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Tapahtumat

Ma 24.9. Kestävä aluesuunnittelu -seminaari pureutui kestäviin 
alueratkaisuihin ja digiratkaisujen hyödyntämiseen aluesuunnittelussa.
Ma 24.9. SimScale ja Qatar Green Building Council (QGBC) järjestivät 
ilmaisen englanninkielisen webinaarin CFD:n käytöstä suunniteltaessa 
kestäviä asuinrakennuksia.

Ti 25.9. Tavoitteena hiilineutraalius -webinaarissa käsiteltiin 
hiilineutraaliuteen liittyviä trendejä ja lainsäädäntösuunnitelmia sekä 
opastettiin ohjaamaan elinkaaren hiilijalanjälkeä. Kouluttajina Jessica 
Karhu GBC Finlandilta ja Tytti Bruce Bionova Oy:stä.
Ti 25.9. World Green Building Council järjesti englanninkielisen 
webinaarin “A Healthy Approach to Certification”, jossa kerrottiin 
muun muassa erilaisten sertifiointivaihtoehtojen välisistä eroista.
Ti 25.9. ”Ylijäämäainekset ja purkubetoni hyötykäyttöön” -seminaari 
järjestettiin Porin Rantakartanossa samanaikaisesti WGBW:n kanssa, 
toteuttajana Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla 
-hanke. Lisätietoja: https://www.pori.fi/circwaste

Ke 26.9. Sähköinen liikenne kasvaa – miten vastaa 
uudisrakentaminen? -ideointitilaisuus järjestettiin GBC Finlandin ja 
Helen Oy:n yhteistyönä Allas Sea Poolin tiloissa.

To 27.9. Vihreä foorumi: Kestävä kehitys ja kiertotalous kiinteistö- ja 
rakennusalalla – onko osaajia? -keskustelutilaisuudessa pohdittiin 
tämän hetken ja tulevaisuuden koulutustarjonnan riittävyydestä 
kestävän kehityksen tarpeisiin KIRA-
alalla. Tilaisuuden järjestämisestä vastasi GBC Finlandin koulutustoimin
kunta.
To 27.9. Maarakennuspäivässä julkistettiin Kestävän infran 
määritelmän luonnos. Sinunkin apuasi kaivataan – jätä kommentti 
määritelmästä: https://goo.gl/forms/1oOLg3cjnIW3ONQp1

Uutiset/Kirjoitukset/Julkaisut

• Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen vloggasi viikon alkuun ja kehotti toimimaan ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi jo olemassa olevilla toimivilla 
keinoilla. https://vimeo.com/291436499

• GBC Finlandin Mikko Nousiainen kertoi avausuutisessaan tämän hetken 
tilanteesta ja yhteistyön merkityksestä kestävän rakentamisen 
edistämistyössä https://bit.ly/2NkBVR9

• EeMap-raportti vihreistä asuntolainoista 
julkaistiin: http://www.worldgbc.org/news-media/creating-energy-efficient-
mortgage-europe-towards-new-market-standard

• Ympäristöpäällikkö Mia Andelin Skanskalta kirjoitti Tekniikka&Talous-
lehteen kierrätyksen 
merkityksestä: https://www.tekniikkatalous.fi/kumppaniblogit/skanska/kierratat
ko-hyva-mutta-tyossasi-voit-vaikuttaa-moninkertaisesti-ilmastonmuutoksen-
torjuntaan-6741996

• Kestävän rakentamisen e-lehti LOIKKA 2/18 julkaistiin! Lehti oli täynnä 
konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka monella tavoin voimme tavoitella 
toimivampaa ja vihreämpää ympäristöä http://proofer.faktor.fi/epaper/LO218/

• Johanna Kirkisen blogi Energiaviraston tukemasta energianeuvonnan 
etenemisestä maakunnissa.

• GBC Finlandin Pekka Huovilan blogi EU:n puiteohjelma H2020 
koordinoiman One Planet – verkoston tukemasta kiertotalouden edistämisestä 
rakennetussa ympäristössä

• Kirjoitus NCC:n korjausrakentamishankkeesta, jossa espoolainen 
liikerakennus muutettiin hoivakotikäyttöön https://bit.ly/2OydG6K

• Lilli Linkola kirjoitti blogissaan Cradle to Cradle –sertifikaatista, jolla 
arvioidaan rakennusmateriaalien turvallisuutta ja niiden 
kierrätettävyyttä https://bit.ly/2Nmx6a1

• Kestävän Infran toimikunta on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja julkisti 
”kestävä infra” -määritelmän, joka on parhaillaan 
kommenttikierroksella. https://bit.ly/2OCOcoI

• Lisäksi tavoitimme uutisillamme vanhoja ja liudan uusia seuraajia 
Twitterissä ja Facebookissa

Poimintoja jäsenten ottamista 
edistysaskelista

• WWF Suomi ja Gaia Consulting julkaisivat selvityksen siitä, kuinka 
rakennettuun ympäristöön tehdyt investoinnit voidaan parhaiten 
hyödyntää yhteistyöllä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Building for 
Tomorrow – Exploring Case Studies, Legislation and Investor Best Practice in 
Greening Real Estate

• Colliers Finland on aloittanut kevään ja kesän aikana 
energiahankekehityskatselmukset, jotka ovAT saaneet hyvän 
vastaanoton https://www.ovenia.fi/uutiset/merkittavia-saastoja-
kiinteistoihin-energianhankekehityspalvelulla?platform=hootsuite

• Saint Gobain Finland kertoi 
kehittämästään rakennustuotteiden vastuullisuusarvioinnin 
työkalusta SCOREsta. https://www.youtube.com/watch?v=5noGmWVxM
zw&feature=youtu.be

• Pöyry julkaisi juhlavuotensa hiilipäästöt ja ilmastonmuutos -teeman 
mukaisesti tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tietoja ja tunteita 
hiilikysymyksistä. Lue lisää: http://www.poyry.fi/poyry-60

• Energiavirasto on ollut mukana rakentamassa energianeuvonnan 
maakuntakohtaista toteutusta. https://bit.ly/2xTtveL

• Tikkurilan vähäpäästöiset maalit, joista voi lukea 
lisää https://www.tikkurilagroup.com/release/sustainable-low-emission-
paints-are-essential-better-indoor-air

https://www.pori.fi/circwaste
https://vimeo.com/291436499
https://bit.ly/2NkBVR9
http://www.worldgbc.org/news-media/creating-energy-efficient-mortgage-europe-towards-new-market-standard
https://www.tekniikkatalous.fi/kumppaniblogit/skanska/kierratatko-hyva-mutta-tyossasi-voit-vaikuttaa-moninkertaisesti-ilmastonmuutoksen-torjuntaan-6741996
http://proofer.faktor.fi/epaper/LO218/%C2%A0
https://bit.ly/2OydG6K
https://bit.ly/2Nmx6a1
https://bit.ly/2OCOcoI
https://wwf.fi/mediabank/11448.pdf
https://t.co/Ebp1kfpSPF
https://www.youtube.com/watch?v=5noGmWVxMzw&feature=youtu.be
https://t.co/Jl51gxiBH2
https://bit.ly/2xTtveL
https://www.tikkurilagroup.com/release/sustainable-low-emission-paints-are-essential-better-indoor-air


Kestävän rakennetun 
ympäristön e-lehti

Loikka on uusi kestävään rakentamiseen ja
rakennettuun ympäristöön keskittyvä 
sähköinen lehti.

Loikka tarjoaa inspiraatioita, oppeja ja 
oivalluksia sekä haastaa rakennus- ja 
kiinteistöalaa edistämään 
kestävien toimintatapojen käyttöä.

Julkaistu: 1/2018 ja 2/2018

Julkaisija: Rakennustieto 
& Green Building Council Finland

https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/le
hdet_23/loikka-lehti.html

http://proofer.faktor.fi/epaper/LO218/
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Strategia vuosina 2018-2020
Tavoitteemme on kestävä rakennettu 
ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii 
kiertotaloutta toteuttaen ja 
mahdollistaa ihmisille kestävän ja 
laadukkaan elämän.

Vahva 
perustoiminta

Toimintavalmius ja 
kyvykkyydet

Hiilineutraalius

Kiertotalous

Kestävämpi 
elämä

Yhteiskunta

KIRA-
ala

Jäsenet
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Toimikuntien kohokohdat 2018

Energia

• Energiasäädösten tiekartta 2018-2025 -
päivitys

• Energiatehokkuus ja kiinteistön 
arvonluonti: teematapaamisia

• Kysyntäjousto

Kiinteistöjohtaminen

• Kestävän kiinteistöjohtamisen määritelmä 
(laadinta+lanseeraus)

• Järjestäytyminen: uuden toimikunnan työn 
määrittely ja verkostoituminen

• Fokus-alueiden määrittely

Kestävät alueet

• Vihreä Foorumi:

• 25.5. Kiertotalous aluesuunnittelussa

• Kestävä aluesuunnittelu –seminaari

• Syyskuu

• Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Koulutus

• Vihreä Foorumi kestävän rakentamisen 
opetuksen ja käytännön työelämän 
kohtaamisesta

• Opinnäytetyökilpailu

Ympäristöluokitukset

• Sertifiointien yleisesitteen julkaisu

• Ympäristöluokitusten tehtäväluettelon 
päivitys ja julkaisu RT-korttina

• Vihreä Foorumi Health & Well-being
teemassa maaliskuussa (24.4.)

• LEED ja BREEAM -ryhmien perustaminen

Kestävä infra

• Kestävän infran määritelmän lanseeraus

• Koonti esimerkkihankkeista ja 
verkostoista: Parhaat käytännöt, koonti, 
tiedonjako

• Järjestäytyminen: uuden toimikunnan työn 
määrittely ja verkostoituminen

• Infrahankkeiden päästölaskenta -
yhtymäkohdat



LEED ja BREEAM -ryhmät perustettu

• Suomen yleisempien sertifiointijärjestelmien käytettävyyden 
edistämiseen keskittyvät LEED- ja BREEAM-ryhmät aloittivat 
toimintansa GBC:n Luokitukset-toimikunnan alaisuudessa.

• Ryhmät edustavat laajasti Suomessa toimivia 
ympäristösertifioinnin osaajia ja kokoavat yhteen alan 
parhaan osaamisen. 

• Ryhmät toimivat Suomen edustajina USGBC:n ja BRE:n
suuntaan sertifiointijärjestelmien kehittämiseksi.

• Ryhmät ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
➢ Lisätietoja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 406 5400) 

mailto:etunimi.sukunimi@figbc.fi
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Vaikuta tulevaisuuteen –
Ole mukana alan ja yhteiskunnan kehittämisessä

• Projektimme kokoavat yhteen 
rakennetun ympäristön 
asiantuntijoita ja eri tyyppisiä 
toimijoita niin yksityiseltä kuin 
julkiselta sektorilta.

• Toimintamme ulottuu koko 
rakennetun ympäristön 
elinkaareen.

• Olemme ketteriä, katsomme 
tulevaisuuteen ja haluamme 
viedä Suomen kestävyyden 
kärkeen.



KiertotalousSprintti etenee

23

Olet tässä



KiertotalousSprintin tuloksia 2018

27.11.2018 figbc.fi 24

Kevät 2018:  
yhteiset 
tavoitteet

Syksy 2018:  Toimenpiteet, hankekriteerit, case-esimerkit 
& viestintä



Kiertotalous-
Sprintti jatkuu

Keväällä 2019
• Tilaisuuksia

• Seminaareja

• Ekskursio

• Viestintää

• Koulutussuunnittelua

figbc.fi 27.11.2018 25



Levels

• http://ec.europa.eu/environment/euss
d/pdf/Level_publication_EN.pdf

Publication
for discussion

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Level_publication_EN.pdf


Level(s) -testauksen painopiste Suomessa

1. Hiilijalanjälki 

• Käytön energiankulutus

• Elinkaaren hiilijalanjälki

2. Resurssitehokkaat 
materiaalikierrot

• Materiaaliluettelo

• Muuntojoustavuus

• Rakennus- ja purkujäte

3. Veden kulutus

• Käytön vesitehokkuus

4. Terveet ja viihtyisät 
tilat

• Sisäilman laatu

• Lämpöviihtyvyys

• Valaistus ja akustiikka

5. Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen

• Tulevaisuuden riskit

6. Elinkaarikustannukset 
ja arvo

• Elinkaaren kustannukset

• Arvon muodostus ja riskitekijät



GBC mukana YM:n hiilijalanjäljen 
arviointimenetelmässä
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Eurooppalainen GBC-verkosto (ERN)

PROJEKTIT:
EeMAP (2017-2018)
Pyritään määrittelemään edellytys ja 
reunaehdot eurooppalaiselle
asuinrakennusten energiatehokkuutta
edistävälle asuntolainatuotteelle.

Build Upon (2015-2017)
Tavoite oli saada kiinteistö- ja 
rakennusalan ammattilaiset yhdessä 
julkisen sektorin toimijoiden kanssa 
kehittämään keinoja rakennusalan 
hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi 
korjausrakentamisen konseptien avulla.
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Pohjoismainen GBC-verkosto

Jäsenet: Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin GBC:t

PROJEKTIT:
Nordic Urban Development (2014-2015)
Laadittiin yhteinen, pohjoismainen kestävän aluesuunnittelun
määritelmä, joka korostaa varsinkin sosiaalisia ja taloudellisia
seikkoja osana kestävää suunnittelua.

Nordic Sustainable Materials (2014-2016)
Luotiin kattava opas, jossa määritellään ja luetellaan kestävien 
rakennusmateriaalien kriteereitä Pohjoismaiden näkökulmasta. 
Oppaan avulla helpotetaan kestävien materiaalien liikkuvuutta 
Pohjoismaiden välillä selvittämällä ja kokoamalla eri maiden 
lainsäädäntöä, tuotanto- ja hankintamenetelmiä koskien kestäviä 
rakennusmateriaaleja.



Uudet jäsenet 2018
1. Ilmastointimittaus Lind Oy
2. Akiva Oy
3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
4. Icon Kiinteistörahastot Oy
5. HOAS - Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr
6. Ethica Oy
7. Vantaan Kaupunki
8. Bonava Suomi Oy
9. nollaE Oy
10. Yeseco Oy
11. Energiavirasto
12. L.A.B arkkitehdit Oy
13. Saraco DM 
14. VAV Asunnot (1.1.2019 alkaen)

(Etera > Ilmarinen)

Jäseniä nyt 115 + 11 = 126 (ei sis. viimeisimpiä)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Users, Tenants, occupiers

Building product manufacturers and distributors

Property management and real estate agents

Professional services (architecture, engineering, design,
consultants)

Investors & Financial community & Owners

Universities, technical research institutes, education

associations, professional societies

Construction companies, contractors and developers

Cities

Utilities, energy service providers

public administration, government, government
entities,

kpl

Jäsenten jakauma toimialan suhteen


