
  
 

  
 
    

  

Liiketaloudellisesti merkityksellinen kiertotalousyhteiskunta ei toteudu ilman datan virtauttamista. Tämän pyöreän 
pöydän keskustelusarjan tavoitteena on 

• rakentaa KIRA-alalla yhteistä ymmärrystä datan merkityksestä kiertotalouden toteuttamisessa ja 

• tunnistaa KIRA-alan datan virtaamisen pullonkauloja ja niiden poistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 
Rakennamme myös kokonaisnäkemystä alalla käynnissä olevista kiertotalouden datakehityshankkeista. 
 
Työstimme syyskuussa 2022 pidetyn pyöreän pöydän I työpajan tuloksia ympäristöministeriössä Rakentamisen 
kiertotalouden ajankohtaispäivän teemasessiossa 17.11.2022. Teemasessiossa osallistujat toivoivat seuraavaksi 
keskustelua tilaamisesta: Mitä tilaajan tulee osata vaatia edistääkseen tilaamisessa kiertotaloutta? Mitä tilaajan tulee 
tietää osatakseen edistää kiertotaloutta rakennetun ympäristön elinkaaren aikana. Näihin kysymyksiin haemme yhdessä 
ratkaisuja tulevassa pyöreässä pöydässä. 
 
Datalla voimme ratkaista kiertotalouden haasteita – tule viemään yhdessä KIRA-alan kiertotalous uudelle kiertoradalle ja 
keskustelemaan, miten tilaaja voi edistää KIRA-alan datan virtaamista! 
 

 

Pyöreä pöytä II: Miten tilaaja edistää kiertotalouden datan virtaamista edistävää tilaamista? 

23.3.2023 klo 9.00 – 11.45 

klo 8.30 – 9.00           Paikan päälle saapuminen (Urban3, Maria01, Lapinlahdenkatu 16,  

                                     rakennus 3) tai liittyminen etäyhteydellä tilaisuuteen (Teams). 

 

klo 9.00 – 9.10          Tervetuloa virtauttamaan KIRA-alan dataa kiertotalouden hyväksi! 

                                     Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 

klo 9.10 – 9.25         Tilaajan ja pääsuunnittelijan yhteistyö kestävässä rakennnushankkeessa 

                                     Heikki Moilanen, Green Building Council Finland 

klo 9.25 – 9.55          Kiertotalous talonrakentamisen hankkeissa tänä päivänä – miten tilaamisessa ja  
                                    suunnittelussa otetaan huomioon elinkaaren aikainen tiedon virtauttaminen? 
                                     Tilaajan puheenvuoro: Jarno Kuustonen, kiinteistökehityspäällikkö, Varma 
                                     Pääsuunnittelijan  puheenvuoro, korjaushankkeet: Piritta Hannula, arkkitehti SAFA, AFRY 
 

klo 9.55 – 10.05       Tauko 
 



  
 

  
 
    

klo 10.05 - 10.35      Kiertotalous Helsingin kaupungin infrahankkeissa 
                                    Mikko Suominen, kaupungin massakoordinaattori, Helsingin kaupunki 
 
klo 10.35 – 11.35      Hands-on klinikka: tarkennetaan niitä kipupisteitä tilaamisessa, suunnittelun 

ohjaamisesssa ja  suunnittelussa, jotka vaikeuttavat kiertotaloutta ja datan virtaamista 
sekä tehdään ratkaisuehdotuksia siitä, kenen tulisi toimia kipupisteiden ratkaisemiseksi 
ja miksi? 

 
                                     Hands-on klinikan moderaattorina toimii Elina Samila, kestävän kehityksen asiantuntija,  
                                     Green Building Council Finland 
 
klo 11.35 – 11.45      Miten pyöreän pöydän keskustelu jatkuu? 
                                      

Klo 11.45 – 13.00      Siirtyminen ravintola Perhoon ja omakustanteinen lounas, Mechelininkatu 7,Helsinki 

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä >> 

Lisätietoja: Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy,  jaana.matilainen@rakennustieto.fi, puh. 040 5080 985 

https://www.ravintolaperho.fi/
https://www.lyyti.in/Pyorea_poyta_II_Mita_tilaajan_tulee_osata_vaatia_edistaakseen_KIRAalan_datan_virtaamista_5834
mailto:jaana.matilainen@rakennustieto.fi

