


Miten 
kiertotalousviestiä 

viedään 
tulevaisuudessa 

eteenpäin?



KIERTOTALOUSSPRINTIN 
TULOKSET

KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKEVAIHEILLE 

ü Hankekriteerit otettavaksi käyttöön

KIERTOTALOUDEN REFERENSSIT RAKENNETUSSA 

YMPÄRISTÖSSÄ

ü Mitä hankkeita ja koulutuksia kiertotaloudesta on olemassa

KIERTOTALOUDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

ü Toimenpide-ehdotukset alalle miten kiertotaloustavoitteisiin 

päästää

KIERTOTALOUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

ü Miten viestiä viedään eteenpäin 

KIERTOTALOUS-
KRITEERIT 
HANKEVAIHEILLE 

KIERTO-
TALOUDEN 
VIESTINTÄ-
SUUNNITELMA 

KIERTOTALOUS 
TOIMENPIDE-
EHDOTUKSET 

KIERTOTALOUS 
REFERENSSIT 
RAKENNETUSSA 
YMPÄRISTÖSSÄ



Materiaalien 
hiilibudjetti on syöty
• Jos haluamme pitää 

maapallon lämpenemisen 2 
asteessa, kiertotalous on 
mahdollisuutemme 
rakentaa uutta
• Energiatehokkuus ei 

pelkästään tule riittämään
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Our projections of materials demand, however, imply far 
larger emissions, as much as 918 Gt CO2. This is true even 
though we assume in our calculations that the ‘best avai-
lable technique’ is rapidly adopted to improve energy and 
process efficiencies, and that current practices for materials 
recycling continues (for example, even in the baseline sce-
nario, the emissions per tonne of steel falls by 40%, mostly 
because there is much more scrap-based steel production). 
Still, current processes are intrinsically very carbon-intensi-
ve, resulting in large emissions. 

EXHIBIT 1.4
CUMULATIVE EMISSIONS, 2015 – 2100
Gt CO2
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EXHIBIT 1.3
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CO2 EMISSIONS AND CARBON BUDGET
Gt TONNES CO2 

Best available energy efficiency fully 
implemented, leading to 15-25% reduction in 
CO2 emissions

Half of production emissions eliminated. (e.g., 
by using external, zero-carbon heat) by 2050
Emissions from embedded carbon remain 
(continued use of fossil feedstock)

Emissions intensity reduced by half through full 
implementation of direct reduction, bio-based 
feedstock, and carbon capture by 2050
Zero-carbon electricity for EAF production 
achieved by 2050

All energy-related emissions (fuel, electricity, 
transport) eliminated by 2050

Zero-carbon electricity used for electrolysis and 
low-carbon energy used for alumina refining, 
both by 2050

1Plastic emissions include emissions from production as well as embedded emissions
Notes: Plastics emissions include emissions from production as well as embedded emissions, see endnotes.10

Source: Material Economics analysis as described in subsequent chapters of this report. 
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Exhibit 1.3

Materials production alone risks exceeding the total 
remaining carbon budget for a 2°C scenario  

 

To take this one step further, we also investigate how far 
it would help to switch the energy inputs to production to 
low-carbon sources.8 Even if this was completed by 2050, 
some 649 Gt of CO2 emissions would result by 2100, more 
than twice the amount that would put materials production 
on a path consistent with climate objectives (Exhibit 1.3). As 
shown in Exhibit 1.4, the reason for the continued high emis-
sions is that a large share result not from fuel combustion, 
but from chemical processes in the production of materials. 
Decarbonising energy is therefore not enough.

SOURCE: MATERIAL ECONOMICS MODELLING AS DESCRIBED IN TEXT. MULTIPLE SOURCES, SEE ENDNOTES.9



Kiertotalous 
tietoon ja todeksi 
kiinteistö- ja 
rakennusalalla

Tavoitteemme



Viestinnän tavoitteita

Kasvatamme ymmärrystä kiertotaloudesta kiinteistö- ja rakennusalalla

Kokonaiskuvan muodostaminen siitä, mitä Suomessa KIRA-alalla kiertotaloudessa tapahtuu

Päättäjät ja tilaajat ovat tietoisia kiertotalouden merkityksestä

Alan asiantuntijat löytävät tietoa kiertotaloudesta 

Kiertotalous on näkyvästi esillä

Kiertotalousosaaminen on alan ammattilaisille ylpeyden aihe



Vinkkejä viestintään



Näin kerrot kiertotaloudesta kiinteistö- ja 
rakennusalalle

Kiertotalous on talous- ja 
toimintamalli, joka perustuu arvon 
säilyttämiseen ja elinkaariajatteluun.

Kiertotalous on keino hillitä 
ilmastonmuutosta ja tehostaa 

resurssien käyttöä.

Kiertotalous muuttaa 
toimintatapojamme sekä tekee 
jätteestä raaka-ainetta.

Kiertotalous edellyttää yhteistyötä ja 
luottamusta ja muuttaa perinteisiä 

toimintamalleja.

Mikä?

Vaikutukset? Mitä teet/Kuka tekee?

Miksi?



Kerro näin kiertotaloudesta tilaajalle
Kiertotalous vaatii strategisen 
päätöksen ennen hankkeeseen 
ryhtymistä. Varaa aikaa 
vuoropuhelulle ja yhteistyölle.

Kiertotalous (voi) säästää 
investoinneissa

Kiertotalous tarkoittaa erilaisia 
materiaali-, energia- ja 
jakamistalouden ratkaisuja, joista 
päätetään tilausvaiheessa.

Sinä tilaajana voit edistää 
kiertotalousratkaisuja hankkeissa



Kerro näin kiertotaloudesta kollegalle

Kiertotalous on toimintamalli, jossa 
työ ylittää tavanomaisia (toimiala-) 
rajoja.

Kiertotalous auttaa meitä 
tuottamaan asiakkaalle 

ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Kiertotalous on tapa kehittyä ja 
kehittää uusia innovatiivisia 
tuotteita ja palveluita.

Kiertotalous on asiakaslähtöinen 
toimintatapa ja onnistuu hyvällä 

yhteistyöllä.



Viestitään 
yhdessä



Haaste meille – viestitään #yhdessä!
Vinkkejä – miten ja kenelle viestiä
Astu esiin ja kerro!
• Tarjoa kiertotaloutta koskevaa puheenvuoroa, esim. 

oppilaitoksiin.

• Tietoisku kunnan päättäjille?

• Ehdota yhteistyötä! Mene mukaan tai kehitä 

yritystapahtumia (Esim. Kiertotalouden start-up

tapahtuma Frush). 

• Kiertotalous asiakastilaisuuksiin?

• Firman sisäiset tietoiskut ja koulutukset? 

• Kiertotalous teemaksi ammatillisiin tapahtumiin, 

puheenvuorojen kautta?

Viesti ja tarjoa juttuja
• Case-esimerkkejä, ideoita, kokemuksia

• Kansainvälisiä kuulumisia – ”Steel with pride”

• Asiakaslehdet, järjestölehdet, yrityslehdet, yleismedia

• Kirjoita Blogi tai Linked-in uutinen

• Viesti näistä ajankohtaispäivistä

Tuo esiin ideoita ja ehdota kehitystä!
• Vastaa ministerin haasteeseen!

Keskustele ja osallistu
• Keskustelu aktiivisesti – ehdota ja osallistu

• Jaa muiden hyviä nostoja, välitä eteenpäin.

Kysy ja vastaa
• Missä tapahtumissa kiertotalous esillä 2019? 

• Kenet sinä voit innostaa? Kenelle voisit kertoa? 

• Mistä aloitat?



Kiertotalous-
sprintin viestintä 

2019



Kiertotaloussprintti
Viestinnän painotuksia vuodelle 2019
• Alan tietoisuuden lisääminen ja 

levittäminen
• Viestintä & Vierailut & Verkosto
• GBC:n toimikunnat ja jäsenistö

• Vaalit: Kiertotalous ymmärretään keinona 
ilmastonmuutoksen hillintään.
• Yleisviestintä kiinteistö- ja rakennusalan 

kiertotalouden merkityksestä.
• Tuodaan esiin hyviä esimerkkejä.
• Humoristinen Twitter-kampanja

• Tuetaan kaupunkeja tavoitteidensa 
saavuttamisessa (hiilineutraalisuus, 
resurssiviisaus, kiertotalous)
• Viestintä & Vierailut & Verkosto
• Esimerkit, osaaminen ja osaajat esiin. 

• MRL:n kokonaisuudistus: Kiertotalouden 
tulisi olla yksi läpileikkaava teema
• Vinkkien ja oivallusten välittäminen 

valmisteluun osallistuville.



Viestintä 2019 – konkreettisia toimia

• ”Kiertotalouskahvit” keväällä
• Yammer-ryhmä tiedonjakoon, muut uudet alustat?
• Esimerkkien kokoaminen, tiedonjako, juttuvinkit
• Puheenvuorot seminaareihin ja tilaisuuksiin
• Kevään ”suurtapahtumat”
• RIL: SBE2019-konferenssi, toukokuu
• WCEF, kesäkuu

• Sprintin päätös



Kiitos 
Haluatko mukaan ekskursiolle?


