Toimintasuunnitelma
vuodelle 2018
Tämä versio toimintasuunnitelmasta on laadittu 6.11.2017. Toimintasuunnitelma on
käsitelty ja hyväksytty vuosikokouksessa 15.11.2017.
Keväällä 2018 toimikunnat ovat tarkentaneet omia suunnitelmiaan, mutta nämä
muutokset eivät näy tässä tiedostossa.
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Vuoden 2018 toimintasuunnitelma - yleistä
Vuosi 2018 näyttää tarjoavan monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia Green Building Councilille. Kestävän rakennetun ympäristön tärkeys
ymmärretään laajasti ja jatkuvan parantamisen hengessä GBC:n jäsenet, sidosryhmät ja alan muut toimijat tavoittelevat yhä parempia
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ratkaisuja – tässä onnistuen.
Tämä toimintasuunnitelma esittää Green Building Councilin keskeiset tekemiset ja toiminnan tavoitteet. Toimintasuunnitelman rakenne on
seuraava:
• Yhdistyksen keskeiset toimenpiteet teemoittain
• Projektien kuvaukset
• Toimikuntien toimintasuunnitelmat

Keskeisiksi toimenpiteiksi on tunnistettu asioita, jotka kehittävät yhdistyksen toimintaa ja/tai vaativat erityistä huomiota vuoden 2018 aikana.
Näitä toimenpiteitä on verrattain runsaasti ja niitä priorisoidaan tarvittaessa mm. käynnistyvät projektit ja resurssit huomioiden.
GBC:n toiminnan tarkoitus on kirjattu yhdistyksen sääntöihin (seuraava kalvo). Perustoiminta muodostuu toimikuntien työskentelystä,
viestinnästä, kehityshankkeiden ja projektien toteuttamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.
Perustan yhdistyksen toiminnalle luo jäsentemme tahto ja toiminta. Kestävyyden kärkeen yhdessä!
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Sääntöjen mukaan GBC:n
Tarkoitus ja toiminnan laatu (säännöt 2§)
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen
liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja
rakennusklusterin toimintaa.
Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja
infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• Viestii tiedotteiden, kotisivujen, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä ja
ajankohtaisesta kehityksestä
• Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden
aktiviteettien avulla toimintatapoja, työkaluja ja tunnuslukuja
• Varmistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ympäristötehokkuuden arvioinnin työkalujen
kattavan käytön Suomessa
• Synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla
• Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia jäseniään kansainvälisesti
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa harjoittavien
yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
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Painotuksia vuodelle 2018
Jäsenet
• Arvon kiteytys ja kertaus
• Hyöty ja palvelut
• Uudet jäsenet

Asuminen – Asunnot
• “Vihreät asuntolainat"

Suunta ja tekeminen
• Strategia
• “Kestävyyden kärkeen yhdessä”
• Talouden tasapaino

”Health & Well-being”

Toimintakäytäntöjen kehittäminen
Projektien toteuttaminen
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Kiertotalous

EU Levels –ydinindikaattoreiden pilotointi
Kestävä aluesuunnittelu

Keskeiset toimenpiteet
teemoittain
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Jäsenyydet
• Lisätään vuoropuhelua ja yhteistyötä
jäsenten kanssa, vakiinnutetaan
jäsenkeskustelut
• Laaditaan viestinnällinen
vuosisuunnitelma jäsenten
esiintuomiseksi
• Kiteytetään jäsenten saamat palvelut ja
hyöty (jäsenhyötyjen sparrausryhmä)
• Kasvatetaan jäsenpohjaa - uusia jäseniä
mukaan
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Tapahtumat

Keskeiset toimenpiteet
1/4

• Toteutetaan tapahtumia yhdessä
kumppaneiden kanssa
(“tapahtumakumppanuudet”)

• Järjestetään tapahtumia säännöllisesti,
hyödynnetään vuosikokoukset,
kehitetään konseptia
• Tuodaan GBC:n teemoja alan muihin
tapahtumiin.
• Osallistutaan SBE19-konferenssin
valmisteluun.

Keskeiset toimenpiteet 2/4

Projektit
• Toteutetaan käynnissä olevat ja
jatkuvat projektit
• Valmistellaan ja toteutetaan uusia
projekteja (omat/osallistuminen)

Viestintä
• Perustetaan ja julkaistaan sähköinen
kestävään rakentamiseen keskittyvä
verkkolehti

• Toteutamme pieniä konkreettisia
kehityshankkeita

• Viestitään aktiivisesti: suunnitellusti,
tilannekohtaisesti ja jäseniä
esiintuoden

• Laaditaan projektitoiminnan
periaatteet.

• Toteutetaan välttämättömiä teknisiä
uudistuksia.
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Yhdistystoiminta
(toimisto, hallinto, taloushallinto)
• Valmistaudutaan strategian
toteuttamiseen (hyväksyntä keväällä)
• Toteutetaan sääntömuutos: 2
vuosikokousta (jos jäsenistön näin
päättää)
• Johtamisjärjestelmää täsmennetään,
toimintaohjeita päivitetään

• Vakiinnutetaan etäneuvottelut osaksi
yhdistyksen toimintatapoja (jäsenet,
toimihenkilöt)
• Otetaan käyttöön työkaluja ja
toimintatapoja (toimiston) työnteon
sujuvoittamiseksi parantamiseksi
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Keskeiset toimenpiteet 3/4

Kansainvälinen toiminta
• Ollaan aktiivinen toimija ERN:ssä
(European Regional Network)
• Viestitään kaksisuuntaisesti: vinkit
jäsenille, suomalaisen osaamisen
välittäminen

• Osallistutaan EeMap - Vihreät
asuntolainat -projektiin
• Pyritään vahvistamaan pohjoismaista
yhteistyötä (Nordic GBC:t)

Keskeiset toimenpiteet 4/4

Talous ja tulot
• Laaditaan 2-3 vuoden taloussuunnitelma
(liittyy: strategia, tulot, resurssit)

Koulutustoiminta
• Laaditaan koulutuskalenteri vuoden
alussa.
• Parannetaan koulutusten taloutta

• Perustetaan ”talouden sparrausryhmä”
• Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia
talouden tukijalkoja.

Toimikunnat

• Pyritään käynnistämään taloudellisia
tuloja tuovia projekteja

• Panostetaan uuden toimikuntakauden
2018-19 käynnistymiseen (uudet
kokoonpanot, uudet toimikunnat)

• Toimikunnat toteuttavat
toimintasuunnitelmiaan
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Jäsentapahtumat 2018
Tammikuu
• 14. 1. EPD – koulutus
• Puheenjohtajien-kokous

Toimikunnat
tammi-helmi

luonnos 5.11.2017

Toimikunnat
loka-marras

Helmikuu
• RTS-koulutus
• Vihreä Foorumi: Hyvinvointi
• Vihreät asuntolainat – työpaja (?)

2018

Maaliskuu
• Vihreä Foorumi: EeMAP
• Viestijöiden tapaaminen
• Yhdistyksen kevätkokous
Huhtikuu
• Ympäristöluokitusten perusteet –
koulutus
• Vihreä Foorumi: WELL sertifiointi

•
•

•

GreenBuild, April 1718, 2018
10. – 12.4 Resilient
Archecture &
Urbanism, Gronigen,
6.-8.6 Wascon 2018,
Tampere

Toukokuu
• Vihreä Foorumi: Aluetoimikunnan
suunnittelema
Kesäkuu
• Kesätreffit

Toimikunnat
huhti-kesä

Joulukuu
• Vuoden päätös, joulutreffit
Marraskuu
• Recotech & Slush
• Yhdistyksen syyskokous
• Sertifikaatit: LEED, BREEAM tai WELL
Lokakuu
• RTS koulutus
• Vihreä Foorumi: Kiertotaloudesta?

Toimikunnat
elo-syys

Viestintä:
Jäsenkirje: kuukausittain 2. viikolla +
tarpeen mukaan.
Some: Twitter, Linked-in, Facebook.
www-sivut

Syyskuu
• World Green Building Week (syyskuun
viimeinen viikko)
• Kestävä aluesuunnittelu -seminaari
• Vihreän rakentamisen koulutus kunnille (?)
• Vihreä Foorumi alan koulutuksesta
Elokuu
• Puheenjohtajien kokous
Heinäkuu

Projektit
Tässä listauksessa ei vielä epävarmoja projekteja.
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Toimintasuunnitelma 2018
Tavoitteet

•
•
•

kestävän kulutuksen ja tuotannon edistäminen rakennuksissa ja rakentamisessa globaalisti
kiertotaloustietoperustan vahvistaminen rakentamisessa

hyvien käytäntöjen levittäminen ja markkinatiedon sekä verkottumisen tarjoaminen suomalaisille kestävän
rakentamisen toimijoille erityisesti kehittyvissä talouksissa

Tulokset

•

Trust Fund -projektien hyödyntäminen: kolmen käynnistyneen hankkeen tulosten monistaminen sekä
kahden uuden menestyksellinen käynnistäminen

•

Green Climate Fund -hankkeen (n. 50 M USD) ja kolmen muun SBC-projektin valmistelu

Budjetti

•
•

tulot:

YM

82 500 €

alikonsultti

65 000 €

GBC:n henkilötyö

12 500 €

muut kulut

5 000 €

menot:

pekka.huovila@figbc.fi

Toimintasuunnitelma 2018
Tavoitteet

•

Laatia ehdotus siitä, millainen vihreän asuntolainan (energy efficiency mortgage) eurooppalainen määritelmä voisi olla
(Q1)

•

Suomen näkemys, miten määritelmä toimii meillä, miten pitäisi edetä, mitä esteitä on sekä kertoa näistä kv-ryhmälle
varmistaen, että Suomen näkemys kuullaan

•

Rahoitusalan ja KIRA-alan energiatehokkuusasiantuntijoiden (GBC-jäsenet) vuoropuhelu ja yhteinen kehittäminen
(asiantuntijaryhmän tapaamiset, laajempi teema/sidosryhmätilaisuus(

•

hyvien käytäntöjen levittäminen ja markkinatiedon sekä verkottumisen tarjoaminen suomalaisille kestävän rakentamisen
toimijoille erityisesti kehittyvissä talouksissa

Rahoitus

•

Muutama tuhat euroa (EeMAP, Horizon 2020)

pekka.huovila@figbc.fi

Toimikuntien toimintasuunnitelmia ei ole
tarkoitus esitellä vuosikokouksessa.
Suunnitelmat merkitään tiedoksi.

Toimikuntien toimintasuunnitelmat
2018
6.11.2017
Suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa uuden toimintakauden alussa
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Toimikunnat toimikaudella 2018-2019
• Energia
• Kestävät alueet
• Kiinteistöjen ympäristöluokitukset
• Koulutus
• Kiinteistöjohtaminen (uusi)
• (Optio: Kestäävä infra)
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Energiatoimikunta

Energiatoimikunnan perustehtäviä
Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä
vähentävienenergiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa.
Keskiössä ovat mm. kestävän energiatuotanto, energian vaikutus kiinteistön arvonluontiin,
kysyntäjousto sekä energiatiedon hyödyntäminen. Energiatoimikunnassa keskustellaan ja tutustutaan
ajankohtaisiin energia-teeman ilmiöihin sekä jaetaan tietoa ja opitaan sekä yhdessä että toisilta.
GBC Finlandin Energia-toimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää kansallistaja
kansainvälistä päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.
Esimerkkejä nykyisestä toiminnasta:

• Laatinut kannanottoja ja lausuntoja (esimerkiksi energiatodistus, NZEB)
• Tuottanut yhteenvedon (tiekartan) energiatehokkuussäädösten kehittymisestä.
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Energia-toimikunnan toimintasuunnitelma 2018
Toiminnan painopisteet / tavoitteet

Toimenpiteet (mitä, milloin, kuka, …?)

•

Energiatehokkuus ja kiinteistön arvonluonti (olosuhteet,
hyvinvointi, työtehokkuus, terveys,…)

•

Teematapaamiset: toimitilat, asuinrakennukset,
sijoittajanäkökulma, luokitustyökalut, ”parhaat
epäonnistumiset”?

•

Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön seuraaminen

•

Käsittely toimikunnassa ja eri toimijoiden näkökulmien
tuominen mukaan keskusteluun
Säädöstiekartan päivittäminen ja kehittäminen
Level(s) tiedotus GBC-toimistolta

•
•
•

Energiatiedon hyödyntäminen

• ?

•

Perehdytys kysyntäjoustoon ryhmän kesken, pohjustus
yhteiselle Hallittu kysyntäjousto -lausunnolle

• ?
Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen

Energy Efficiency Mortgages Action Plan –hanke, toimikunnan kutsuminen ohjausryhmään

Kestävät alueet toimikunta

Kestävät alueet-toimikunnan perustehtäviä
Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan
huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Toimikunta keskittyy toiminnassaan merkittävimpiin kestävän aluesuunnittelun prosesseihin,
kaavoituksen käytäntöihin ja työkaluihin sekä alueiden toteutuksen kestäviin ratkaisuihin. Toimikunta
osaltaan edistää uusien työkalujen ja kestävien toimitapojen käyttöönottoa alalla.

Toimikunta seuraa alan lainsäädännön ja koulutuksen kehitystä sekä pyrkii tekemään yhteistyötä
erityisesti muiden pohjoismaiden kanssa.
Esimerkkejä nykyisestä toiminnasta:
• Päättää yhdistyksen ylläpitämän alueportaalin sisällöstä
• Tukee vuotuisen kestävät alueet -seminaarin ohjelman laatimista
• Laatinut kestävän alueen määritelmän.
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Kestävät alueet –toimikunnan toimintasuunnitelma 2018
Toiminnan painopisteet / tavoitteet

Toimenpiteet (mitä, milloin, kuka, …?)

•

Uusien teemojen esiintuonti. Uusia teemoja ovat muun muassa
sopeutuminen ilmastonmuutokseen eli ilmastoviisas asuminen,
viherrakentaminen, hulevedet ja SOTE-uudistuksen vaikutus
aluesuunnitteluun

•
•
•

Pyydetyt alustukset kokouksissa
Opiskelijatöiden esittely kokouksissa
Kestävän alueen määrittelyn päivitys

•
•

Kestävän aluesuunnitteluseminaarin suunnitteluun osallistuminen
Lisäksi seminaaria kevyempi toinen keskustelutilaisuus

•

Seminaarin ohjelman suunnittelu (toimikunta ja GBC
Finlandin toimisto)
Vihreä Foorumi aamukahvitilaisuus loppukeväästä

•

•

Viestinnän aktivointi

•
•

Toimikunnan jäsenten aktiivisuus somessa näiden
teemojen osalta
Toimikunnan nimissä kantaa ottaminen (pelisäännöt
selväksi)

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen
Tuleva hallitusohjelma
Energiatoimikunnan teemat
Muun Pohjois-Euroopan kehitys

Kiinteistöjen
ympäristöluokitukset -toimikunta

Kiinteistöjen ympäristöluokitukset –
toimikunnan perustehtäviä
Toimikunta helpottaa ja tukee rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa sekä tarjoaa
puolueetonta tietoa eri järjestelmien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.
Toimikunta on Suomen virallinen edustaja LEED International Roundtablessa sekä virallinen
yhteistyötaho BREEAMin suuntaan. Ryhmä osallistuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa näiden
luokitusten kehitystyöhön ja pyrkii varmistamaan, että Suomen erityispiirteet, kuten lainsäädäntömme,
ilmastovaikutukset ja kansalliset rajoitteet huomioidaan kehitystyössä.
Tämän toimikunnan alla toimivat myös LEEDin ja BREEAMin tekniset asiantuntijaryhmät.
Esimerkkejä nykyisestä toiminnasta:
• Ympäristösertifioinnin tehtäväluettelo
• Ympäristöluokitusten yleisesite
• Ajankohtaista rakennushankkeiden ympäristöluokituksista -semi
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Kiinteistöjen ympäristöluokitukset –toimikunnan
toimintasuunnitelma 2018
Toiminnan painopisteet / tavoitteet

Toimenpiteet (mitä, milloin, kuka, …?)

•

Vihreä Foorumi ajankohtaisseminaari luokituksista

•

Luokitusten ajankohtaisseminaarin suunnittelukokous
keväällä, ajoitus syksylle

•

Tehtäväluettelon julkaisu RT-korttina

•

Yhteydenpito RAKLIin ja Rakennustietoon

•

Case Hyvinvointi ja ympäristöluokitukset

•

Kirjoitus/tilaisuus/Erillisraportti loppukäyttäjän
näkökulmasta

•

Teknisten ryhmien vakiinnuttaminen ja toiminnan seuranta

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen
Ympäristöluokitusten kehityksen seuranta

Seurataan hiilijalanjälkilaskennan kansallista kehitystä (LEED ja BREEAM ryhmät)
Kestävän rakentamisen kansallisen kehityksen seuranta

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunnan perustehtäviä
Ympäristöviisas ja resurssitehokas rakentaminen vaatii jatkuvaa osaamisen päivitystä ja lisäämistä
kiinteistö- ja rakennusalalla.
Toimikunnan tavoitteena on koulutuksen sisältöihin vaikuttaminen eli kestävän rakentamisen
periaatteiden ja elinkaariajattelun sisällyttäminen kaikkeen alan koulutukseen. Toimikunta myös pyrkii
varmistamaan, että Suomessa on riittävästi ja oikeanlaista kestävän kehityksen osaamista.
Toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalla ja keskustelee
valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten
koulutusorganisaatioiden kanssa.
Esimerkkejä nykyisestä toiminnasta:
• Opinnäytetöiden seuraaminen ja niistä viestiminen
• Valitsee kestävän rakennetun ympäristön lopputöistä stipendillä palkittavat
• Kerää ja julkaisee tietoa alan täydennyskoulutustarpeista

TÄHÄ VOI

Koulutus-toimikunnan toimintasuunnitelma 2018
Toiminnan painopisteet / tavoitteet

•

Toimenpiteet (mitä, milloin, kuka, …?)

Kiinteistö ja rakennusalan koulutukseen seuraaminen kestävän
kehityksen näkökulmasta ja tarvittaessa siihen vaikuttaminen

•
•

•

Kestävän kehityksen merkityksen esiin tuominen keskustelussa
alan koulutuksesta

•
•

•

Alan kestävää kehitystä käsittelevien alan opinnäytetöiden esiin
nostaminen ja palkitseminen

•

Toimikunnalle esittely, miten tuleva hallitusohjelma ja sen
taustapaperit ottavat huomioon kestävänä rakentamisen
(GBC toimisto)
Erityistapauksessa kannanoton kirjoittaminen
tutkimustietoon perustuen (toimikunta, GBC:n toimisto)
Keskustelutilaisuus oppilaitosten ja yrityselämän
edustajien kesken
Tarkoituksena selvittää työelämälähtöisesti, vastaako
nykyinen koulutus tarpeita
Opinnäytetyökilpailun järjestäminen

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen
Tuleva hallitusohjelma

Alalla tehtävät opinnäytteet ja alan koulutuksen kehittyminen

Kiinteistöjohtaminen toimikunta

Kiinteistöjohtaminen –toimikunnan
perustehtävä
Olemassa olevan kiinteistökannan kehittäminen ja asiakkaan (kiinteistöjen käyttäjien) tarpeisiin
vastaaminen on tärkeää, myös kestävän kehityksen käytäntöjen näkökulmasta. Kiinteistöjä tulee johtaa
niiden koko elinkaari huomioiden siten, että tilat ovat käyttäjilleen toimivia, tuottavia ja hyvinvointia
edistäviä. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyy lukuisia muutoksia ja mahdollisuuksia (esim. digi), joita
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen hengessä.
Toimikunnan tavoitteena on kehittää kiinteistöjen elinkaaren aikaisen hallinnan, johtamisen ja
uudistamisen käytäntöjä. Tärkeitä näkökulmia ovat kestävän kehityksen lisäksi toimijoiden yhteistyön
edistäminen, käytönaikainen johtaminen sekä positiivinen sparraus ja aktivointi. Toimikunta jakaa
ymmärrystä kiinteistöjen käyttäjiltä toisille käyttäjille ja korostaa rakennusten oikeaa käyttöä
organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa. Toimikunta sparraa asioita myös vastuullisuuden ja
raportoinnin näkökulmista.
Konkreettisesti toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi sopimuskäytäntöjen ja kiinteistöjohtamisen
mittareiden sparrausta sekä parhaista käytännöistä oppimista vaikkapa kohdevierailujen kautta.
Toimikuntaan voivat kuulua esimerkiksi kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioiden, omistajien ja
managereiden edustajat.
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Kiinteistöjohtaminen –toimikunnan
toimintasuunnitelma 2018 – tarkentuu
Toiminnan painopisteet / tavoitteet

Toimenpiteet (mitä, milloin, kuka, …?)

•

Perehtyminen: miten käytönaikaiset sertifikaatit (LEED,
BREEAM) tukevat kiinteistöjohtamista?

•

Yritys- ja kohdevierailut

Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen

