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Virtuaalinen opintomatka rakennetun
ympäristön kiertotalouteen 13.-14.10.2021

Tähän matkaraporttiin on koottu syksyllä 2021 
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden 
osaamiskeskittymä (KIRA-kioski) hankkeen opintomatkan 
kohde-esittelyt sekä matkalla käytyjä keskusteluja ja 
ideoita.

Matka toteutettiin osin virtuaalisena, eli osallistuminen 
oli mahdollista läsnä Helsingissä tai etänä Teams-
yhteydellä. Lisäksi otimme virtuaalisesti yhteyden 
Belgiaan sekä Tanskaan.

Tapahtuma oli monille ensimmäinen läsnätilaisuus noin 
1,5 vuotta jatkuneen koronapandemian jälkeen.

KIRA-kioski hanke on toteutettu työ- ja 
elinkeinoministeriön tuella.

Osallistujaorganisaatiot:

ADT Oy, AFRY Finland Oy, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, A-Kruunu Oy, Ecopal, 
Ethica Oy, Forum Virium Helsinki, Fyra, 
Helsingin kaupunki, HSY, Kapacity.io, 
KVA Arkkitehdit, LAB-
ammattikorkeakoulu, Planetary
Architecture Oy, Profit Interior, Ramboll, 
Rockfon, Senaatti-kiinteistöt, Stadin 
AO, Tarkett Oy, TVT Asunnot Oy, 
Upright, Vahanen, Väylävirasto, WSP 
Finland Oy, Y-Foundation, Ytekki Oy

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


Opintomatkan ohjelma

Klo 12

Klo 12:15

Tapaaminen Rivieralla (Harjukatu 2, Helsinki)

Live kohde-esittely - mukavasti elokuvateatterista! Ludovica Cassina et al, 

BC Architects

Klo 13:30 Siirtyminen kävellen YIT Workery+ Vallilaan (Sturenkatu 16, Helsinki), jossa 

on toteutettu kiertotaloutta käytännössä: 1930-luvun kiinteistö sykkii nyt 

uutta elämää konvertoituna toimisto- ja tapahtumakäyttöön

Klo 14 Kahvien ohessa kuulemme miten Workery+ Vallilan saneeraus toteutettiin 

korjaamalla ja kierrättämällä ja kuinka se oli taloudellisestikin järkevää, 

Outi Vaarala, YIT

Klo 14:30 Chat time to DEN - Kuulemme, mitä kiertotalouden esimerkkimaassa 

Tanskassa on opittu parhaista kiertotalouskohteista, Olli Fischer, NREP

Klo 15:30 Workshop: From BC to FIN / From DEN to FIN - Miten voimme tuoda 

ulkomaisten esimerkkien kiertotalousopit Suomeen? 

Klo 16:30 Yhteistyöllä voimaa kiertotalousmuutokseen - Matkalle liittyy mukaan 

startup-yrittäjiä, joilla on kullanarvoisia ajatuksia kira-alan muutokseen, 

Upright Project, Kapacity.io 

Noin klo 17 Yhteiset afterit - hengähdetään, nauretaan, syödään ja syvennetään päivän 

aikana syntyneitä ajatuksia sekä tutustutaan toisiimme tarkemmin

Noin klo 19 Virallinen ohjelma päättyy

Klo 8:15 

Klo 8:30 

Saapuminen

Yhteisen aamiaisen lomassa esittely Jätkäsaaren 

Kiertotalouskorttelista, Antti Lehto, INARO Arkkitehdit

Klo 9:00 Uutta tietoa luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteydestä, 

Tiina Paajanen, Sitra

Miniworkshop: Yhteinen visiomme rakennetun ympäristön ja luonnon 

suhteesta

Klo 10:45 Fiction & Business - käsikirjoittaja ja poikkeuksellisten ideoiden 

sarjayrittäjä Miia Pirinen herättelee ajatuksiamme, miten fiktiivinen 

vyöhyke törmäytetään bisneksen tarpeisiin tuottamaan uusia ideoita ja 

ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia.

Klo 11:45 Lounas tapahtumatilan viereisessä Sture16-ravintolassa

Noin klo 12 Innostunein mielin kotimatkalle! 

https://www.rivierakallio.fi/
https://www.yit.fi/workeryplus?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGaxcexW1Ry8jE1JQVdy5oNqy-OFGMwmfMxhprwFibP-J55OfKcytv4aAnIpEALw_wcB
https://sture16.fi/


Opintomatkan kohde-
esittelyt ja opit



BC Architects

• BC Architects on osa kolmen yrityksen
yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi luonnon- ja 
kiertotalouden mukaisia materiaaleja valmistava
BC Materials sekä tutkimustoimintaa harjoittava
BC Studies

• Rakennusprojektit ovat samalla tutkimus- ja 
oppimisprojekteja

• BC pitää workshopeja kiinnostuneille pitäen näin
kulut alhaisina

• Tutkimuksessa ja kehityksessä tärkeää on tehdä
yhteistyötä urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden
sekä kaikkien BC-yritysten kanssa

• Ludovica Cassina, Emile Deroose ja Baptiste 
Chatenet esittelivät meille kolme kohdetta



BC Architects: LUMA

• Vanha junavarikko Arles’n kaupungissa 
kunnostetaan uuteen käyttöön Atelier Luman 
työ- ja laboratoriotiloiksi sekä julkiseksi 
Resource Centeriksi.

• Materiaaleja on etsitty ja löydetty tontilta ja 
sen lähiympäristöstä, vanhasta sillasta, 
kivilouhokselta…

• Uusiomateriaaleja käytetään 
akustiikkapaneeleissa, katemateriaaleina, 
seinien rappauksissa…



BC Architects: Targnon
ja USQUARE

• Targnon: Lomatalon purku ja uudelleenrakentaminen

• Kalusteita ja sisäpintamateriaaleja lahjoitettiin paikallisille
asukkaille ja operaattoreille, mm. uuden nuorisotalon
rakentamiseksi. 

• Tiilet ja kivilatomus käytetään uudessa rakennuksessa. Muut 
materiaalit toimitetaan 40 km:n säteeltä. 

• Puu, kivi, maa materiaalina. Eristysmateriaaliksi tontilta
kerättävää hamppua tai paikallisten viljelijöiden olkijätettä.

• Vanhojen perustusten mukaisesti rakennetaan terassialue
muistuttamaan historiasta.

• USQUARE: 100-vuotiaan suljetun korttelin tiloja avataan jälleen
yleisölle.

• Päärakennusten muuttaminen mahdollisimman pienillä
muutoksilla. 

• Materiaalien hyötykäyttö tontilla: Tiilet, kattotiilet, patterit, 
wc:t inventoitu ja osa niistä käytetty uudelleen. 

• Biopohjaisten materiaalien ja modulaarisen rakenteiden
käytöt: Lähellä tuotettu hempcrete akustisena laastina. 

• Tekniikka palveluna: liisattu valaistus ja hissit



YIT Workery+ Vallila

• Outi Vaarala kertoi, kuinka YIT on luonut
uutta kiertotalousliiketoimintaa itselleen
yhteiskäyttöisten toimisto- ja 
tapahtumatilojen operaattorina uudella
Workery+ -konseptillaan.

• Vallilan tilat remontoitiin pienellä
budjetilla; käytettiin varastosta löytynyttä
tekstiilimattoa neuvottelutiloissa, keittiön
laitteet ovat pitkälti kiinteistön vanhoja, 
säilytettiin ennen leipomona toimineen
rakennuksen industrial-henkinen tyyli, 
vuokrattiin kalusteita.



NREP: Key learnings from 
Resource Rows and Upcycle 
Studios

Rasmus Grosen Olsen esitteli tunnetuista tanskalaisista
kiertotalouskohteista saatuja oppeja:

• Hankkeissa oli tavoitteena CO2:n vähentäminen, joka onnistui
uusien materiaalien tuottamatta jättämisenä, mutta purku- ja 
kunnostusprosessit nostivat päästöjä. 

• Purku- ja kunnostus on otettava huomioon CO2-laskelmissa. 

• LCA/LCC-laskennat on tehtävä suunnitteluvaiheessa
vaikuttavien ratkaisujen valitsemiseksi.

• Avaimena yhteistyö luotettavien urakoitsijoiden kanssa

• Uudelleenkäytettävien materiaalien hankinta muistuttaa tällä
hetkellä aarteenetsintää

• LCC/LCA-todistukset toimivat B2B-markkinoinnissa. Näkyvät
uusio-/kierrätysratkaisut toimivat B2C-markkinoinnissa.

• Muistetaan oppia onnistumisista ja epäonnistumisista!

”KIRA-ALALLA TÄYTYY 

VAIKUTTAA OMAA 

ORGANISAATIOTA 

LAAJEMMALLE”



Workshop: 
Projektisuunnitelmat
Pienryhmät pohtivat, miten voisimme tuoda ulkomaisten
esimerkkien kiertotalousoppeja Suomeen. Ryhmät
valmistelivat projektisuunnitelmat seuraaville hankkeille:

Kiertotalousatlas – kaupunkiseudun paikkatietoa ja 
kiertotaloustietoa yhdistävä tietopankki

KiertotalousHubi – materiaali- ja rakennusosakirjasto
lähiseudun asukkaille, pajatiloja kunnostamiseen, 
CitySortti-asema

Aarteenetsijät – yhteistoiminnallinen käytöstä
poistettujen tuotteiden kunnostuksen ja re-design tila

Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle –
erikoistuneiden purkajien, kunnostajien ja tiilituottajien
bisnes

Kiertotalouskylä – olemassa olevan alueen
uudistuspilotti, jossa huomioidaan kiertotalous uuden
kaavan laatimisesta alkaen



Kasvuyritysten rohkeus

Upright Project

Tuukka Yrttimaa kertoi yrityksen 
vaikuttavuustavoitteista ja rohkaisi tarttumaan 
suurienkin haasteiden ratkaisemiseen 
kunnianhimoisesti, vaikka niitä ei ensi tilassa 
olisikaan mahdollista taklata kokonaan. Koko 
Upright Project on rohkea aloite ryhtyä 
mittaroimaan yritysten negatiivisten ja positiivisten 
vaikutusten summaa tieteellisesti.

Kapacity.io

Jaakko Rauhala esitteli yrityksen toimintaa ja 
rohkaisi kaikkia osallistujia yrityksestä ja roolista 
riippumatta ryhtymään edistämään kestävän 
kehityksen ratkaisujen käyttöönottoa viipymättä.

Upright Project Kapacity.io

Matkalle liittyi mukaan kaksi kasvuyritystä, joiden 
kanssa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja

https://figbc.fi/
https://www.uprightproject.com/
https://figbc.fi/
https://kapacity.io/


Afterworkit

Ensimmäinen matkapäivä päätettiin jutellen, 
nauraen ja syöden.





INARO arkkitehdit: 
Jätkäsaaren
Kiertotalouskortteli

• Antti Lehto kertoi kiertotalouskorttelissa luodusta
konseptista käytettävien kiertotalousratkaisujen
valitsemiseksi. Kiertotaloudessa ei löydetä
absoluuttista totuutta, vaan täytyy valita mitä 
painotetaan. 

• Korttelin suunnittelussa on valittu lähtökohdaksi
vähähiilinen runkomateriaali (CLT), joka rajoittaa
tiettyjä kiertotalousratkaisuja, mutta mahdollistaa
paljon.

• “Kiertoon kelpaavuus" voi ja saa näkyä. 
Kiertotaloudessa on huomioitava estetiikka, sillä se 
vaikuttaa loppukäyttäjien vastaanottoon.

• Uusiomateriaalien saatavuus vaikeaa. 
Arkkitehdeillä on valtaa kysynnän luomisessa, 
mutta lait, talousjärjestelmä rajoittavat.”KIERTOTALOUS ON 

VIIMEINEN OLJENKORSI"
Selvitys: Kiertotalous ja kiertotalouden 
mukainen suunnittelu rakennusalalla

https://inaro.fi/fi/news/jatkasaaren-kiertotalouskorttelin-ensimmainen-selvitysraportti-julkaistu/
https://inaro.fi/fi/news/jatkasaaren-kiertotalouskorttelin-ensimmainen-selvitysraportti-julkaistu/


Sitra: Luonnon
monimuotoisuuden ja 
kiertotalouden yhteys
• Tiina Paajanen esitteli alustavia tuloksia

luonnon monimuotoisuuden ja 
kiertotalouden yhteyttä selvittävästä
mallinnuksesta.

• Rakentamisen skenaarioina on betonin 
korvaaminen puulla sekä 
rakennusmateriaalien liiallisen käytön 
vähentäminen. 

• Globaalissa skaalassa rakentamisen 
vaikutus maankäyttöön näyttäisi olevan 
vähäinen. Ruoantuotanto ja metsäsektori 
käyttävät huomattavasti enemmän 
maapinta-alaa.

• Lopulliset tulokset saadaan alkuvuonna 
2022.



Workshop: Visio kiertotaloudellisesta
rakennetusta ympäristöstä 2035



Miia Pirinen: Fiction & 
Business

Kiertotalouskin on eräänlaista utopiaa, ja sen
toteuttamiseksi tarvitsemme poikkeuksellisia ja 
luovia ajatuksia sekä ideoita. Miia Pirinen 
opasti matkalaisia valjastamaan luovat
ideamme bisneksen tuottamiseen.

Osaamme kaikki lapsena ajatella luovasti ja 
ilman rajoitteita, mutta aikuisten maailmassa
rajoitteet ottavat vallan. Miialla on käytössä
termi "baby idea,” jota hellitään ja kehitetään, 
eikä sitä saa torpata tai tuoda aikuisten
rajoitteelliseen maailmaan liian aikaisin.

Miia rohkaisi organisaatioita järjestämään
vapauden ja paikan hullujen ideoiden
esittämiseen.

”Poikkeukselliset ideat kohtaavat 

aina vastustusta: vastustuksen määrä 

on verrannollinen idean hyvyyteen."



Osallistujien opit opintomatkalta

• ”Kiertotalous on teoreettista tai toistaiseksi teorian 
tasolla ja käytännössä osoittautuu itse itsensäkin 
kanssa ristiriitaiseksi. Kaikki kiertotaloustoimet eivät 
ole välttämättä hiilitehokkaita, mutta voi olla, että 
niillä onkin muu funktio.”

• ”Asioita lähestymiseen on monta tapaa: meillä 
mallinnetaan, muualla kokeillaan. Myös Suomen 
säädöskeskeisyys nousi mukavasti esiin.”

• ”Vien oppeja omaan organisaatiooni perustamalla 
Ilmastokerhon, jolla herätetään yhteistä tahtotilaa 
asioiden kehittämiseen ja otetaan oppeja 
käytäntöön askel kerrallaan, yhdessä oppien.”

• ”Tärkeintä oli havaita, että tässä on paljon toimijoita 
mukana ja yhdessä voidaan saadakin jotain 
aikaiseksi! Se motivoi tekemään.”

• ”Uusia pieniä ajatuksia ja erityisesti innostusta, että 
näin monella eri tavalla voi lähestyä ja näin paljon jo 
tapahtuu!”

• ”Monta ajatusta heräsi ja sain sovittua useita 
tapaamisia asioiden edistämiseksi keskustelujen 
lomassa”

Osallistujien kokonaisarvosana opintomatkalle:



Ella
Lahtinen

Kiertotalouden asiantuntija

+358 40 512 2193

ella.lahtinen@figbc.fi

Kysyttävää kiertotaloudesta? 
Ota yhteyttä!


