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1 JOHDANTO  

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden tutkimusryhmän opiskelijat yhteis-

työssä Valonian sekä Turun kaupungin kanssa tekivät yhteistyöprojektia liittyen Tu-

run asukaslähtöisiin kiertotalouden tekoihin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa ja 

löytää asukkaiden ja yhteisöjen aloitteita, projekteja ja toimintaa, jotka linkittyvät 

jollain tavalla Turun seudun kiertotaloustyöhön. Samalla oli tarkoituksena hahmot-

taa kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea kiertotalous voi olla ja mikä kaikki toiminta 

toteuttaa kiertotalouden mukaista toimintaa. Projektin avulla oli myös tavoitteena 

selvittää, miten Turun kaupunki voisi tukea ja auttaa löydettyjä toimintoja eteenpäin 

tulevaisuudessa sekä mitä haasteita ja esteitä näihin liittyy.  

Kiertotalous on uusi talousmalli, jonka tavoitteena on, että kaikki talous toimii ym-

päristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotalouden kehitys Turun seudulla ja Varsinais-

Suomen alueella on hyvässä vauhdissa, ja alueen toimijat ovat sitoutuneet siihen 

voimakkaasti. Kiertotalouden kehitystä eteenpäin viemään Turussa on otettu käyt-

töön kiertotalouden tiekartta. Tiekartta tukee kaupungin tavoitetta saavuttaa ilmas-

totavoite eli olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä 

eteenpäin. Kiertotaloutta toteutettavassa resurssiviisaassa kaupungissa luonnon-

varojen kulutus on kestävää eikä jätettä tuoteta. 

Tiekartassa esitetyt kiertotalouden lähestymistavat ja menetelmät on kehittänyt 

ICLEI yhdessä maailman johtavien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Nämä lä-

hestymistavat ja menetelmät auttavat vahvistamaan systeemistä muutosta lineaa-

risesta taloudesta kiertotalouteen. Viiden R:n strategia kuvaa taloudellisen toimin-

nan koko arvoketjua ja se toimii lähestymistapana kiertotalouden mukaiseen 

toimintaan. Viisi R: ää on Rethink (uudelleenajattelu)-Regenerate (uudista)-Reuse 

(uudelleenkäytä)-Reduce (vähennä)-Recover (palauta). Rethink painottuu tuotan-

tojärjestelmien uudelleen suunnitteluun, Regenerate luonnonvarojen ja ekosystee-

mien kestävyyden tukemiseen, Reuse olemassa olevien resurssien, tuotteiden ja 

infrastruktuurin eliniän pidentämiseen, Reduce palveluiden ja taloudellisten toimin-

tojen tuottamiseen mahdollisimman energia- ja materiaalitehokkaasti sekä Recover 

elinikänsä päähän tulleiden resurssien palautumisen kiertoon. (Turun kiertotalou-

den tiekartta 2021.) 

Sosiaalisen tasa-arvoisuuden ja kestävyyden toteutumista tarkastellaan Turun kier-

totaloustyössä kolmen eri näkökulman kautta. Ensimmäinen on julkisten palvelui-

den, infrastruktuurien ja ratkaisujen ja paremman elämän yhtäläinen saavutetta-

vuus kaikille asukkaille. Toinen näkökulma, joka oli erityisesti tämän projektin 
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taustalla, on oikea-aikainen osallisuus erityisesti suunnitteluprosesseihin, valintoi-

hin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat asukkaiden lähiympäristöön ja elämään. Kolmas 

näkökulma on mahdollisuudet. Mahdollisuudet ansaintaan ja kouluttautumiseen, 

työhön ja toimeentuloon. Näiden avulla tarjotaan oikeudenmukaiset näkymät kai-

kille. (Turun kiertotalouden tiekartta 2021.) 

Tiekarttaan on valittu viisi painopistealuetta, joiden kiertotalousratkaisujen avulla 

saavutetaan siirtymä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Resurssiviisaus tarkoittaa 

kestävää luonnonvarojen käyttöä, jätteettömyyttä ja päästöttömyyttä. Painopiste-

alueet on valittu ohjausryhmän analyysin perusteella, jossa mahdolliset teemako-

konaisuudet arvioitiin vaikuttavuuspotentiaalin ja toimintavalmiuden mukaan. Vali-

tuiksi kohteiksi valikoitui energia, ruoka, liikkuminen, vesi sekä rakentaminen. 

(Turun kiertotalouden tiekartta 2021.) 
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2 KARTOITUKSEN VAIHEET 

Projektin aluksi tutustuttiin Turun kiertotalouden tiekarttaan, sen painopistealueisiin 

ja painopistealueiden sisältämiin muutostavoitteisiin. Muutostavoitteista valittiin ne, 

jotka liittyivät asukkaiden ja yhteisöjen toimintaan. Muutostavoitteiden avulla läh-

dettiin selvittämään Turussa tapahtuvia kiertotaloustoimintoja tutkimalla aluksi läpi 

Turun alueen nettisivuja, muun muassa asukasbudjetin ehdotuksia, Kerrokantasi-

kuulemisia ja Sytytä Turku -kilpailun ehdotuksia, joihin kaupunkilaiset ovat saaneet 

jättää vapaasti ideoita, kuntalaisaloitteita ja muita ehdotuksia. Kartoitetut toimet 

koottiin power point -esitykseen ja ne jaoteltiin asukaslähtöisyyden mukaan.  Pro-

jektin aikana luotiin myös Kerrokantasi-palveluun kysely, jonka avulla oli tarkoitus 

saada esiin ideoita ja tekoja, jotka liittyvät kiertotalouteen. Kartoitettuamme toimet, 

valitsimme yhdessä muutaman toimijan, joiden toiminnasta halusimme tietää haas-

tattelun merkeissä lisää ja saada selville, mitä tukea he toiminnassaan tarvitsevat. 

Haastateltaviksi saimme Elävän Kulttuurin Koroisen, Skanssin alueen taloyhtiön 

asukasyhteisö sekä Turun pyörämessut. Päätimme haastatella myös yhtä opiske-

lijaa, jotta saisimme kuulla nuorten näkökulmaa kiertotalouteen. 

2.1 Haastattelut 

2.1.1 Elävän kulttuurin Koroinen 

Katja Alho Turussa 13.4.2022 

Katja Alho on opiskellut kestä-

vää kehityksen ympäristösuun-

nittelijaksi sekä muinaisteknii-

kan artesaaniksi ja toimii Elävän 

kulttuurin Koroisilla Elonkirjo-

puiston hankekoordinaattorina. 

Koroisten historia on pitkä ja mo-

nivaiheinen. Aluksi tila toimi piis-

pan palkkatilana ja myöhemmin 

tilaa on toistasataa vuotta viljel-

lyt muun muassa Koroisten puu-

tarhan perustanut Laineen suku. 

Kevätpäivät Koroisten pihassa, Kuvaaja: Terhi Arell 
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Turun kaupunki lunasti tilan valtiolta 1985, mutta Koroisten ristin kahden hehtaarin 

muinaismuistoalue kuuluu edelleen valtiolle. Sen hoidosta vastaa nykyään Metsä-

hallitus. Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelma vuokrasi tiloja kau-

pungilta 2000–2011 ja alueelle perustettiin luonnonmateriaaliosaamiskeskus eli 

LUMO-keskus. Koulutusohjelman loputtua perustettiin Elävän kulttuurin Koroinen 

ry syksyllä 2011 jatkamaan AMK:n viitoittamalla tiellä.  

Koroisten tilalla toimii noin 50 aktiivia jatkuvasti ja yhdistyksessä on noin 250 jä-

sentä. Kesällä toiminta on aktiivisempaa ja aktiivien määrät nousevat. Aktiivit teke-

vät vapaaehtoistyötä.  

Koroisilla tapahtuu monipuolisesti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvää 

toimintaa. Tilalla asuu ympärivuotisesti 5–10 henkilöä ja kesällä enemmän. Raken-

nuksista löytyy käsityöläisten, keraamikkojen ja soitinrakentajan työhuoneet. Tila 

toimii permakulttuurikeskuksena ja on hyväksytty LAND-keskukseksi kansainväli-

seen permakulttuurin mallitilojen verkostoon ensimmäisenä Suomessa. Tilalta löy-

tyy myös palstaviljelymahdollisuus, monenlaista kurssitoimintaa, seminaareja, työ-

pajoja, tapahtumia, hunajan tuotantoa ja kahvilatoimintaa. Lisäksi Koroisten tilalla 

toimii Maailmanparannusyhdistys Maailmanpyörä ry, jonka ydintoimintaa on uusien 

pyörien tekeminen pyörän osista, pyörien kierrätys ja kunnostus sekä pyörien itse-

hoitopäivät, joissa on tarjolla opastusta ja työkaluja polkupyörien korjaamiseen. 

Kaikki tuotot pyöräkirpputori lahjoittaa ihmisoikeusjärjestöille. Kaiken toiminnan 

kantavina teemoina on ekologisuus, permakulttuuri ja kestävät arvot.   

Kaupunkilaiset ja kauempaakin tulleet ihmiset ovat olleet innostuneita Koroisten 

tarjoamasta toiminnasta. Ihmiset ovat innostuneita tekemään itse ja oppimaan sa-

malla. Koroisten tilan on tarkoituskin olla yhteisöllinen, turvallinen, rauhallinen, ei 

kaupallinen ja se tukee kokeilemaan asioita.  

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että talous ja resurssit saataisiin vakautettua ja 

luotaisiin tiiviimmät kaupunkisuhteet. Samalla voimistettaisiin poliittista tahtotilaa ja 

osoitettaisiin minkälainen hieno mahdollisuus Turun kaupungilla, on profiloitua kes-

tävän elämäntavan edistäjänä Elävän kulttuurin Koroisten kanssa yhteistyössä. Tii-

viimmät yhteistyöt ja toiminnan eräänlainen kasvaminen ei saisi kuitenkaan vaikut-

taa siihen, miten tila halutaan pitää avoimena, pitkälti ei-kaupallisena 

kohtaamistilana. Koroisissa toteutetaan myös luonnon monimuotoisuutta ja lajirik-

kautta lisäävä taidepuisto, Elonkirjo-puisto. Sen perustamistyö on aloitettu 2022.  

Konkreettisempina tulevaisuuden tavoitteina yhdistyksellä on esimerkiksi tehdä yh-

teistyötä oppilaitosten kanssa ja laajentaa omaa kurssitoimintaa, permakulttuurin, 
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uudistavan viljelyn, kädentaitojen ja luonnonmateriaalien saroilla sekä kehittyä kai-

kenikäisten kansalaistaitokeskuksena ja oppimisympäristönä. Lisäksi tilalla halut-

taisiin oma yhteistyöpaja, jossa olisi esimerkiksi puu-, metalli- ja nahkapaja toimin-

taa. Tilan ympäristöön voisi myös lisätä asumis-, residenssi- ja majoitustiloja. 

Unelmana on myös saada tilan yhteyteen eläimiä esimerkiksi kanoja, ankkoja ja 

lampaita. Kokonaisuudessaan yhteisön tavoitteena on tulevaisuudessa keksiä lisää 

toimintaa varsinkin lapsille ja nuorille. Kaukaisena haaveena on luoda Koroisiin 

Ekokylä, jossa tarjotaan avaimia tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen yhdessä.  

Pitkän historian aikana toiminnalla on myös ollut haasteita. Toiminnassa on ollut 

paljon lapsia ja yli 30-vuotiaita, mutta haasteena on ollut luoda toimintaa, joka kiin-

nostaisi ikäryhmää näiden kahden välissä.  Toiminnan kehittymisen takaamiseksi 

tarvittaisiin palkallinen toiminnanjohtaja, joka organisoisi toimintaa ja pystyisi anta-

maan aikaa esimerkiksi rahoitusten hakemiseen. Henkilöresursseja olisi paljon ja 

halukkaita vielä enemmän, mutta ongelmaksi nousee rahallinen puoli. Pienimuotoi-

sella ja voittoa tavoittelemattomalla toiminnalla on haasteena vapaaehtoisvoimin 

saada katettua esimerkiksi koko maatilan suuret kiinteistökulut ja eritysesti saada 

rahoitettua perustoiminta riittävin henkilöresurssein, kun haasteena on jo kerätä ko-

koon kaupungille maksettavat vuokrarahat. Henkilöresursseja, joita tarvitaan ovat 

puutarhuri, kahvilavastaava ja tuottaja. Haasteena toiminnan laajentamisessa on 

myös se, että vaikka toiminnalle annettaisiin tukea esimerkiksi kaupungin toimesta, 

niin tulee ymmärtää, että halutaan silti pysyä permakulttuurisissa arvoissa, jotka 

ovat ihmisistä ja luonnosta huolehtiminen sekä reilu jako, ja voittoa tavoittelematto-

mana yhdistyksenä, jonka toiminnan pienimuotoisuus antaa tilan eri lajien väliselle 

kumppanuudelle, harmonialle ja tasapainolle.   

Kiertotalouden näkökulmasta toiminta liittyy monelta osin kiertotalouteen ja sen 

osa-alueisiin. Omavarainen ruoantuotanto on lähiruokaa parhaimmillaan. Pyörien 

korjaaminen ja kunnostus pidentää tuotteen ja materiaalien elinikää. Kursseilla ja 

varsinkin permakulttuurin opetuksessa lisätään tietoisuutta ympäristön kantokyvyn 

rajoissa tapahtuvasta kasvatuksesta ja toiminnasta etenkin lasten ja nuorten kes-

kuudessa. Tilalla myös edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä paranta-

malla peltojen tilaa, tukemalla uhanalaisten eliöiden lisääntymistä ja noudattamalla 

viljelyssä permakulttuuria. Kahvilan tuotteiden tekemisessä hyödynnetään myös 

hävikkiruokaa ja hävikkiä vältetään muutenkin kaikin tavoin.  



 8 

Toiminnan tulevaisuuden takaamiseksi Elävän kulttuurin Koroinen tarvitsee tiiviim-

män yhteistyön Turun kaupungin kanssa ja sitä kautta resursseja toiminnan pitkä-

jänteiseen kehittämiseen. Monenlaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, sijainti ja 

kaupunkilaisia osallistava yhteisöllinen toiminta 

ovat jo Koroisilla kohdallaan, mutta vapaaehtois-

voimin toimiva yhdistys kaipaa kaupungilta ra-

hallista tukea. Jotta Koroisten kestävän kehityk-

sen mukainen toiminta kehittyisi, niin kaupungin 

tulisi huomioida, että esimerkiksi vuokran mak-

samiseksi tällainen voittoa tavoittelematon va-

paaehtoistoiminta joutuu varsinkin talvikuukau-

sina näkemään reilusti vaivaa.  

 

2.1.2 Skanssin asukasyhteisö 

Bastioninkatu 1A Skanssi, Turku 21.4.2022 

Bastioninkadun asukkaat Jenny Oldenburg-Tiitto ja Maarit Leivo muuttivat kerros-

taloon vuonna 2018 samoihin aikoihin. Samaan aikaan tehty muutto ja oikeanlainen 

asenne yhdistivät heti asukkaita. Talossa asuu 88 asukasta ja asukkaita on eläke-

läisistä lapsiperheisiin asti. Toiminta on alkanut tavaroiden kierrättämisellä. Silloi-

seen pyöräkellariin tuli kierrätyspöytä ja myöhemmin hyllyjä.  

Asukasyhteisöllä on toimintaa ja palveluja laidasta laitaan. He keräävät roskia alu-

eelta, jakavat ilmaisia hyvän mielen palveluksia naapureiden kesken, asioita selvi-

tellään yhdessä, tehdään yhdessä esimerkiksi netti- ja ruokatilauksia, järjestetään 

pihalla kirpputoria, jaetaan hävikkiin menossa olevaa ruokaa yhteisestä jääkaapista 

ja kuljetetaan autottomia apua tarvitsevia naapureita. Yhtenä isona toimintana ta-

lossa lainataan tavaroita. Yhteisötilassa on esillä monenlaisia lainattavaksi tarkoi-

tettuja hyödykkeitä, kuten lehtiä, kirjoja, kodinkoneita, työkaluja, tuoleja ja paljon 

muuta. Lisäksi yhteisöllä on yhteinen grilli, jolla yhdessä grillataan. Periaatteena 

kaikella toiminnalla on, että kaikkea ei tarvitse omistaa. Lisäksi yhteisö järjestää 

asukkaille monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Monet toiminnot mahdollistuvat ak-

tiivisella kerrostalon ilmoitustaulun käytöllä. 

Toiminnan haasteena on alkuvaiheessa ollut yhteisen tilan saaminen, mikä lopulta 

saatiin ja se mahdollisti tiiviimmän yhteyden ja yhteisöllisyyden rakentumisen. 

Maailmanpyörä Koroisten kolmipyörä istutus, Kuvaaja: Johanna Martinkari 

Maailmanpyörä Koroisten kolmipyöräistutusteos, Kuvaaja: Johanna Mar-

tinkari 



 9 

Samanlaisen toiminnan levittäminen muihin taloihin on työn alla. Halutaan tuoda 

esille, kuinka ihmisten oma-aloitteisuudella saadaan paljon aikaan ja kuinka ihmiset 

voivat tehdä ja auttaa muita vain hyvästä tahdosta. Kerrostaloissa asukkaat voivat 

vaihtua usein, mutta tällainen yhteisöllisyys, ollaan ystävällisiä ja toivotetaan uudet 

asukkaat tervetulleeksi, ja turvallisuuden tunne saisi ihmisiä jäämään.  

Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus tartuttaa mahdollisimman laajasti muihinkin 

taloihin ja järjestää laajempia pihakirpputoreja säännöllisesti. Lisäksi aktiivisesti 

kierrättävä yhteisö toivoisi paremmat kierrätysmahdollisuudet esimerkiksi käytöstä 

poistuville tekstiileille, koska ilman autoa tällaisten kuljettaminen on suhteellisen 

hankalaa. Laajalla mittakaavalla tavoite on, että toiminta säilyy ja samanlaista asen-

netta ja esimerkkiä saadaan tartutettua muihinkin naapurustoihin.  

Asukasyhteisön toiminta toteuttaa kiertotalouden mukaisia periaatteita monella ta-

valla. Lainaamis- ja kierrätyskulttuuri edistää sitä, että kaikkien ei tarvitse omistaa 

esimerkiksi työkaluja itse vaan materiaalia saadaan säilymään yhteiskäyttämisellä. 

Pihakirppisten avulla tuotteiden elinkaaria saadaan jatkettua. Roskien keräämisellä 

suojellaan luontoa. Kimppakyydeillä ja yhteisillä tilauksilla vähennetään logistiikan 

esimerkiksi autojen päästöjä. Palvelujen jakaminen ja vaihtaminen on eräänlaista 

jakamiskulttuuria, missä konkreettisia tuotteita ja niiden hankintoja voidaan myös 

korvata palveluina eli esimerkiksi lainaamalla ja jonkun toisen tekemänä.  

Tämän toiminnan ja myös toiminnan laajen-

tamisen muihin yhteisöihin edistämiseksi 

voitaisiin luoda yhteisiä olohuoneita esimer-

kiksi Skanssin tapauksessa kauppakeskuk-

seen, jolla samaan aikaan levitettäisiin esi-

merkillistä toimintaa ja lisäksi ehkäistäisiin 

alueen sosiaalisia ongelmia, kuin yhteiseen 

olohuoneeseen pääsisi esimerkiksi yksinäi-

siä eläköityneitä keskustelemaan ja viettä-

mään aikaan. Saatetaan löytää vaikka 

kuinka paljon yhtä tarmokkaita asukasyhtei-

söjen vetäjiä, kunhan sana saadaan kiertä-

mään. Kaiken tällaisen toiminnan laajenta-

miseksi ja järjestämiseksi olisi hyvä olla 

myös palkattu henkilö, esimerkiksi mahdolli-

sesti kaupungin projektista, joka koordinoi 

yläpuolelta asukasyhteisöjä ja samalla etsii ja yhdistää henkilöitä, jotka voisivat ve-

tää saman tyyppistä toimintaa.  

Lainausmahdollisuusilmoitus, Kuvaaja: Jonna Sirkiä 
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2.1.3 Turun Pyörämessut  

Juha Toivonen Turussa 20.4.2022  

Juha Toivonen on ammatiltaan 

psykologi ja hänellä ei ole itsel-

lään erityisempää taustaa pyöräi-

lystä. Hän on kiinnostunut asioi-

den käytettävyydestä ja 

helpottavuudesta. Juha Toivonen 

osallistui vuonna 2020 Sytytä 

Turku -ideakilpailuun. Hänen ide-

ansa pääsi kilpailussa toiselle 

kierrokselle, josta sai jo kannus-

tuspalkinnon. Kaupunki kannusti 

Toivosta tekemään ideastaan 

myös entistä isomman. Lopulta 

hän oli yksi kahdeksasta voitta-

jasta. Voittaja sai palkinnoksi Turun kaupungilta yhteistyömahdollisuuden, resurs-

seja ja ohjausryhmän.  

Turun pyörämessut on ilmainen pyöräilytapahtuma. Järjestetään ensimmäistä ker-

taa 13-14.8.2022 Turun Vanhalla Suurtorilla. Tapahtumassa on tarjolla avustusta 

pyörien korjaamiseen ja ihmiset voivat tulla itse korjaamaan oman pyöränsä. Li-

säksi tapahtumassa on tarkoitus järjestää pyöräpiknikkiä, innovaatiokilpailua ja 

pyöränäytöksiä.  

Toivosella on tulevaisuuden tavoitteena saada pyörämessuista jokavuotinen tapah-

tuma, johon kerääntyy ihmisiä kaikkialta. Pyöräpiknik voisi olla yhteisöllinen suuri 

tapahtuma Aurajoen varrella, johon ihmiset saapuisivat omilla pyörillään. Lisäksi 

Toivosen tavoitteena on luoda pyöräilyverkosto ja saada taloyhtiöille luotua palvelu, 

jossa kerrostalojen hylkypyörien siivoaminen tapahtuisi tehokkaammin ja säännöl-

lisesti ja palveluun voitaisiin yhdistää hylättyjen pyörien korjausta ja kiertokulkua. 

Viiden vuoden päästä ihanteellinen tilanne olisi, jos hylkypyörät kiertäisivät taloyh-

tiöistä korjaukseen tehokkaasti ja siitä takaisin käyttöön.  

Vanha Suurtori, Kuvaaja: Sanni Kaasalainen 
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Toiminnan yhtenä haasteena on, että Toivonen tekee tällä hetkellä toimintaa yksin, 

jolloin ajan riittoisuus on noussut ongelmaksi. Turun kaupungissa pyöräilyyn liittyvät 

asiat voisivat olla nykyistä keskitetymmin jonkun yhden tahon hallussa ja vastuulla, 

tällöin toiminta voisi olla entistäkin systemaattisempaa.  

Kiertotalouden näkökulmasta pyörämessut edistävät tuotteiden elinkaaren pidentä-

mistä. Tapahtumassa tapahtuva pyörien korjaaminen ja kunnostaminen pidentää 

pyörien elinikää. Lisäksi taloyhtiöille suunniteltu hylkypyörien säännöllinen keräys 

mahdollistaisi monien pyörien elinkaaren jatkamisen ja ehkäisisi niiden liian aikaista 

joutumista jätteeksi.  

Toiminnan tulevaisuuden ta-

kaamiseksi tarvitaan lisää hen-

kilöresursseja itse tapahtuman 

ja tulevaisuuden kehittämis-

hankkeiden toteuttamiseen. Ta-

pahtuman tiedotuksen ja ver-

kostoitumisen edistämiseksi 

Turun kaupungin apu on suu-

reksi eduksi. Konkreettisena 

apuna kaupunki voisi tarjota lu-

kollisen suuren tilan, jossa voi-

daan säilyttää kerättyjä hylky-

pyöriä ja mahdollisesti samalla 

myös kunnostaa ja korjata niitä.  

2.1.4 Opiskelijanäkökulma 

Opiskelijoiden yhteisössä tapahtuu myös kiertotalouden mukaista toimintaa. Toi-

minta on organisoitu aika pitkälti Turun ylioppilaskyläsäätiön eli TYS:n toimesta. 

Opiskelijat osaltaan omalla toiminnallaan ja palveluiden hyödyntämisellä suosivat 

näitä kiertotalouden mukaisia tapoja ja toimintoja. Ylioppilaskylässä tapahtuu myös 

paljon laajempaa ympäristön näkökulmasta kestävää kehitystä, mihin opiskelijoilla 

ei suoranaisesti ole edes vaikutusta. On tärkeää ottaa silti huomioon se, että asuk-

kaiden ja tässä tapauksessa opiskelijoiden omat ponnistelut ja teot edistävät esi-

merkiksi kiertotalouden mukaisten toimintamallien onnistumista. 

Vanha Suurtori 2, Kuvaaja: Sanni Kaasalainen 

Kuvaaja: Sanni Kaasalainen 
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Haastattelimme kevyesti myös opiskelijan näkökulmaa tähän asiaan ja tavoitteena 

oli kartoittaa minkälainen kuva ja tietoisuus ylioppilaskylässä asuneella opiskelijalla 

on kiertotaloudesta sekä kiertotalouden mukaisesta toiminnasta.  

Ylioppilaskylässä monissa asunnoissa on vesimittarit, joiden avulla voi seurata ve-

den kulutusta. Veden säästämiseen on annettu myös ohjeita. Asuntojen päällä on 

aurinkopaneeleja, joista asukkaat ovat tietoisia. Lisäksi ylioppilaskylässä asuntoihin 

jaetaan ohjeita kierrättämiseen ja siihen mitkä jätteet lajitellaan mihinkin jäteastioi-

hin. Rakennuksissa on yhteisiä yhteiskäyttötiloja, joita asukkaat voivat varata mak-

sutta käyttöönsä tietyn tunti- ja kertamäärän kuukaudessa. Kerrostaloissa on myös 

tapana jättää esimerkiksi muuton yhteydessä käyttämättömäksi jääneitä tavaroita 

rappukäytävään, jos joku muu tarvitsee niitä. Tavaroita on myös mainostettu esi-

merkiksi sosiaalisessa mediassa, jolloin myös talon ulkopuoliset voivat noutaa niitä 

käyttöönsä. Ylioppilaskylässä on myös autojen vuokraus mahdollisuus asukkaille. 

Lisäksi Campus sport on lainannut tai vuokrannut esimerkiksi kahvakuulia ja muita 

urheiluvälineitä niille, jotka ovat niitä tarvinneet.  

Kiertotalouden näkökulmasta tässä toiminnassa on monia sen periaatteita noudat-

tavia toimintoja. Veden säästöön liittyvät teot säästävät nimensä mukaisesti vettä 

ja saavat usein ihmiset ajattelemaan myös omaa toimintaa ja vertaamaan sitä mui-

hin. Eri asioiden vuokraus ja lainaus on jakamistaloutta, missä kaikkea ei tarvitse 

omistaa vaan tuotteita voi hyödyntää myös palveluna. Käyttämättä jääneiden tava-

roiden ilmainen antaminen toisille lisää tuotteiden elinkaarta ja pitkittää niiden elin-

kaaren päättymistä. Yhteiskäyttötilat poistavat tarvetta siltä, että kaikilla pitäisi olla 

suuri asunto, jos on päivät pitkät kuitenkin yksin kotona. Kun on tarve tilalle voi 

hyödyntää yhteiskäyttötilaa. Monista yllä mainituista teoista on hyötyä myös opis-

kelijoille, koska niillä on mahdollisuus säästää taloudellisesti.  

Haastateltava opiskelija ei itse osaisi selittää kiertotaloutta käsitteenä, mutta on tör-

männyt termiin monesti. Hän kommentoi myös, että monet TYS:n tarjoamat palve-

lut ovat hyviä ja tärkeitä, mutta valitettavasti niihin törmää vasta sitten, kun on suora 

tarve jollekin asialle. Esimerkiksi niin kauan kun on oma auto käytössä, ei tiedä siitä, 

että on mahdollisuus myös vuokrata autoa varsinkin, jos autoa ei tarvitse joka päivä 

tai sen voi korvata usein myös kevyellä tai julkisella liikenteellä.   
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2.2 Kerro kantasi -kysely 

Projektin edetessä ja kiertotalouden toimia etsiessä oli tarpeen saada tuoretta lisä-

tietoa ja laatia alueen asukkaille suunnattu kysely. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa 

ja kerätä asukkaiden ja yhteisöjen ideoita ja tekoja. Kaupunki halusi myös selvittää, 

mitä esteitä teoille on ja millä tavalla asukkaiden toimintaa voitaisiin jatkossa tukea 

eteenpäin. ”Ilmianna kiertotalouden teot ja ideat” -kysely oli auki 2.3.-4.4.2022 ja se 

toteutettiin yhteistyössä Turun asukastyöntekijöiden kanssa Kerrokantasi-palve-

lussa. Tietoa kyselystä välitettiin myös sosiaalisen median kanavissa, muun mu-

assa Turun suuralueiden Facebook-ryhmissä, Turun kaupungin ja Valonian some-

kanavissa.  

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 10, mikä oli melko vähän eikä kysely ehkä tavoit-

tanut asukkaita laajasti tai kiertotalous tuntui vieraalta aiheelta. Vastaukset olivat 

erilaisia. Oli ehdotuksia kierrätyspöydistä ja -pisteistä, kerrostalon asukkaiden väli-

sestä jakamistaloudesta ja vedensäästöpäivistä. Vastanneista myös yksi, Skanssin 

asukasyhdistys, päätyi myös lisähaastateltavien joukkoon. 

Lue Kerro kantasi -kyselyn vastaukset täältä. Alla on nostoja kommenteista. 

TA.fi kerrostalo Skanssissa. Talossa Asukastupa (kerhohuone) 

RUOKA 

• Asukastuvan jääkaappiin mahdollisuus tuoda ylijäämäruokia, ehjiä purkkeja ja pakkauk-

sia. 

• Tilataan porukalla ruokia niin säästetään toimituskuluissa 

• Järjestetään yhteisiä ruokahetkiä: Laskiaistiistaina hernesoppaa ja laskiaispullia, joulu-

puuro, brunssi, yhteiset kahvihetket, grillataan yhdessä 

ENERGIA 

• Biojätepussit taloyhtiön antamat ilmaiset pussit ja teline 

LIIKKUMINEN 

• Naapuriapu henkilö- ja tavarakuljetuksissa 

ASUMINEN 

• Aikakausilehdet kiertoon Asukastuvassa 

• Turun Sanomat -lehti luettavissa joka päivä puolen päivän jälkeen Asukastuvassa 

• Kirjat kiertoon Asukastuvassa 

• Kierrätyshylly jonne voi viedä ylimääräisiä hyväkuntoisia tavaroitaan. Jäljelle jäävät kier-

rätyshyllyn tavarat viedään Ekotorille ja Konttiin noin kerran kuukaudessa 

• Pihakirppis pari kertaa vuodessa. 

• Asukkaitten yhteinen WhatsApp ryhmä johon voi ilmoittaa lahjoitettavaa tavaraa tai myy-

tävääkin 

• Lainattavaa A-tikkaat, tarjoiluastioita, kokoontaitettava kuljetuskärry, varatuoleja ja pöytä 

lainattavissa (Asukastuvan kalusteita), kahvinkeitin, vedenkeitin, termoskannuja. 

https://kerrokantasi.turku.fi/kiertotalous
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Lainausvihkoon merkitään kuka lainannut ja koska ja koska palauttanut. 

• WhatsApp ryhmässä helppo pyytää lainaksi vaikka jotain työkalua 

• Ilmoitustaulu käytössä asukkaitten ilmoituksille 

• Digiapua saa Asukastuvassa porukalla tai henkilökohtaista apua saatavilla naapu-

riapuna 

VESI 

Talossamme vedenpaine vaihtelee. Joutuu usein päästämään pitkään vettä ennen kuin 

tulee esim suihkussa tarpeeksi lämpimäksi. Tai keittiössä kylmäksi. Siinä menee paljon 

vettä hukkaan. Tätä voisi selvittää isännöitsijän kanssa. 

ROSKAT Porukalla keräämme roskia Skanssista ja lähiseudulta 

 

Tässä paljon mitä teemme, ehkei kaikki liity kiertotalouteen vaan paremminkin yhteisölli-

syyteen  

-- 

Kaupunkiosapäivien yhteyteen jokaiselle alueelle oma kirpputoripäivä. Kaikki asukkaat 

voivat osallistua pihakirppismeiningillä. 

-- 

Asuinalueiden tai seurakuntien, koulujen ota-anna kierrätyspöydät ja pisteet. Puolivuosit-

tain voisi olla tempauksia joissa saa tuoda pieneksi jääneet lasten vaatteet tai lelut, omat 

vaatteet tai taloustavarat. Isommassa tempauksessa voisi olla nimellinen maksu niille, 

jotka tuovat tavaraa, esimerkiksi 1€ kassi, rahat voisi käyttää kuluihin tai hyväntekeväi-

syyteen. 

 

Pienet pöydät voisivat aina olla käytössä, tuulikaapeissa tms. Neuvolassa tällainen ennen 

koronaa olikin ja se oli ihan paras. Matala kynnys tulee siitä, ettei kyse ole hyväntekeväi-

syydestä eikä tarvitse ajatella että joku enemmän tarvitseva tarvitsee kiertävät asiat, vaan 

kyse on nimenomaan kierrättämisestä ja jos itselle on käyttöä, saa ottaa. Kiertotalousperi-

aate pitäisi saada irti kokonaan ajatuksesta, että se on jotenkin rahaan ja varakkuuteen 

liittyvä asia. Meillä ei ole varaa kuluttaa luonnonvaroja tähän tahtiin. 

 

Kavereiden kanssa olemme pitäneet vaatteidenvaihtoiltoja muutaman kerran, niin että 

kaikki ovat vaan tuoneet kaapeistaan toimimattomat ja käyttämättömät, sekä itselle että 

lapsille, ja sitten tarvitsevat ovat ottaneet. 

-- 

Kaupunkilaisten asuintalojen jakamistalouden tukeminen 

 

Kerrostaloihin mahdollisuus monenlaisen asian jakamiseen asukkaiden kesken: 

- rappukäytävään lehtilaatikko, johon voi viedä ja josta ottaa sanoma- ja aikakausilehtiä  

- ilmoitustaulu, jossa voi kertoa itselleen ylimääräisistä tavaroista (paloturvallisuus säilyy, 

kun rappukäytävässä ei tavaroita, mutta esim. muuttojen yhteydessä voi tavara päästä 

uudelle omistajalle) 
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- ilmoitustaululla voisi myös muita asioita ilmoittaa, vaikka vaihtoperiaatteella kuten ”Jos 

joku paikkaisi polkupyörän kumin, saisi sämpylöitä, terv. as 21” 

 

Yhteisten kerhohuoneiden / asukkaiden yhteisten olohuoneiden lisääminen olisi myös ja-

kamistaloutta ja asumisviihtyvyyttä lisäävä asia. 

 

-- 

Hyvä idea voisi olla panostaa pyörien turvalliseen säilyttämiseen, sillä pyöriin kohdistuva 

ilkivalta pakottaa välttämään pyöräilyä moniin arkisiinkin paikkoihin. Konkreettisella tasolla 

pyörän turvallinen säilyttämisen mahdollisuus siis vähentäisi yksityisautoilua keskustan 

alueella ainakin allekirjoittaneen osalta. 

 

2.3 Kartoitetut toimet 

Kartoitetuille toimille teimme oman power point -esityksen, joita lisäsimme aina mie-
lestämme sopivan painopistealueen alle. Lisäsimme esitykseen myös muita kierto-
taloustekoja, joita löysimme, jotka eivät kuitenkaan suoraan linkittyneet vastaaviin 
painopistealueisiin. Kirjasimme myös ne toimet, joiden ajateltiin varmasti olevan 
asukaslähtöisiä. 
 
Yhteensä kiertotalouden toimia löysimme noin 30. Mielenkiintoisia esimerkkejä 
näistä ovat esimerkiksi nuorten kyläpyörä, yhteiskäyttötilat, kimppakyydit, viljely-
palstat sekä siirtolapuutarhat. 
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3 POHDINTA 

Turun seudulta löytyy kiertotalouden mukaista ja sitä edistävää toimintaa. Jollain 

toiminnoilla on pitkät perinteet, jotkut ovat tuoreita jo toiminnassa olevia innovaati-

oita ja jotkut ovat vielä ideatasolla. Projektin aikana löysimme paljon erilaisia asuk-

kaiden ja yhteisöjen toimijoita, tekoja ja ideoita, jotka olivat eri painopistealueilta. 

Mukaan otettiin myös toimintaa, mikä liittyi kiertotalouteen painopistealueiden ulko-

puolelta eli liittyivät esimerkiksi tuotteen elinkaaren pidentämiseen. Kokosimme 

myös muutamia toimintoja, jotka eivät suoranaisesti ole asukaslähtöisiä, mutta 

asukkaat omalla toiminnallaan ja panoksellaan mahdollistavat niiden menestymi-

sen, kuten joidenkin jakamisalustojen, esimerkiksi ResQ ja Tori.fi. Painopistealu-

eista eniten toimintaa löydettiin liikkumiseen, ruokaan ja asumiseen/rakentamiseen 

liittyen. Veteen ja energiaan liittyen toimintojen kartoittaminen oli haastavampaa, 

koska näihin liittyvät kiertotalouden mukaiset teot ovat usein kytköksissä yrityksiin 

ja kuntiin.  

Turun kaupungin tiekartassa on käytetty viiden R-strategiaa. Kartoitetut asukasläh-

töiset toimet liittyvät näistä eniten Reuse ja Rethink -kategorioihin. Reuse tarkoittaa 

resurssien ja tuotteiden käyttöiän pidentämistä, kun taas Rethink tarkoittaa, että 

arvoketjut suunnitellaan resurssien kiertoa tukeviksi. Asukaslähtöisiä toimia löytyi 

eniten näihin liittyen, koska Reuse ja Rethink tyyppisiä ratkaisuja voidaan tehdä 

pienellä kynnyksellä omassa arjessakin. Näiden strategioiden noudattaminen ei 

välttämättä vaadi suurempia toimijoita ja voittoa tavoittelevaa toimintaa taakseen.  

Haastattelemiemme toimijoiden tulevaisuuden tavoitteet olivat toisistaan poik-

keavia ja toiminnat olivat muutenkin eri vaiheissa. Saimme kuitenkin käsityksen 

siitä, minkälainen merkitys Turun kaupungilla on kiertotaloutta edistävien toiminto-

jen ja ideoiden kehittymisessä ja toteutumisessa. Haastatteluissa ilmi tulleita avun 

tarpeita olivat taloudelliset resurssit, käyttötilat ja tiedotusapu. Nämä ovat asioita, 

joiden kanssa uskomme myös muiden kartoitettujen toimijoiden kipuilevan, kun 

mietitään tulevaisuutta. Yleisenä asiana haastateltavien kohdalla tuli ilmi myös 

tarve oikeanlaiselle yhteistyölle kaupungin kanssa. Yhteistyölle, jossa heidän mie-

lipidettään kuunnellaan ja arvoja noudatetaan, koska he ovat eniten tietoisia siitä, 

minkälainen toiminta kannattaa ja minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita on.  

Projektin aikana tavoitteeksi nousi myös lisätä tietoisuutta kiertotaloudesta ja siitä, 

miten sitä saadaan edistettyä kansalaistoimijoiden näkökulmasta. Tehtyämme kar-

toitusta ja haastateltuamme toimijoita havaitsimme, että kiertotalous terminä oli 

suhteellisen vieras, mutta sen sisältämät arvot ja periaatteet kuitenkin tutut. Totuus 
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on kuitenkin se, että eihän arkikielessä usein kuule puhuttavan talousjärjestel-

mästä, mikä on suhteellisen laaja käsite. Kiertotalouden periaatteita ja toimintata-

poja on kuitenkin hyödynnetty yhteiskunnassa aina ja niitä osataan tunnistaa. Kier-

totalous ei kuitenkaan ole kaukainen asia normaalin kaupunkilaisen arjesta. 

Jätteiden kierrätys, vaatteiden myyminen kirpputorille, tilojen vuokraus, kimppakyy-

dit, viljelypalstat ja kirjojen lainaus ovat kaikki esimerkkejä arjen valinnoista, joilla 

toteutamme kiertotalouden mukaista ajattelutapaa. Kiertotalouden mukaiset ratkai-

sut voivat hyödyttää niiden tekijää myös taloudellisesti ja sosiaalisesti.  

Haastatteluiden jälkeen huomasimme myös, että moniin kiertotalouden mukaisiin 

toimintoihin liittyy vahvasti myös yhteisöllisyys. Monien toimintojen takana on paljon 

vapaaehtoistyötä ja ketään ei ole pakotettu mukaan. Toimijoita yhdistää kiinnostus 

kestävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Yhteisten tavoitteiden, halujen ja kiin-

nostuksen kohteiden takia saadaan luotua isojakin yhteisöjä ja merkityksellisiä te-

koja. Hienointa on havaita, että kiertotaloudella on vahva yhteys myös sosiaalisiin 

asioihin, kuten yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kier-

totalouden periaatteet toimivat tavoitteena ja kiinnostuksen kohteena, joka yhdistää 

ihmisiä ja luo aikaan hienoja yhteisöjä. Samalla huomaa, että näissä toimijoissa, 

ideoissa ja teoissa raha ei ole isoin prioriteetti ja sen merkitys on monesti hyvin 

vähäinen. Turun kaupunki voi osaltaan myös panostaa kokoamaan yhteisöjä, joissa 

on saman henkisiä ihmisiä, jotka voivat luoda lisää Turun alueelle kiertotaloutta 

edistävää toimintaa. Kuulemamme mukaan ihmiset ovat myös päivä päivältä kiin-

nostuneempia tekemään itse asioita ilmastoahdistuksen lievittämiseksi.  

Projekti oli kokemuksena silmiä avaava, opettavainen ja kiinnostava. Aiemmin 

emme olleet tehneet vastaavaa projektia ja saimme tärkeää kokemusta haastatte-

lemisesta. Aluksi tuntui haastavalta löytää toimintoja, jotka ovat asukaslähtöisiä, 

koska tuntui, että vastaan ja mieleen tuli vain kaupallisia toimijoita. Mielenkiintoista 

oli monet eri menetelmät, joilla loppuen lopuksi kartoitusta tehtiin. Ennen projektia 

tuntui siltä, että kiertotalous oli aiheena jo kovinkin tuttu, mutta nyt on laajempi kä-

sitys siitä, mitä kaikkea siihen liittyy tavallisen ihmisen arjen näkökulmasta ilman, 

että siihen liittyy kaupallisuutta tai suuria toimijoita. Olemme tyytyväisiä siihen, mi-

ten projekti onnistui lopulta suunnitellusti. Projektin onnistumiseksi tärkeää oli, että 

pääsimme haastattelemaan haluttuja toimijoita, saimme hyviä vastauksia ja 

saimme hyvää tukea Valonialta ja Turun kaupungilta. 
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