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K I E R T O T A L O U S V A L M E N N U S -

H A N K K E E N  T U L O S S E M I N A A R I
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#RakennaKiertotaloutta

#KiraKiertotalous

#RatkaisunVuosi

• Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla

• Esittäydy aina ennen kommentointia

• Kysymyksiä voi esittää myös chätin kautta

• Tapahtuma nauhoitetaan
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Lämpimästi tervetuloa!

Kiertotalousvalmennus-hankkeen tulosseminaari

21.10.2020

• 13:00-13:10 – Tilaisuuden avaus

• 13:10-13:40 – Nani Pajunen, Sitra
• Kiertotalousvalmennus -hankkeen esittely

• 13:40-14:10 – Jessica Karhu & Visa Kivisaari, FIGBC
• Kiertotalousvalmennuksen viestit kiinteistö- ja rakennusalalle

• 14:10-14:20 – Tauko

• 14:20-14:40 - Anri Linden & Leena Holmila, Helsingin 
kaupunki

• Kiertotalouden edistäminen kaavoituksen keinoin

• 14:40-15:00 - Riikka Manninen, Senaatti-kiinteistöt
• Kiertotalous työtilasuunnittelussa – mitä tulee huomioida

• 15:00-15:20 - Jussi Väisänen, SATO
• Purkamisen kiertotalous – mahdollisuudet uusiomateriaaleille ja 

uusiokäytölle

• 15:20 – Keskustelua ja evästystä jatkotyöhön

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi
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1. Mene älypuhelimella 
/tabletilla/tietokoneella tai 
selaimella sivustolle 

www.menti.com

2.Syötä tekstiruutuun 
koodi 

68 77 53 2

Kirjaudu Mentimeteriin!

21.10.2020

3.Vastaa kysymyksiin 
sitä mukaa, kun niitä 
esitetään!

4.Yhteiset vastaukset 
esitetään Teams-
esityksessä



Kiertotalousvalmennus –hankkeen tulosseminaari 21.10.2020 13.00-16.00

Kiertotalousvalmennus -hankkeen esittely

Nani Pajunen
johtava asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Sitra

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi



Kiertotalousvalmennus –hankkeen tulosseminaari 21.10.2020 13.00-16.00

Kiertotalousvalmennuksen viestit 
kiinteistö- ja rakennusalalle

Jessica Karhu
Senior Sustainability Specialist
Green Building Council Finland

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi

Visa Kivisaari
Kestävän kehityksen asiantuntija

Green Building Council Finland



621.10.2020

HALLITUSOHJELMA

…
Luodaan yhdessä alan toimijoiden kanssa rakennusalalle hiilineutraaliuteen 
tähtäävä toimialakohtainen suunnitelma. Jatketaan vähähiilisen rakentamisen 
tiekartan toimeenpanoa ja kehitetään rakennuksen elinkaaren aikaiseen 
hiilijalanjälkeen perustuvaa säädösohjausta. Tehostetaan materiaalien kierrätystä 
ja kiertotaloutta rakennusalalla.

…
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Kiertotalousvalmennus -hanke jatkaa aikaisemman Kiertotaloussprintti (2018-2019) hankkeen 
tulosten levittäminen kiinteistö- ja rakennusalalle. Hankkeessa etsitään käytännön esimerkkien 
kautta konkreettisia kiertotalousratkaisuja yrityksille ja organisaatioille. Tämä jatkohanke 
ajoittuu vuodelle 2020 ja hankkeen toteuttavat Green Building Council Finland ja Sitra.

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus –hankeen esittely 
Eduskunnan Talousvaliokunnassa 25.2.20202 

Kiertotalous työympäristöjen 
kehittämisessä ja työympäristöjen 

muutosvaiheissa

•Miten kiertotalous voi näkyä 
työympäristöjen suunnittelussa

•Esimerkkiorganisaationa toimii 
Senaatti

Purkumateriaalien hyödyntäminen 
purkohteen tilalle tulevassa 

uudisrakennuksessa tai muulla tavoin

•Miten ympäristöministeriön 
purkuohjeistus toimii käytännön 
tilanteessa.

•Esimerkkiorganisaationa toimii SATO 
oyj.

Kiertotalous kaavoituksessa

•Mitä kiertotalouskriteerejä kaavassa tai 
tontin luovutuksessa kannattaa esittää. 

•Esimerkkiorganisaationa toimii 
Helsingin kaupunki

Hankkeen teemat



921.10.2020

Hankkeen tavoitteet

Muutoksen 
vauhdittaminen

Tiedon tuotanto ja 
jakaminen

Kiertotalous-
ratkaisujen esiin 

nostaminen ja 
alaan 

vaikuttaminen

TAVOITTEET



1021.10.2020

Työpaketit

Työpaketti I

Ratkaisutyöpajat 

Työpajat halukkaille 
pilottihankkeille 

Työpaketti II 

Tiedotus ja alaan vaikuttaminen 

- Tiedotuskampanja

- Vaikuttaminen 
kansallisiin tiekarttoihin 
ja edistämisohjelmaan

- Tiedon keruu ja 
välittäminen

- koulutus

Työpaketti III

Tiedonkeruu

Kooste pilottihankkeiden 
kiertotalousratkaisuista 
sekä̈ tiedon keruu 
referenssi- portaaliin 
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Hankkeen tavoite ja tarkoitus

• Hankkeen tavoite on kiertotalousosaamista lisäämällä, verkostojen luomisella sekä toimenpiteiden 
käynnistämisellä vauhdittaa kiinteistö-ja rakennusalan systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta ja luoda uutta 
kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. 

Hankkeessa 

• 1)perustetaan kiinteistö-ja rakennusalan (KIRA) kiertotalouden osaamiskeskus, joka vauhdittaa kiertotalouteen 
liittyvän osaamisen vahvistumista, tiedonkulkua ja parhaiden käytäntöjen jakoa. Osaamiskeskuksen toiminta 
edistää toimialan kiertotaloutta ja ekosysteemien muodostumista. Muodostettavan osaamiskeskuksen palvelulu-
paus on auttaa jokaista toimialan edustajaa kiertotalouden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä

• 2)luodaan KIRA-alan osaajista ja yrityksistä koostuva kiertotalousverkosto, joka vahvistaa toimialan 
ekosysteemien muodostumista sekä kansallisesti että paikallisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. 

• 3)arvioidaan ja priorisoidaan aikaisemmissa tiekarttatöissä ja muussa vastaavissa tunnistettuja toimenpiteitä sekä 
tuetaan verkoston jäseniä aloittamaan näiden tiekarttatoimenpiteiden toteuttaminen yhdessä.

21.10.2020

TULOSSA

KIRA-kioski - Kiinteistö-ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä
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Kiertotalousvalmennus –hankkeen 
tulosten esittely

21.10.2020

Tulosjulkaisu – Ideakortit – Tietopankki - Viestintä 



1321.10.2020

Hankkeen tulokset - Tulosjulkaisu

www.figbc.fi

Lataa 
tulosraportti 

FIGBC:n
verkkosivuilta!

http://www.figbc.fi/


1421.10.2020

Hankkeen tulokset –
Ideakortit



1521.10.2020

Hankkeen tulokset –
Ideakortit



1621.10.2020

Hankkeen tulokset –
Ideakortit



1721.10.2020

Hankkeen tulokset –
Ideakortit
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• Julkaisupankin päivitys

21.10.2020

Hankkeen tulokset – Tietopankki

• Referenssipankin päivitys • KIRA-alan 
kiertotalousratkaisuja 
(tuote / palvelu) 

Linkki Linkki Linkki

www.figbc.fi/tietopankki/

https://figbc.fi/julkaisut/
https://figbc.fi/referenssit/
https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/
http://www.figbc.fi/tietopankki/


1921.10.2020

Hankkeen tulokset – Artikkelit

LinkkiLinkkiLinkki

www.figbc.fi/kiertotalous

https://figbc.fi/tyoymparistojen-muutoshankkeet-ovat-mahdollisuus-kiertotaloudelle/
https://figbc.fi/rakennuksen-purkuvaihe-luo-markkinat-kiertotaloudelle/
https://figbc.fi/kestava-kaupunkisuunnittelu-tarvitsee-kiertotaloutta/
http://www.figbc.fi/kiertotalous


2021.10.2020

Save the date! 13.4.2021 10:00-12:30 @Finnbuild

Rakennetun ympäristön tulevaisuus 
kiertotaloudessa

13.4.2021 10:00-12:30 @ GreenStage

Keynote –puheenvuorot:

Kasper Gudager Jensen - Architect MAA, Senior Partner 
3XN, Director GXN

Kasper Guldager Jensen on tanskalaisen arkkitehtitoimisto 3XN:n Senior Partner ja 
innovaatioyhtiö GXN:n johtaja. GXN on omistautunut ekologisen suunnittelun 
tutkimiseen. Yhtiön missiona on kehittää rakennuskulttuuria, joka vaikuttaa 

positiivisesti elinympäristöömme – sekä arkkitehtuurisesti että kestävästi. Kasper 
työskentelee intohimoisesti kestävän suunnittelun, digitaalisten prosessien ja 
uusien materiaalien kanssa. Muutaman viime vuoden aikana hänestä on tullut 

kysytty puhuja arkkitehtuurin tulevaisuudesta kiertotalouteen, uusien 
materiaalien käyttöönottoon ja vihreisiin teknologioihin liittyen. Kasper on 

voittanut EU:n Environment Business Award (2016), Energy Globe Award (2015) 
sekä Urbia Green Innovation Award (2015) -palkinnot työstään kestävän 

arkkitehtuurin parissa. Hän on myös toiminut vierailevana professorina mm. 
Calgaryn yliopistossa (Kanada) sekä Delftin teknillisessä yliopistossa (Hollanti).

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, hiilineutraali 
kiertotalous, Sitra
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• 20.11.2020 FIGBC Kouluttaa: 

Kiertotalous rakentamisessa

21.10.2020

Hankkeen tulokset – Koulutukset

Ilmoittaudu kurssille tästä linkistä.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0ZtrHJrHo0GQ7myzJjYE2YfyUw2Vg_JPs9rW87RXRIRUQ0w2MllRVk5YUEhKRExHRDc4RTk5NVBNRiQlQCN0PWcu


Tauko
10 min 

#RakennaKiertotaloutta

#KiraKiertotalous

#RatkaisunVuosi



Kiertotalousvalmennus –hankkeen tulosseminaari 21.10.2020 13.00-16.00

Kiertotalouden edistäminen kaavoituksen 
keinoin

Anri Linden
Yksikön päällikkö, asemakaavapalvelut

Helsingin kaupunki

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi

Leena Holmila
Arkkitehti, Kaupunkiympäristö asemakaavoitus 

Helsingin kaupunki



Kiertotalousvalmennus –hankkeen tulosseminaari 21.10.2020 13.00-16.00

Kiertotalous työtilasuunnittelussa – mitä 
tulee huomioida

Riikka Manninen
asiantuntija, työympäristöt ja ympäristövastuu

Senaatti-kiinteistöt

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi



Kiertotalousvalmennus –hankkeen tulosseminaari 21.10.2020 13.00-16.00

Purkamisen kiertotalous – mahdollisuudet 
uusiomateriaaleille ja uusiokäytölle

Jussi Väisänen
suunnittelupäällikkö

SATO Oyj

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi
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Kiitos esittäjille 
ja osallistujille!

1. Avaa mikki
2. Taputa merkistä
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Kiitos!
www.figbc.fi

facebook.com/FIGBC twitter.com/FiGBC_ bit.ly/figbc_linkedin info@figbc.fi

Anna palautetta!
https://bit.ly/3kgYdol

https://bit.ly/3kgYdol

