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TERVETULOA!
Hiedanrannan ero9autumistekijät kiertotalouden edelläkävijänä

11.4.2017 


Klo 13:00 Tervetuloa! Reijo Väliharju 

13:10 Ketä on tänään paikalla; tutustuminen 

13:20 työpajan tavoi9eet ja alustus aiheeseen: Anne 
Raudaskoski, Ethica

13:35 Jakautuminen pienryhmi in: työstetään 
Hiedanrannan ero9autumistekijöitä ja visiota
Blue Ocean Strategy –työkalujen avulla 

15:30 Hiedanrannan vision työstäminen

15:50 Yhteenveto ja mitä tapahtuu seuraavaksi

16:00 Lopetus




KAUPUNKIEN MUUTTUVA ROOLI

Maapallon pinta-alasta kaupungit ka9avat vain 3%, mu9a kulu9avat 75% resursseista, 
synny9ävät 50% jä9eestä ja tuo9avat 60-80% kasvihuonepäästöistä. 


On siis aika mie^ä ja suunnitella uusiksi, miten näistä “resurssi-imureista” voi

muodostua kiertotalouden mukaisia, älykkäitä, ekologisesa ja sosiaalisesa integroituneita 
ja tuo9avia keskuksia. 

 
- Circular Buiksloterham –rapor^, 2015




•  Kokonaisvaltaisesa opamoidut ratkaisut, 

ns. helikopteriperspekaivi

•  Jokainen osatekijä on sidoksissa toiseen ja 
ainoastaan kaikkien osa-alueiden 
opamoina yksi9äisten tavoi9eiden sijaan 
mahdollistaa ehey9ävän, taloudellisesa 
kanna9avan ja suljetun kierron 
periaa9eille rakentuvan urbaanin elämän.

•  Digitalisaaao on mahdollistaja 
kiertotalouden periaa9eilla toimivalle 
urbaanille ympäristölle.



Kuva:	Comprehensive	plan	for	Malmö,	Summary	in	English	

KIERTOTALOUDEN MUKAINEN
KAUPUNKISUUNNITTELU

	



esimerkki pohjois-Hollannin materiaalivirtojen kartoituksesta 



UUTTA URBAANIA KIERTOKULKUA –KONSEPTIN LYHYT KUVAUS

Hiedanranta on maailman ensimmäinen 
ihmisten ja yritysten luoma 
kiertotalouskaupunginosa. 
Hiedanrantalaiset ovat alueestaan ylpeitä ja he 
ovat uteliaita kokeilemaan kiertotalouden 
periaa9eiden mukaisia, kestävän elämäntavan 
helpoksi tekeviä ratkaisuja. 

Hiedanrannan kansainvälisesa tunne9u brändi 
houku9elee alueelle monimuotoista 
yritystoimintaa ja kiertotalouden kokeiluja. 
Yritykset ovat sitoutuneet kiertotalouden 
periaa9eiden edistämiseen omassa 
toiminnassaan. 

Kaupunki luo kannusamet ja suotuisat pui9eet 
kiertotalousliiketoiminnan ja palvelujen 
kehi9ämiselle pilo^projekaen kau9a. Alueen ja 
alojen suunni9elussa kohtaaminen, rohkeus ja 
elämänilo on huomioitu monin tavoin. 



UUTTA URBAANIA KIERTOKULKUA

Konsepan keskitasolla keskeisessä roolissa 
ovat palvelut ja kiertotalouden 
liiketoimintamallit, eli kolme vahvasa 
toisiinsa limi9yvää näkökulmaa: 

•  Käy9äjälähtöiset dynaamiset palvelut

•  Kaupunki jakamistalouden  alustana

•  Kasvupaikka kiertotalouden 

liiketoimintamalleille



UUTTA URBAANIA KIERTOKULKUA

Konsepan alin taso on kiertotalouden 
perusta. Sulje9uihin kiertoihin, 
nollajä9eeseen ja uusiutuvaan energiaan 
nojaavat ratkaisut ovat väl9ämä9ömiä, 
jo9a Hiedanranta voi kasva9aa maine9aan 
maailman ensimmäisenä kansalaisten ja 
yritysten luomana 
kiertotalouskaupunginosana. 

Kiertotalouteen perustuvat ratkaisut voivat 
huolellisesa toteute9uina tehdä 
kiertotalouden mukaisen elämäntavan 
helpoksi, ja kokonaisen kaupunginosan 
mi9akaavassa niillä on eri9äin suuri 
vaikutus.



HIEDANRANTA BENCHMARK -SELVITYS

Selvityksessä on vertailtu seuraavat 18 alue9a/kaupunkia:
 
Buiksloterham (Amsterdam)
Ro9erdam
Malmö (Sorgenfri, Augustenborg, Västra Hamnen, 
Rosengård, Sege Park ja Hyllie) 
Vancouver
Toronto
Nordhavn, Kööpenhamina
Hampuri
Freiburg
Laha
Kangas (Jyväskylä) 
Ausan
Smart City (Tukholma)
Hammarby Sjöstad (Tukholma)
Skanssi (Turku)
Kalasatama (Helsinki) 
Kera (Espoo)
Espoo
Pasila (Helsinki)

Kuva:	Kera	Co-Op	City:	New	Nordic	Neighborhood	



HIEDANRANTA BENCHMARK -SELVITYS

Benchmark –selvityksen tarkoituksena oli selvi9ää kiertotalouden 
näkökulmasta: 
•  minkälaisia kaupunkikehitysprojekteja on meneillään ulkomailla ja 

Suomessa joko uusilla alueilla tai olemassa olevissa kaupungeissa
•  mitä painopistealueita eri kaupungeilla/kaupunginosilla on, ja kuinka 

kunnianhimoisia näiden painopistealueiden tavoi9eet ovat
•  mitkä kaupungit ovat edelläkävijöiden edelläkävijöitä, eli mitä 

ainulaatuista parhaissa vertailukohteissa on


Benchmark-selvityksen tulosten tarkoituksena on 
•  esitellä kehitysideoita, joita voidaan hyödyntää Hiedanrannassa
•  au9aa sijoi9amaan Hiedanranta suhteessa muihin edistyksellisiin 

kaupunginosiin/kaupunkeihin kansainvälisessä mi9akaavassa
•  kirkastamaan tekijät, joiden avulla Hiedanrantaa voidaan jatkossa 

kehi9ää vetovoimaiseksi ja ainutlaatuiseksi kaupunginosaksi, joka 
houku9elee niin asukkaita kuin eri kokoisia yrityksiäkin ase9umaan 
Hiedanrantaan







ESIMERKKI BENCHMARK –SELVITYKSEN VISUALISAATIOSTA



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT 
KIERTOTALOUDEN NÄKÖKULMASTA 

HIEDANRANNAN 
VISIO

Hiedanrannan ainutlaatuinen 
idenatee^

Ero9autumistekijät eli 
mitä muut eivät tee: 
yritykset, kaupunki, 
asukkaat

Mahdollistajat: yritykset, 
kaupunki, asukkaat 

MERKITTÄVÄT INFRA/RAKENTAMISEN 
RATKAISUT

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA


HIEDANRANNAN 
EROTTAUTUMISTEKIJÄT



HIEDANRANTA	EROTTAUTUMISTEKIJÄT:	RYHMÄTÖIDEN	
YHTEENVETO	1/2	

•  Kiertotalouden	mukainen	ja	uusiin	kokeiluihin	
kannustava	tahtoVla	ja	asenteiden	muutos	nousi	
esiin	yhtenä	tärkeimmistä	tekijöistä	kaikissa	
ryhmätöissä.	

•  Kiertotalouden	mukaiset	periaaYeet	koeZin	
äärimmäisen	tärkeiksi	Hiedanrannan	
kehiYämisessä	ja	työpajassa	työsteZinkin	lukuisia	
ideoita	ja	alustavia	ratkaisumalleja	periaaYeiden	
toteutumiseksi.	Eli	tavoite	”tuoYaa	enemmän	kuin	
kuluYaa”	on	Hiedanrannan	johtotähV.		

•  Hiedanrannan	tulisi	olla	sosiaalinen,	
ennakkoluuloton	ja	kansainvälinen,	muYa	samalla	
kuitenkin	yhteisöllinen	alue,	jossa	kaikki	palvelut	
ovat	lähellä,	ja	oma	ruoantuotanto	on	
jokapäiväistä	arkea.	



HIEDANRANTA	EROTTAUTUMISTEKIJÄT:	RYHMÄTÖIDEN	
YHTEENVETO	2/2	

•  KiertotalouYa	edistäviä	ehdotuksia	tuli	ryhmiltä	
runsaasV,	esim.		kiertotalouden	mukainen	
rakentaminen,	ravinnekierto,	yhteisöllinen	
asuminen,	lähiruoka	ja	veden	alueellinen	kierto	
nousivat	vahvasV	esiin.		

•  Kiertotalouden	mukaisen	laskentamallin	tuominen	
osaksi	kehitystyötä	varmistaa	sen,	eYä:	1.	erilaiset	
Hiedanrannassa	kehitetyt	ratkaisut	vievät	isossa	
kuvassa	oikeaan	suuntaan	2.	Hiedanrannan	
ratkaisut	ovat	vienVtuoYeita	3.	Hiedanranta	tulee	
tunnetuksi	kiertotalouden	edelläkävijänä.		

•  Seuraavilla	sivuilla	ryhmätöiden	tulokset	on	
pureYu	auki	aihealueiYain.	



Kiitos!		
	
	
	

Anne	Raudaskoski	
anne.raudaskoski@ethica.fi	

puh.	050	3410881	
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