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Esitys kevätkokoukselle 26.3.2019



• Vuonna 2018 Green Building Council keskittyi määrätietoisesi kevätkokouksessa hyväksytyn strategian toteuttamiseen. Strategiamme kolme keskeistä teemaa –
vähähiilisyys, kiertotalous ja kestävämpi elämä – ovat osoittautuneet oikeiksi. 

• Erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on noussut aikaisempaa tärkeämmäksi kaikilla keskustelun tasoilla. GBC:n toiminnan kannalta tämä sekä 
korostaa jäsentemme johdolla tehtävää työtämme että kannustaa meitä yhä vaikuttavampaan ja laajempaan toimintaan. Kiertotalouden liiketoimintamallien ja 
ajattelun kasvu on ollut selvää yhä useamman kiinteistö- ja rakennusalan toimijan miettiessä toimintansa kehittämistä tältäkin kannalta. Keväällä 2018 alkanut 
Kiertotaloussprintti-projektimme on toiminut alan kirittäjänä sekä omana kärkihankkeenamme. Kestävämpi elämä teemaa olemme edistäneet muun muassa 
Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen ja tilaisuuksien kautta.

• Yhdistys jäsenineen on toiminut aktiivisesti ja tavoitteellisesti, painottaen strategianmukaisesti toimintakäytäntöjen kehittämistä, aktiivista yhteistyötä ja toiminnan 
vaikuttavuutta.
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Vuoden 2018 ”kohokohtia” olivat muun muassa:

• Aktiivinen ja monipuolinen työ kuudessa toimikunnassamme. Vuoden 2018 alussa
toimintakautensa aloittaneiden toimikuntien työn tuloksen saimme aikaiseksi
työkaluja, kohtaamisia ja oivalluksia.

• Kasvava kiinnostus GBC:n kestävyyttä edistää toimintaa kohtaan. Yhdistyksen
toimintaan liittyi vuoden aikana 17 uutta jäsentä.

• World Green Building Week toi esiin laajasti jäsentemme laajaa työtä kestävän
kehityksen edistämiseksi ja oli näkyvä viestintäkampanja. Esimerkiksi
ympäristöministeri Tiilikainen osallistui viikon toteuttamiseen videobloginsa
myötä.

• Kestävään rakennettuun ympäristöön keskittyvän Loikka-lehden julkaisun
aloittaminen yhdessä RTS:n kanssa.

• Kiertotaloussprintin toteuttaminen laajan osallistujajoukon kanssa. Osallistuimme
aktiivisesti Kiertotalouden ajankohtaispäivien toteuttamiseen yhdessä
ympäristöministeriön ja muiden toimijoiden kanssa.

• Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen laskennan kehitystyöhön osallistuminen.

• Monipuolisten projektien toteuttaminen ja teemojen edistäminen. Aikaisemmin
mainittujen lisäksi globaali One Planet -living -hankkeen koordinointi oli yksi
kansainvälisen toimintamme kärki. EeMAP – vihreät asuntolainat -hanke
puolestaan herätti aihetta koskevaa keskustelua finanssisektorin toimijoiden
suuntaan.

• Jäsenistömme toimiston tuella osallistui aktiivisesti kansalliseen ponnistukseen
eurooppalaisen Levels-viitekehyksen toteuttamiseen, lopputuloksena se, että
Suomi oli aktiivisin ja nopein testaaja.

• Uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen jäsentemme kanssa.



• Yhdistyksen kevätkokous (ei sääntömääräinen) järjestettiin 22.3.2018 ja uusien sääntöjen mukainen syyskokous
21.11.2018.

• Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksessa toimivat Kari Kokkonen (pj), Antti Kerppola 
(vpj), Mia Andelin, Anne-Maria Flanagan, Riitta Juutilainen, Anne Kaiser, Jouni Kivirinne, Jyri Nieminen, Matti 
Puromäki ja Timo Rintala.

• Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana kahdeksan henkilöä. Osa henkilöstöstä työskenteli osa-aikaisena / 
määräaikaisena. Toimitusjohtajana toimi Mikko Nousiainen, Tilitoimistona Tilisuora Oy ja tilintarkastajana Hill Audit 
Oy.

• Toimintavuoden taloudellinen tulos oli + 22 082,58 euroa.

• Vuonna 2018 yhdistykseen liittyi 17 jäsentä: Ilmastointimittaus Lind Oy, Akiva Oy, Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma, Icon Kiinteistörahastot Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Ethica Oy, 
Vantaan Kaupunki, Bonava Suomi Oy, NollaE Oy, Yeseco Oy, Energiavirasto (Yhteistyöjäsen), L.A.B arkkitehdit Oy, 
Saraco D&M Oy, VAV Asunnot Oy, Suomen Teollisuuskatot Oy, Viherympäristöliitto ry, Helkama-Kiinteistöt Oy.

• Eroilmoituksen vuoden 2018 aikana jätti 6 jäsentä: H-talo – Kiinteistö Oy Kuopion Haapaniemenkatu 20, Jatke Oy, 
Jykia Oy / Jykes Kiinteistöt Oy, L Arkkitehdit Oy ja Nuuka Solutions Oy, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

• GBC Suomi toimii osana World Green Building Council -yhteistyöverkostoa ja osallistuu aktiivisesti erityisesti 
eurooppalaiseen yhteistyöhön. World GBC:n hallituksessa toimi Ilari Aho Suomen Green Building Councilin tuella.
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Toimintakertomus on jaoteltu strategian kolmen ydinteeman (hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi 
elämä) mukaisesti. 



• Vuoden 2018 kevätkokouksessa hyväksyttiin GBC Finlandin uusi strategia, ja 
vuoden aikana aloimme toteuttaa strategiaa kaikessa tekemisessämme. 
Strategiakausi on 2,5 vuotta ja kestää vuodesta 2018 vuoteen 2020. Strategian 
painotuksia ovat voimakas uudistuminen, vaikuttavuuden ja hyötyjen 
konkretisointi sekä kasvu.

• Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii 
kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan 
elämän.

• Lue lisää uudesta strategiasta kotisivultamme.

Strategia 2018-2020
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Hallitus 2018
Kari Kokkonen, johtaja, Technopolis Oyj (Puheenjohtaja)
Antti Kerppola, toimitusjohtaja, HYY Yhtymä (Varapuheenjohtaja)
Mia Andelin, ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
Anne-Maria Flanagan, vastuullisuusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt
Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö, Saint Gobain Finland Oy
Jouni Kivirinne, kehityspäällikkö, Helen Oy
Jyri Nieminen, Chief Sustainability Officer, Sweco Finland Oy
Matti Puromäki, kiinteistöpäällikkö, OP Kiinteistösijoitus
Timo Rintala, johtaja, Green Building Partners Oy

Vaalitoimikunta
Ilari Aho, Uponor Oyj (puheenjohtaja)
Kimmo Anttalainen, SitoWise Oy
Mika Soini, NCC Building Suomi
Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy
Jorma Säteri, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pekka Metsi, Granlun Oy

Henkilöstö
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja
Jessica Karhu, Senior Sustainability Specialist
Lauri Tähtinen, vanhempi asiantuntija (toukokuusta alkaen)
Anu Elo, viestintä- ja jäsenkoordinaattori (elokuusta alkaen)
Pekka Huovila, Projektikoordinaattori, ´10YFP Sustainable Buildings and 

Construction –ohjelma
Kaisa Rantala, assistentti (amk-työharjoittelu elokuu-joulukuu)
Eeva Huttunen, Sustainability Specialist (helmikuu-toukokuu)
Kristiina Rääpysjärvi, harjoittelija (tammikuu)

Tilitoimisto Tilisuora Oy, tilintarkistus Hill Audit Oy.

Avainhenkilöt
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Toimikuntien puheenjohtajat ja 
jäsenet ovat keskeinen osa 

verkostoamme!



Järjestötoiminta



Energia

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Tiina Sekki
Jouni Arola, Mikko Somersalmi
Jouni Kivirinne
Lauri Tähtinen

Toimikuntien kokoonpanot
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Kiinteistöjohtaminen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Jan Mattsson
Juho Siitonen
Matti Puromäki
Mikko Nousiainen

Kestävä infra

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Heidi Huvila
Riina Känkänen
Anne Kaiser
Mikko Nousiainen

Kestävät alueet

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Pasi Rajala
Anne Jarva
Jyri Nieminen
Jessica Karhu

Koulutus

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Ari Laitala

Anne-Maria Flanagan
Jessica Karhu

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Pirkko Airaksinen
Timo Rintala
Timo Rintala
Lauri Tähtinen

Toimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat vuoden 2018 aikana kaksi kertaa.
Katso toimikuntien kokoonpanot kotisivultamme.



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



Suomen yleisempien sertifiointijärjestelmien käytettävyyden edistämiseen keskittyvät LEED- ja BREEAM-
ryhmät aloittivat toimintansa GBC:n Luokitukset-toimikunnan alaisuudessa. Ryhmät edustavat laajasti 
Suomessa toimivia ympäristösertifioinnin osaajia, kokoavat yhteen alan parhaan osaamisen ja toimivat 
Suomen edustajina USGBC:n ja BRE:n suuntaan sertifiointijärjestelmien kehittämiseksi.

BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, 
energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille 
tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana 
läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen. Lue lisää BREEAMISTA.

LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, 
rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen 
tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan 
kestävyyteen sekä energian, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana. Rakennukselle 
annetaan pisteytyksen perusteella LEED-arvosana: Certified, Silver, Gold tai Platinum. Lue lisää LEEDistä.

Ryhmät ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 406 5400) 

LEED ja BREEAM –ryhmät perustettiin
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Hiilineutraalisuus
Arvolupaus: GBC Finland aktivoi ja kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan 
arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät 

tavoitteet.
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Yksi strategiamme ydinteemoista



Arvolupaus

GBC Finland aktivoi ja kokoaa KIRA-arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet.

Miksi GBC keskittyy tähän teemaan?

Kiinteistö- ja rakennusalalla ollaan siirtymässä pelkästä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko 
elinkaaren aikana muodostuvaan hiilijalanjälkeen. Monet kaupungit ovat jo asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään hiilineutraalisuuteen ja siten vastaamaan 
ilmastonmuutoksen haasteisiin. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. GBC haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan 
toimimaan kokonaisuutena, jotta alalla asetettaisiin koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsittäisiin yhteistyössä keinot niiden saavuttamiseen.

Mitä teemme?

• Nostamme hiilineutraaliuden voimakkaasti alan toimijoiden tietoisuuteen. Toimimme alan yhteisen näkemyksen kokoajana sen edistämiseksi siten, että yhä useampi 
KIRA-alan toimija asettaa tavoitteet hiilineutraaliudelleen sekä ryhtyy johtamaan toimintaansa niiden saavuttamiseksi. 

• Kannustamme, aktivoimme, innostamme ja tuemme eri toimijoita hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen.

• Kytkemme Suomen kansainväliseen keskusteluun ja tuomme World GBC:n Net-Zero Carbon -tavoitteenasetannan Suomeen.

Toimenpiteitä esimerkiksi:

• Toteutamme kehityshankkeita

• Edistämme työkalujen käyttöä (mm. RELA-projekti, Levels-pilotointi ja lanseeraus, EeMAP-projekti, koulutukset…)

Hiilineutraalisuus
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Käynnissä on kansallisen laskentaohjeen määrittäminen osana ympäristöministeriön tiekarttaa, jolla 
huomioidaan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä rakentamisen ohjauksessa. GBC Finland toimi 
hankkeen asiantuntijasihteerinä vuonna 2018. Laskentaohjeen lähtökohtana ovat eurooppalaiset 
standardit ja EU:n uudet rakennusten resurssitehokkuuden Level(s)-indikaattorit, joita pyritään 
täsmentämään Suomen oloihin sopiviksi.

Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyttöön 
julkisissa rakennushankkeissa.  Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 
ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Lue lisää:
• http://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
• http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Arvio_vahahiilisen_rakentamisen_ohjauske(46172)
• http://www.ym.fi/fi-

FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen/Tiekartta_rakennuksen_elinkaaren_hiilijala
njaljen_huomioimiseksi

Rakennusten kansallisen
hiilijalanjäljen arviointimenetelmän
kehittäminen
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Level(s) on Euroopan komission kehittämä uusi vapaaehtoinen 
raportointikehys, jonka tarkoitus on kehittää rakennusten 
kestävyyttä; ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja 
terveellisyyttä. Suomessa pilotointia testattiin yli 20 
rakennushankkeessa. Mukana oli asuinrakennuksia, kouluja, 
päiväkoteja, terveyskeskus ja toimistoja. Level(s)-pilotoinnin 
kautta luodaan alalle yhteistä kielen ja sen kautta voidaan 
saavuttaa parempi ymmärrys kestävästä rakentamisesta, tukea 
päätöksentekoa, saada luotettavaa dataa ja mahdollistaa 
rakennusten vertailu. Tavoitteena on, että työkalu olisi toimiva ja 
käytettävä mahdollisimman laajasti.

GBC Finland on ollut mukana kehittämässä Level(s)in mittareista 
erityisesti elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa yhdessä 
eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi suomalaista 
osaamista on ollut muun muassa mittariluokan 4 (terveelliset tilat 
ja sisäilman laatu) työstämisessä, mutta myös muissa 
kysymyksissä. Ympäristöministeriötä mittariluokista kiinnostavat 
erityisesti mittariluokat 1 ja 2 (elinkaaren hiilijalanjälki ja päästöt 
sekä resurssitehkas materiaalien käyttö), koska niissä on paljon 
yhtymäkohtia kansallisiin ilmasto- ja kiertotalousstrategioihin 
sekä mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

• 28. helmikuuta järjestettiin kick-off-tapahtuma Level(s)-
pilotoijille. Tapahtumaan osallistui yhteensä 36 henkeä.

• 6.6. pilotoijille järjestettiin Level(s)-pilotointityöpaja , johon 
osallistui yhteensä 35 henkeä.

• Lisäksi Brysselissä järjestettiin 18. joulukuuta Level(s)-
konferenssi.

• Lue lisää Level(s)-raportointikehyksestä: http://figbc.fi/levels/

Level(s)-viitekehyksen kansallinen pilotointi
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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. Elinkaari-
kustannukset ja arvo
• Elinkaaren kustannukset
• Arvon muodostus ja 

riskitekijät

Level(s) -testauksen painopiste Suomessa
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Kiertotalous
Arvolupaus: GBC Finland konkretisoi, mitä kiertotalous rakennetussa 

ympäristössä (voi) tarkoittaa

ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia kiertotalouteen 
perustuvia tuotteita ja palveluita.
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Arvolupaus
GBC Finland konkretisoi, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä (voi) tarkoittaa ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja
tarjoamaan uusia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

Miksi GBC Finland keskittyy tähän teemaan?
Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistö- ja 
rakennusalan mahdollisuudet kiertotalouden kannalta ovat valtavat ja siinä nähdään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Monet 
kansalliset ja kansainväliset toimijat (mm. EU) tukevat vahvasti kiertotalouteen siirtymistä. World GBC ja useiden maiden GBC:t
työskentelevät määrätietoisesti kiertotalouden parissa. SITRA edistää kiertotaloutta voimakkaasti.

Käsitys siitä, mitä kiertotalous konkreettisesti (voi) tarkoittaa rakennusalalla ei ole vakiintunut tai konkretisoitunut, mutta juuri nyt on 
”momentum” tämän asian ratkaisemiseen.

Mitä teemme?
Meillä on hyvä  asema ja lähtökohdat toimia voimakkaasti kiertotalouden määrittelijänä ja konkretisoijana,
myös kansainvälisein yhteistyön kautta. 

Toimenpiteitä esimerkiksi:
• Toteutamme Kiertotaloussprintti-projektikokonaisuuden
• Testaamme ja edistämme Level(s)-viitekehyksen käyttöä

Kiertotalous
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Vuonna 2018 toteutimme Kiertotaloussprintti-hankekokonaisuutta. 
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintin tavoitteena on jalkauttaa 
kiertotalouden käsite alalle sekä kehittää alan hankinta- ja 
toimintamalleja. Kutsuimme laajasti kiinteistö- ja rakennusalan 
toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä 
ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi 
liiketoiminnaksi alalle. Hanke toteutettiin Sitran tuella.

Yhdessä noin 60 alan asiantuntijan kanssa laatimamme raportti ”Näin 
rakennamme kiertotaloutta – seitsemän tavoitetta kiertotalouden 
toteutumiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla” on osoitettu kaikille alan 
toimijoille tienviitaksi kohti kestävää rakennettua ympäristöä.

Asetettuja tavoitteita konkretisoitiin seitsemässä avoimessa 
asiantuntijatyöryhmässä vuoden 2018 aikana. Marraskuussa 2018 
järjestettiin tulosseminaari, jossa kerrottiin kehitystyön tuloksista, 
julkistettiin kriteerit kiertotalouden toteuttamiselle KIRA-alalla ja luotiin 
katsaus käynnissä oleviin ja uusiin hankkeisiin. Keväällä 2019 keskitytään 
tulosten jalkauttamiseen, jotta saadaan yhdessä aikaan pysyvä muutos 
alalla.

Kiertotaloussprintti on pitänyt sisällään työpajoja ja työskentelyä 
asiantuntijaryhmissä, joissa kehitetään muun muassa alan hankinta- ja 
suunnitteluprosesseja kiertotaloudelle myönteisempään suuntaan.

Lue lisää

Kiertotaloudesta 
kotisivuiltamme

Hankkeesta Sitran sivuilta

Kiertotaloussprintti
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Kiertotaloussprintin tapahtumat 2018

14.3.2019 figbc.fi 20

Työpaja 1, 9.3.
Ensimmäisen työpajan 
tavoitteena oli muodostaa alalle 
yhteinen käsitys siitä, mikä on 
kiertotalouden merkitys alalle, ja 
määrittää alan kiertotalouden 
kriteerit.
Osallistujia: 41

Kiinteistö- ja rakennusalan 
kiertotaloussprintti
-seminaari 8.11.
Kiertotaloussprintin 
tulosseminaarissa kerrottiin 
kehitystyön tuloksista ja luotiin 
katsaus käynnissä oleviin ja 
uusiin hankkeisiin.
Osallistujia: 106

Työpaja 2, 9.4.
Toisen työpajan tavoitteena oli 
verkottaa toimijoita yhteen yli 
perinteisten yhteistyö-
kumppanuusrajojen, ja kehittää 
suunnittelu- ja 
hankintaprosesseja kohti 
kiertotaloutta.
Osallistujia: 52

Työpaja 3 (väliseminaari) 23.8.
Tilaisuudessa 
Kiertotaloussprinttiin 
osallistuvat sparrasivat 
toisinaan, ja yhdessä suoritettiin 
sprintin väliarviointi. 
Osallistujia: 50



Kiertotaloussprintin tulos – yhteiset tavoitteet

14.3.2019 figbc.fi 21



Kiertotaloussprintin tulokset - ohjejulkaisut
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Avaa klikkaamalla kuvaa

KIERTOTALOUSKRITEERIT HANKEVAIHEILLE 

 Hankekriteerit otettavaksi käyttöön

KIERTOTALOUDEN REFERENSSIT RAKENNETUSSA 

YMPÄRISTÖSSÄ

 Mitä hankkeita ja koulutuksia kiertotaloudesta on olemassa

KIERTOTALOUDEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 Toimenpide-ehdotukset alalle miten kiertotaloustavoitteisiin 

päästää

KIERTOTALOUDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

 Miten viestiä viedään eteenpäin 



Kiertotaloussprintti 
jatkuu kevään 2019

Keväällä 2019 on tiedossa:
• Tilaisuuksia
• Seminaareja
• Viestintää
• Toimenpiteiden konkretisointia
• Koulutussuunnittelua
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Olet tässä



Kestävämpi elämä
Arvolupaus: Edistämme siirtymistä kestävään (urbaaniin) elämään 

siten, että ihminen on kestävyyden keskiössä ja että rakennettu 
ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

14.3.2019 figbc.fi 24

Yksi strategiamme ydinteemoista



Arvolupaus:
Edistämme siirtymistä kestävään (urbaaniin) elämään siten, että ihminen on kestävyyden keskiössä, ja että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

Miksi GBC keskittyy tähän teemaan?

• Käyttäjälähtöinen kestävyys: käyttäjä ja ihminen kestävyyden keskiöön.

• Kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja  hyvinvointia luova. 

• Health & well-being -näkökulma korostuu merkittävästi (myös kansainvälisesti).

• Uudet teknologiat ja muuntojoustavuus: Rakennettu ympäristö on historiallisessa taitekohdassa: Digitalisoituvat verkostot mahdollistavat paremman suunnittelun,

• palvelukokemuksen ja osallistumisen kestävän kaupungin tekemiseen.

• Käynnissä on markkinamurros kohti kestävyyttä (energiatehokkuus, päästötehokkuus) ja seuraavien vuosien aikana muutosnopeus lisääntynee.

• GBC voi auttaa jäseniään ja ympäröivää yhteiskuntaa pääsemään ilmastoystävällisen rakentamisen, asumisen ja elämäntavan aallonharjalle

• Rakennettu ympäristö tulee saada tukemaan urbaania kestävää elämäntapaa – mahdollistaminen. Elämänlaatua tulee painottaa ja ihminen nostaa keskiöön: 

• Yhteys: ihmiset – yhteiskunta – vihreys, ihmiset – kaupunki - kestävyys 

• Avainsanoja: Kestävä elämäntapa / käyttäjälähtöinen kestävyys;  hyvinvointi, teknologiat, uudistuminen kestäväksi.

Mitä teemme?

• GBC Finland laajentaa ”vihreän” käsitettä

• Painotamme asukkaan, asiakkaan ja käyttäjän vaikutusmahdollisuuksia.

• Edistämme kaupunkien uudistumista kestävän elämän mahdollistamiseksi.

Kestävämpi elämä
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Yksi strategiamme ydinteemoista



Ilmastoviisaat taloyhtiöt 
-hanke aloitettiin syyskuussa 2019

HANKKEEN TAVOITTEENA ON 
• avata markkinoita uudenlaisille digitalisille 

palveluille ja ratkaisuille AsOy-kerrostaloissa
• pilotoida asuinkerrostalojen tiedon 

keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen 
lii yviä yhteisiä toimintamalleja ja alustoja 

• luoda innovaatioympäristö yrityksille uusien 
palveluiden pilotoimiseksi

HANKKEESEEN OSALLISTUVIEN YRITYSTEN KANSSA 
• tunnistetaan digitaalisten palveluiden 

käyttöönoton pullonkaulat 
• kehitetään yhteisiä toimintamalleja ja 

prosesseja taloyhtiöiden digitalisen tiedon 
hyödyntämisen

• Testataan uusia ratkaisuja pilottitaloyhtiöiden 
kanssa.

Koulutus & 
Viestintä

• 2020
• Teemoina esim: Markkinointi, 

palvelumuotoilu, 
Taloyhtiöiden päätöksenteko, 
hankkeen opit

Teemaillat
4kpl

• 2019-2020
• Taloyhtiöiden ja yritysten 

verkostoituminen
• Palveluiden esittely
• Palvelukonsortioiden 

muodostaminen

Työpajat
3-5kpl

• 2-5/2019
• Kehitetään yhteisiä 

toimintamalleja ja prosesseja 
avoimen dataa, taloyhtiöiden 
tiedon hyödyntämiseen

Haastattelut
10-15kpl

• 12/2018-1/2019
• Tunnistetaan pullonkaulat ja 

kehitystarpeet avoimen datan 
hyödyntämiselle

Yritysverkosto

• 10-11/2018
• Tunnistetaan hankkeen 

kannalta kiinnostavat 
yritykset



Euroopan laajuinen EeMAP eli Energy Efficiency Mortgage Action Plan on 
Horizon2020 -rahoitteinen projekti, joka pyrkii määrittelemään edellytyksen ja 
reunaehdot eurooppalaiselle asuinrakennusten energiatehokkuutta edistävälle 
asuntolainatuotteelle.

WorldGBC ja siten GBC Finland osallistuvat hankkeen Energy Efficiency -komitean 
työhön. Muut kaksi teknistä komiteaa ovat European Mortgage Federationin 
ohjaama Banking & Finance sekä RICS:n johtama Valuation & Data -komitea.

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

Lisätietoja:
• Vihreät asuntolainat saattavat olla keskeisessä roolissa Euroopan uudessa 

kestävän rahoituksen strategiassa – lataa 4 raporttia
• Leading European banks show Green Tagging can drive energy efficiency

financing
• Putting the Financial Sector at the Service of the Climate
• Hankkeen kotisivut

EeMAP – Vihreät asuntolainat 
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Talous ja tilinpäätös



Talouskatsaus 1.1.2018–31.12.2018
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•Tilinpäätöksessä on esitetty yksityiskohtainen taloudellinen yhteenveto liitetietoineen. 

Tilikauden 2018 keskeisiä taloudellisia lukuja* 

Tulot yhteensä 550 186,04 €

Jäsenmaksut 322 600 €

Projektitulot ja muut tuotot 227 586,04 €

Menot yhteensä 527 569,67 €

Henkilöstö - 313 958,85 €

Muut kulut - 213 610,82 €

(Ostetut palvelut) - 91 200,57  €)

Tilikauden tulos 22 082,58 €

Taseen loppusumma 335 428,73 €

Vertailun vuoksi tilikausi 2017
Tilikauden 2017 keskeisiä taloudellisia lukuja*

Tulot yhteensä 541 633,79 €

Jäsenmaksut 302 940 €

Projektitulot ja muut tuotot 238 693,79

Menot yhteensä 535 768,41 €

Henkilöstö 282 272,72 €

Muut kulut 253 495,69 €

(Ostetut palvelut) (126 176 €)

Tilikauden tulos 5 178,82 €

Taseen loppusumma 280 354,80 €



Viestintä
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WGBW 2018 
YHTEENVETO

WGBW 2018 YHTEENVETO



World Green Building Weekin eurooppalaisena suojelijana toimi 
EU:n ympäristöasioista vastaava komissaari Karmenu Vella.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen 
videotervehdys World Green Building Weekille kannusti yhteistyöhön 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
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Tapahtumatௗ

Ma 24.9. Resurssiviisaus ja uudet DIGI-ratkaisut aluesuunnittelussa – Kestävä 
aluesuunnittelu -seminaari pureutui kestäviin alueratkaisuihin ja digiratkaisujen 
hyödyntämiseen aluesuunnittelussa. Osallistujia: 95. Lue lisää täältä.
Ma 24.9. SimScale ja Qatar Green Building Council (QGBC) järjestivät ilmaisen 
englanninkielisen webinaarinௗCFD:nௗkäytöstä 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.
Osallistujia: 19. Lue lisää täältä.
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. Osallistujia: 15. Lue lisää täältä.

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
koulutustoiminkunta. Osallistujia: 12. Lue lisää täältä.
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 MiaௗAndelinௗSkanskalta kirjoitti Tekniikka&Talous-
lehteen kierrätyksen 
merkityksestä: https://www.tekniikkatalous.fi/kumppaniblogit/skanska/kierrat
atko-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 FinlandinௗPekka 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 
edistysaskelistaௗ

WWF Suomi ja GaiaௗConsulting 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  

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

SaintௗGobainௗFinland kertoi 
kehittämästään rakennustuotteiden vastuullisuusarvioinnin 
työkalusta SCOREsta. https://www.youtube.com/watch?v=5noGmWVxMzw&f
eature=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



Yhdistyksen viestintäkanavina toimivat kotisivut, sosiaalisen 
median kanavat, uutiskirjeet sekä tiedotteet. Viestintää 
toteutettiin myös Loikka-e-lehdellä (ensimmäinen julkaisu kevät 
2018).

LinkedIniin luotiin julkinen organisaatiosivu
Lue täältä GBC:n ja KIRA-alan ajankohtaiset asiat.

LinkedIn-ryhmä jatkaa olemassaoloaan keskustelukanavana.

Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 16.
04, 05, 09, 10 ja 12 lähetettiin kaksi uutiskirjettä.

Vuoden 2018 aikana panostettiin aiempaa enemmän tuomaan
esiin jäseniä.

Elokuussa 2018 aloitti viestintä- ja jäsenkoordinaattorina Anu Elo. 
Hän koordinoi ja kehittää GBC Finlandin viestintää 
kokonaisvaltaisesti. Viestintä- ja jäsenkoordinaattori huolehtii 
yhteydenpidosta jäsenten kanssa sekä hankkii uusia jäseniä.

Vuoden 2018 
viestintätoimet Medianäkyvyys
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Kanava Vuosi 2018 Vuosi 2017

Facebook 
(tykkääjää) 597 (+50) 547 

Twitter 
(seuraajaa) 1704 (+267) 1437

LinkedIn 
(jäsentä) 927 (+66) 861

Kotisivut
(vierailua) 64192 (+12580) 51 612

SlideShare 
(näyttökertaa) 5705 (-8681) 14386

Vimeo 
(katselukertaa) 1063 (-323) 1386



Kestävän rakennetun  
ympäristön Loikkalehti 
lanseerattiin

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 tähän mennessä:
1/2018 (13.3.2018)
2/2018 (25.9.2018)

Julkaisija: Rakennustieto 
& Green Building Council Finland

Lisätietoja: http://figbc.fi/loikka/

Lataa omasi
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Jäsenyydet
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Jäsenhyödyt 
kiteytetty



Vuoden 2018 aikana liittyneet 
jäsenet:
• Ilmastointimittaus Lind Oy
• Akiva Oy
• Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Icon Kiinteistörahastot Oy
• Helsingin seudun opiskelija-

asuntosäätiö sr
• Ethica Oy
• Vantaan Kaupunki
• Bonava Suomi Oy

• NollaE Oy
• Yeseco Oy
• Energiavirasto 

(Yhteistyöjäsen)
• L.A.B arkkitehdit Oy
• Saraco D&M Oy
• VAV Asunnot Oy
• Suomen Teollisuuskatot Oy
• Viherympäristöliitto ry
• Helkama-Kiinteistöt Oy

Erostaan vuoden 2018 aikana ilmoittivat:
• H-talo – Kiinteistö Oy Kuopion Haapaniemenkatu 20
• Jatke Oy
• Jykia Oy / Jykes Kiinteistöt Oy
• L Arkkitehdit Oy
• Nuuka Solutions Oy
• Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Katso jäsenlista kotisivultamme.

Jäsenmuutokset 2018
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Vuonna 2018 panostusta 
jäsenhankintaan lisättiin 
edellisvuoteen nähden.

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 120 varsinaista jäsentä. Yhteistyöjäseniä oli 11.
Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 17 ja erosta ilmoitti 6 jäsentä.



Ruusut – missä onnistuimme?
• Viestintä

• GBC Finlandin rooli verkostojen luojana ja 
ylläpitäjänä

• Uusi strategia

Risut – missä olisi parantamisen varaa?
• Pintapuolinen tekeminen

• Tapahtumaviestintä

• Kansainvälisistä asioista viestiminen

• Www-sivujen toiminta

• Näkyvyys
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Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia
Jäsenkysely toteutettiin Google Forms -lomakkeella. MailChimpin kautta lähetettiin s-postitiedote 28.11.2018, 
muistutus 11.12.2018. Lisäksi kyselyä mainostettiin sosiaalisessa mediassa. 
Vastauksia saatiin yhteensä 25 kpl.
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Suosittelisitko toimintaamme KIRA-alalla toimivalle kollegallesi tai toiselle yritykselle? 
Kyllä 96 %, ei 4 % 



Tapahtumat



Vuoteen mahtui monenlaisia tapahtumia…
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Kesätreffit –
Cafe Carusel 18.6.
Kesätreffejä 
vietimme 
jäsentemme kanssa 
ekologisessa 
kahvilassa Cafe 
Caruselissa.
Osallistujia: 20

Maarakennuspäivä 
27.9.
MANK ry:n 
järjestämällä 
Maarakennuspäivällä
julkaisimme kestävä 
infra –toimikunnan 
laatiman kestävän 
infran määritelmän.
Osallistujia: pari sataa

Kiinteistö- ja 
rakennusalan 
Kiertotaloussprintin 
tulosseminaari 8.11.
Rakentamisen 
kiertotalouden 
ajankohtaispäivillä 
fasilitoimme 
kiertotalouteen 
liittyvän päivän.
Osallistujia: 106

BIM-kampuksen
tuparit 14.3.
Järjestimme tuparit 
yhteistyössä 
kumppaneidemme 
Tietoan ja Visonin
kanssa.
Osallistujia: satoja

Joutsenmerkki 
rakentamisessa 
11.10.
GBC Finlandin 
toimitusjohtaja Mikko 
Nousiainen moderoi 
paneelikeskustelua 
Joutsenmerkistä.
Osallistujia: 70



•

Vihreä foorumi -tapahtumia
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Vihreät asuntolainat, 
EeMAP-työpaja 13.2.
Tilaisuudessa kiinteistö- ja 
rakennusalan ja pankkialan 
toimijat keskustelivat 
energiatehokkaista 
asuntolainoista.
Osallistujia: n- 40
Lue lisää täältä.

GBC Finlandin kevätkokous 
ja jäsentilaisuus 21.3.
Tilaisuudessa katsottiin 
mennyttä kautta ja lyötiin 
lukkoon tulevien vuosien 
strategia.
Osallistujia: n.30
Lue lisää täältä.

Kiertotalous 
aluesuunnittelussa 25.5.
Kestävät alueet 
-toimikunnan järjestämä 
tilaisuus esitteli 
kiertotalouden 
mahdollisuuksia 
kaupunkisuunnittelussa.
Osallistujia: n. 100
Lue lisää täältä.

Hyvinvointi ja WELL 
kiinteistöissä 24.4.
Ympäristöluokitukset-
toimikunnan 
järjestämässä 
tilaisuudessa pohdittiin, 
miksi tilan käyttäjien 
hyvinvointiin kannattaa 
panostaa.
Osallistujia: 15
Lue lisää täältä.
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Tammikuu
• 15.1. EPD-koulutus
• 16.1. Toimikuntien puheenjohtajien kokous
• 11.1. Loikka-verkkolehden julkistus
Helmikuu
• 13.2. Vihreä Foorumi: Vihreät asuntolainat, EeMAP

-työpaja
• 28.2. Level(s)-pilotti, kick-off
Maaliskuu
• 9.3. Kiertotaloussprintti, työpaja 1
• 13.3. Loikka-lehti 1/18 julkaisu
• 14.3. BIM-kampuksen tuparit
• 21.3. GBC:n kevätkokous + Vihreä Foorumi

• 29.3. Kiertotalous-webinaari (SBC-ohjelma)
Huhtikuu

• 9.4. Kiertotaloussprintti, työpaja 2
• 11.4. GBPro: Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki 

ja kustannukset rakentamisen ohjauksessa
• 24.4. Vihreä Foorumi: Hyvinvointi ja WELL 

kiinteistöissä (Ympäristöluokitukset-tmk)
Toukokuu
• 25.5. Vihreä Foorumi: Kiertotalous 

aluesuunnittelussa (Kestävät alueet -toimikunta)
Kesäkuu

• 6.6. Level(s)-pilotointityöpaja pilotoijille
• 7.6. Rakentamisen kiertotalous -workshop 

(Wascon, Tampere, SBC-projekti)
• 18.6. Kesätreffit – Cafe Carusel

Joulukuu
• 3.-14.12 COP24 (Katowice, SBC)

Marraskuu
• 8.11. Kiertotaloussprintti, tulosseminaari

• 13.11. WELL v2 briefing
• 21.11. Yhdistyksen syyskokous + jäsentilaisuus
Lokakuu
• to 4.10. GBPro: RTS Rakennushankkeen 

Ympäristöluokitus -perusteet (koulutus)
• 10.-11.10 FinnBuild-messut (ei GBC:n)

• To 11.10. BREEAM-kokous
• To 11.10. LEED-kokous

• 22.-23.10. WCEF Japan, kiertotalous- konferenssi
(SBC)

Syyskuu
• 18.9. GBPro: Rakennusten ympäristöluokitukset 

Suomessa
• Vko 39: 24.9.–28.9. World Green Building Week
• Ma 24.9. Vihreä Foorumi: Kestävä aluesuunnittelu -

seminaari
• Ti 25.9. Hiilijalanjäljen ja elinkaaripäästöjen ohjaus 

rakennushankkeissa (webinaari)
• Ti 25.9. Loikka-lehti 2/18 julkaisu

• Ke 26.9. Sähköinen liikenne kasvaa – miten vastaa 
uudisrakentaminen? 

• To 27.9. Vihreä Foorumi: Kestävä kehitys ja 
kiertotalous kiinteistö- ja rakennusalalla – onko 

osaajia? (koulutus-tmk)
• To 27.9. Maarakennuspäivät (MANK ry, Infra-tmk:n

teemat)
Elokuu

• 17.8. Toimikuntien puheenjohtajien kokous
• 23.8. Kiertotaloussprintti, työpaja 3

VIESTINTÄ
Jäsenkirje: kuukausittain 2. viikolla + 

tarpeen mukaan. 
Some: Twitter, LinkedIn, Facebook ja 

www-sivut.

2018

Toimikunnat
tammi-helmi

Toimikunnat
loka-marras

Toimikunnat
elo-syys

Toimikunnat
huhti-kesä



Projektit



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.

Projekteilla kehitetään alaa!



YK:n 10-vuotiseen puiteohjelmaan kuuluva Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (10YFP SBC, 2015-2022) rakentaa 
ymmärrystä ja vuorovaikutusta rakennusten ja rakentamisen merkityksestä osana kaupunkien, alueiden ja valtioiden ekologista, 
sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Ohjelmassa jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä, luodaan verkostoja ja vauhditetaan alan 
innovaatioita. Ohjelman puitteissa on tarkoitus käynnistää konkreettisia hankkeita keskeisistä ajankohtaisista kestävän rakentamisen 
teemoista. Näihin haetaan rahoitusta kansainvälisistä tai alueellisista lähteistä. Puiteohjelman implementointialustana toimii One Planet 
Network.

Ympäristöministeriön koordinoiman 10YFP SBC -ohjelman muita vetäjiä ovat YK:n ympäristöohjelma UN Environment sekä Australian 
Royal Melbourne Institute of Technology -yliopisto. Suomesta ohjelman ideointiin ja toteuttamiseen on kytketty laaja kirjo kestävän 
rakentamisen toimijoita.

Vuoden 2018 SBC-tapahtumat:
• 29.3. Kiertotalous-webinaari (SBC-ohjelma)
• 7.6. Rakentamisen kiertotalous -workshop (Wascon, Tampere)
• 22.-23.10. WCEF Japan, kiertotalous- konferenssi (SBC)
• 3.-14.12. COP 24

Lue lisää:
• http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-buildings-and-construction
• http://figbc.fi/wp-content/uploads/2015/01/SBC-Call-for-EoI-1p.pdf
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GBPro-koulutukset



-koulutukset 2018
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WELL v2 briefing 13.11.

Tilaisuudessa kuultiin, 
miten Health & 
Wellbeing -ajattelu on 
kasvanut Pohjoismaissa, 
ja mitä parannuksia uusi 
WELL v2 -pilotti tuo 
tullessaan.

Lue WELL:stä lisää 
täältä.

Osallistujia:

Rakennusten 
ympäristöluokitukset 
Suomessa 18.9.

Koulutuksessa 
huomioitiin Suomen 
erityispiirteet 
järjestelmien 
näkökulmasta ja 
tarkasteltiin 
puolueettomasti niiden 
soveltuvuutta erilaisiin 
kohteisiin, niin uudis- ja 
korjausrakentamisessa 
kuin olemassa olevien 
kiinteistöjen osalta.

Osallistujia 7: 

RTS EPD –
ympäristöselosteet ja 
kestävät materiaalit 
rakentamisessa 15.1.

Kurssilla käsiteltiin EPD 
ympäristö-selosteiden 
hyödyt ja 
käyttömahdollisuudet, 
kytkentä elinkaari-
laskentaan ja 
selosteiden laadinnan 
perusteet. Erityis-
huomio on RTS-EDP 
järjestelmässä.

Osallistujia: 9

Rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjälki 
ja kustannukset 
rakentamisen 
ohjauksessa 11.4.

Tilaisuudessa vastattiin 
kysymykseen: Level(s), 
EN standardit, YM:n
tiekartta – mistä on kyse 
ja kuinka näitä voi 
hyödyntää hankkeissa? 
Kurssi sisälsi käytännön 
laskentaharjoituksia One 
Click LCA -työkalua 
hyödyntäen.

Osallistujia: 6

RTS 
Rakennushankkeen 
ympäristöluokitus 
perusteet 4.10.

Kurssilla opittiin 
käyttämään RT-
ympäristötyökalua ja 
perusteet RTS-
ympäristöluokituksesta, 
sen käytöstä ja 
laadinnasta.

Lue lisää RTS-
ympäristöluokituksesta 
täältä

Osallistujia: 17

RTS 
Rakennushankkeen 
ympäristöluokitus 
perusteet 5.9.

Kurssilla opittiin 
käyttämään RT-
ympäristötyökalua ja 
perusteet RTS-
ympäristöluokituksesta, 
sen käytöstä ja 
laadinnasta.

Lue lisää RTS-
ympäristöluokituksesta 
täältä

Osallistujia: 10


