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Visionamme on Suomen valtio
uusien työnteon tapojen ja 

työympäristöjen edelläkävijänä.



VM:n palvelutavoitteet Senaatille vuodelle 2020

1. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa suunnitellut 

hiilineutraalisuustoimenpiteet valtion omistamissa 

kiinteistöissä.

2. Senaatti-kiinteistöt toimii esimerkkinä kiinteistöalalla 

kokonaistaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä 

toiminnasta.

HALLITUSOHJELMAN TAVOITE:
SUOMI ON HIILINEUTRAALI VUONNA 2035

Suomessa
rakennettu ympäristö
tuottaa
• lähes 40 % päästöistä
• noin 50 % jätteistä

käyttää energiaa yli 40 %.



SENAATIN KIINTEISTÖJEN PÄÄSTÖT 2012 - 2019

Ostoenergia
pääomavuokra

Ostoenergia
kokonaisvuokra

-70%



•Senaatti valtion toimijana edistää 
Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden 
toteuttamista kiinteistöjen osalta

Vastuu valtion 
kiinteistökannasta

•Senaatti tarjoaa hiilineutraaleja 
tilaratkaisuja asiakkaille, jotka ovat 
sitoutuneet Suomen 
päästövähennystavoitteisiin

Asiakastarpeiden 
täyttäminen

•Senaatti toimii vastuullisen rakentamisen 
edelläkävijänä kiinteistötoimialallaEdelläkävijyys

SENAATIN ROOLI: hiilineutraalisuus uudeksi strategiseksi painopisteeksi

 Käynnistetty 
hiilitiekartan 
laatiminen 
valtion 
rakennuskannan 
saattamiseksi 
hiilineutraaliksi 
2035 mennessä

 Seuraava vaihe: 
suunnitelmat 
päästöjen 
minimoimiseksi 
(alkaen 2021)



Senaatin pitkän aikavälin kiertotaloustavoitteet

• Senaatti on kiinteistöalan edelläkävijä kiertotaloudessa: 
toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti 
kaikessa toiminnassamme

• Ilmastovaikutusten ja kiertotalousnäkökulmien arviointi 
osana kaikkea päätöksentekoa

• Kiertotalouskriteerit sisältyvät kaikkiin hankintoihin

• Henkilöstön kiertotalousosaamisen lisääminen ja 
ylläpitäminen

• Hiilineutraali toiminta 2035 mennessä



Yhteistyöhanke:
KIERTOTALOUS 
TYÖYMPÄRISTÖISSÄ
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• Yhteiskehittämisen 
fokuksessa 
kiertotalouspotentiaali 
työympäristö-
konsepteissa & 
suunnitteluohjeissa

Konsepti- ja 
suunnittelijaryhmän 

työpaja 3.4.2020

• Yhteiskehittämisen 
fokuksessa vähähiilisyys 
ja kiertotalouspotentiaali 
tilaratkaisuissa (vuokraus 
+ tilaan liittyvät palvelut)

Tilaratkaisujen 
kiertotalousohje 
työpaja 8.5.2020 • Työpajan fokuksena oli 

jatkokehittää
aikaisempien työpajojen 
idea-aihioita eteenpäin 
alustaviksi toimenpide-
ehdotuksiksi

Yhteinen 
tulostyöpaja 3.9.2020

Työpajasarja: kiertotalous työympäristöissä
Ratkaistava kiertotalousongelma

• Miten kiertotalous voidaan ottaa paremmin huomioon työympäristöjen suunnit-
telussa ja eri tilaratkaisujen kartoittamisessa valtionhallinnon asiakkaille? 

• Minkälaista ohjeistusta tarvitaan tilaajan ja suunnittelijan välillä?

• Millaisia kiertotalouskriteerejä tarvitaan tilaratkaisuprosessiin?

2 Senaatin sisäistä valmisteluryhmää 
tuki kiertotaloustyöpajasarjaa



3.4.2020, ideoiden yhteenveto:
Työympäristökonseptit & 
suunnitteluohjeet

TOTEUTETTAVUUS: 1-5

1: hankalasti toteutettavissa: toteuttaminen vaatii isoja muutoksia toimintaan ja/tai kustannukset ovat korkeat

5: helposti toteutettavissa: toteuttaminen ei vaadi isoja ponnisteluja ja/tai kustannukset ovat maltilliset

ILMASTOVAIKUTUS: 1-5

1: heikko/pieni vaikutus

5: suuri vaikutus

Toteutettavuus: 1 Toteutettavuus: 5

Ilmastovaikutus: 5

Ilmastovaikutus: 1

4.2. Kokonaisvaltainen 
elinkaariajattelu osaksi 

suunnittelua, mm. 
kiertotaloustyöpajat 

2.1. Yhteinen materiaalipankki/-kirjasto 
ja tietopankki eri suunnittelualojen 

asiantuntijoille 

4.1. Asiakasyhteistyön kehittäminen: 
asiakkaan sitouttaminen kiertotalous-

ja ympäristötavoitteisiin, mm. 
asiakasviestintä 

3.2. Monipaikkaisuus ja tilojen 
laajempi jakaminen: 

tilankäyttömahdollisuus 
kaikille valtion virastoille 

3.3. Muunto-
joustavuuden edistäminen 

rakennuksissa nykyistä laajemmin: 
esim. väliseinäratkaisut

2.2. Vähähiilisten 
kalusteratkaisujen 

standardointi 

3.1. Välineiden 
jakamistalous yhteisessä 

työympäristössä: 
ratkaisujen kehittäminen 

ja niistä viestiminen

2.3. Käyttäytymiseen 
vaikuttavat ratkaisut (esim. 

kierrätys, valaistus, 
energiatehokkuus) sekä tuki

1. Yhteisten (julkisten) 
aulatilojen oheis-
/rinnakkaiskäyttö

 Toteutettavuus ja ilmastovaikutus -
tarkastelu tehtiin oma-arviona työpajoissa



8.5.2020, ideoiden yhteenveto:
Tilaratkaisut

TOTEUTETTAVUUS: 1-5

1: hankalasti toteutettavissa: toteuttaminen vaatii isoja muutoksia toimintaan ja/tai kustannukset ovat korkeat

5: helposti toteutettavissa: toteuttaminen ei vaadi isoja ponnisteluja ja/tai kustannukset ovat maltilliset

ILMASTOVAIKUTUS: 1-5

1: heikko/pieni vaikutus

5: suuri vaikutus

Toteutettavuus: 1 Toteutettavuus: 5

Ilmastovaikutus: 5

Ilmastovaikutus: 1

3.2. Olemassa olevaan 
rakennukseen tehdyn 
työympäristöratkaisun 

markkinointi 
asiakkaalle sekä 
luottamuksen 
rakentaminen 

(sisäolosuhteet)

2.2. Yhteisten resurssien 
kuvaus ratkaisuehdotukseen

2.1. Esimerkkilaskelma 
hiilijalanjäljestä vs. 

tilakäytön tehostaminen

1.3. Asiakasyhteistyön kehittäminen: johdon 
sitouttaminen tehokkaisiin ja muihin 
kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin

1.1. Olemassa olevan tilan 
hyödyntämisen maksimointi

4.4. Kriteerit: milloin 
investoidaan 

monitilaympäristökonversioon 
ja milloin kevyemmät 

toimenpiteet riittävät?

4.3. Yhteisen 
työympäristön 

konseptin 
täydentäminen ja 

ko. asiakkaiden 
sitouttaminen 
siihen, jolloin 

sitoudutaan myös 
konseptiin 

sisällytettyihin 
kiertotalous-, ym. 

teemoihin.

1.2. Suositaan 
tilatehokkaita ratkaisuja 

(kuten yhteiskäyttö)

1.4. Julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyön lisääminen 

tilakartoituksissa ja tilahauissa

1.5. Kiertotalouskriteerien 
sisällyttäminen 

tilahakukriteeristöön

2.3. Saavutettavuuden kuvaus 
ratkaisuehdotukseen

2.4. Kohteen 
energiaratkaisujen esittely 

ratkaisuehdotukseen

3.1. Tarvekartoitukseen 
ympäristönäkökulmat 

entistä paremmin mukaan

3.3. Kiertotalous lisättävä tehtävä-
/vastuujakotaulukkoon

4.1. Laaditaan erillinen 
vastuullisuustimantti (vrt. 

investointitimantti)

 Toteutettavuus ja ilmastovaikutus -
tarkastelu tehtiin oma-arviona työpajoissa



TYÖPAJA 3: 3.9.2020 Tilasuunnittelun ja 
-ratkaisujen kiertotalousaihioiden jatkokehitys

2) Asiakkaan sitouttaminen
kiertotalous- ja ympäristö-
tavoitteisiin: “ASIAKASVIESTINNÄN 
TEHOPAKETTI”

• Selkeä peruspaketti hankkeiden tueksi, mm. 
valtion yleisten tavoitteiden kiteytys, kierto-
talousperiaatteiden mukaisen ratkaisun 
hyötyjen kuvaus, ”vihreä arki”…

3) Senaatin hankkeiden eri
vaiheiden “KIERTOTALOUS-
TOIMET: SELKEÄ PROSESSIKUVAUS 
HANKKEISIIN”

• Hiilineutraalin kiertotalouden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden määrittely hankkeen alkuvai-
heessa (”tee ainakin nämä” & optiot) > näiden 
tulkinta eri kokoisten hankkeiden toimenpiteiksi

4) “VASTUULLISUUS-
TIMANTTI” (vrt. investointi-
timantti)

• Timantti jokaisen hankkeen eri 
ympäristönäkökohtien määrittelemiseksi > 
muut hyödyt kuin eurot saadaan esille

 Toteuman seuranta myös tärkeää, 
työkalu

5) “VALTION TYÖYMPÄRISTÖ-
JEN KIERTOTALOUSKRITEERIT”

• Valtion työympäristökonseptin ja 
suunnitteluohjeen liitteeksi ko. dokumentti

• Liite osaksi Senaatin tilahakuihin liittyviä 
materiaaleja: valtiolle selkeä vaatimuslista, 
mitkä ovat kriteerit jokaisessa 
asiakashankkeessa

6) “ELINKAARITARKASTELU
HANKKEEN ERI SKENAARIOISTA: 
kevyet vs. mittavat muutostyöt

• Millä kriteereillä päätetään, milloin 
kannattaa investoida perusteellisempaan 
monitilaympäristökonversioon ja milloin 
kevyemmät toimenpiteet riittävät

 Millainen hankekohtainen tarkastelu kannattaisi 
tehdä

1) Ratkaisu tiedonvaihdon
tehostamiseen hankkeiden
välillä: “MATERIAALIPANKKI”

• Parviälyn hyödyntäminen: Yhdessä tiedetään 
enemmän, kun voidaan jakaa tietoa eri 
yritysten ja toimijoiden kesken

• Senaattien yhteistyökumppaneille ja 
toimittajille



Kiertotaloushankkeen pääasialliset annit, yhteenveto

Konseptien ja 
suunnitteluohjeiden

päivitys (valtion yleispätevä 
työympäristökonsepti, 

yhteisen työympäristön 
konsepti + toimija-

kohtaiset konseptit)

Yhteinen 
materiaalipankki/-

kirjasto ja tietopankki 
eri suunnittelualojen 

asiantuntijoille

Vähähiilisen 
kiertotalouden 

asiakasviestinnän 
tehopaketti 
asiakastyön 

tueksi
Käyttäytymiseen 

vaikuttavien ratkaisujen 
jatkuva kehittäminen 

(esim. parempia ratkaisuja 
kierrätykseen) sekä 
käyttäjien erilaiset 

tukitoimet osana 'fiksua 
arkea'

Paljon ideoita 
tunnistettu 

jatko-
kehitykseen:

mm. :

Muunto-
joustavuu-

den eri 
ratkaisut

Kunnian-
himoisempi 
skenaario-
tarkastelu

Paljon 
erilaisia 
tarpeita 
kirjattu 

ylös

Vähähiilisen 
kiertotalouden 

integroiminen entistä
vahvemmin osaksi Sk:n 
”ratkaisuprosessia” eli 

tilakokonaisuudesta (sis. 
palvelut) asiakkaalle  

tuotettavaa ehdotusta

Prosessiin 
liittyviä 
kehitys-
ideoita 

tunnistettu 
runsaasti

Sk:n 
investointipäätöksiä 

tukevan työkalun 
kehittäminen: 

vähähiilinen kiertotalous 
paremmin mukaan



Kiertotaloushankkeen pääasialliset annit, yhteenveto

Konseptien ja 
suunnitteluohjeiden

päivitys (valtion yleispätevä 
työympäristökonsepti, 

yhteisen työympäristön 
konsepti + toimija-

kohtaiset konseptit)

Yhteinen 
materiaalipankki/-

kirjasto ja tietopankki 
eri suunnittelualojen 

asiantuntijoille

Vähähiilisen 
kiertotalouden 

asiakasviestinnän 
tehopaketti 
asiakastyön 

tueksi
Käyttäytymiseen 

vaikuttavien ratkaisujen 
jatkuva kehittäminen 

(esim. parempia ratkaisuja 
kierrätykseen) sekä 
käyttäjien erilaiset 

tukitoimet osana 'fiksua 
arkea'

Paljon ideoita 
tunnistettu 

jatko-
kehitykseen:

mm. :

Muunto-
joustavuu-

den eri 
ratkaisut

Kunnian-
himoisempi 
skenaario-
tarkastelu

Paljon 
erilaisia 
tarpeita 
kirjattu 

ylös

Vähähiilisen 
kiertotalouden 

integroiminen entistä
vahvemmin osaksi Sk:n 
”ratkaisuprosessia” eli 

tilakokonaisuudesta (sis. 
palvelut) asiakkaalle  

tuotettavaa ehdotusta

Prosessiin 
liittyviä 
kehitys-
ideoita 

tunnistettu 
runsaasti

Sk:n 
investointipäätöksiä 

tukevan työkalun 
kehittäminen: 

vähähiilinen kiertotalous 
paremmin mukaan

Työ jatkuu….



HANKKEEN TIIMOILTA:

• Jokainen kiertotaloustyöpajasarjan aikana esille tuotu idea 

käsitellään johdon toimesta Senaatissa ja sovitaan 

etenemisestä

MUUTOIN, mm.:

• Hiilineutraalisuus uudeksi strategiseksi painopistealueeksi 

2021 ja uudeksi kehityskohteeksi yhteiskuntavastuu-

ohjelmiin

• Kiertotalouspilottihankkeiden (ml. rakennushankkeet) 

oppien siirtämistä osaksi normaalia toimintaa

• Uusiutuva ja päästöttömään energiaan siirtyminen: työ 

jatkuu (mm. aurinkosähköhanke, lämpölaitosten uusimisia)

• Uudet grean dealit: päästöttömät työmaat ja kestävä 

purkaminen

Seuraavat askeleet vähähiilisen 
kiertotalouden edistämiseksi

https://figbc.fi/tyoymparistojen-muutoshankkeet-ovat-mahdollisuus-kiertotaloudelle/


Senaatin pitkän aikavälin 
tavoitteet 2030
Rakennukset suunnitellaan alusta asti purettaviksi

• Uudelleenkäytettävien rakennusosien ja uusiomateriaalien 

markkinoiden hyödyntäminen ja jatkuva edistäminen

Rakennukset ja työympäristöt ovat ekovaikuttavia

• Hiilikädenjäljen eli positiivisen ympäristövaikutuksen 

maksimointi 

• Ihmisten ja ympäristön terveyttä edistävät 

toimintaympäristöt

…Mitä jos rakennukset toimisivat kuin puut, eli

tuottaisivat ekosysteemipalveluita kuten

sadeveden hallintaa, ilman ja veden

puhdistusta, energian talteenottoa ja 

hiilinieluja?

…Entäpä jos näkisimme rakennukset
materiaalipankkeina, joista elementit ja 
materiaalit voidaan hyödyntää useiden
kiertojen ajan myös tulevien sukupolvien
käytettäviksi? 

SENAATIN TAVOITE
Senaatti on kiinteistöalan edelläkävijä 

kiertotaloudessa: toimimme 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti 

kaikessa toiminnassamme

Meidän kaikkien panosta 
tarvitaan kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamiseksi – työ 

kannattaa aloittaa 
nyt!

Ote Senaatin 
kiertotalous-

oppi-
materiaaleista



Lisätietoa:

www.senaatti.fi

Mahdollisten
kysymysten kanssa
olethan yhteydessä:

Riikka.Manninen
@senaatti.fi

Riikka Manninen,
Asiantuntija, 

työympäristöt ja 
ympäristövastuu

http://senaatti.fi/

