, Luotsi-säätiö, Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto)
- Kunkin osatoteuttajan edustajat (Green Net Finland, Metropolia, Sykli ja HAMK)
Hankkeen ulkopuolisia tahoja voisivat olla esim.:
- Sitra
- Rakennusteollisuus ry
- Ympäristöministeriö
- yrityksiä (esim. Saint Gobain Oy, Netlet Oy; joiden kanssa keskusteltu hankevalmistelun yhteydessä)
Ohjausryhmän kokoonpanosta tehdään tarkempi esitys hankkeen aloituskokouksessa.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Tuotosindikaattorit
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Tulostettu 18.9.2019 19:12:21

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306508
Hankekoodi:
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset
Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä
edistävän tuotteen tai materiaalin
Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut
Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot
Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset
Yrityksissä säästetty energia
Yritykset, jotka käynnistävät t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten kanssa
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3
1
20
2

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
Kyllä

Ei

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta
ý

¨

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

ý

¨

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen

¨

ý

Perustelu
Hankekonsortion aiemmin toteuttamassa
RANTA-hankkeessa havaittiin, että rakennusala
on perinteisesti hyvin miesvaltainen. Kuitenkin
kiertotalouden asiantuntijoiden ja tutkimuksen- ja
kehittämisen piiristä löytyy paljon myös naisia.
Hankkeessa aiotaan kiinnittää huomiota
sukupuolijakaumaan eri yhteyksissä ja toteuttaa
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista
perinteisesti miesvaltaiseksi koetulla alalla.
Hankkeen toiminnassa huomioidaan
sukupuolinäkökulma niin, että molemmilla
sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet ja
mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan.
Hankkeen ohjausryhmään pyritään esim.
valitsemaan tasapainoisesti miehiä ja naisia.
Lisäksi seurataan sitä, miten eri sukupuolten
edustajat osallistuvat hankkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta tämä tavoite on
sisällytetty hankkeen toimintatapoihin ja
ajattelutapaan. Hankkeen päätavoitteena on
kiertotalouden edistäminen, joka mahdollistaa
kunnille uusia toimintamalleja ja uuden
liiketoiminnan synnyn.

13.2 Kestävä kehitys
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Vaikutuksen kohde
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen

Vaikutusaste
Välitön
Välillinen
vaikutus vaikutus

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)

Perustelu

10

10

9

8

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

5

8

5

Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet

10

10

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

0

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen

8

10

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen

8

8

Liikkuminen ja logistiikka
5
8
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen
Tulostettu 18.9.2019 19:12:21
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Hanke edistää uusiomateriaalien käyttöä sekä
rakennusosien uudelleenkäyttöä. Neitseellisten
raaka-aineiden käyttö vähenee.
Uusio ja uudelleenkäyttö vähentää raakaaineiden prosessointia ja täten
energiankulutusta. Lisäksi uudelleenkäytössä
saatetaan saavuttaa merkittäviä säästöjä
logistiikan päästöjen suhteen.
Hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia
kasvillisuuteen tai eliöihin. Kierrätettyjen
materiaalien saaminen markkinoille suojelee
luonnon monimuotoisuuden säilymistä, kun
neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee.
Kun energiankulutus pienenee ja neitseellisten
raaka-aineiden käyttöönoton tarve vähenee
haitat veteen, maaperään ja ilmana pienenevät,
koska kaikki muokkausprosessit vaativat
energiaa ja kemikaaleja ja täten tuottavat
päästöjä monessa eri kohtaa tuoteketjua.
Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutusta
NATURA-kohteisiin.
HYPPY-hanke edistää rakennusosien ja
materiaalien uudelleenkäyttöä ja tehokkaampaa
kierrätystä. Hankkeessa luodaan uusia
toimintamalleja kunnille, joiden avulla kunnat
esim. huomioivat purku-urakoissaan paremmin
kiertotalouden näkökulmia. Hankkeessa
kehitettävät uudet liiketoimintamallit tukevat
näitä tavoitteita. Hankkeen avulla materiaalien
käyttö muuttuu kestävämmäksi.
Purkujätepohjaisten energialähteiden käytön
tulisi kiertotaloudessa vähentyä, jolla on
vaikutusta myös esim. puujätteen käyttöön.
Toisaalta esim. jätemuovin käytön
vähentäminen energiantuotannossa, vähentää
fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjä.
Hankekonsortio ennakoi, että jotkut
(liike)toimintamallit tulevat tarvitsemaan osin
kolmatta sektoria, sosiaalista ja yhteiskunnallista
yrittämistä, osin kokonaan uusia yrityksiä ja osin
isompia yrityksiä kokonaisketjun rakentamiseksi.
Hanke kehittää uusia liiketoimintamalleja mm.
yhteiskunnallisille yrityksille ja mahdollisesti
edesauttaa uusien yhteiskunnallisten yritysten
syntyä hankkeen toteutusalueilla .
Hanke kehittää uusia palveluihin perustuvia
liiketoimintamalleja, joissa huomioidaan koko
arvoketjun tehokkuutta. Kiertotalouteen liittyy
myös erilaiset digitaaliset palvelut. Materiaalien
ja rakennusosien uudelleenkäyttö edistää
aineettomuutta.
Hankkeen kokeilujen toteutusvaiheessa
huomioidaan materiaalien ja rakennusosien
siirtämisen tarvetta paikasta toiseen. Myös
liiketoimintamallien kehitystyössä huomioidaan
logistiikan tehokkuutta ja sen aiheuttamat
ympäristökuormitukset.

Yhteistyö ja eri toimijoista koostuva viiteryhmä
innostaa uusien ratkaisujen löytämiseen.
Hankkeen aktiivisella ulkoisella viestinnällä eri
some kanavissa pyritään vaikuttamaan siihen,
8 että oletettu ihmisten pelko

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306508
Hankekoodi:
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Tasa-arvon edistäminen
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yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen
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kertakäyttöyhteiskunnan kohtalosta pienenee.
HYPPY-hankkeen kokeiluissa,
innovaatioprojekteissa, työpajoissa, viiteryhmän
työskentelyssä hyödynnetään ihmisten
osaamispotentiaalia tasa-arvoisesti. Se
tarkoittaa sitä, että hanke suhtautuu
suvaitsevasti ja yhdenvertaisesti eritaustaisiin,
eri-ikäisiin, erikielisiin ja eri sukupuolta oleviin
9 ihmisiin.
Ei arvioituja vaikutuksia, liittyy osin tasa-arvon
edistämiseen, jossa vaikutus on huomioitu.
0 Hanke tukee kokeilukulttuurin toteuttamista.
Hanke lisää merkittävästi kohderyhmien
10 ympäristöosaamista.

14 Liitteet
Pakolliset liitteet
Yhteishankkeen sopimus
Muut liitteet
HYPPY_Hakemuksen salassapidettävät tiedot
ALV todistus HYPPY_Metropolia
Rahoitussitoumus Forssa HYPPY hanke_HAMK
ALV-selvitys Green Net Finland
Rahoitussitoumus_HYPPY_GNF_Helsinki
Rahoitussitoumus Luotsi HYPPY_HAMK
Suomen ympäristöopisto Syklin alv -selvitys 2019-06
HAMK alv selvitys hankkeet verottaja_OKM
Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä
muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.
Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen
siirronsaajia.
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

18.9.2019

Ilkka Aaltio
Toiminnanjohtaja
(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake
Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Green Net Finland ry

1727756-7

Muu järjestö tai yhdistys

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kuortaneenkatu 2

00510

Helsinki

Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Kaisa Vehkalahti

0505513633

kaisa.vehkalahti@gnf.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Yksityinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

EU:n asettama minimikierrätysaste rakennusjätteelle on 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi on lisäksi asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen olla
vuoteen 2025 mennessä kiertotalouden kärkimaa. Vaikka tavoitteen saavuttamiseksi tehdään toimenpiteitä monella eri taholla, tekemistä riittää vielä esimerkiksi
rakentamisen kiertotalouden tehostamisessa. Hyville esimerkeille ja kokeiluille on tunnistettu tarvetta, jotta muutoksesta kohti kiertotaloutta tulee vaikuttavaa.
Ministeriöiden ja Sitran julkaiseman Kiertotalouden toimenpideohjelman (2017) mukaan kaupungeilla on merkittävä rooli uusien kiertotalousratkaisujen kokeilijana ja
alustana, jota tulee jatkossakin kehittää (Ympäristöministeriön kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 2018–2022). HYPPY-hankkeessa mukana olevilla kunnilla
on omia vähähiilisyys ja resurssiviisaus tavoitteita, joita on tärkeä kytkeä entistä vahvemmin osaksi kaupunkien prosesseja. Esimerkiksi kiertotaloutta edistävien hankintojen
toteuttamiseen on kaupungeissa runsaasti mahdollisuuksia, mutta niiden toteuttaminen ei ole systemaattista eikä mahdollisuuksia hyödynnetä vielä täysimääräisesti.
Kuntien rakennushankkeisiin liittyvien purkumateriaalien kierrätyksen tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen tulisikin löytää uusia keinoja ja toimintamalleja.
HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka
mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kokeiluilla saadaan aikaan innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä konsepteista.
Lisäksi saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta Suomeen. HYPPY-hankkeessa kokeilut on valittu perustuen kuntien
esittämiin kehitystarpeisiin.
Green Net Finlandin rooli hankkeessa on:
- Toimia hankkeen koordinaattorina vastaten osatoteuttajien välisten toimenpiteiden horisontaalisesta tiedonvaihdosta, hankkeen kokonaishallinnosta ja laadukkaasta
toteutuksesta, maksatushakemusten koonnista sekä hankeviestinnästä.
- Tuoda verkostonsa kautta hankkeeseen mukaan yrityskenttä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja konkretisoimiseksi.
- Fasilitoida toimijoiden viiteryhmää ja järjestää yhdessä Syklin kanssa rakennustuoteteollisuuden ideatyöpaja.
- Selvittää mahdollisuuksia ja ideoida hankkeelle EU-jatkohanketta (esim. H2020).
- Tukea muita partnereita asiantuntijasisällön toteutuksessa.
- Hankkeen tulokset kokoavan raportin sisällöntuotantoon osallistuminen ja kokoaminen.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Green Net Finland vastaa hankkeessa erityisesti koordinoinnista, tiedottamisesta ja kansainvälisen yhteistyön rakentamisesta. Lisäksi Green Net Finland fasilitoi
toimijakentän viiteryhmää ja osallistuu poikkileikkaavasti myös muuhun sisällöntuotantotyöhön yhteistyössä muiden hankepartnerien kanssa. Kansainvälisen yhteistyön
rakentamisessa Green Net Finland hyödyntää olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja muita kanaviaan sekä omaa monipuolista osaamistaan EU:n rahoitusinstrumenteista.
Green Net Finland osallistuu yhteishankkeen työpaketteihin seuraavasti:
TYÖPAKETTI 1: KOKEILUJEN MÄÄRITTELY JA JALKAUTUS
- Järjestetään kokeiluihin liittyviä työpajoja kuntien kanssa (Uudellamaalla), joissa sovitaan tarkemmin toteutettavista kokeiluista, tarkastelukohteista ja toimintatavoista.
- Osallistutaan toimivien kansainvälisten kiertotalouden liiketoimintamallien kartoitukseen ja arvioidaan niiden toteutuskelpoisuutta hankkeen kokeiluissa.
- Osallistutaan toimintamallien kehitykseen ja kokeilujen johtopäätösten kokoamiseen.
Aikataulu: Q3/2019 - Q2/2021

TYÖPAKETTI 2: TOIMIJOIDEN TUNNISTAMINEN UUDEN LIIKETOIMINNAN JALKAUTTAMISEKSI
- Fasilitoidaan toimijoiden viiteryhmää ja hyödynnetään yhteistyömahdollisuuksia muiden jo toimivien hankkeiden ja työryhmien kanssa.
- Osallistutaan liiketoimintapotentiaalin arviointiin toteutetuissa kokeiluissa/toimintamalleissa
- Laaditaan (liike)toimintamalleille skaalautuvuuden roadmap ja vientikonseptit
Aikataulu: Läpi hankkeen.

TYÖPAKETTI 3: KIERRÄTETTYJEN RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN HYVÄKSYTTÄVYYDEN JA KYSYNNÄN KASVATTAMINEN
- Levitetään tietoa kokeiluista ja hyvistä uusista toimintamalleista (tiedotteet ja uutiset hyödyntäen omia viestintäkanavia, nettisivuja, somea, mediakontakteja jne.).
- Järjestetään rakennustuoteteollisuuden ideatyöpaja yhdessä Syklin kanssa, jossa sparrataan hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä
levitetään niistä tietoa.
Aikataulu: Q1/2020-Q4/2021

TYÖPAKETTI 5: HANKEKOORDINAATIO JA VIESTINTÄ
- Koordinoidaan yhteishanketta ja huolehditaan mm. asiaan kuuluvasta ohjauksesta, hankehallinnosta, maksatushakemuksista, yhteydenpidosta rahoittajaan ja
ohjausryhmään.
- Tehdään hankkeen tiedottamista ja tulosten levittämistä.
- Luodaan hankkeelle omat nettisivut GNF:n sivuston alle.
- Kootaan ja julkaistaan hankkeen keskeiset tulokset kokoava raportti.
- Järjestetään hankkeen tuloksista tiedottava tilaisuus hankkeen lopussa.
- Kartoitetaan kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia sekä etsitään valmiuksia EU-jatkohankkeelle (kartoitetaan sopivia rahoitusinstrumentteja ja hankepartnereita) ja
muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.
Aikataulu: Läpi hankkeen
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TOIMENPITEIDEN TULOKSET: Green Net Finlandin työpanoksen ansiosta hanketyö vastaa pk-seudun mukaan lähtevien kuntien kehitystarpeita. Kokeilut on toteutettu
Uudellamaalla kuntien osoittamissa tarkastelukohteissa. Lisäksi Green Net Finlandin koordinaatiotyön ansiosta yhteistyö osahankkeiden välillä sujuu hyvin, osahankkeet
täydentävät toisiaan ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Huolehdittu ajanmukainen ja vaaditunlainen raportointi rahoittajalle. Hanke hallinnoitu asiantuntevasti.
Hankkeen tavoitteet ja tulokset on viestitty avaintahoille ja julkaistu raportti tuloksista. Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet kartoitettu ja mahdollisuuksien mukaan uusi
EU-hankemahdollisuus ideoitu.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Hankepäällikkö
Hankekoordinaattori
1Yhteensä
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2019
5 700
2 700
8 400

2020
16 900
8 300
25 200

2021
16 900
8 300
25 200

2022 Yhteensä
1 500
41 000
700
20 000
2 200
61 000

Hakemusnumero: 306508
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Hankekoodi:

5 (8)

Kustannusten perustelut

Esitetyt kustannukset ovat välttämättömiä hankkeen suunnitelman toteuttamiseksi.
Hankepäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta, seurannasta, raportoinnista, muutosten hallinnasta, riskien hallinnasta ja laadunvarmistuksesta. Valmistelee projekti- ja
ohjausryhmän kokoukset, esittelee asiat kokouksissa ja toimeenpanee ohjausryhmän päätökset. Hankepäällikkö vastaa myös kansainvälisen yhteistyön edistämisestä.
Työskentely alkaa heti hankkeen käynnistyessä ja jatkuu hankkeen päättymiseen saakka.
Hankekoordinaattori vastaa yhteishankkeen yleishallinnosta, kustannusseurannasta ja kustannusten raportoinnista rahoittajalle (maksatushakemukset)sekä toimii projektija ohjausryhmän sihteerinä. Huolehtii erilaisten hanketilaisuuksien, kuten päätösseminaarin ja työpajojen järjestämisestä yhteistyössä hankepäällikön kanssa.
Hankekoordinaattori avustaa myös hankepäällikköä hankkeen koordinoimisessa sekä sisällön tuottamisessa. Työskentely alkaa heti hankkeen käynnistyessä ja jatkuu
hankkeen päättymiseen saakka.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Viiteryhmän työpajat
Viestintä (mm. tiedotus, markkinointi, loppuraportin taitto)
Päätöstilaisuus (tila-/tarjoilukulut)
2 Yhteensä

2019
100
0
0
100

2020
400
300
0
700

2021
400
300
0
700

2022 Yhteensä
0
900
1 300
1 900
2 200
2 200
3 500
5 000

Kustannusten perustelut

Hankkeen suunnitelman mukaisten työpajojen ja muiden hanketilaisuuksien järjestelykulut kohderyhmille (tarjoilukulut yms.).
Viestintään kuuluu mm. hankkeen tarpeen mukaiset tiedotus- ja markkinointikulut ja muut hankkeen viestintää tukevat kulut, kuten esim. julkaisukulut (loppuraportti).
Päätösseminaarin järjestämiseen liittyvät välttämättömät kulut (mm. tarjoilukulut).
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut
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5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
2 016
2 016

2020
6 048
6 048

2021
6 048
6 048

2022 Yhteensä
528
14 640
528
14 640

2019
10 516

2020
31 948

2021
31 948

2022 Yhteensä
6 228
80 640

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
10 516

2020
31 948

2021
31 948

2022 Yhteensä
6 228
80 640

2019
7 361

2020
22 364

2021
22 364

2022 Yhteensä
4 360
56 449

Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä
1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä
7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
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2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
1 960
1 960

2020
5 940
5 940

2021
5 940
5 940

2022 Yhteensä
1 160
15 000
1 160
15 000

2019
1 960

2020
5 940

2021
5 940

2022 Yhteensä
1 160
15 000

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
Helsingin kaupunki
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
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4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä

2019
1 195
1 195

2020
3 644
3 644

2021
3 644
3 644

2022 Yhteensä
708
9 191
708
9 191

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
1 195

2020
3 644

2021
3 644

2022 Yhteensä
708
9 191

2019
10 516

2020
31 948

2021
31 948

2022 Yhteensä
6 228
80 640

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

2094551-1

Ammattikorkeakoulu

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

PL 4000

00079

Metropolia

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Antti Tohka

0401424943

antti.tohka@metropolia.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Rakennusjätteitä käsitellään ja hyödynnetään suurelta osin vakiintuneiden käytäntöjen kautta, joissa lajittelu, prosessointi ja loppukäyttö on todettu toimivaksi. Nämä
käytännöt ja prosessit eivät kuitenkaan kata kaikkia jätejakeita, jotka ovat tavalla tai toisella ongelmallisia hyödyntää. Tällaisten jätejakeiden käsittely voi olla haasteellisia
niiden tiettyjen ominaisuuksien tai loppukäyttömarkkinoiden (tai niille tuotetta ohjaavien yritysten) puuteen vuoksi. Usein kierrätyksen ongelmallisuuteen liittyy myös se, että
jäte sisältää vaikeasti toisistaan eroteltavassa muodossa erilaisia jätetyyppejä tai sinänsä helposti uudelleen käytettävän tuotteen kierrätys ontuu, mm. CE-merkinnän
puutteen johdosta.
Metropolia AMK:n tarkoituksena on tunnistaa sellaiset jätejakeet, mitkä olisivat puhdistettavissa uudelleenkäyttöön. Samalla selvitetään, miksi jotkin jätejakeet kiertävät
jossain muualla Euroopassa paremmin kuin Suomessa. Samalla selvitetään, millaisilla prosesseilla käytetystä tuotteesta saataisiin uudelleen käyttökelpoinen. Lisäksi
paneudutaan materiaali-teknisestä kulmasta siihen, millaisia suosituksia voidaan antaa helposti sellaisenaan tai ilman prosessointia/jatkojalostusta hyödynnettäville
rakennusosille, kuten oville, ikkunoille ja liimapuupalkeille. Samalla tutkitaan myös eristysmateriaalien, kuten lasivillan ja EPSin uudelleenkäyttöä erilaisten teknologisten
prosessien tai jatkojalostuksen kautta.
Yhtenä isona ongelmana purku-urakoissa on irtaimiston ohjaaminen uudelleenkäyttöön taloudellisesti ja ekologisesti tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi, liian usein
käyttökelpoiset huonekalut päätyvät roskalavalle. Yhtenä pullonkaulana on tunnistettu inventaarion tekeminen esim. huutokauppaa tai muuta myyntikanavaa varten.
HYPPY-hankkeessa Metropolia AMK:n rooliin kuuluu mm. edellä mainitun pullonkaulan tutkiminen ja kehittäminen yhtenä hankkeen kokeiluista/tarkasteluista. Samalla
arvioidaan, mikä (liike)toimintamalli irtaimiston uudelleenkäytölle olisi mahdollisimman markkinaehtoinen.
Metropolia AMK panostaa vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Metropolian yksi toimintamuoto on ollut erilaiset projektit yritysten ja tutkimuslaitosten
kanssa. Hankkeeseen Metropoliasta on nimetty henkilöitä, joilla on myös vankka HYPPY-hankkeen fokukseen liittyvä substanssiosaaminen yritysmaailmasta.
Tiivistettynä Metropolian osaaminen HYPPY-hankkeessa sisältää:
- materiaali- ja kemiantekniikan
- asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten korjausrakentaminen
- systeemianalyysi kiertotalouteen
- rakennusten kunnossapito, korjausrakentaminen ja rakennusten purkaminen.

Tulostettu 18.9.2019 19:12:21

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306508
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Hankekoodi:

2 Toteutus ja tulokset

Tulostettu 18.9.2019 19:12:21

EURA 2014 -järjestelmä

2 (24)

Hakemusnumero: 306508
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Hankekoodi:

3 (24)

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Metropolia osallistuu hankkeen työpaketteihin seuraavasti:
TYÖPAKETTI 1: KOKEILUJEN MÄÄRITTELY JA JALKAUTUS
- Toteutetaan kokeilu Helsingin kaupungin kohteessa
- Kehitetään toimintamalli kokeilukohteen irtaimiston kierrätykseen (esim. irtaimiston luettelointi, valokuvaus, myyntialustalle syöttäminen, jne.), sen kuvaus, suositukset ja
johtopäätökset.
- Osallistutaan asiantuntijana kuntien kanssa järjestettäviin kokeiluihin liittyviin työpajoihin Uudellamaalla.
- Osallistutaan toimivien kansainvälisten (liike)toimintamallien kartoittamiseen ja arviointiin niiden toteutuskelpoisuutta hankkeen kokeiluissa, keskittyen erityisesti sellaisten
rakennusjätejakeiden selvittämiseen, joihin liittyen löytyy toimivia kansainvälisiä toimintamalleja kiertotalouden näkökulmasta.
- Tunnistetaan sellaiset rakennusjätteet (rakennusosat, materiaalit), joilla olisi potentiaalia uusiokäyttöön ja korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita. Tunnistetaan myös
tehokkaampaan kiertoon kelpaavia materiaaleja.
- Toteutetaan tarpeen mukaan opiskelijoiden innovaatioprojekteja, joissa opiskelijat auttavat hankkeessa toimivia asiantuntijoita erilaisissa tiedonkeruu, selvitys ja
testaustehtävissä täydentämään hanketyötä. Innovaatioprojektissa ei ole kyse opintojen ohjaamisesta, vaan hanketta hyödyttävästä, mutta kustannuksettomasta
palvelusta.
Aikataulu: Q3/2019 - Q2/2021
TYÖPAKETIN 1 TULOS: Kehitetty kokeiluihin sopivat toimintamallit rakennusosien ja materiaalien kierrätyksen tehostamiseksi ja uusiokäytön edistämiseksi. Laadittu
kokeiluista kuvaukset, suositukset ja johtopäätökset.

TYÖPAKETTI 2: TOIMIJOIDEN TUNNISTAMINEN UUDEN LIIKETOIMINNAN JALKAUTTAMISEKSI
- Osallistutaan toimijoiden viiteryhmän tapaamisiin
- Arvioidaan liiketoimintapotentiaalia toteutetuissa kokeiluissa/tarkasteluissa
- Osallistutaan toimintamallien skaalautuvuuden roadmapin ja vientikonseptien laatimiseen
Aikataulu: Läpi hankkeen
TYÖPAKETIN 2 TULOS: Arvioitu liiketoimintapotentiaalia ja laadittu yhdessä muiden hankepartnereiden kanssa toimintamallien skaalautuvuuden roadmap.

TYÖPAKETTI 3: KIERRÄTETTYJEN RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN HYVÄKSYTTÄVYYDEN JA KYSYNNÄN KASVATTAMINEN
- Osallistutaan rakennustuoteteollisuuden ideatyöpajaan
Aikataulu: Q1/2020-Q1/2022
TYÖPAKETIN 3 TULOS: Saatu lisätietoa ja asiantuntijoiden arvioita rakennusosien ja materiaalien hyväksyttävyydestä markkinoilla ja löydetty keinoja uusiotuotteiden
kysynnän kasvattamiseen.

TYÖPAKETTI 5: HANKEKOORDINAATIO JA VIESTINTÄ
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- Osallistutaan koko hankkeen viestintämateriaalin tuottamiseen ja tiedotetaan aktiivisesti toimenpiteistä. Levitetään tietoa kokeiluista/uusista toimintamalleista.
- Hoidetaan oman osahankkeen raportointi hallinnoijalle.
- Osallistutaan partneri- ja ohjausryhmäkokouksiin.
- Osallistutaan hankkeen keskeiset tulokset kokoavan raportin kirjoittamiseen.
Aikataulu: Läpi hankkeen

TYÖPAKETIN 5 TULOKSET:
- Osahanke on hoitanut oman hankehallinnon rahoittajan ohjeiden ja muiden hallintoon liittyvien ohjeiden mukaisesti
- Osahanke on osallistunut aktiivisesti paitsi omiin toimenpiteisiin, niin myös koko hankkeen kokoustyöskentelyyn
- Ohjausryhmää varten on toimitettu tarvittava aineisto
- Osahanke on tiedottanut ja julkaissut aktiivisesti toimenpiteidensä tuloksista, jotta niitä voidaan laajemminkin hyödyntää
- Laadittu raportti hankkeen päätuloksista ja johtopäätöksistä yhdessä muiden toteuttajien kanssa.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Projektipäällikkö
Materiaalikiertotalousasiantuntija
Tutkimusassistentti
1Yhteensä
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2019
4 000
1 000
2 000
7 000

2020
16 650
9 650
6 000
32 300

2021
16 000
10 000
6 000
32 000

2022 Yhteensä
1 500
38 150
1 000
21 650
1 200
15 200
3 700
75 000
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Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö vastaa Metropolia –osuuden aikataulunmukaisesta ja laadullisesta toteutuksesta ja toimii myös ympäristöasiantuntijana. Hän toimii yhteistyöhenkilönä
projektiosapuolien ja kuntien kokouksissa.
Materiaalikiertotalousasiantuntija on kiertotalouden lisäksi myös energia- ja cleantech ja materiaalitekniikan asiantuntija.
Tutkimusassistentti tukee asiantuntijoita tutkimustyössä ja osallistuu Helsingin kokeilun toteutukseen.
Kaikkia työrooleja toteutetaan läpi hankkeen.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Tehtävien kokeilujen logistiikka ja materiaalihankintakustannukset
Testimateriaalien jätehuolto- loppukäsittelykustannukset (viranomais- ja lupamaksut)
2 Yhteensä

2019
500
0
500

2020
1 500
1 500
3 000

2021
500
1 000
1 500

2022 Yhteensä
0
2 500
0
2 500
0
5 000

Kustannusten perustelut

Budjetissa varaudutaan siihen, että kokeilut vaativat rakennusosien hankkimiseen, siirtämiseen ja asianmukaiseen takaisin kiertoon saattamiseen liittyviä kuluja.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä
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Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä

2019
1 680
1 680

2020
7 752
7 752

2021
7 680
7 680

2022 Yhteensä
888
18 000
888
18 000

2019
9 180

2020
43 052

2021
41 180

2022 Yhteensä
4 588
98 000

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
9 180

2020
43 052

2021
41 180

2022 Yhteensä
4 588
98 000

2019
6 426

2020
30 136

2021
28 826

2022 Yhteensä
3 212
68 600

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä
7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
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2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
2 754
2 754

2020
12 916
12 916

2021
12 354
12 354

2022 Yhteensä
1 376
29 400
1 376
29 400

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
2 754

2020
12 916

2021
12 354

2022 Yhteensä
1 376
29 400

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
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4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
9 180

2020
43 052

2021
41 180

2022 Yhteensä
4 588
98 000

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

0681365-1

Muu oppilaitos

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kaartokatu 2

11100

Riihimäki

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Taru Uotila

050 370 1414

taru.uotila@sykli.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

HYPPY-hankkeessa etsitään mahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja rakennus- ja purkujätteiden kierrätykseen ja nykyistä tehokkaampaan uudelleenkäyttöön esimerkiksi
teollisten symbioosien tavoin (toisen jäte on toisen raaka-aine). Nämä haasteet edellyttävät rakennus- ja purkutoiminnan toimintatapojen muutoksia, kiertotalouden
mukaista toimintaketjun laajentamista, uuden liiketoiminnan luomista sekä tehokasta verkostoitumista alan toimijoiden kesken.
Syklin rooli painottuu erityisesti uuden liiketoiminnan edellyttämän toimijakentän tunnistamiseen ja aktivointiin. Tässä tehtävässä Sykli hyödyntää vahvaa
työelämäverkostoaan ja liiketoimintamallien jalkauttamisessa tarvittavaa fasilitointiosaamistaan. Tunnistettujen liiketoimintamahdollisuuksien pohjalta järjestettävät
koulutuskokeilut edellyttävät kokemusta uusien ammatillisten täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Tähän Syklin vahva kokemus työelämän kestävän
kehityksen edistäjänä ja kouluttajana tarjoaa hyvät edellytykset. Sykli on ollut osatoteuttajana myös RANTA-hankkeessa, jossa Syklin roolina oli toimijakentän haastattelut
(sekä purku-urakoitsijat että urakoiden tilaajat) ja hankintakriteeristön luominen yhdessä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. HYPPY-hankkeessa toimijakenttä laajenee
myös korjausrakentamiseen sekä materiaalien jatkojalostukseen. RANTA-kokemukset ja opit purku-urakoitsijoiden kentältä siirretään HYPPY-hankkeen laajemmalle
toimialalle. Syklin kykyä laajojen yhteistyöverkoston ylläpitoon ja laajentamiseen sekä uusien ratkaisujen jalkauttamiseen alan toimijoiden keskuuteen hyödynnetään
HYPPY-hankkeessa. Ilman HYPPY-hanketta tällaiseen toimintaan Syklillä ei ole käytettävissä omia resursseja.
2 Toteutus ja tulokset
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Syklin toimenpiteet HYPPY-hankkeessa:
TYÖPAKETTI 1: KOKEILUJEN MÄÄRITTELY JA JALKAUTUS
- Osallistutaan Helsingin ja Riihimäen kokeiluihin, joiden tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja rakennusosien, materiaalien ja irtaimiston kiertoon saamiseksi ja
uudelleenkäytön tehostamiseksi.
- Osallistutaan kokeilujen perusteella toimintamallien jatkokehitykseen sekä johtopäätösten tekemiseen sekä tulosten levittämiseen.
- Kokeilujen pohjalta kehitettyjen toimintamallien levittämiseksi Sykli järjestää koulutuskokeiluja, jotta mallit saadaan tehokkaasti jalkautettua alan toimijoiden (mm. purkuurakoitsijat ja purkupalveluiden ostajat, rakennusjätteen käsittelijät) keskuuteen.
- Osallistutaan asiantuntijaroolissa kokeiluhin liittyviin työpajoihin kuntien kanssa (Helsinki ja Riihimäki).
- Kartoitetaan kokeiluihin liittyviä kansainvälisiä kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamalleja. Arvioidaan näiden mallien toimivuutta HYPPY-hankkeen kokeiluissa.
Aikataulu: Q3/2019-Q2/2021
TYÖPAKETIN 1 TULOKSET: Kokeilujen pohjalta luodut toimintamallit purkukohteiden rakennusosien, materiaalien ja irtaimiston kiertoon saamiseksi ja uudelleenkäytön
tehostamiseksi. Toimintamallien pohjalta luodut koulutussisällöt ja -materiaalit sekä ensimmäiset kokemukset näiden käytöstä.

TYÖPAKETTI 2: TOIMIJOIDEN TUNNISTAMINEN UUDEN LIIKETOIMINNAN JALKAUTTAMISEKSI
- Vastataan uuden liiketoiminnan edellyttämien toimijoiden tunnistamisesta ja aktivoinnista (yritykset, järjestöt, mahdolliset start upit jne).
- Kuvataan liiketoimintamahdollisuuksia ja arvioidaan liiketoimintapotentiaalia kokeiluissa tunnistettujen mahdollisuuksien pohjalta.
- Arvioidaan tarvittavia muutostarpeita liittyen esim. vastuukysymyksiin, lainsäädäntöön ja koulutustarpeisiin.
- Järjestetään työpajoja ja koulutustilaisuuksia uusien liiketoimintamallien jalkauttamiseksi toimijoiden keskuudessa.
- Liikeideoiden käyttöönoton tuki.
Aikataulu: Läpi hankkeen
TYÖPAKETIN 2 TULOKSET:
- Liiketoiminnan kannalta potentiaalisen toimijakentän kuvaus
- Tunnistettujen uusien liiketoimintamahdollisuuksien kuvaus
- Kehittämistyöpajoja uusien liiketoimintamallien levittämiseksi materiaaleineen ja menetelmineen

TYÖPAKETTI 3: KIERRÄTETTYJEN RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN HYVÄKSYTTÄVYYDEN JA KYSYNNÄN KASVATTAMINEN
- Sykli järjestää rakennustuoteteollisuuden ideatyöpajan yhdessä GNF:n kanssa. Työpajassa haetaan uusia keinoja kierrätettyjen rakennusosien käytettävyyden ja
kysynnän kasvattamiseksi.
- Sykli selvittää keinoja ja mahdollisuuksia (kuten vapaaehtoiset sopimukset) rakennusosien ja materiaalien tehokkaamman kiertoon saamiseen. Selvitysten pohjalta
tehdään suositukset ja johtopäätökset, joiden avulla ko. osien ja materiaalien käytettävyyttä ja kysyntää lisätään.
Aikataulu: Q1/2020-Q1/2022
TYÖPAKETIN 3 TULOKSET:
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EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306508
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Hankekoodi:

- Luotu uusia ideoita kierrätettyjen rakennusosien ja materiaalien hyväksyttävyyden ja kysynnän kasvattamiseksi (kierrätettyjen rakennusosien kysynnän kasvu
markkinoilla).
- Saatua tietoa purkutöistä peräisin olevien rakennusosien ja materiaalien kysynnästä on hyödynnetty näiden tuotteiden hyväksyttävyyden edistämisessä markkinoilla.

TYÖPAKETTI 4: VIHREÄ RAHOITUS RAKENNUSHANKKEESSA JA KIERTOTALOUSKRITEERIT JULKISISSA HANKINNOISSA
- Tutkitaan ja tehostetaan uusien hankintaohjeiden käyttöönottoa kuntien tekemissä purkutöiden hankinnoissa (Syklin pilottikohde Riihimäellä).
Aikataulu: Läpi hankkeen
TYÖPAKETIN 4 TULOKSET:
- Kokemukset hankintaohjeiden käyttöönotosta (Riihimäki).
- Testattu ympäristöministeriön uusia ohjeita Riihimäen pilottikohteessa.

TYÖPAKETTI 5: HANKEKOORDINAATIO JA VIESTINTÄ
- Osallistutaan koko hankkeen viestintämateriaalin tuottamiseen ja tiedotetaan aktiivisesti toimenpiteistä. Levitetään tietoa kokeiluista/uusista toimintamalleista.
- Hoidetaan oman osahankkeen raportointi hallinnoijalle.
- Osallistutaan projektikokouksiin ja ohjausryhmän kokouksiin.
- Osallistutaan hankkeen keskeiset tulokset kokoavan raportin kirjoittamiseen.
Aikataulu: Läpi hankkeen
TYÖPAKETIN 5 TULOKSET:
- Osahanke on hoitanut oman hankehallinnon rahoittajan ohjeiden ja muiden hallintoon liittyvien ohjeiden mukaisesti
- Osahanke on osallistunut aktiivisesti paitsi omiin toimenpiteisiin, niin myös koko hankkeen kokoustyöskentelyyn
- Ohjausryhmää varten on toimitettu tarvittava aineisto
- Osahanke on tiedottanut ja julkaissut aktiivisesti toimenpiteidensä tuloksista, jotta niitä voidaan laajemminkin hyödyntää
- Laadittu raportti hankkeen päätuloksista ja johtopäätöksistä yhdessä muiden toteuttajien kanssa.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
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¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
Projektipäällikkö
Asiantuntija
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
12
Osa-aikainen
4
16

2019
5 700
1 700
7 400

2020
26 000
7 800
33 800

2021
26 000
7 800
33 800

2022 Yhteensä
2 300
60 000
700
18 000
3 000
78 000

Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö toimii Syklin osahankkeen vastuuhenkilönä ja yhteyshenkilönä kuntiin ja muihin osallistuviin organisaatioihin. Projektipäällikkö vastaa osahankkeen
toteutuksesta, raportoinnista ja viestinnästä. Lisäksi hän osallistuu hankkeen projektikokouksiin, työpajoihin ja muihin tilaisuuksiin.
Asiantuntija on kiertotalouden ja jätehuollon asiantuntija. Asiantuntija tukee projektipäällikköä osahankkeen toteutuksessa.
2 Ostopalvelut
Kustannus
Työpajojen järjestäminen
2 Yhteensä

2019
0
0

2020
1 000
1 000

2021
1 000
1 000

2022 Yhteensä
0
2 000
0
2 000

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

Kustannusten perustelut

Suunnitelman mukaisten työpajojen ja koulutuskokeilujen järjestämiskuluja.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä
Kustannusten perustelut
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4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
1 776
1 776

2020
8 112
8 112

2021
8 112
8 112

2022 Yhteensä
720
18 720
720
18 720

2019
9 176

2020
42 912

2021
42 912

2022 Yhteensä
3 720
98 720

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
9 176

2020
42 912

2021
42 912

2022 Yhteensä
3 720
98 720

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä
1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä
7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
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Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä

2019
6 423

2020
30 039

2021
30 039

2022 Yhteensä
2 604
69 105

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
2 753
2 753

2020
12 873
12 873

2021
12 873
12 873

2022 Yhteensä
1 116
29 615
1 116
29 615

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
2.2 Yhteensä
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
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3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä

2019
2 753

2020
12 873

2021
12 873

2022 Yhteensä
1 116
29 615

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
9 176

2020
42 912

2021
42 912

2022 Yhteensä
3 720
98 720

4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
1 - 4 Yhteensä
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

2617489-3

Ammattikorkeakoulu

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

PL 230

13101

Hämeenlinna

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Markku Raimovaara

040 5473220

markku.raimovaara@hamk.fi

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
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Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

HYPPY-hankkeessa mukana olevilla kunnilla on omia vähähiilisyyteen ja resurssiviisauteen liittyviä tavoitteita, joita on tärkeä kytkeä entistä vahvemmin osaksi kaupunkien
prosesseja. Esimerkiksi kiertotaloutta edistävien hankintojen toteuttamiseen on kaupungeissa runsaasti mahdollisuuksia, mutta niiden toteuttaminen ei ole systemaattista
eikä mahdollisuuksia hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Kuntien rakennushankkeisiin liittyvien purkumateriaalien kierrätyksen tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan
synnyttämiseen tulisikin löytää uusia keinoja ja toimintamalleja. Osahanke keskittyy erityisesti yhteistyöhön Forssan kaupungin kanssa. Saavutetut tulokset ovat myös
muiden kuntien käytössä.
HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka
mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Kokeiluilla saadaan aikaan innostavia ja testattuja esimerkkejä uusista korkeampaan kierrätysasteeseen tähtäävistä konsepteista.
Lisäksi saadaan tietoa kansainvälisten jo toimivien kiertotalouden liiketoimintamallien soveltuvuudesta Suomeen. HYPPY-hankkeessa kokeilut on valittu perustuen kuntien
esittämiin kehitystarpeisiin. Ilman hanketta vastaavia kokeiluja ei olisi mahdollista toteuttaa.
HYPPY-hankkeen toimenpiteet keskittyvät siihen, kuinka kiertotalouden kannalta voidaan tehostaa purku- ja korjausrakentamisesta saatavien rakennusten osien ja
materiaalien hyödyntämistä. Osahanke panostaa erityisesti selvittämään rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyviä prosesseja ja toimintatapoja, joita nykyisin ratkaistaan
pääasiassa tapauskohtaisesti rakennuslupien yhteydessä. Tapauskohtaiset ratkaisut jäävät usein yksittäisen tahon kokemukseksi eikä tieto leviä muille.
Yhtenä painopisteenä hanke edistää sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa materiaalit eivät sellaisenaan kelpaa hyödynnettäväksi ja vaativat jatkojalostusta tai muita
erityisiä toimenpiteitä. Osahanke selvittää yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia täydentää liiketoimintaketjuja. Tässä yhteydessä käytetään
esimerkkinä Hämeenlinnassa toimivaa Luotsisäätiötä.
Kuntarahoituksen vihreä laina ja leasing on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen. Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa
syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Yksi vihreän rahoituksen painopisteasia on kestävä rakentaminen. Osahankkeessa on tarkoitus selvittää
vihreän rahoituksen saantimahdollisuuksia rakennuskohteeseen, jossa painotetaan purkutöiden tekemistä kiertotalousperiaatteiden mukaisesti ja hankkeen
elinkaarivaikutusten arviointia.
Kuntien purku-urakoiden hankinnat on perinteisesti kilpailutettu yksinomaan hinnan perusteella käyttämättä hankinnassa kiertotaloutta edistäviä laadullisia kriteerejä.
Ympäristöministeriö julkaisee keväällä oppaita liittyen purkutöiden hankintakriteereihin ja suorittamiseen. Osahanke testaa uusien ohjeiden soveltamista Forssan
monitoimikeskuksen rakennushankkeessa.
Osatoteuttajalla (HAMK) on sopivaa taustaa ja osaamista toteuttaa edellä kuvatut toimenpiteet ja asettaa hankkeen käyttöön sisällön kannalta kokenutta henkilöstöä.
2 Toteutus ja tulokset
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

HAMK osallistuu hankkeen työpaketteihin seuraavasti:
TYÖPAKETTI 1: KOKEILUJEN MÄÄRITTELY JA JALKAUTUS
Osahanke neuvottelee kokeiluihin liittyvistä yksityiskohdista eri osapuolten kanssa, jossa yhteydessä määritellään tehtävät toimenpiteet. Hankkeen hakemusvaiheessa on
sovittu kokeiluista liittyen Forssan kaupungin monitoimikeskushankkeeseen ja Hämeenlinnassa olevan Luotsisäätiön toiminnan kehittämiseen. Osahankkeessa
varaudutaan myös ottamaan mukaan 1-2 muuta kohdetta Kanta-Hämeestä.
Osahankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
- Kokeiluihin liittyvät työpajat kuntien (erityisesti Forssa) ja Luotsisäätiön kanssa
- Kartoitetaan kokeiluihin liittyviä kansainvälisiä malleja. Erityisesti panostetaan selvittämään yhteiskunnallisten yritysten toimintaa rakentamisen kiertotaloudessa.
- Kiertoon kelpaavien rakennusosien, materiaalien ja irtaimistoon liittyvien markkinapaikkojen kartoitus
- Selvitetään nykyisten rakennusosien ja -materiaalien hyväksymismenettelyjen käytäntö ja kehittämistarpeet. Tunnistetaan hankkeita, joissa purettavan rakennuksen osia
on käytetty uudelleen toisessa kohteessa.
- Kehitetään kokeilujen perusteella toimintamallit ja kootaan kokeiluista johtopäätökset.
Tulokset:
- Työpajat on järjestetty
- Yhteenveto kansainvälisistä malleista
- Yhteenveto markkinapaikkojen kartoituksesta
- Yhteenveto tunnistetuista hankkeista, joissa rakennusosia on uudelleenkäytetty mukaan lukien käytetyt hyväksymismenettelyt
Aikataulu: Q3/2019-Q2/2021

TYÖPAKETTI 2: TOIMIJOIDEN TUNNISTAMINEN UUDEN LIIKETOIMINNAN JALKAUTTAMISEKSI
Osahankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
- Selvitetään yhteiskunnallisten yritysten ja kolmannen sektorin roolia ja mahdollisuuksia edistää uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa.
- Arvioidaan liiketoimintapotentiaalia toteutetuissa kokeiluissa/toimintamalleissa.
- Laaditaan toimintamalleille skaalautuvuuden roadmap ja vientikonseptit
Tulokset:
- Löydetty yhteiskunnalliselle yritykselle sopiva rooli ja toimintamalli uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvässä liiketoiminnassa. Esimerkkinä käytetään Luotsisäätiötä.
Aikataulu: Läpi hankkeen.

TYÖPAKETTI 3: KIERRÄTETTYJEN RAKENNUSOSIEN JA MATERIAALIEN HYVÄKSYTTÄVYYDEN JA KYSYNNÄN KASVATTAMINEN
Osahankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
- Tiedon levittäminen kokeiluista/uusista toimintamalleista.
- Järjestetään/osallistutaan rakennustuoteteollisuuden ideatyöpajaan, jossa sparrataan hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia.
- Laaditaan kehittämisehdotukset rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyyden osoittamiseksi (työpaketin 1 tulosten pohjalta).
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Tulokset:
- Raportointi kokeiluista ja uusista toimintamalleista tiedotteilla ja artikkeleilla
- Yhteenveto kehittämisehdotuksista liittyen rakennusosien uudelleenkäytön hyväksymismenettelyistä
Aikataulu: Q1/2020-Q1/2022

TYÖPAKETTI 4: VIHREÄ RAHOITUS RAKENNUSHANKKEESSA JA KIERTOTALOUSKRITEERIT JULKISISSA HANKINNOISSA
Osahankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
- Tutkitaan uusien hankintaohjeiden käyttöönottoa kuntien tekemissä purkutöiden hankinnoissa (Forssan monitoimikeskus ja purkukohde Riihimäeltä)
- Case Forssan monitoimikeskus: Selvitetään kiertotalouden soveltamismahdollisuuksia rakennuskohteessa ja voidaanko tehokkaalla materiaalien hallinnalla parantaa
mahdollisuuksia saada kohteeseen vihreää rahoitusta.
Tulokset:
- Laadittu selvitys vihreän rahoituksen soveltamismahdollisuuksista. Forssan kaupunki käyttää selvityksen tuloksia monitoimikeskushankkeessa. Erityisenä kohteena on
purkamisen rooli koko rakennushankkeen materiaalivirtojen hallinnan kannalta.
- Laadittu ehdotus miten ympäristöministeriön uusia purkutöiden hankintaohjeita voidaan soveltaa valituissa case-kohteissa (Forssan monitoimikeskus ja purkukohde
Riihimäellä).
Aikataulu: Läpi hankkeen.

TYÖPAKETTI 5: HANKEKOORDINAATIO JA VIESTINTÄ
Osahankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
- Osallistutaan hankkeen tiedotukseen ja viestintään.
- Osallistutaan partnerikokouksiin ja ohjausryhmätyöskentelyyn.
- Osallistutaan hankkeen raportointiin.
Tulokset:
- Osahanke on hoitanut oman hankehallinnon rahoittajan ohjeiden ja muiden hallintoon liittyvien ohjeiden mukaisesti
- Osahanke on osallistunut aktiivisesti paitsi omiin toimenpiteisiin, niin myös koko hankkeen kokoustyöskentelyyn
- Ohjausryhmää varten on toimitettu tarvittava aineisto
- Osahanke on tiedottanut ja julkaissut aktiivisesti toimenpiteidensä tuloksista, jotta niitä voidaan laajemminkin hyödyntää
- Laadittu raportti hankkeen päätuloksista ja johtopäätöksistä yhdessä muiden toteuttajien kanssa.
Aikataulu: Läpi hankkeen.

De minimis -tuki-ilmoitus
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1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?
¨ Kyllä

ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli
ý Flat rate 24 % palkkakustannuksista
¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista
¨ Kertakorvaus (lump sum)
¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset
ý Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.
¨ Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.
1 Palkkakustannukset
Tehtävä
projektipäällikkö/johtava asiantuntija
ympäristöasiantuntija
projektityöntekijä 1
projektityöntekijä 2
1Yhteensä

Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk
Osa-aikainen
8
Osa-aikainen
5
Osa-aikainen
3
Osa-aikainen
3
19

2019
9 000
4 000
0
0
13 000

2020
19 000
12 000
3 000
0
34 000

2021
18 000
8 000
0
3 000
29 000

2022 Yhteensä
3 000
49 000
1 000
25 000
0
3 000
0
3 000
4 000
80 000

Kustannusten perustelut

Projektipäällikkö vastaa osahankkeen etenemisestä projektisuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Lisäksi projektipäällikkö vastaa yhteydenpidosta muihin partnereihin sekä
osallistuviin organisaatioihin, osallistuu hankkeen eri työryhmien kokouksiin ja huolehtii osahankkeen raportoinnista sekä viestinnästä. Projektipäällikkö toimii myös
osahankkeen sisällön osalta johtavana asiantuntijana. Hän on rakentamisen kiertotalouden ja materiaalikierrätyksen asiantuntija ja tuntee aihepiiriin liittyvän liiketoiminnan.
Ympäristöasiantuntija tekee erilaisia selvitystöitä projektipäällikön ohjauksessa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin osahankkeen kokouksiin.
Projektityöntekijät 1 ja 2 ovat nuoria asiantuntijoita, jotka tekevät osahankkeessa pieniä rajattuja selvitystehtäviä, jotka liittyvät purkumateriaalien
hyödyntämismahdollisuuksiin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
Projektipäällikkö ja projektiasiantuntija aloittavat osahankkeessa heti sen käynnistyessä. Projektityöntekijä 1 työskentelee vuonna 2020 ja projektityöntekijä 2 vuonna 2021.

Tulostettu 18.9.2019 19:12:21

EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 306508
Hankkeen nimi: Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY)

Hankekoodi:

21 (24)

2 Ostopalvelut
Kustannus
2 Yhteensä

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
3 120
3 120

2020
8 160
8 160

2021
6 960
6 960

2022 Yhteensä
960
19 200
960
19 200

Kustannusten perustelut

3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus
3 Yhteensä
Kustannusten perustelut

4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus
4 Yhteensä
Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset
Kustannus
5 Yhteensä
Kustannusten perustelut

6 Flat rate
Kerroin
24.00 %
6 Yhteensä
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1 - 6 Hankkeen kustannukset
1 - 6 Yhteensä

2019
16 120

2020
42 160

2021
35 960

2022 Yhteensä
4 960
99 200

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
16 120

2020
42 160

2021
35 960

2022 Yhteensä
4 960
99 200

2019
11 284

2020
29 512

2021
25 172

2022 Yhteensä
3 472
69 440

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
4 000
0
4 000

2020
6 000
5 000
11 000

2021
0
0
0

2022 Yhteensä
0
10 000
0
5 000
0
15 000

7 Tulot
Tulot
7 Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä
Yhteensä

Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
1 Yhteensä
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
2.1 Yhteensä
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
Forssan kaupunki
Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi
2.2 Yhteensä
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2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä
2.1 - 2.2 Yhteensä

2019
4 000

2020
11 000

2021
0

2022 Yhteensä
0
15 000

2019
836
836

2020
1 648
1 648

2021
10 788
10 788

2022 Yhteensä
1 488
14 760
1 488
14 760

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
836

2020
1 648

2021
10 788

2022 Yhteensä
1 488
14 760

2019

2020

2021

0

0

0

2022 Yhteensä
0
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022 Yhteensä
0
0

3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
3.1 Yhteensä
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
3.2 Yhteensä
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä
3.1 - 3.2 Yhteensä
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus
4.1 Yhteensä
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus
4.2 Yhteensä
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä
4.1 - 4.2 Yhteensä
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1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä
2019
16 120

1 - 4 Yhteensä
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2020
42 160

2021
35 960

2022 Yhteensä
4 960
99 200

Kaupunginhallitus
Yhdyskuntalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 198
§ 18
§ 58
§ 156
§ 205
§ 54

10.09.2018
20.02.2019
04.03.2019
10.06.2019
03.09.2019
09.09.2019

Tölö III E -asemakaavamuutos
274/10.02.03/2018
KH 10.09.2018 § 198
Kokouksessa 11.6.2018 (29 §) valtuusto hyväksyi Kuhalan ja Tölön
koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toimintojen
kokoamisen nämä toiminnot ja liikuntasalin käsittävään Tölön koulun
viereiselle tyhjälle tontille rakennettavaan monitoimikeskukseen. Valtuusto antoi kaupunginhallitukselle sekä edelleen teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi valmistella monitoimikeskuksen rakennuspaikkaa koskeva monitoimikeskuksen rakennustyöt mahdollistava asemakaavan muutos.
Teknisen ja ympäristötoimen toimialan maankäytön suunnittelun yksikkö on laatinut päätöksen mukaisesti kaavan vireilletuloa varten
osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on liitteenä.
Suunnitelma on nähtävänä kaupungin internetsivuilla osoitteessa
https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus
(SK)
Valmistelija ja lisätietojen antaja: kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä,
p. 03 4141 5342, sirkka.koykka(ät)forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valtuuston kokouksessa 11.6.2018 (29 §) tehdyssä päätöksessä tarkoitetun Tölö III E
-asemakaavan tulevan vireille.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
YLA 20.02.2019 § 18
Tölö III E asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle valtuuston päätöksen pohjalta. Asemakaavamuutoksessa on mukana tulevan monitoimikeskuksen tontti, sille johtavat katualueet sekä yleiseen ja monitoimikeskuksen käyttöön tulevat virkistysalueet.
Katualueiden muutokset pohjautuvat alustavaan liikennesuunnitelmaan, jossa on osoitettu monitoimikeskukseen liittyvät ajoväylät, pysäköinti, jättöliikenne ja huoltoajojärjestelyt sekä kevyen liikenteen
tarvitsemat varaukset.

Tölönkaaren korttelit ovat mukana, koska virkistysaluerajausta muutetaan. Muiden kuin monitoimikeskuksen kiinteistöjen asemakaavat
päivitetään ajantasaisiksi maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä
tavalla. Kaavamuutoksessa otetaan myös huomioon toteutuneita toimintoja ja pysäköintiin liittyviä puutteita. Tölö III E asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteenä ja
asemakaavaselostuksen luonnos on erillisliitteenä.
(SK)
Kaupunginarkkitehti: Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa Tölö III E asemakaavamuutoksen luonnoksen 31.1.2019 maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtäville ja pyytää lausunnot Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja ympäristöviranomaiselta.
Päätös: Yhdyskuntalautaknta hyväksyi ehdotuksen ja päätti, että lausunnot pyydetään lisäksi poliisilta, alueen asukasyhdistyksiltä ja sivistys- ja tulevaisuustoimen toimialalta.
KH 04.03.2019 § 58
Monitoimikeskusta koskeva kaavamuutos on tehty Forssan monitoimikeskuksen uudisrakennusta koskevan, 28.02.2018 päivätyn hankesuunnitelman pohjalta.
Hankesuunnitelman on kaupungin puolesta teetättänyt sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala. Tilaajan edustajina ovat toimineet sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina
Kemppainen, tekninen johtaja Antti Heinilä ja kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä. Hankesuunnitelmassa tarkoitettu rakennuskokonai- suus
on mahdollista toteuttaa kaavamuutoksessa osoitetulle raken- nusalalle.
Hankesuunnitelman lisäksi kaupunki on teetättänyt monitoimikeskuksen aiheuttamaa liikennettä selvittävän alustavan liikennesuunnitelman. Siinä on osoitettu monitoimikeskukseen liittyvät ajoväylät,
pysäköinti, jättöliikenne ja huoltoajojärjestelyt sekä kevyen liikenteen
tarvitsemat varaukset. Suunnitelman on kaupungin puolesta teetättänyt teknisen ja ympäristötoimen toimiala.
Edellisten lisäksi kaavassa on huomioitu monitoimikeskukseen liittyvien virkistyslueiden riittävät varaukset sekä ulkoilualueiden melunsuojaukseen liittyvien rakenteiden toteuttamismahdollisuudet. Kaavassa on myös osoitettu vesihuoltoliikelaitoksen esille ottamia hu- levesien hallintaan liittyviä järjestelyjä, joiden kehittäminen vielä jatkuu
kaavatyön edetessä. Tältä osin määrätykset ja merkinnät vielä täydentyvät kaavaehdotuksessa.

Lasten Forssa -kokonaisuus on kaupunkistrategiaa toimeenpaneva
ohjelma. Lasten Forssa on lapsiystävällisen kaupungin forssalainen
toteutus. Sen kulmakivi on YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS).
Forssan kaupunki sai 7.12.2017 Unicefin Lapsiystävällinen kunta
-tunnustuksen.
Lasten Forssa -toiminnan keskiössä on lasten ja nuorten kaikinpuolinen hyvinvointi. Erityistä huomiota kiinnitetään fyysiseen hyvinvointiin ja liikkumiseen. Kaupunki pyrkii monin tavoin mahdollistamaan ja
edistämään lasten liikkumista. Koulu- ja hoitopäivien rakenne suunnitellaan siten, että päiviin kuuluu runsaasti liikuntaa. Kasvu- ja oppimisympäristöt varustellaan siten, että ne innostavat lapsia liikkumaan. Keskeisellä sijalla on arkiliikunta. Liikuntaharrastusten ja esimerkiksi koulujen liikuntatuntien lisäksi pyritään rohkaisemaan lapsia
ja nuoria arkiliikuntaan. Koulumatkat ja matkat harrastuksiin suositellaan tekemään kävellen tai polkupyörällä.
Monikylän pedagogisessa suunnitellussa lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen on huomioitu alusta lähtien. Sisätiloihin suunnitellaan elementtejä, jotka houkuttelevat liikkumaan. Piha-alueet suunnitellaan monipuolisiksi lähiliikunta-alueiksi, joita käytetään myös vapaa-aikana. Polkupyörille ja liikuntavälineille tarvitaan riittävästi säilytystiloja. Kuljetusoppilaiden jättöpaikat suunnitellaan myös siten, että
ne sijaitsevat jonkin matkan päässä monikylän pääsisäänkäynnistä.
Liikuntarajoitteiset oppilaat kuljetetaan sisäänkäynnin lähelle.
Kaikki kaupungin koulut ovat mukana Liikkuva koulu -hankkeessa.
Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusin tavoin: esimerkiksi istutaan aiempaa vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisin menetelmin, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.
Jokainen koulu toteuttaa entistä liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi turvallisuuteen liittyvät asiat tulee erityisesti huomioida monikylän suunnittelussa. Turvallisuus tarkoittaa sekä fyysistä että psyykkistä turvallisuutta.
Omaehtoisen ja arkiliikunnan edistäminen edellyttää luonnollisesti
liikennejärjestelyjen huolellista suunnittelua.
(SK, JP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus asettaa Tölö III E -asemakaavamuutoksen luonnoksen 31.1.2019 maankäyttö- ja rakennuslain
62 §:n mukaisesti alustavasti nähtäville ja pyytää lausunnot Hämeen
ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, KantaHämeen pelastuslaitokselta, alueen asukasyhdistyksiltä, poliisilta
sekä kaupungin ympäristöviranomaiselta ja sivistyslautakunnalta.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KH 10.06.2019 § 156
Tölö III E -asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävänä 11.3. 9.4.2019.
Kaavasta antoivat lausunnon Hämeen ELY-keskus, Hämeen poliisilaitos, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja ympäristölupalautakunta.
Hämeen ELY-keskus esitti lausunnossaan, että alue sijaitsee maantiemelun vaikutusalueella. Melun tärinän ja runkoäänen osalta tulee
huomioida, että ne vaikuttavat asukkaiden terveyteen sekä vaikuttavat merkittävästi alueen viihtyisyyteen. Tästä syystä jatkosuunnittelussa tulee tuoda esiin myös melusta ja heikentyneestä ilmanlaadusta aiheutuvat kustannukset niin heikentyneen terveyden/lisääntyneen
sairastavuuden kuin meluntorjuntarakenteiden (julkisivut, ikkunat,
ilmansuodatus, meluesteet) osalta. Melutilanteen arvioinnissa voi
käyttää Uudenmaan ELY-keskuksen opasta "Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa".
Kaavoittajan vastine: Edellä esitetyt asiat voidaan ottaa huomioon
rakennusten ja piha-alueiden suunnittelussa sekä ulkoilualueiden,
katualueiden ja liikennealueiden melusuojausten suunnittelussa.
Kaavaselostukseen ja kaavan yleismääräyksiin on lisätty velvoite tutkia ja tutkimusten pohjalta suunnitella rakennus sekä piha- ja ulkoilualueet siten, että edellä esitetyt asiat otetaan huomioon. Kaavaehdotuksessa on tilapalvelun ja konsulttina toimivan arkkitehdin kommenttien perusteella jätetty rakennukset aiempaa vapaammin suunniteltavaksi, joten rakennuksen, joka osaltaan voisi olla suojaamassa
piha-alueita, sijainnin suhteen ei kaavaan tässä yhteydessä voida
tehdä tätä tarkempia määräyksiä.
Hämeen poliisilaitos esitti, ettei sillä ole huomautettavaa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos esitti, että alue sijaitsee Saint-Gobain
Finland Oy:n konsultointivyöhykkeellä, minkä takia on pyydettävä
lausunto myös Turvallisuus ja kemikaalivirastolta. Kaupunki on selvittänyt edellä esitetyn laitoksen tilanteen sähköpostitse 13. ja 19. helmikuuta 2019 käydyssä keskustelussa. Ylitarkastaja Sanna Pietikäinen, Prosessiturvallisuus | Senior Officer, Process safety esitti:
"Saint-Gobainin Forssan laitoksen nestekaasusäiliö on siirretty maan
alle konsultaatiovyöhykelistan (=konsultointivyöhykelistan) päivittämisen jälkeen eli nyt ko. laitoksen konsultaatiovyöhyke (=konsultointivyöhyke) on 0,5 km." Edellä esitetyn viestin pohjalta konsultointivyöhyke ei ulotu monitoimikeskuksen alueelle. Jo aiemmin kaavoitetulle
asuinalueelle se yltää. Kaavassa on vähennetty rakentamattomien
tonttien rakennusoikeutta, joten kaavaehdotuksen mukaan konsultointivyöhykkeellä olevien asuntojen määrää vähennetään. Toki

lausunto voidaan pyytää Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ehdotusvaiheessa.
Ympäristölupalautakunta totesi, ettei sillä ole aihetta antaa lausuntoa.
Monitoimikeskuksen kiinteistön rakennusalaa on väljennetty, rakennusoikeutta lisätty ja kasvatettu rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua. Muilla alueilla on tarkennettu kaavamääräyksiä rakentamisen, istutusten ja pysäköintimääräysten osalta.
Tölö III E -asemakaavamuutoksen ehdotus 22.5.2019 sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä. Pöytäkirjaan liitettävä asemakaavaselostus on nähtävänä kaupungin internetsivuilla
osoitteessa
https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitus
(SK)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus asettaa Tölö III E -asemakaavamuutoksen ehdotuksen 22.5.2019 maankäyttö- ja rakennuslain
65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta lausunnot ympäristölupalautakunnalta, Forssan vesihuoltoliikelaitokselta,
Tukesilta sekä Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta.
Käsittely: Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä oli asiantuntijana läsnä
kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Emmi Lintonen oli päätöstä tehtäessä poissa kokouksesta.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KH 03.09.2019 § 205
Tölö III E -asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävänä 17.6 13.8.2019.
Kaavasta annettiin kaksi lausuntoa. Lausunnon antoivat Hämeen
ELY-keskus ja kaupungin ympäristölupalautakunta.
Hämeen ELY-keskus esittää lausunnossaan ottaneensa jo luonnosvaiheessa kantaa melu-, tärinä- ja ilmanlaatukysymyksiin. Kaavan
yhteydessä ei ole tehty meluselvitystä. Meluselvityksen tulee olla yhtenä kaavaratkaisun lähtökohtana. Kaavaselostuksen osana tulee
esittää ajantasainen meluselvitys, jonka perusteella pystyään suunnittelemaan rakennusten sijoittelua, selvittämään, millaista suojausta
käyttäen melun ohjearvot ovat saavutettavissa sekä esittämään tarvittavat melua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset eri alueiden

osalta. Meluohjearvot koskevat myös virkistysalueita.
Kaavoittaja esittää lausuntojen johdosta vastineena seuraavaa: Ympäristölupalautakunta, valmistelijanaan johtava rakennustarkastaja,
on lausunnossaan tarkastellut erityisesti meluun liittyviä kaavamääräyksiä ja niiden lisäämisen tarvetta. Lausunnon mukaan sisämeluselvitykset ja -arvot otetaan huomioon kaavamääräyksin rakennusluvan käsittelyn yhteydessä (tuore asetus). Ympäristölupalautakunnan
lausunnon mukaisesti koko alueen kaavamääräyksiin lisätään tarvittavan meluselvityksen tekemisen lisäksi teksti: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla
alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoa (klo 7 - 22) 55 dB eikä yöarvoa (klo 22 - 7) 50
dB. Uusilla alueilla on melutason yöarvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöarvoja.
Ympäristölupalautakunta on antanut kaavasta seuraavan lausunnon:
Yleisissä määräyksissä velvoitetaan tekemään tarvittavat liikenteen
aiheuttamat melun selvitykset. Melutason saamiseksi kaava-alueen
eri osissa riittävän alhaiseksi ja riippumatta siitä, mikä melulähde on,
olisi kaavan yleismääräyksiin lisättävä seuraavaa: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla
alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) arvoa (klo 7 - 22) 55 dB eikä yöarvoa (klo 22 - 7) 50
dB. Uusilla alueilla on melutason yöarvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöarvoja.
Rakennusten sisämelutasot otetaan riittävästi huomioon rakentamiseen myönnettävissä rakennusluvissa tarvittavin meluselvityksin.
Kaavoittaja esittää lausunnon johdosta vastineena seuraavaa: Ym
Ulkomeluun liittyvä teksti lisätään yleisiin määräyksiin.
Tarkennettu Tölö III E -asemakaavamuutosta koskeva kaavaehdotuskartta- ja määräykset 28.8.2019 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteinä. Asemakaavaselostusta on täydennetty
lausuntojen perusteella. Kaavaselostus liitetään pöytäkirjaan. Selostus on nähtävänä osoitteessa
https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoi-t
us.
(SK)
Valmistelija ja lisätietojen antaja: kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä,
p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Tölö III E -asemakaavamuutoksen 28.8.2019.

Käsittely: Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä oli asiantuntijana läsnä
tätä asiaa käsiteltäessä.
KV 09.09.2019 § 54

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Kaupunginhallitus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Tölö III E
-asemakaavamuutoksen 28.8.2019.
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Tämän asian käsittelyn jälkeen valtuutettu Eino Järvinen poistui kokouksesta klo 21.10.
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Kohde

Asemakaavamuutos: Tölö III E
Alue: Kuhalan kaupunginosan korttelit 175 osa, 435 osa, 436-443,446,447,449,450 sekä katu- ja puistoalueita.

Aloite
Kaavamuutoksen tark.

Kaupungin hankekaava
Alueen maankäyttöä muutetaan kaupunginvaltuuston päätettyä uuden monitoimikeskuksen sijoittamisesta nykyisen Tölön koulun viereiselle rakentamattomalle alueelle. Viheralueiden tarkastelun yhteydessä kaava-aluetta on
laajennettu pohjoiseen luonnosvaiheessa. Pohjoisissa osissa päivitetään asemakaavamerkintöjä.

Maakuntakaava

Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmässä 2015 alue on asuntovaltaista taajatoimintojen aluetta (A), joka
sijaitsee Valtatien 2 ja keskustaan vievän pääkadun pohjoiskulmauksessa. Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa
suunnittelualueen kaavamerkinnät eivät ole muuttuneet.

Maakuntakaavojen yhdistelmä
Yleiskaava

Oikeusvaikutuksettomassa keskustaajaman yleiskaavassa (28.6.1993) alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta
(AK) ja julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Valtatien 2 varsi on suojaviheraluetta. Kaava on vanhentunut. Alue kuuluu vireillä olevaan keskustan osayleiskaavaan, jossa haetaan ratkaisua keskustatoimintojen kehittämiseen, turvalliseen kevyeen liikenteen ympäristöön, rakennus- ja kulttuurihistoriallisten sekä ympäristöarvojen
säilymiseen. Asemakaavaehdotuksen yhteydessä tuodaan nähtäville keskusta läntinen osayleiskaavaluonnos.

Keskustaajaman yleiskaava
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Asemakaava

Alueella on voimassa olevat kaavat on käyty läpi selostuksessa. Ote ajantasa-asemakaavasta on esitetty kansikuvassa.

Maanomistus

Kaava-alueen maapohja on pääosin kaupungin omistuksessa, vihreät alueet.

Maaperä

Maaperä, vaaleansininen on savea ja ruskea on moreenia.

Vaikutusalue

Kaavan vaikutusalue ulottuu lähiympäristön lisäksi koululuokkien ja liikuntakeskuksen ja ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kautta laajemmille alueille.
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Ympäristövaikutusten
arviointi

Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset etenkin lähiympäristöön ja maisemaan, alueen luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutukset arvioidaan yleiskaavan sisältövaatimusten mukaisesti.

Sivistystoimen
vaikutusten
arviointi

Seuraavat vaikutukset on jo arvioitu monitoimikeskuksen päätösprosessin yhteydessä
- Vaikutukset kaupungin kiinteistöistä maksettuihin vuokriin.
- Lapsivaikutusten arvioinnin yhteenvetotaulukko, liitteenä.
- Oppilaiden koulumatkojen ja päivähoitomatkojen muutoksia: Kuhalan ja Tölön koulut sekä Kurjenpesän ja
Taikatuulen päiväkodit sijaitsevat lähellä toisiaan. Mikään esillä oleva vaihtoehto ei olennaisesti keskimäärin
muuta lasten koulumatkoja. Kuljetuskustannukset eivät olennaisesti muutu. Selvitysten perusteella peruskorjausten ja uudisrakentamisen välillä ei ole matkojen osalta merkittäviä eroja.
- Väistötilojen mahdollinen hankkiminen on merkittävä kustannuserä. Esillä olleista vaihtoehdoista Tölön koulun
viereen rakennettava monitoimikeskus on ainoa vaihtoehto, jossa väistötiloja ei tarvita.
- Tölön koulun viereiselle tontille rakennettavaan monitoimikeskukseen rakennettaisiin liikuntasali, jolloin liikuntatilojen määrä kaupungissa ei vähenisi.
- Selvitysten perusteella erityisopetuksen ja erityisen tuen näkökulmasta monitoimikeskuksen rakentaminen tuottaa jonkin verran paremman lopputuloksen kuin peruskorjaukset.
Sisäilmaongelmien riskejä on arvioitu päätösprosessin yhteydessä:
Kuhalan ja Tölön koulujen kiinteistöistä on tehty kuntoarviointi, jonka mukaan molempien kiinteistöjen kiinteistötekniikka on uusimisen tarpeessa. Päiväkodeista ei vastaavaa kuntoarviointia ole tehty, mutta erityisesti Kurjenpesän päiväkotiin on tehty vuosittain korjaustoimenpiteitä. Sitä huolimatta epäilyjä sisäilmaongelmista esiintyy.
Taikatuulen päiväkodissa ei ole tällä hetkellä havaittu sisäilmaongelmia. Loppupäätelmäksi on esitetty, että uudisrakennus tuottaa merkittävästi riskittömämmän lopputuloksen kuin peruskorjaus.

Suunnittelun lähtökohdat

Forssassa paikallisia muutospaineita tuovat mm. ikäluokkien merkittävä pieneneminen ja päiväkoti- ja koulukiinteistöihin kohdistuva korjausvelka. Uudet kasvu- ja oppimisympäristöt voidaan toteuttaa aiempaa pienempiin
tiloihin. Uudisrakentamisvaihtoehto tarkoittaa sitä, että vanhat koulu- ja päiväkotikiinteistöt vapautuvat kaupungin
palvelutuotannon käytöstä. Ensisijaisesti tulisi tyhjilleen jäävät rakennukset pyrkiä myymään. Mikäli ne joudutaan
purkamaan, kaikkien neljän rakennuksen purkukustannukset ovat yhteensä noin miljoona euroa. Näistä kaksi sijaitsee kaava-alueella. Päättäjien valitsema ratkaisu: uusi monitoimitalo edellyttää Tölön koulun purkamista Taikatuulen päiväkodin tonttia arvioidaan koulu- ja ulkoilukokonaisuuden toimivuuden näkökulmasta kaavoituksen
yhteydessä.
28.8.2018 on tutkittu monitoimikeskuksen tontin perustamisolosuhteita. Monitoimikeskuksen rakennuspaikan
maaperä on savea. Sora alkaa3.8-7,3 syvyydessä ja kova maa 2,3- 9,3 syvyydessä. Rakennushankkeessa tulee
varautua siihen, että perustus tehdään paaluttamalla. Kartta, jossa näkyy tutkimuspaikat, on OAS:in lopussa.
Kaavoitettava alue on voimassa olevassa yleiskaavassa julkisten rakennusten ja asumisen aluetta. Alueen kautta on
vain kevyen liikenteen läpikulkuliikennettä. Ajoliikenne hoitaa vain alueen sisäisen liikenteen. Näiltä osin yleiskaavan sisältö ei muutu vaikka asuinrakentaminen vähenee ja julkisen rakennuksen paikka muuttuu. Kaavaalueeseen sisältyy myös palvelurakentamisen aluetta mahdollisten liikennejärjestelyjen muutoksia varten.
Alueen läpi kulkee suuri hulevesilinja. Hulevesien järjestämiseksi joudutaan suunnittelualueelle lisäämään hulevesien viivytystä varten alue tai alueita.
Melu: Yhtiönkadun melualue yltää suunnittelualueelle. Alueen rakentamisen yhteydessä on varauduttava melusuojauksen sijoittamiseen katualueelle, joka otetaan huomioon kaavoituksessa. Myös piha-alueiden järjestelyissä on
kiinnitettävä huomiota piha-alueiden suojaisuuteen.
Monitoimikeskus lisää alueelle tulevaa liikennettä. Liikenteelliset ratkaisut on tutkittu suunnittelun lähtökohdiksi.
Monitoimikeskuksen rakennus on valitussa vaihtoehdossa 8 858 brm2. Tarvittavan liikuntasalin kokoa ei ole kuitenkaan vielä määritelty. Päiväkodin leikkipihan tuulee olla minimissään 2640 m2 ja koulun välituntipiha 5300
m2. Koska pihatilat pohjautuvat myös pedagogisiin tavoitteisiin ja opetussuunnitelmauudistukseen, laajennetaan
koulun ympäristöön jätettäviä vaikutus-alueita. Tavoitteiden mukaan ilmiöopiskeluna voidaan esimerkiksi havainnoida luonnonilmiöitä ja vuodenaikojen vaihtelua, piha-alueilla on mahdollisuus opiskella ja analysoida ilmastonmuutosta paikallisena ja globaalina ilmiönä. Sinne voi sijoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tukevia tiloja,
tutkivan oppimisen, ateljee- ja leikkimaailma –työskentelyn paikkoja, yhteisiä kokoontumisia (piazza) . Pihaalueella tuetaan fyysistä aktiivisuutta. Järkivihreän Forssan arvomaailman mukaisesti pihalta löytyy kasvimaa,
marjapensaita tms. Pihalla voi pyöräillä ja siellä on varastotilaa.
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Vaihtoehdot Hankesuunnitelman vaihtoehdot / VE 1 valittu sijaintipaikka.

Tavoitteet

Monitoimikeskuksen vaihtoehtojen tarkastelussa on esitetty, että uudisrakennus tuottaa merkittävästi riskittömämmän lopputuloksen kuin peruskorjaus. Tämän takia sekä kaavoituksessa että rakennushankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rakentamistapaan, joka turvaa terveen sisäilman. Avainasemassa ovat
valittavat rakenteet ja materiaalit. Valittu toteutusvaihtoehto edellyttää Tölön koulun purkamista. Kaavatyön yhteydessä tulee arvioitavaksi voidaanko Taikatuulen päiväkoti säilyttää vai tarvitaanko alue muuhun käyttöön.
Liikunnallistamiseen tähtäävä ohjelma ja muut opetuksen tavoitteet otetaan huomioon myös piha-alueiden suunnittelussa, jättöpaikkojen sijoittelussa ja laajemmin aluevarauksissa.

Tehdyt
selvitykset

Vanhaa vai uutta? Rakentamisen kustannuksia, Valtuustoseminaari Turku Seaport 17.5.2018 Viittaus syksyllä
2015 Lietop Oy / Matti Metsistö yhteenveto kaikkien korvattavien koulujen ja päiväkotien kustannusarvioista.
Yhteensä 20 332 750 euroa.
2016 Palveluverkkoselvitys FCG : kiinteistöjen ja kasvavan korjausvelka. 2016 perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintamenoista 65 % oli henkilöstömenoja. Monitoimirakennuksessa voidaan hyödyntää henkilökunnan
eläköityminen. Perusopetuksessa on oppilaita lukuvuonna 2017 - 2018 yhteensä 1.488 lasta. Lukuvuonna 2022 2023 oppilasmäärä vähenee ennus teiden mukaan 1.337 oppilaaseen. Oppilasmäärä oletettavasti jatkaa vähenemistä 2020-luvulla. Vuoden 2022 jälkeen varhaiskasvatusta ja esiopetusta annettaisiin Koijärven koulussa ja päiväkodissa, Pihakoivun päiväkodissa, Monitoimikeskuksessa, Augustiinan päiväkodissa ja Päiväkoti Axel Wahrenissa.
Perusopetusta annettaisiin Koijärven koulussa ja päiväkodissa, Vieremän koulussa, Heikan koulussa, Talsoilan
koulussa, Keskuskoulussa ja uudessa monitoimikeskuksessa.
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Lisäksi arvioitiin peruskorjausten vaikutukset rakennusten ylläpitoon. Monitoimikeskus matalaenergisenä rakennuksena säästää lämmityskustannuksia 250 000 euroa vuodessa verrattuna korjattuihin rakennuksiin. Mikäli toiminnot kootaan yhteen monitoimikeskukseen, voidaan tämän lisäksi vähentää neljä henkilötyövuotta. Vuosittain
nämä tarkoittavat yhteensä yli 400 000 euron kustannussäästöä. Henkilöstö vähenee eläköitymisten seurauksena.
Irtisanomisia ei tarvita.. Lisäksi arvioitiin pääomavuokran muutokset ja sisäisen vuokran muutokset eri vaihtoehdoissa. Monitoimikeskuksen peruskorjattuja kiinteistöjä pienemmän sisäisen vuokran selittävät useat seikat. Monitoimikeskusta ei rasita vanhojen kiinteistöjentasearvo. Monitoimikeskus voidaan mitoittaa 2020 - 2030-lukujen
palvelutarpeita vastaavaksi. Lisäksi sen energia tehokkuus on peruskorjattuja kiinteistöjä parempi. Uuden monitoimikeskuksen kasvava sisäinen vuokra olisi mahdollista kattaa em. palvelutuotannon tehostumisesta kertyvin
säästöin. Selvitysten perusteella uuden monitoimikeskuksen rakentaminen on käyttötalouden osalta parempi vaihtoehto kuin peruskorjaukset. äistä laskelmista kävi ilmi, että edullisin oli monitoimikeskus.
Suunnitelmien taustamateriaalina on käytetty: Meidän koulu! Forssan perusopetuksen pedagogiset perusteet, Pedagoginen suunnitelma, Forssan kaupunki
Laaja lapsi vaikutusten arviointipilotti (LAVA) toteutettiin vuoden 2018 keväällä. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2018 LAVA:n prosessin, arvioi tavat näkökulmat sekä arvioitsijatahot. Vaikutusten
arvioinnissa arvioitiin kaksi korjausvaihtoehtoa ja kaksi monitoimitalon sijoitusvaihtoehtoa.
Tarveselvitys, jossa tutkittiin neljä vaihtoehtoista tontinkäyttösuunnitelmaa
•
A (VE1)
Tyhjä tontti nykyisen Tölön koulun ja Yhtiönkadun välissä
•
B
Nykyiset Tölön koulun ja Taikatuulen päiväkodin tontit
•
C (VE2)
Nykyiset Kuhalan koulun, Urheilutalo Feeniksin ja Kurjenpesän päiväkodin tontit
•
D
Nykyiset Kuhalan koulun ja Urheilutalo Feeniksin tontit
Hankesuunnitelma, Forssan monitoimikeskus, Uudisrakennus 28.2.2018, sisältää Forssan monitoimikeskuksen
uudisrakennuksen hankesuunnitelman (2 vaihtoehtoa), Innovarch Oy, Vahanen-yhtiöt
Hankkeessa yhdistetään Kuhalan ja Tölön koulut, Taikatuulen ja Kurjenpesän päiväkodit. Olemassa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu kerrosala on 12 321 m2 ja uusi 8 858 brm2 (7 453 brm2 tippui pois vaihtoehdoista päätöksenteossa). Suunnitteluratkaisu on laadittu nykyaikaisen oppimiskäsityksen lähtökohdista, ottaen huomioon myös
oheiskäyttäjien tarpeet: kokonaisuus on monipuolinen, yhteisöä vahvistava, hyvinvointia lisäävä tyyssija sekä
houkutteleva maamerkki, jonka sisätilat ja ulkoalueet kutsuvat myös koulupäivän ulkopuolella. Liikkuva koulu on
kansallinen koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävä ohjelma.
Tavoitehinta-arvio: Uudisrakennus maksaa 22 175 000 euroa. Eero Vanhatalo, Vahanen Oy, 28.2.2018

Tehdyt
selvitykset

Hulevesien reittien ja viivyttämisen selvitystä on tarkasteltu yhteistyössä Forssan vesihuoltoliikelaitoksen kanssa.
Selvityksen mukaisesti kaavaan on merkitty hulevesireitistöjä ja alueita hulevesien käsittelyyn.
Traficon Oy on tehnyt monitoimiskeskukseen liittyvän liikennesuunnitelman, joka sisältää katutilan tarpeiden
lisäksi liikenteellisen ja tarvittavien pysäköinti- ja jättöpaikkojen sekä kevyen liikenteen yhteyksien tarkastelun.

Sopimukset Vanhaa vai uutta? Rakentamisen kustannuksia, Valtuustoseminaari Turku Seaport 17.5.2018
ja päätökset Sivistyslautakunnan (29.05.2018 §68), kaupunginhallituksen (13.8.2018 §x) ja kaupunginvaltuuston (11.6.2018
§29) päätös uuden monitoimikeskuksen valinta toteutustavaksi ja päätös kaavoituksen aloittamisesta Hankesuunnitelman VE 1 pohjalta Yhtiönkadun varteen. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti hyväksyä antamansa liitteenä
olevan ponsilauselman tilojen suunnittelun rakentamisvaiheeseen liittyvistä, huomioon otettavista asioista. Ponsi
sisältää pohjarakenteisiin salaojaratkaisuun ja räystäiden pituuteen sekä sadeveden poistoon liittyviä asioita. Kaupunginhallitus päätti myös että liikuntasalin koosta päätetään suunnittelun yhteydessä. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.
Käsittely

2018 - 2019

Valmistelija Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäytönsuunnittelu, Turuntie 18
PL 62
30101 Forssa.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
TÖLÖ III E
FORSSAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAMUUTOS
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
TÖLÖ III E
FORSSAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAMUUTOS
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maaperäkartoitus kartta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
TÖLÖ III E

ASEMAKAAVAMUUTOS

FORSSAN KAUPUNKI

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMISSUUNNITELMA JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Tavoitteellinen aikataulu

Osalliset:

Viranomaiset ja
yhteisöt
Hämeen ja Uudenmaan
ELY

OAS / MRL 63§

Syyskuu 2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireille
tulosta tiedottaminen
KH 10. syyskuuta 2018
tiedoksi

Museovirasto

-

Hämeen liitto

tiedoksi

LUONNOS / MRL 62§

EHDOTUS / MRL 65§

MRL 200§ / MRA 93§

Virallinen nähtävänäolo
30 päivää

Voimaantulo

lausunto

lausunto

tiedoksi

lausunto

lausunto

tiedoksi

lausunto

lausunto

tiedoksi

Maaliskuu 2019

Tilaisuus mielipiteen
esittämiseen kaavaa
valmisteltaessa, uusi
rajaus

Kesä 2019

Syksy 2019

Kunnan viranomaistahot
Valtuusto

käsittely

Kaupunginhallitus

käsittely

käsittely

käsittely

Yhdyskuntalautakunta

tiedoksi

käsittely

tarvittaessa käsittely

kuulutus

Ympäristölupalautakunta

tiedoksi

neuvottelu / tiedoksi

tarvittaessa käsittely

kuulutus

K-H Pelastuslaitos

tiedoksi

lausunto

tarvittaessa lausunto

kuulutus

Forssan Energia Oy

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

kuulutus

Forssan vesihuoltolaitos

tiedoksi

neuvottelu tarvittaessa

lausunto

kuulutus

Kuntalaiset ja yhteisöt
Omistajat, vuokranhaltijat

kuulutus

tiedoksi kirjeellä
kuulutus
tiedoksi kirjeellä
kuulutus

kuulutus

kuulutus

”

”

Naapurit

”

Asukasyhdistykset

”

kuulutus

”

”

Muut kuntalaiset

”

”

”

”

31.1.2019, tark. 14.2.2019, tark. 22.5.2019, 28.8.2019
Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä

