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VAIKUTTAVIIN TOIMIIN
Green Building Council Finland 



Green Building Council 
Finlandin tavoitteena on 
kestävä rakennettu 
ympäristö
Vankka asiantuntemus ja laaja, osallistava 
yhteistyö on ollut toimintamme keskiössä 
perustamishetkestämme lähtien.

Toimintamme vaikutus muodostuu 
osallistavasta yhteistyöstä sekä 
asiantuntijoidemme ja kansainvälisen 
verkostomme näkemyksestä.



Toiminnan tavoitteena on, 
että vuonna 2030 -
Strategiakausi 2021-2023

• Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia.
• Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on 

vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta.
• Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden 

periaatteiden mukaisesti.



Hankkeissa ja projekteissa järjestämme työpajoja ja kaikille 
avoimia tapahtumia yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Projektit valitaan tukemaan strategisia tavoitteita.

• Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista 
kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen 
hiilineutraalin energiankäytön.

• Teemme yhdessä kira- ja energia alan toimijoiden kanssa 
yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön 
toimintaohjelman.

• Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun 
ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja 
kiertotalous.

Projektit ja hankkeet



#BuildingLife
#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building 
Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa 
materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, 
jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi.

Suomessa hanke julkaisi keväällä 2021 Katsauksen 
kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan.

• Katsaus kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen 
ja edelläkävijäyritysten toimet. Ensimmäiset konkreettiset 
askeleet kohti hiilineutraaliutta on jo otettu, mutta 
vauhtia tarvitaan lisää. Lue selvityksestä parhaat vinkit, 
millä eri tavoilla yritykset ovat toimintaansa kehittäneet.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

• Syksyllä 2021 julkaistun toimintaohjelman tavoitteena on 
Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035. 

Miisa Tähkänen Lauri Tähtinen



Hiilineutraalin rakennetun 
ympäristön 
toimintaohjelma
Toimintaohjelmassa sisältää kahdeksan 
toimenpidetaulua, joissa esitetyillä 
toimenpiteillä hiilineutraalius voidaan 
saavuttaa:

• Rakennustuoteteollisuus
• Rakennusliikkeet
• Rakennuttajat
• Infrahankkeiden tilaajat
• Suunnittelijat ja muut asiantuntijat
• Kiinteistösijoittajat
• Kunnat, kaupungit sekä muut julkiset toimijat
• Järjestöt



Kiinteistö- ja rakennusalan
kiertotalous 2

Ella Lahtinen

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden 
osaamiskeskittymä kokoaa kiinteistö- ja 
rakentamisalan kiertotalousratkaisut ja jalostaa sitä 
osaamiseksi koko KIRA-alan käyttöön.
Projektissa painopisteitä on kolme:
• Alan kiertotalousosaamisen ja -koulutuksen 

kehittäminen yhdessä täydennyskoulutuslaitosten 
ja korkeakoulujen kanssa.

• Alueellisten kiertotalouden toimijaverkostojen 
tiivistäminen ja laajentaminen.

• Suomalaisen kiertotaloustoiminnan 
kansainvälistäminen.

• Lisäksi luomme alalle kauan kaivatun 
kiertotalouden sanakirjan sekä jatkamme 
rakennakiertotaloutta.fi -osaamiskeskuksen 
ylläpitoa. 

Osallistu projektin kaupunki- ja teematapaamisiin!

Elina Samila



Edeltävän hankeen julkaisu
Kiertotalouden ideakortit
• Kiertotalousvalmennuksessa (2020-2021) 

ratkottiin kiinteistöihin sekä 
rakentamiseen liittyviä käytännön 
kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa 
yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä 
Helsingin kaupungin kanssa.

• Hankkeen tulosjulkaisussa
kerrotaan tarkemmin pilottihankkeista.



• Toteutamme ympäristöministeriön toimesta 
yhdessä Demoksen kanssa pohjoismaista 
yhteistyötä rakennetun ympäristön 
kiertotalouteen. 

• Hankkeen työpaketeissa mm. nykytila-
analyysi kiertotaloudesta pohjoismaissa. 

• Nykytila-analyysi julkaistaan 31.10.2022. 
Ilmoittaudu tapahtumaan.

Nordic Networks for Circular Construction

Miisa TähkänenElla Lahtinen



Toimikunnat ja 
asiantuntijaryhmät
• Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät ovat 

jäsentemme edustajista koostuvia 
monialaisia asiantuntijaverkostoja.

• Jokaisella toimikunnalla on omat tavoitteensa, 
joilla edistää toimialan kestävää kehitystä.



• Järjestämme maksullisia ja maksuttomia koulutuksia läpi vuoden.

• Sen lisäksi Ajankohtaiset tietoiskut, Tietoiskut uusille jäsenille ja 
jäsenyydestämme kiinnostuneille toistuvat läpi vuoden.

Järjestämme vuosittain myös yhdessä ympäristöministeriön ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa monia tapahtumia, mm.

• Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin

• Aluesuunnitteluseminaarin

• Kiertotalouden ajankohtaispäivän

• World Green Building Weekin.

Koulutukset, tietoiskut ja 
tapahtumat





Globaalisti World Green Building Week kulkee COP27 hengessä. Teemana on kaikkein heikoimpien yhteisöjen ja yksilöiden 
terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, oikeus kohtuuhintaiseen, terveelliseen asumiseen.

Meillä täällä Suomessa tuetaan kestävää vihreää siirtymää monin tavoin.
Siksi Green Building Council Finland haluaa ottaa #BuildingforEveryone teemassa huomioon erityisesti heidät, jotka eivät 
ole edes syntyneet vielä. Meillä on suuri vastuu tulevaisuuden ihmisille.

Kaiken mitä nyt suunnittelemme, tuotamme tai rakennamme, on tehtävä heitä ajatellen – oltava tulevaisuuden kestävää.

Kaikki tiedot, materiaalipankki ja ilmoittautumislomakkeet osoitteessa figbc.fi/world-green-building-week

Futureproof!



Weekin tapahtumakalenteri 
26.8.2022 FIGBC Tietoisku: Kohti Weekiä - tulevaisuuden toimitilat

12.9.2022 Kutsuvierastilaisuus: Kiinteistö- ja rakennusalan Tulevaisuustaajuus
World Green Building Weekin aloittaa Sitran Tulevaisuustaajuus. Kutsumme kokoon kolmekymmentä kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa sekä opiskelijaa tarkastelemaan erilaisia 
oletuksia tulevaisuudesta ja haastamaan niitä. Tulevaisuustaajuustyöpajan vetäjänä toimii Emma Sairanen, Sitra. Tapahtuma järjestetään Siltasaari 10:ssä.

13.9.2022 Making City: tulevaisuuden energiapihit kaupunginosat
Onko kaupunginosien energiaomavaraisuus mahdollista jo nyt? Mitä voimme oppia Making City -hankkeen kansainvälisistä piloteista tai muista Suomessa käynnissä olevista hankkeista? 
Hybriditilaisuus järjestetään KIRAhubin tiloissa, Maria 01.

14.9.2022  Kestävä aluesuunnittelu -seminaari - hyvinvointia tulevaisuuden yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle
Green Building Council Finland, Rakli ja ympäristöministeriö järjestävät Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin Kino Korjaamolla. Tänä vuonna teemana hyvinvointia tulevaisuuden yksilölle, 
yhteisöille ja yhteiskunnalle.

15.9.2022 KTI-raportin julkistus

16.9.2022 Purettavaksi suunnitellut - matkailua kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen
Teemme virtuaalivisiitin saksalaiselle The Cradlen työmaalle lähtien Keskustakirjasto Oodin Maijansalista. The Cradlen työmaan jälkeen on luvassa vielä alan asiantuntijoiden kierros Pikku-
Finlandiaan. Pikku-Finlandia on suunniteltu purettavaksi ja siirrettäväksi toisaalle Finlandia-talon perusparannuksen valmistuttua. Kohdetta meille esittelee arkkitehti Jaakko Torvinen. 

Viestinnässä julkaisemme jäsentemme meille lähettämiä artikkeleita, tuomme esille sivutapahtumia ja julkaisemme kolme tulevaisuuden kestävää kehitystä käsittelevää podcastia. 
Toimialan mediat ovat saaneet kutsun kaikkiin tapahtumiin ja heille lähetetään myös infopaketti aiheesta ”Tulevaisuudenkestävä”. Lisäksi 16.9. Maijansalin tilaisuutta on mainostettu 
kuluttajille HS Menokoneessa, pk-seudun paikallislehdissä jne.

Viikkoa ennen Weekiä jaamme jäsenten käyttöön Week Launch videon, joka tuo esillemme sekä teemaa että jäsenistöämme. 16.8. kuvauksiin ilmoittautui 43 eri organisaatiota!



TULEVAISUUDEN TOIMITILAT



Missä mennään nyt 2022?
• Vaihtelevat käytännöt etätöiden suhteen.
• Tarve houkutella takaisin toimistolle työntekijöitä
• Työtilat vajaakäytöllä

• Työpisteiden käyttöaste suurelta osin jo ennen poikkeusaikaa 40-60%

• Teams ja hydridikokousten tulva 
• Tietoisuus ilmanvaihdon merkityksestä kasvanut



Uudet työnteon tavat
• Työtiloja tiivistetään ja sijaintia mietitään uudestaan
• Nopeiden ja pienien vetäytymistilojen tarve räjähtänyt

• Yhden henkilön (teams)kokoukset vievät 6-10hlön kokoushuoneita

• Akustiikan ja häiriöttömyyden merkitys korostuu
• Vyöhykejaot

• Hybridikokousten tekniikka 
• Tiimeille enemmän vaikutusmahdollisuutta työnjärjestämiseen

• Toimistopäivät jakavat/kohdistavat kuormitusta tietyille päiville

• Uusi asento on paras asento- erikoisvälineistä liikkuvampaan työhön



Tulevaisuuden toimitilan toiminnallisuudet
• Mukautuu eri käyttäjien tarpeisiin ilman pintojen uusimista
• On monikäyttöinen ja muuntautuva
• Kannustaa yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen
• Ohjaa käyttäjää vastuulliseen toimintaan 
• Tukee uusia työnteon tarpeita
• Edistää käyttäjien hyvinvointia



Päivittämiseen osallistuneet yritykset

PROFIT INTERIOR



Tulevaisuuden toimitilan 
ominaisuudet 
Aseta tavoitteeksi energiatehokas, 
muuntojoustava työympäristö sekä moni-
ja yhteiskäyttöinen työympäristö, jonka 
rakentamisessa on hyödynnetty 
kierrätettyjä, kierrätettävissä olevia ja 
vähäpäästöisisiä raaka-aineita, ja joka toteuttaa 
kiertotalouden periaatteita säästäen 
luonnonvarojen kulutusta ja pienentäen tilan 
hiilijalanjälkeä koko sen elinkaaren ajan.



Kartoitus ja sitoutuminen
 Arvioi asiantuntijan kanssa tai teetä selvitys mitä, millaisia, missä ja kuinka 

paljon tilaa/tiloja oikeasti tarvitaan.  
 Tutki ja etsi ratkaisuja ensisijaisesti nykyisen tilan hyödyntämiseen ennen uuden 

tilan tai uudisrakentamisen vaihtoehdon edistämistä. 
 Sitouta organisaatio valittuun kiertotaloutta edistävään tilaratkaisuun. Nimeä 

asialle oma vastuuhenkilö. Tee näkyväksi mitä eri tilaratkaisut tarkoittavat 
hiilijalanjäljen näkökulmasta.  

 Sisällytä vuokrasopimuksiin, tarjouspyyntöihin ja urakkamateriaaleihin vaatimuks
et/tavoitteet. 

 Hiilineutraali työympäristö, uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja lajitteluaste niin purkuvaiheessa 
kuin työmaalla, raportointivelvollisuus

 Tavoitteiden seurantalista ja suunnitteluprosessin checkpointit



Tila tiedossa
 Teetä kiertotalousselvitys.

 Kiertotalousselvitys sisältää purkukartoituksen ja inventaarion mitä voi uudelleen käyttää, 
korjata, kunnostaa sekä kierrättää.

 Kiertotaloussuunnitelma sisältää: suunnitelman kartoituksen ja inventaarion perusteella 
uudelleen käytettävistä rakennusosista, tuotteista ja kalusteista sekä tavoitteet.

 Lasiseinät, alakattorakenteet, akustiikkalevyt, ovielementit, lukkoratkaisut, vesikalusteet

 Mahdollista tilojen tehokas käyttö ja tarjoa tai harkitse yhteiskäyttöisiä 
(useampi käyttäjäryhmä), sekä monikäyttöisiä (useampi käyttötarkoitus) tiloja. 

 Aulat, kokoustilat, työkahvilat, kopio/toimistotarviketilat
 Perinteisestä kokoushuoneesta työpajakäyttöön liikuteltavilla pöydillä
 Tilan jakaminen pienempiin 



Tehokkuus ja jäljitettävyys
 Pidennä tilan elinkaarta ja rakenna muuntojoustavia, purettavia 

ja siirrettäviä tilaratkaisuja.  
 Vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen miten tilaa voi muokata tulevaan käyttöön.
 Tila tilassa ratkaisuja, siirrettäviä väliseiniä ja akustoivia tilanjakajia –> huomiointi niin 

rakenteissa kuin ilmanvaihdossa.
 Toteuta energiatehokkaita älyä hyödyntäviä ratkaisuja kuten 

 Uusiutuvan energian tuotanto
 Hukkalämmön talteenotto
 Kulutusjousto

 Varmista LVIS muutoksien yhteydessä vaivaton huollettavuus ja osien vaihto rakenteita 
rikkomatta!

 Varmista, että kaikki muutokset dokumentoidaan suunnitelmiin/tietomalliin 
tulevaa käyttöä ja käyttäjää varten.  



Käyttäjät ja palvelut
 Suosi hankinnoissa palveluja tuotteiden sijaan (kalusteet, tila tilassa -ratkaisut, 

viherkasvit, sisäilmaseuranta, älytoimistoratkaisut kuten ovinäytöt ja 
käyttöasteseuranta).  

 Tee kevyen liikenteen suosimisesta helppoa ja mahdollista sähköinen 
liikenne (turvallinen säilytys, lataus, sosiaalitilat). 

 Säilytystilaa ensisijaisesti kevyenliikenteen säännöllisille käyttäjille

 Tarjoa yhteiskäyttöisiä laitteita ja resursseja sekä käytä 
kiertotalouskriteerejä käyttäjäpalveluiden hankinnassa mm. jätehuolto, siivous ja 
ravintolapalvelut. 

 Esimerkkejä kemikaalien määrä ja laatu, lajiteltavien tuotteiden määrä, ruokahävikin 
minimointitavat, lähellä tuotettujen raaka-aineiden määrä



Kiertotalous työtilojen 
suunnittelussa 
ja konseptoinnissa
Työympäristöjä suunniteltaessa kiertotalous 
täytyy ottaa mukaan suunnitteluun heti 
alusta alkaen ja sitouttaa kaikki osapuolet, 
kuten suunnittelijat, tilaajat ja tulevat käyttäjät 
siihen, että kiertotalous on osa tulevaa 
työympäristöä



Lähtökohta
• Tuo hiilijalanjäljen ja materiaalipäästöjen minimointi osaksi konseptia.

• Materiaalien ja kalusteiden ympäristöominaisuuksien tekeminen näkyväksi käyttäjille
• Mitä saadaan aikaiseksi työn tapoja muuttamalla? 
 

• Suunnittele säilyttävästi. Hyödynnä kiertotalousselvitystä ja 
kalusteinventaariota jo ennen konseptin luomista: mitä voidaan hyödyntää 
sellaisenaan, säilyttää kunnostamalla ja mitä täytyy korvata kokonaan tai 
poistaa.  

• Huomioi niin fyysinen esteettömyys, saavutettavuus kuin aistiesteettömyys.
• Teetä esteettömyyskartoitus ennen ja jälkeen. 



Tilan käyttö ja toiminnallisuudet
• Suosi tilatehokkaita ratkaisuja kuten tilojen yhteiskäyttöä tai 

vuorokäyttöä, esimerkiksi aulatilat, kokoontumistilat, kopiohuoneet ja 
kerroskahvitilat. 

• Suunnittele monikäyttöisiä ja muunneltavia tiloja valaistus, tilajaot ja 
talotekniikka huomioiden. Hyödynnä siirreltäviä tila tilassa -ratkaisuja.  

• Ohjaa tilojen käyttäjää tekemään oikeita valintoja esimerkiksi sujuvilla 
kulkureiteillä sekä lajittelun ja kevyen liikenteen helpottamisella.



Tuote- ja materiaalivalinnat / hankinnat
• Suosi ja vertaile ympäristöselosteen omaavia materiaaleja ja tuotteita sekä rakennus- ja pintamateriaaleja. 

• Cradle to Cradle sertifikaatti
• Tuotevalintojen kriteeristö (raaka-aine, hiilijalanjälki, kestävyys/pitkäikäisyys/pitkä takuuaika, korjattavuus, kierrätettävyys, 

loppusijoitus, paikallisuus, valmistajan toiminta)

• Suosi uudelleenkäytettyjä, kierrätettyjä, sekä edelleen helposti kierrätettäviä tuotteita. Vertaile 
myös uusiutuvista materiaaleista valmistetut vaihtoehdot. Valitse energiatehokkaat laitteet ja vähän 
vettä kuluttavat vesikalusteet.

• Luonnonmateriaaleja esim. puu, kasvikuitu
• Komposii materiaalit  kierrätetyistä materiaaleista. Komposii materiaali pitää voida edelleen kierrä ää tai valmistaja ottaa 

takaisin.

• Vähennä materiaalipäästöjä uudelleen käyttämällä, ostamalla käytettyjä ja edelleen kierrättämällä niin kiinto-
kuin irtokalusteita.  

• Hyödynnä käytettyjen toimistokalusteiden jälleenmyyjiä, verkot vesille ajoissa!
• Keittiöiden runkojen uudelleenkäyttö
• Uudelleen verhoilu 
• Kalusteet palveluna
• Edelleen kierrättäminen!



Käytön suunnittelu
• Suunnittele äly mukaan alusta asti niin olosuhteiden ja valaistuksen säätöön 

kuin käyttöasteiden seurantaan. Tuo älyratkaisuilla tehokkuutta resurssien 
käyttöön niin välineiden kuin tilojen osalta.  

• Käyttöaikaohjauksesta läsnäolo- ja olosuhdeohjaukseen
• Suunnittelu ja mitoitus toiminnan tarpeen mukaan
• Käyttöasteseuranta ja tilojen mukauttaminen sen perusteella
• Ovinäytöt ja kokoushuoneiden automaattinen haamuvarausten vapautus
• Sisäilmanlaadun aktiivinen seuranta ja olosuhteiden parantaminen

• Ota kokonaisvaltainen elinkaariajattelu osaksi suunnittelua entistä laaja-
alaisemmin; mikä on tilasuunnitelman elinkaari ja mitä sen lopussa tilalle ja 
materiaaleille tapahtuu, mitä pystyy helposti kierrättämään.  



JÄSENTEMME 
PALVELUITA 
AIHEESEEN LIITTYEN





Vuonna 2010 perustettu, 
kansainvälisesti palkittu 
suunnittelutoimisto Fyra luo 
hyvinvointia tuottavia tiloja 
vastuullisin toimintamallein. 
Jokainen Fyran suunnittelema 
tila on yksilöllinen ja 
visuaalisesti sykähdyttävä.

Työympäristöihin, hotelli- ja 
ravintolatilojen, liiketilojen sekä 
erilaisten konseptien ja 
monialaisten hankkeiden 
suunnitteluun erikoistunut 
Fyra on lunastanut paikkansa 
vastuullisena ja 
ihmiskeskeisenä toimijana. 
Fyra on vuoden 2022 Architizer
A+Awards Best Interior Design 
Firm sekä Dezeen Awards
Interior Design Studio of the
Year 2021.



Orient Occident

Orient Occident on sisustamisen erityisosaaja: 
tarjoamme sisustus- ja kiinteistöalojen ammattilaisille 
asiantuntijapalveluita ja tuomme maahan maailman 
johtavien sisustusmateriaalivalmistajien tuotteita. 

Ympäristön kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin 

tukeminen luovat meillä Orient Occidentilla perustan kaikelle 

toiminnalle. 

Teemme jatkuvasti pieniä ja suuria tekoja sekä valintoja 

paremman tulevaisuuden puolesta: päämäärämme on luoda 

silmiä avaavia tiloja, yhdessä kiinteistö- ja rakennusalalla 

toimivien suunnittelijoiden ja muiden kumppaneittemme 

sekä kodin sisustajien kanssa.

Hiilineutraalien 
sisustusmateriaalien 

valikoimamme on 
markkinoiden 

kattavin.

”







KESTÄVÄ TILASUUNNITTELU 
ON MEILLE ITSESTÄÄNSELVYYS

ARKKITEHTI- JA TILASUUNNITTELU TOIMII PERUSTANA 
KESTÄVÄN RAKENTAMISEN RATKAISUILLE

energiankulutus – hiilijalanjälki - kierotalousratkaisut

TILAT SUUNNITELLAAN KÄYTTÖÖN
yhteistyö – käyttötehokkuus – tilavyöhykkeet – mitoitus

MAHDOLLISTETAAN LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN 
MUUNTOJOUSTAVUUS

monikäyttöisyys – muuntojoustavuus – käyttötarkoituksenmuutos

TILAT NÄHDÄÄN OSANA SUUREMPIA KOKONAISUUKSIA
holistisuus – eri mittakaavatasot – muuttuvat tarpeet – resilienssi



Työympäristökehittäminen

Nostamme vastuullisuuden alkuvaiheen määrittelyihin, jonka 
pohjalta koko työympäristöprojekti saa suunnan.  Tuomme esiin 
vastuullisuusaspekteja koko projektin ajan niin ekologisesta, 
taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta.

www.newsec.fi/advisory/Vuokralaisedustus-ja-
tyoymparistokehittaminen

Vuokralaisedustus

Vuokralaisedustuksessa vertailemme asiakkaalle markkinoilla 
olevat kohteet myös vastuullisuusnäkökulmasta. 
Varmistamme parhaan vuokratason sekä vastuullisuutta 
edistävät seikat vuokrasopimukseen.

www.newsec.fi/advisory/Vuokralaisedustus-ja-
tyoymparistokehittaminen

Vastuullisuus Newsecissä
Edistämme kestävämpää yhteiskuntaa, jossa meillä on aktiivinen 
rooli niin organisaationa, työnantajana kuin yhteistyökumppanina. 
Uskomme, että läheinen yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien 
kanssa johtaa korkeampaan vastuullisuuden tasoon. Haluamme 
jättää positiivisen jäljen yhteiskuntaan toimimalla niin ekologisen, 
taloudellisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin puolesta. 

www.newsec.fi/newsecista/Vastuullisuus

Sisäilmapalvelut
Pätevöityneet asiantuntijat tarjoavat vastuullisuuteen, 
ympäristöön ja sisäilmaan liittyviä palveluita
• vastuullisuusohjelmia ja vastuullisuusraportointia
• kiinteistöjen ympäristösertifiointeja (WELL, LEED, 

BREEAM) ja sertifioitavuusselvityksiä
• sisäilmaselvityksiä ja sisäilmatyöryhmien koordinointia.

www.newsec.fi/property-asset-management/vastuullisuus--
ja-sisailmapalvelut

Kumppanisi vastuullisempiin tiloihin

VILLE INKERI
Head of Corporate Real Estate
ville.inkeri@newsec.fi
+358 40 749 5021



Kaija Matikkala / Luova Työmaa

Me uskomme siihen, että ihmiset ovat työyhteisön
sydän ja työtilat työyhteisön koti.
Työympäristö on fyysinen paikka, jossa on tilaa
keskittymistä vaativalle työlle, tilaa yhteisille
keskusteluille ja tilaa kohtaamisille.

Toimiva työympäristö muodostuu tiloista, joissa
työskentely on tehokasta ja sujuvaa. Työn eri vaiheita
tukevat tilat ovat monikäyttöisiä, oikein mitoitettuja sekä
kestävät aikaa. Ennen kaikkea työympäristö on paikka,
jossa yrityskulttuuri, arvot, yrityksen brändi sekä yhteinen
tekemisen tapa herää eloon.

UKI ARKKITEHDIT

Hyvin suunnitellut työtilat tukevat kiertotalouden
tavoitteiden toteutumista ja kestäviä arvoja, luoden
samalla joustavia työtiloja.

UKI Arkkitehtien työympäristösuunnittelu tukee
aikaa kestäviä ratkaisuja ja hiilineutraaliuden
toteutumista työtiloissa. Huomioimme
suunnittelussa paikalliset olosuhteet ja
henkilökunnan osallistaminen varmistaa että
tunnemme asiakkaidemme tarpeet hyvin. Näin
voimme ottaa ekologiset näkökulmat huomioon
suunnittelussa heti alusta alkaen. Osana
osallistamisprosessiamme on havainnollistaminen,
jolla varmistamme että tilat vastaavat käyttäjien
toiveita ja muutostarpeet voidaan minimoida.

Materiaalien suunnittelussa huomioimme turvalliset
ja terveelliset materiaalit, lähituotannon sekä
kierrätettävät kalusteet ja materiaalit.

Halusimme keskittyä oleellisiin 
ratkaisuihin, joilla saadaan 
työympäristöön tyylikkyyttä ja 
kodikkuutta. UKIn suunnittelijat 
saivat meidän toiveista todella hyvin 
kiinni. Vanhaa toimivaa säilytettiin ja 
kokonaisuutta täydennettiin 
käytettävyyttä parantavilla 
tarpeellisilla muutoksilla.

UKI Workflow –Teemme tilaa työlle

UKIARK.FI


