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Projektityö, kevät 2022

Asukkaat ja yhteisöt mukana kiertotalouden edistämisessä Turussa

Kiertotalous 2.0, Turun ammattikorkeakoulu



Liikkuminen

Nuorten kyläpyörä

• Mahdollinen Asukasbudjetissa

• 22.11.2021 

• Nuorten yhteiskäyttöinen 
sähköpyörä

• Lainaus esimerkiksi koulun tai 
kirjaston kautta

• Mahdollistaisi nuorille itsenäistä 
liikkumista varsinkin haja-
asutusalueella

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa

Kimppakyydit

• Kimppakyydit Facebook-ryhmä

• Facebook-ryhmä, jossa saa 
ehdottaa ja 
pyytää kimppakyytiä, jos 
ihmisiä olisi menossa 
samaan suuntaan

• Asukaslähtöinen idea

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/655?locale=fi&order=most_commented&page=2&per_page=100  
https://www.facebook.com/groups/237913786231849/


Liikkuminen
Urheiluvälineiden 
lainausmahdollisuus Halisten alueella

• 30.12.2021

• Mahdollinen asukasbudjetissa

• Alueen nuoret toivovat 
Huudissa tehdyssä kyselyssä 
alueelle lainattavia 
urheiluvälineitä ja pihapelejä

• Esim. kontti tai vastaava, josta 
niitä voisi lainata iltaisin, 
viikonloppuisin tai kesällä

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa

Luontoelämyksiä ja ympäristötietoa 
ammennetaan Aurajoen varrelle

• 31.12.2021

• Mahdollinen asukasbudjetissa

• Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo on avoinna 
kesäkaudella tarjoaa mm. kanoottivuokrausta, 
näyttelyjä ja kahvihetkiä

• Kaupungin omistamaa taloa pihapiireineen voisi 
hyödyntää paremmin

• Ympäristötiedon kasvattamiseen

• Luodaan toimintapuitteet

• Tuotetaan ja hankitaan lapsille lainattavaa materiaalia

• Toteutetaan lapsille ulkoleikkipaikka

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/850?per_page=20
https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/875?page=22&per_page=20


Liikkuminen

Pyörämessut

• Pyörien kierrättämistä

• Rikkinäisten pyörien 
kunnostamista

• Sytytä Turku – mitä uutta 
kaupungin keskustaan? 
Kerrokantasi -ehdotus 
Pyörämessuista

Kimppakyyti

• Kimppakyyti

• Nettisivu, jossa 
tarjolla kimppakyytimahdollisuuksia,
myös pyyntömahdollisuus

Recykkeli

• Vanhojen ja rikkinäisten pyörien kunnostus
• Lue lisää Recykkelin sivuilta

https://kerrokantasi.turku.fi/sytytaturku/ABammMDa7gvYbIHyj2Uqod4J92Ib6pej?headless=false
https://kyydit.net/fi/ 
http://www.tsemppi.net/recykkeli.html


Ruoka

Viljelypalstat

• Turun 4H-yhdistys

• Vuokrattavat yksi- tai 
monivuotiset viljely palstat

• Omavaraisuutta ja lähituotantoa

• Lisätietoa 4H:n viljelypalstoista

Siirtolapuutarhat

• Kupittaan, Illoisten ja Peltolan 
siirtolapuutarhat

• Kaupunkiviljelyalueita

• Edistää luonnon monimuotoisuutta 
kaupunkialueilla

• Kupittaan siirtolapuutarha

• Peltolan siirtolapuutarha

• Illoisten siirtolapuutarha

https://turku.4h.fi/viljelypalstat/
https://www.kupittaansiirtolapuutarha.fi/
https://www.peltolanspy.fi/
https://www.avoimetpuutarhat.fi/puutarhat/illoisten_siirtolapuutarha/


Ruoka

• Kumppanuusmaataloustoimija, joka toimii 
yhteisöllisesti. Pääasiassa viljelyn hoitaa 
puutarhuri, mutta jäsenistö saa osallistua 
peltotöihin.

• Jokainen jäsen saa satolaatikon säännöllisin 
väliajoin kesä-lokakuun aikana. Jakopisteitä 
on useita Turussa, sekä Raisiossa, Naantalissa, 
Askaisissa. Myös joistain REKO-jaoista voi 
noutaa laatikon.

• Lue lisää Livonsaaren osuuspuutarhasta

Livonsaaren osuuspuutarha

https://www.livonsaarenosuuspuutarha.fi/


Ruoka

Rekorinki

• Lähiruoan myynti- ja 
jakelumalli

• Kuluttajat tilaavat 
lähiruokatuottajilta ruokaa 
suoraan ilman välikäsiä

• Suljettu facebook-ryhmä
• Ryhmät toimivat 

vapaaehtoisvoimina
• REKO:n Facebook-ryhmä

Elävän kulttuurin Koroinen

• Vuokraa ja ylläpitää vanhaa maatilaa 
Aurajoen kupeessa

• Edistää kädentaitojen osaamista, 
luonnonmateriaalien kestävää käyttöä, 
ekologista viljelyä sekä kestävää elämäntapaa 

• Järjestää yleisölle avoimia 
kulttuuritapahtumia tarjoavat monipuolisia 
kursseja

• Vuokraa tiloja harraste- ja kulttuuritoimijoille 
sekä yksityistilaisuuksiin

• Koroisilla myös Elonkirjo –luonnon 
monimuotoisuusprojekti 2022

• Elävän kulttuurin Koroinen ry:n sivut

https://www.facebook.com/groups/375439612649235/about/
https://www.koroinen.info/


Ruoka
Ruoka-apu

• Ruoka-apu on nettisivu, jonka avulla 
paikkakuntakohtaisesti pystyy näkemään, 
olisiko jossain esim. hävikkilounasta tarjolla 
tai ruokakassijakoa

• Nettisivulta löytyy esimerkiksi TST ry:n 
ruoka-apu

• Tutustu sivustoon

Food ResQ

• Hävikkiruoan hyödyntäminen
• ResQ-sovelluksen kautta voi kätevästi pelastaa 

lähialueesi ravintoloista ja kahviloista 
laaturuokaa, joka uhkaisi muuten mennä 
hukkaan

• Tutustu palveluun

https://ruoka-apu.fi/#viewType=list&page=1&startDate=2022-03-03&city=7307
https://www.resq-club.com/fi/


Vesi
Maa parantaa, vesi välittää –työpajat ilmastoahdistuksesta tekoihin

• Ehdotus Asukasbudjetissa

• 31.12.2021

• Ilmasto- ja ympäristöahdistuksen muuttaminen teoiksi ja 
työpajoiksi

• Yhteisöpuutarha, ekosysteemin osiin tutustuminen, 
monimuotoisuuden rakentaminen

• Ehdotuksessa todella paljon kiertotalouden ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä ideoita

• Koroisten maatila

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa 

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/901?page=7&per_page=20


Vesi

Vedenkulutuksen ja käytön 
ohjeita ja vinkkejä

• Turun isännöintikeskus 
(mahdollisesti myös muilla 
taloyhtiöillä)

• Turun isännöintikeskus vinkkejä 
asukkaille

• Vedenkulutukseen 
vaikuttamiseen vinkkejä

• Ohjeita astianpesukoneiden 
ja pesukoneiden käyttämiseen

Veden säästökampanjat
• Turun Ylioppilaskyläsäätiö, BWT…

https://turunisannointikeskus.fi/asukkaille/veden-kulutus/


Energia

TURKU, CO2 NEUTRAALI KUNTA, KUNTALAISALOITE

• Aloitteen sisältö: laskea Turun kaupungin ajoneuvokaluston CO2-päästöjä 
kohtuullisin kustannuksin

• Toimenpiteillä saadaan vanhaa kalustoa muutettua käyttämään 
luontoystävällisempää polttoainetta erittäin pienin kustannuksin

• Asukaslähtöinen idea

• Voit lukea kuntalaisaloitteen täällä

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3774


Energia

Turun suomalaisen yhteiskoulun lukion 
katolle asennettiin remontin 
yhteydessä 12 aurinkopaneelia

• 15.10.2018

• TSYKin blogikirjoitus aurinkopaneeleista

Aurinkopaneeleja muiden rakennusten katolla Turussa:

-Ypsilonin monitoimitalo
-Koulut
-Turun Ylioppilaskyläsäätiön rakennukset 
-Kerrostalot
-Yhteishankinnat omakotitaloissa

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/2018/10/15/seuraa-tsykin-aurinkopaneelien-sahkontuotantoa-reaaliaikaisesti/


Rakennukset, rakentaminen, asuminen

Yhteiskäyttötilat

• Ilpoisten kirjaston ja nuorisotilan 
yhteiskäyttötilan modernisointi 
ja äänieristys

• 11.10.2021

• Mahdollinen asukasbudjetissa

• Yhteiskäyttötila, jota 
halutaan uudistaa 
palvellakseen paremmin

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa

Opiskelijalle paikka säilyttää 
tavaroita

• Selvityksessä asukasbudjetissa

• 17.10.2021

• Käyttötilan tarve kaupungilta, jotta 
pystyisivät järjestämään messuja kerran 
kuukaudessa ympäri vuoden

• Opiskelijat saavat kiireesti annettua 
tavaransa sinne ja vaihto-opiskelijat 
saavat mahdollisuuden tämän asulla 
varustaa asuntonsa mukavasti

• Asukaslähtöinen idea

• Ehdotus asukasbudjetissa

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/467
https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2021/f/7/proposals/486?locale=fi&order=most_commented&page=2&per_page=100


Rakennukset, rakentaminen, asuminen

Turun ylioppilaskyläsäätiö

• Kimppakämpät
• 12.3.2019
• https://tys.fi/kimppakamppa
• Vuokrattavana soluasuntoja 2-

4 hengen huoneita
• Voi vuokrata asunnon myös 

kaverin kanssa
• Yhteiskäyttötilat
• Vuokralaisten yhteiseen 

ajanviettoon tarkoitettuja 
yhteistiloja

• https://tys.fi/kerhohuoneet

Yhteiskäyttötilat

• Vähä-Heikkilän 
Mäkitupalaisyhdistyksellä sekä 
Kakskertaseuralla on molemmille 
talo, jota voi vuokrata erilaisia 
tapahtumia varten

• Mäkituvan vuokraus
• Kakskertaseuran Kakskertatalon

vuokraus

https://tys.fi/kimppakamppa
https://tys.fi/kerhohuoneet
https://makitupalaiset.fi/vuokraa-makitupatalo/
http://www.kakskertaseura.fi/content/fi/1/36/Kakskertatalo.html


Muu kiertotalous

Roskalava ryhmät

• Käyttämättä jääneiden 
hyödykkeiden tarjoaminen 
niitä tarvitseville

• Roskalavat Facebookissa

• Pidentää elinkaarta, 
poisheittämisen sijasta

• Eri kaupungeissa omat ryhmä

• Asukaslähtöinen idea

Hirvensalo-seura

Puiden istutus

• Hirvensalon arboretumiin 
istutettiin puita

• Syyskuu 2021, myös 
aiemminkin

Jätteiden lajittelu

• Pop up –lajitteluasema

• Wäinö Aaltosen koululla 

• Maaliskuu 2019



Muu kiertotalous

Siistibiitsi

• Pidä Saaristo Siistinä Ry

• https://www.siistibiitsi.fi/

• Järjestetään omat 
siivoustalkoot valitsemalla 
rannalla ja merkitään 
karttaan

• Asukaslähtöinen idea

Portsan pihamarkkinat

• Portsan kaupunginosassa

• Portsan pihamarkkinat

• Asukkaat myyvät 
kirppisaarteitaan ja 
käsitöitään 

• Asukaslähtöinen idea

https://www.siistibiitsi.fi/
https://varsinaissuomenliitto.sharepoint.com/sites/Ympristkasvatus/Jaetut%20asiakirjat/Lumoa%20yhteisty%C3%B6n%C3%A4/Viestint%C3%A4/Mediatiedote-Lumoa%20yhteisty%C3%B6n%C3%A4.docx?web=1


Muu kiertotalous

Siivouspäivä

• Kirpputori ”alusta”

• Karttaan merkitään, missä 
oma piste sijaitsee

• Tiettynä päivänä

• Asukaslähtöinen idea

• Lue lisää Siivouspäivästä ja 
milloin se pidetään Turussa

Pohjolan pihat

• Piha kirpputoreja

• Pohjola ja Raunistula

• Tiettynä päivänä

• Asukaslähtöinen idea

• Pohjolan pihat Facebookissa

https://siivouspaiva.com/fi/cleaningday
https://www.facebook.com/events/pohjola-turku/pohjolan-pihat-2021/344217090497410/


Muu kiertotalous

Kirjakahvila

• Kirjojen lainaamista

• Vegaanista ja reilun kaupan 
ruokaa

• Tilavuokrausta

• www.kirjakahvila.org

Jyrkkälän tilat

• Kerrostaloalue Turussa 

• Puistomainen ympäristö

• Aurinkopaneeleita

• Lämmöntalteenotto 
ilmanvaihdosta

• Energian säästöön liittyviä 
vinkkejä

• Kestäviä valintoja

• Yhteiskäyttötilat, saunat, varastot

• Tietoa Jyrkkälän asuntoyhtiön 
ekologisuudesta

https://www.kirjakahvila.org/
https://www.jyrkkala.fi/ekologisuus/


Muu kiertotalous

Retkeilyvarusteiden vuokraus

• Suomen latu Mistä voi vuokrata retkeilyvarusteita

• Turun latu Välinevuokraus

• Retki rent Retkeilyvarusteet

• Partiolaiset 

https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu/uutiset/mista-voi-vuokrata-retkeilyvarusteita.html
https://turunlatu.fi/yhdistys/valinevuokraus/
https://retkirent.fi/?category=retkeilyvarusteet


Muu kiertotalous

Maailmanpyörä Koroinen

• Konkreettisiin tekoihin pyrkivä ympäristöjärjestö

• Avoin vapaaehtoistyöjärjestö

• Vanhojen ja rikkinäisten pyörien kunnostus ja myynti

• Tuotot ihmisoikeusjärjestöille

• Maailmanpyörän sivusto

• Maailmanpyörä Facebookissa

https://maailmanpyorakoroinen.wordpress.com/etusivu/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100063674225247&_rdr


Esimerkkejä kiertotaloutta edistävistä alustoista: 

• Ihmiset oma-aloitteisesti näkevät vaivaa kiertotalouden 
edistämiseksi: Nappinaapuri Facebookissa 
(Naapurien palvelujen vaihtamista)

• Työkalujen vuokraus omatoimisesti kontista: 
työkalukontti.fi

• Tekstiilien elinkaaren pidentäminen: 
https://menddie.com/ 

https://www.facebook.com/Nappinaapuri/
https://www.tyokalukontti.fi/
https://menddie.com/



