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twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

KIRA-ALAN KIERTOTALOUDEN 
OSAAMISKESKITTYMÄ 2020 – 2021

KICK-OFF 12.1. 9:30-11:30
• Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla

• Esittäydy aina ennen kommentointia

• Kysymyksiä voi esittää myös chätin kautta

• Tapahtuma nauhoitetaan

TERVETULOA!

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_
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Lämpimästi tervetuloa!

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamiskeskittymä 
kick-off 12.1.

13.1.2021

• 09:30 – Tervetuliaissanat, Jessica Karhu

• 09:35 – Kiertotalouskuva vuonna 2021 Nani Pajunen, Sitra

• 09:50 – KIRA-alan yhteinen kiertotalousvuosi, Jessica Karhu & Visa 
Kivisaari, FIGBC 

• 10:20 – Helsingin kiertotalousklusteri, Mira Jarkko, Helsingin 
kaupunki

• 10.30 Tauko  - kahvin hakua ja ilmoittautumislomakkeen täyttöä 
varten

• 10:40 – Kiertotalous Tampereen Hiedanrannassa, Saara Melama, 
Hiedanrannan kehitys Oy

• 10:50 – Kiertotalousnäkymät Turun seudulla, Reeta Huhtinen, 
CleanTurku

• Kommenttipuheenvuoro Arto Ruotsalainen, AFRY

• 11:10 – Kuinka verkostoidumme tänä vuonna?
• Keskustelua ja Mentimeter -kierros

• 11:30 – Tilaisuus päättyy

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla

Esittäydy aina ennen kommentointia

Kysymyksiä voi esittää myös chätin kautta

Tapahtuma nauhoitetaan

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_


Nani Pajunen
johtava asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Sitra

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_
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Tervetuloa!

13.1.2021

Jessica Karhu
Senior Sustainability Specialist
Green Building Council Finland

Visa Kivisaari
Kestävän kehityksen asiantuntija

Green Building Council Finland
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• Tehdä teille Kiinteistö- ja rakennusalan 
kiertotalouden osaamiskeskittymä hanke 
tutuksi

• Kuulla teiltä mitä meidän kannattaa yhdessä 
tehdä hankkeessa ja keitä meidän pitää 
kutsua mukaan

• Aloittaa keskustelu

• Innostua ja inspiroitua yhdessä 
tulevaisuudesta

13.1.2021

Tavoitteemme tänään 
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Tervetuloa siis mukaan toimimaan!

• Pyydämme sinua pohtimaan kick-offin aikana: 

• Kuinka haluaisit osallistua toimintaan? Missä kiertotalousaiheissa 
haluaisit verkostoitua ja millä kaupunkialueilla haluat osallistua 
seminaareihin?

• Mitä haluaisit nähdä tämän hankkeen tiimoilta?

• Ilmianna timanttinen muutoksentekijä kiertotalousteemaan tai –
alueeseen liittyen!

• Mitä oleellista emme ole vielä tunnistaneet, mikä tulisi 
huomioida?

• Kysymme kick-offin lopuksi näkemyksiänne, mutta sitä ennen 
toivomme avointa ja aktiivista keskustelua chatin puolella!

13.1.2021



88
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Hiilipäästöt 2020
> 42 GtCO2e/a

Budjetti 2020

• 1,5°C -> 305 GtCO2e

• 2°C -> 1 055 GtCO2e

Hiilipäästöt 2030 (tavoite)

< 10 GtCO2e/2

13.1.2021

Carbon Clock

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

9/2020

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html
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Globaali hiilibudjetti 
rakennusmateriaaleille

13.1.2021 Kuva TIEKU

https://tieku.fi/luonto/ilmastonmuutos/ilmastonmuutos-uhkana-voimakas-ketjureaktio
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Meitä kaikkia tarvitaan muutoksen tekemiseen!

How much material is currently 
reused from old buildings?
(Construction companies) take away 
only about 1% of building materials 
from a demolition site for reuse, 
because the market isn’t in place yet.
If there was more demand and more 
actors involved, we could (reuse) 
more materials from buildings.

Dr Catherine De Wolf.
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Visiomme
• Suomessa on käynnissä useita toisiaan sivuavia tiekarttatyöhankkeita, jotka 

tähtäävät vähähiilisyyteen ja kiertotalouden edistämiseen kiinteistö- ja 
rakennusalalla. Lisäksi on käynnissä useita tutkimushankkeita sekä 
pilottiprojekteja ympäri maata. Kasvava määrä yrityksiä tarjoaa uusia 
kiertotalouspalveluita ja niille on kasvavaa kysyntää ja kiinnostusta. 
Kaupunkiseudut ovat tehneet omat kiertotaloustiekarttansa. Kaikella tällä 
toiminnalla on yhteinen päämäärä: viedä KIRA-ala muiden toimialojen joukossa 
hiilineutraaliin kiertotalouteen!

➢ Tietoa ja tavoitteita kokoamalla, kiertotalousosaamista jakamalla ja lisäämällä, 
verkostojen luomisella ja tukemisella sekä toimenpiteiden käynnistämisellä 
vauhditetaan kiinteistö- ja rakennusalan systeemistä muutosta kohti 
kiertotaloutta sekä luodaan uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

• FIGBC:llä on aikaa ja halua auttaa tukemaan yhteistyötä, tiedonvälitystä ja 
keskustelua. 

Haluamme sinut mukaan tänään 
esittelemäämme toimintaan!

13.1.2021
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Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä 

Tavoite ja tarkoitus

Vauhdittaa 
muutosta

Koulutuksella sekä 
kokoamalla ja 

jakamalla tietoa 
monikanavaisesti

Tuomalla yhteen 
käynnissä olevat 

kiertotaloushankkeet

Viestimällä 
tiekarttojen 

tavoitteista ja 
luomalla polkuja 

niiden toteuttamiseksi

Luoda uutta 
liiketoimintaa

Rakentamalla 
ekosysteemejä 

kiertotalousteemojen 
ympärille

Tukemalla ja luomalla 
alueellisia 

kiertotalous-
ekosysteemejä

Fasilitoimalla 
hankkeiden 

käynnistymistä
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Käynnissä olevien hankkeiden tuottaman 
tiedon kokoaminen + parhaat esimerkit

Tarjolla olevien koulutusten kokoaminen, 
FIGBC -koulutukset ja seminaarit

Opintomatka halukkaille Pohjoismaiseen 
kohteeseen

13.1.2021

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä 
Toteutettavat toimet  

Kaupunkikiertue: Oulu, Tampere-Jyväskylä, 
Lappeenranta, Turku ja pääkaupunkiseutu. 

Teematyöpajat 5-10 kappaletta kokoamaan 
ekosysteemiä tiettyyn kiertotalousteemaan 

Verkoston kokoaminen ja yhdistäminen. 
Mukaan kaikki käynnissä olevat hankkeet

Tiekarttojen analysointi ja niiden 
tavoitteiden kokoaminen yhteen

Viestintä tiekarttojen tavoitteista Fasilitointi hankkeiden käynnistämiseksi

KIERTOTALOUDEN OSAAMISKESKUS

TIEKARTTOJEN TAVOITTEIDEN KOKOAMINEN JA HANKKEIDEN TUKEMINEN

MAANLAAJUINEN KIERTOTALOUSVERKOSTO SEKÄ ALUEELLISET VERKOSTOT
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Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Aikataulu

6 / 5 PROJEKTISUUNNITELMA  

 7.8.2020  

 

www.figbc.fi  Kestävyyden kärkeen yhdessä!  

Liitteet 

1.1 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen ennakoitu kesto on 10/2020 -12/2021 eli 15 kuukautta. Hankkeen käynnistymisaika tarkentuu rahoituspää-
töksen ajankohdan mukaisesti. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan heti positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

1.2 Hankkeen talousarvio 

Arviomme hankkeen kokonaiskustannukseksi 145 750 euroa. GBC Finland on valmis panostamaan hankkeen toteutta-
miseen omarahoitusosuuden 36 688 euroa. 

 

 

 

Tehtävä 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Työpaketti I  Rakennetun ympäristön osaamiskeskuksen kehittäminen
Tiedon tuottaminen ja jakaminen

Kiertotalous rakennetussa ympäristössä koulutukset

Kansainväliset parhaat kiertotalousesimerkit

Opintomatka Pohjoismaisiin kohteisiin

Työpaketti II  Rakennetun ympäristön kiertotalousverkosto
Verkoston tunnistaminen ja yhteen tuominen

Fasilitoidut tapaamiset verkoston jäsenille

Paikallisten ekosysteemien käynnistäminen

Työpaketti III: Kiertotaloustavoitteiden implementointi käytäntöön
Kiertotalouden toteutusohjelma kansallisten tiekarttahankkeiden pohjalta

Tavoitteiden ja toimenpiteiden markkinointi

Fasilitointi kehitysprojektien käynnistämiseksi

Pääasiallinen tekeminen Muu tekeminen

20212020

Henkilötyökuukaudet yhteensä           11 19 250 €

Henkilöstökulut yhteensä 77 000 € Kokonaisbudjetti 146 750 €

Muut kulut yhteensä 50 500 € Omarahoitusosuus (25%) 36 688 €

Tehtävä KK

Henkilöstö-

kulut Muut kulut Muiden kulujen selitys Yhteensä

Työpaketti I  Rakennetun ympäristön osaamiskeskuksen kehittäminen

Tiedon tuottaminen ja jakaminen 0,5 3 500 € 1 000 € Tietopankin ja osaamiskeskuksen kehitys verkkosvuilla 4 500 €

Kiertotalous rakennetussa ympäristössä koulutukset 0,5 3 500 € 3 500 €

Kansainväliset parhaat kiertotalousesimerkit 0,5 3 500 € 2 000 € Viestintäkuluja 5 500 €

Opintomatka Pohjoismaisiin kohteisiin 1 7 000 € 10 000 €

Projektiryhmän matkat ja majoitukset, sekä excu 

kohteet 17 000 €

Työpaketti II  Rakennetun ympäristön kiertotalousverkosto

Verkoston tunnistaminen ja yhteen tuominen 0,5 3 500 € 3 500 €

Fasilitoidut tapaamiset verkoston jäsenille 2 14 000 € 5 000 € Työpajojen fasilitointia 19 000 €

Paikallisten ekosysteemien käynnistäminen
2,5 17 500 € 25 000 €

Projektiryhmän matkat ja majoitukset, tilat ja tarjoilut, 

puhujat ja kouluttajat x5 42 500 €

Työpaketti III: Kiertotaloustavoitteiden implementointi käytäntöön

Kiertotalouden toteutusohjelma kansallisten 

tiekarttahankkeiden pohjalta 1 7 000 € 5 000 € Työpajojen fasilitointia 12 000 €

Tavoitteiden ja toimenpiteiden markkinointi 0,5 3 500 € 2 500 € Markkinointi ja viestintä 6 000 €

Fasilitointi kehitysprojektien käynnistämiseksi 2 14 000 € 14 000 €

Yleiskustannukset (25%) 25 % 19 250 € 19 250 €

Yhteensä 11 96 250 € 50 500 €   146 750 €            

Yleiskustannukset (25%)



1813.1.2021

Suunnitellut kaupunkitapaamiset 2021

Tampereen 
seutu, vko 9

Oulun seutu, vko 11

Lappeenrannan 
seutu, vko 18

Turun  seutu, vko 20

Pääkaupunkiseutu, 
vko 22
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Ensimmäinen päivä 

• Infoseminaari 0,5 päivää
• Mitä kiertotaloustavoitteita kyseisellä alueella on
• Hyviä kiertotalousesimerkkejä
• Tietoa kansallisista kiertotaloustavoitteista 

• Koulutusta kiertotaloudesta 
paikkakunnan ja osallistujien 
tarpeiden mukaan 0,5 päivää 

• Kiertotalouden huomioinen julkisen sektorin 
tilaamisessa

• Olemassa olevia parhaita kiertotalousratkaisuja

• Verkostoitumistilaisuus alueen 
kiertotaloustoimijoille

Toinen päivä

• Markkinavuoropuhelutilaisuus 
alueen yritysten ja tilaajien kesken 
0,5 päivää

Seurantatilaisuus 2-4 vk tapahtuman jälkeen

• Osallistuneille tahoille järjestetään (etäyhteyden kautta) 
seurantatilaisuus ja kartoitetaan syntyneitä kontakteja 
sekä pyritään tukemaan uusien syntymistä.

Seurantatilaisuus syksyllä 2021

• Osallistuneille tahoille järjestään toinen seurantatilaisuus 
ja kartoitetaan alueella tapahtunutta kehitystä 
kiertotalouden näkökulmasta sekä kartoitetaan 
syntyneitä ekosysteemejä

Kaupunkitapaamisten-konsepti

13.1.2021
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12.3. Purkaminen

12.11.Kiertotalous 
aluesuunnittelussa

15.10. Rakennusten 
suunnittelu

3.9. Infra ja 
massakoordinointi

13.8. BIM ja 
materiaalipassit

11.6 Tilaaminen

28.5. Muuntojoustavuus & 
elinkaarien pidentäminen

30.4. Uusiomateriaalit

13.1.2021

Teematapaamiset – kiinnostuneet tahot yhteen

2021
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Useat tiekartat sisältävät kiertotalouden tavoitteita

• Hankkeessa koostetaan ja yhteensovitetaan tietoa KIRA-alan kiertotalouden ja 
vähähiilisyyden tiekartoista: analysoidaan ja yhteensovitetaan tavoitteita, 
tunnistetaan toimenpiteitä sekä tuetaan niiden käynnistymistä.  Synteesiä 
tiekartoista julkaistaan kevään aikana.

• Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma ja sen kiinteistö- ja rakennusalan 
teemaryhmän kansalliset kiertotaloustavoitteet 

• Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekartta ja TEM:n toimialakohtaiset 
tiekartat 2035 

• Rakennusteollisuus RT:n Rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vähähiilisyyden 
tiekartta 2020 - 2035

• RAKLIn tiekartta vähähiilisyyteen

https://ym.fi/kiertotalousohjelma
https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta
https://tem.fi/tiekartat
https://www.rakennusteollisuus.fi/tiekartta
https://www.rakli.fi/ilmastonmuutoksen-torjunta/vahahiilisyyden-tiekartta/
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• Julkaisupankin päivitys

13.1.2021

Tietopankkiimme kootaan ajankohtaisinta tietoa

• 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/
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Täydennyskoulutuspaletti kiertotaloudesta

Teemat:
-Kiertotalous yleisopintoja

-Kuntokartoitukset ja 
korjausrakentaminen

-Vähähiilisen rakennuksen suunnittelu
-Hiilijalanjäljen arviointi
-Ympäristöluokitukset

-Purkukartoitus ja purkumateriaalit
-Energiatehokkuus ja energiatodistus
-Uusiomateriaalien hyödyntäminen

-Muut kiertotalouteen liittyvät 
koulutukset huoltoon ja 
kunnossapitoon liittyen

-Rakennusten tietomallit

Ensimmäinen versio koulutuspaletista julkaistaan verkkosivuillamme helmikuussa.
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Hanke Teemat Sijainti Aika

HYPPY Rakennusosat ja -materiaalit kiertoon kunnissa Helsinki & Kanta-Häme 2019 - 2022

Rapurc Rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys Etelä-Savo 2020 - 2023

Wool2Loop Purkuvillojen kierrätys Suomi 2019 - 2021

UUMA4 Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta Suomi 2021-2023

Build4Clima Rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilipäästöt Suomi 2020 - 2021

Purater Purkumateriaalien turvallisuus ja terveellisyys Suomi 2020-2021

KIEPPI Kestävät kaupunginosat: mm. materiaalien kierrätys, tilojen 
jakaminen, kiertotalouspalveluiden pilotointi

Tampere, Turku, Espoo 2019-2021

Circuit Kiertotalous kaupunkisuunnittelussa: mm. rakennusmateriaalit 
kiertoon, vanhojen rakennusten muunneltavuus ja uusien 
rakentaminen kiertotalouden periaatteilla

Pääkaupunkiseutu 2019 - 2023

CICAT2025 Kiertotalouden ekosysteemit ja katalyytit Suomi 2019-2021

Circwaste Alueelliset kiertotaloustavoitteet ja pilottihankkeet Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, 
Etelä-Karjala, Lounais-Suomi

2020-2023

Käynnissä paljon KIRA-alan kiertotaloushankkeita
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• Ekskursio lokakuussa Tanskaan 
tai Norjaan

• Kerrotaan lisää kesäkuussa

• Mikäli tilanne ei anna myötä 
lähteä matkalle, niin 
järjestetään virtuaalisena

13.1.2021

Lähde opintomatkalle ulkomaille!
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Uutiskirje kuukausittain

➢Tilaa ”Kiertotalouden 
kehittäjät” –uutiskirje 
linkin takaa sivun lopusta!

13.1.2021

Seuraa viestintäämme 

Sosiaalinen media
• Twitter: KRKiertotalous

Lisäksi:
• Twitter: FiGBC_
•LinkedIn: FIGBC

#KIRAKiertotalous 

Hankkeen verkkosivu

➢https://figbc.fi/kiinteisto-
ja-rakentamisalan-
kiertotalouden-
osaamiskeskittyma/

https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/
http://www.twitter.com/Krkiertotalous
http://www.twitter.com/FiGBC_
https://www.linkedin.com/company/green-building-council-finland/
https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/
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Jos kohtaat kinkkisiä 
kiertotalouskysymyksiä – laita viestiä, niin 

etsitään yhdessä vastauksia

• Soita ja laita viestiä, pyrimme löytämään vastauksia kahden päivän sisällä.
• Jessica.karhu@figb.fi | 040 675 8899
• Visa.kivisaari@figbc.fi | 046 921 1230

13.1.2021

Vastauksia kiertotalouskysymyksiin 
- Kira-kiertotalouden helpdesk

mailto:Jessica.karhu@figb.fi
mailto:Visa.kivisaari@figbc.fi
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https://bit.ly/39dD8qv

13.1.2021

Ilmoittaudu hankkeemme tapahtumiin ja anna 
palautetta!

https://bit.ly/39dD8qv
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Projektin esittely
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#BUILDINGLIFE 

European regional 

project that will 

support and 

accelerate the 

ambitions of the 

EU’s Green Deal 

in the building 

sector.
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#BUILDINGLIFE SUOMESSA 

1. Yhteinen tilannekuva – vähähiilisyyden 

tavoitteet, toimenpiteet ja kehityshankkeet

2. Yhteiset vähähiilisyystavoitteet 

toimialle – Missä olemme 2025, 2035, 

2050?

3. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 

toimintaohjelma – konkreettiset 

välitavoitteet ja askelmerkit kaikille

alan toimijoille oman toimintansa 

kehittämiseksi. 



#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin 

rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

Liity mukaan hankkeeseen!

Joukko merkittäviä suomalaisia 

yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-

lähettiläiksi näyttämään omalla 

esimerkillään, miten rakennettua 

ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta.

Toivotamme lämpimästi mukaan 

ensimmäiset lähettiläät ja kutsumme kaikki 

alan toimijat liittymään hankkeeseen!

Osallistua voi monella eri tavalla, kuten 

lähtemällä hankkeen lähettilääksi, 

osallistumalla työpajoihin tai käyttämällä 

#BuildingLife tunnistetta somessa.



#BUILDINGLIFE 
LEADERS FORUM 

SUOMEN KICK-OFF 

4.2.2021 klo 13-16

#BuildingLife Leaders Forumin tavoitteena on 

lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä kiinteistö- ja 

rakennus-alan, sekä energiasektorin sisällä 

hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön 

tähtäävien toimenpiteiden konkretisoimiseksi. 

Leaders Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan 

alan parhaat esimerkit ja toimet, opitaan 

toisiltamme ja käydään avointa keskustelua 

parhaista toimenpiteistä hiilineutraaliuuden 

saavuttamiseksi.

OSA 1 – NYKYTILA JA EDELLÄKÄVIJÖIDEN ESIMERKIT
Kaikille avoin seminaari, johon toivomme erityisesti yritysjohdon osallistumista

1300 Vähähiilisyyden tilannekuva Suomen Kira-alalla

1315 Keynote puhujat - mihin alan edelläkävijät tähtäävät?

• Saint Gobain - Olli Nikula 

• YIT - Juha Kostiainen 

• Loput puhujat tarkentuvat

1405 Kysymyksiä ja vastuuksia

1420 #Buildinglife hankkeen kevät 2021

1430 Tauko 15 min

OSA 2 – TOIMINTAOHJELMA JA SEURAAVAT ASKELEET
Kaikille avoin työpaja, johon toivomme erityisesti vähähiilisyyden asiantuntijoiden 

osallistumista

1445 #Buildinglife toimintaohjelman tavoitteet ja prosessi

1455 Työskentely: Tavoitteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen

1505 Pienryhmäkeskustelu: Breakout rooms

1535 #BL tehtävänanto jatkoa varten ja tulevien työpajojen esittely

1545 Tapahtuman lopetus



https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

Lauri Tähtinen

040 486 5400

etu.sukunimi@figbc.fi

https://figbc.fi/projektit/buildinglife/
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Kiitos!
www.figbc.fi

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

Anna palautetta!
https://bit.ly/39dD8qv

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://bit.ly/39dD8qv


Mira Jarkko
Helsingin kiertotalousklusteri

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_
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KAHVITAUKO – JATKUU klo 10.40

ILMOITTAUDU MUKAAN TEKEMÄÄN KAUPUNKI- JA 
TEEMASEMINAAREJA 

&

ANNA PALAUTETTA

https://bit.ly/39dD8qv

13.1.2021

37

https://bit.ly/39dD8qv


Saara Melama
Kiertotalous Tampereen Hiedanrannassa

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_


Reeta Huhtinen
Kiertotalousnäkymät Turun seudulla

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

https://twitter.com/KRkiertotalous
https://twitter.com/FiGBC_


Arto Ruotsalainen
AFRY

twitter.com/KRkiertotalous | twitter.com/FiGBC_

#KIRAKiertotalous

https://twitter.com/KRkiertotalous
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