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Vuoden 2019 aikana toimialallamme ja yhteiskunnassa on tapahtunut 
merkittävä asennemuutos, jonka myötä käännämme katseet vuoteen 
2020 tilanteessa, jossa vähähiilinen rakentaminen, hiilineutraalit 
rakennukset ja kiertotalous nähdään yhteisinä tavoitteina ja 
välttämättöminä keinoina kestävyyskriisien ratkaisemiseksi. Samalla on 
myös todettu tarve löytää nopeasti uusia päästöjä ja resurssien käyttöä 
vähentäviä keinoja. Näitä kysymyksiä mietitään laajasti.

Vuodesta 2020 tulee mielenkiintoinen. Kestävyysmuutoksen 
vauhdittamiseksi ja GBC:n 10-vuotista yhteistyötä juhlistaaksemme 
kutsumme kaikki mukaan ”kestävyyden riemuvuoteen”, sillä uskomme 
ensi vuoden tuovan tullessaan kestävyyttä koskevan kehitys- ja 
osaamisloikan. Tästä jos mistä kannattaa ottaa ilo irti, sillä kestävyyden 
tavoittelu on iloinen asia.

Vaikka strategiset teemamme (hiilineutraalisuus - kiertotalous –
kestävämpi elämä) ovat edelleen erittäin osuvia ja vaikka meillä on 
edelleen mahdollisuuksia parantaa toimintatapojamme, laadimme 
uuden strategian tuleville vuosille.

Haluamme myös lisää keskustelua, kehitysehdotuksia ja toimeen 
tarttumista kestävyyden saavuttamiseksi. Omasta puolestamme 
lupaamme toimia aktiivisesti, yhdessä ratkaisuja etsien ja konkretiaan 
pyrkien, ja tähän yhteistyöhön kutsumme myös kaikki teidät nykyiset ja 
tulevat jäsenemme ja yhteistyökumppanimme.

Jokaisella teolla ja saavutetulla tuloksella on merkitys, sloganimme 
Kestävyyden kärkeen yhdessä mukaisesti. 

Johdanto - Katse vuoteen 2020

27.11.2019
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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. 

Sääntöjen mukaan GBC Finlandin
tarkoitus ja toiminnan laatu (säännöt 2§)

427.11.2019
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Strategia 2018-2020
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Hiilineutraalius

Kiertotalous

Kestävämpi
elämä

Yhteis-
kunta

KIRA-
ala

Jäse-
net

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

1. VAHVA
PERUSTOIMINTA

2. TOIMINTAVALMIUS
& KYVYKKYYDET

3. TEEMAT

Lue lisää: https://figbc.fi/gbc-finland/#toiminta-aineistot

27.11.2019

https://figbc.fi/gbc-finland/#toiminta-aineistot
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Keskeiset toimenpiteet teemoittain

• Seuraaviin kalvoihin on kuvattu asioita, joita 
haluamme toiminnassamme painottaa 
vuonna 2020

• Toimenpiteet on priorisoitu kaksiportaisella 
asteikolla

• Kunkin toimenpiteen aikataulu on esitetty 
kvartaalin tarkkuudella



827.11.2019

Hiilineutraalisuus

❶ Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen edistäminen: 
Haastekampanja, jäsenistön aktivointi, 10 uutta 
sitoutunutta Q1-Q3

❶ Bringing Embodied Carbon Upfront –raportin 
tiekartasta viestiminen ja rakentajien, suunnitelijoiden
ja tilaajien tavoitteiden sparraaminen Q2-Q4

② Luodaan yhteinen näkemys (”roadmap”) 
hiilineutraalisuuden edistämiseksi alan eri toimijoiden 
kanssa vuoteen 2030 asti Q1-Q3

② Käynnistetään vuoropuhelu energiasektorin kanssa 
yhteisen näkemyksen luomiseksi päästövähennysten 
aikataulusta ja toteuttamisesta Q2-Q3

❶ Toteutetaan kiinteistö- ja rakennusalan 
kiertotalousvalmennus –hanke. Q1-Q3 

❶ Edistetään valittujen 
KiertotalousSprintti-hankkeen 
toimenpiteiden toteutumista Q1-Q4

② Edistetään kiertotaloutta kiinteistö- ja 
rakennusalalla viestinnän, tapahtumien 
ja kansainvälisen yhteistyön keinoin.

② Tehdään selvitys, miten 
ympäristöluokituksia voidaan 
hyödyntää kiertotalouden 
mittaamisessa ja tilaamisessa Q1

Kiertotalous

HUOM aihepiirien toimenpiteitä toimikuntien alla

Keskeiset toimenpiteet 1/4



927.11.2019

Kestävämpi elämä

❶ Tuodaan vähähiilisyys 
rakennetussa ympäristössä 
tutuksi kansalaisille 
tapahtumissa 
(Asuntomessut, 
SuomiAreena) Q3

❶ Toteutetaan selvitys 
cleantech-palveluiden 
markkinapotentiaalista 
asunto-osakeyhtiöissä Q1-Q2

② Järjestetään koulutus  ja 
viestitään Ilmastoviisaat 
taloyhtiöt -hankkeen opeista 
Q2-Q4

② Viestitään hyvän sisäilmaston 
indikaattoreista Q3

❶ Käynnistetään uusi toimikuntakausi 2020-2021, jonka aikana toimikunnat 
keskittyvät hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseen mm. seuraavilla 
toimenpiteillä (tarkemmin toimikuntakohtaisissa suunnitelmissa)

o Määritellään yhdessä suomenkieliset termit alalle Q1-Q2

o Määritellään hiilineutraali rakennus ja selvitetään tarve hiilineutraalisuus –
sertifikaatille/todistukselle Q2-Q4

o Parhaiden vähähiilisten käytäntöjen jakaminen

o Alue- ja infratason hiilijalanjälkilaskennan edistäminen ja testaaminen

o KiertotalousSprintin toimenpiteiden jalkautus ja parhaiden käytäntöjen 
jakaminen Q1-Q4

② Asiantuntijaryhmät jatkavat ja laajentavat omien vastuualueidensa kehittämistä

o LEED -ryhmä 

o BREEAM Assessor -ryhmä

o WELL -ryhmä

o EeMap HUB – vihreät asuntolainat

o Net Zero Carbon Buildings Commitment –ryhmä

o Viestintäverkosto

Toimikunnat

Keskeiset toimenpiteet 2/4
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➢ GBC 10 vuotta –teemavuosi

❶ Laaditaan vaikuttavuustavoitteet ohjaamaan omaa ja 
jäsenistön toimintaa Q1

❶ Päivitetään GBC:n strategia Q2-Q3 

❶ Järjestetään GBC:n 10-vuotisjuhla Q3

② Järjestetään GBC:n hallituksen vanhojen jäsenten 
tapaaminen Q2

❶ Osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun 
alan muutoksesta, yhdessä jäsenten kanssa: kannanotot, 
mielipidekirjoitukset, lausunnot, puheenvuorot, 
viestintäverkoston yhteistyö Q1-Q4

❶ Tuodaan Kestävän rakennetun ympäristön referenssipankki 
aktiiviseen käyttöön: Laadunvarmistus, viestintä parhaista 
esimerkeistä, kiertotalousreferenssien lisäys Q1-Q4 

② Luodaan malli oppilaitosyhteistyölle opiskelijoiden 
tietotaidon kasvattamiseksi Q3

Vaikuttaminen ja viestintä Jäsenyydet

❶ Kasvatetaan jäsenpohjaa vaikuttavuuden 
lisäämiseksi Q1-Q2
o Tavoitteena 15 uutta jäsentä vuonna 2020
o Toteutetaan 2 jäsenhankintakampanjaa 

keväällä 

❶ Otetaan käyttöön sponsorijäsenmalli  Q1

❶ Varmistetaan, että jokainen jäsen on mukana 
toiminnassa jollain tavalla vuoden aikana

❶ Luodaan malli ja tavoitteet GBC:n omalle 
koulutustoiminnalle Q1

② Järjestetään strategian mukaista koulutusta 
hiilijalanjäljestä, kiertotaloudesta ja 
ympäristöluokituksista sekä LIFE-hankkeen 
teemoista Q2-Q4

Koulutus

Keskeiset toimenpiteet 3/4
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❶ Tiivistetään pohjoismaista yhteistyötä huomioiden 
erityisesti käynnissä oleva valtioiden välinen 
yhteistyö LCA laskennan kehittämisessä Q1-Q4

② Kannustetaan jäseniä osallistumaan Beyond 2020 -
konferenssiin (Göteborg, 6-2020) ja selvitetään 
tähän liittyvää yhteistyötä ja yhteismatkaa

② Jatketaan yhteistyötä Wolrd GBC verkoston kanssa 
valituissa teemoissa kuten Life –hanke ja Net Zero 
Carbon Buildings -sitoumus

Kansainvälinen yhteistyö

❶ Määritetään uudet digitaaliset tavat jäsenten 
välisen yhteistyön ja tiedonjaon parantamiseen, 
esim. TEAMS, Sharepoint, LinkedIn Q1

❶ Kehitetään GBC:n ”johtamis- ja 
yhteistoimintatapoja”. Uudistetaan 
toimintaohjeet.

❶ Siirrytään sähköiseen taloushallintoon Q2 

❶ Valmistellaan uusia projekteja tuleville vuosille 
yhdistyksen talouden vahvistamiseksi Q2-Q3

Toimintavalmiudet

Keskeiset toimenpiteet 4/4
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COP26
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Toimikuntien kokoukset
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Toimikuntien kokoukset
GBPro:  Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki
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GBC Finland pähkinänkuoressa –esittelytilaisuus
GBPro: Kiertotalousvalmennus: työpaja 1
GBPro:  RTS-hankekoulutus
Vähähiilisyyden vuosipäivät (YM ja GBC)
Green Build Europe
GBC Finlandin kevätkokous
Raklin Kiertotalousklinikka: päätösseminaari
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alustava
Vk 17-18

GBPro: Kiertotalousvalmennus: työpaja 2
GBPro: IVT-koulutus
Toimikuntien kokoukset
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alustava
GBC Finland pähkinänkuoressa -esittelytilaisuus
GBPro: Kiertotalousvalmennus: työpaja 3
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alustava
vk 26

Beyond 2020 -konferenssi, Malmö
GBPro: Kiertotalousvalmennus: loppuseminaari
Toimikuntien puheenjohtajien kokous

2020

GBC Tapahtumakalenteri 2020
luonnos 25.11.2019 - tarkentuu 

GBC:n tapahtumat
Muut alan tapahtumat

versio
25.11.2019

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: 

http://figbc.fi/
tapahtumat/

http://figbc.fi/tapahtumat/
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Projektit

Seuraavissa kalvoissa on kuvattu 
vuoden 2020 keskeiset projektit.

13
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• Hankkeessa neuvotaan ja valmennetaan 
valittuja tahoja, joilla on konkreettisia 
kiertotaloushankkeita Kiertotaloussprintti -
hankkeen tulosten pohjalta.

• Hankkeessa GBC Finlandin Referenssi-
pankkiin syötetään kaikki esiin tulevat 
rakennetun ympäristön kiertotalous-
esimerkit.

• Hankkeessa toteutetaan pääsääntöisesti 
alan sisäinen tiedotuskampanja edistämään 
kiertotalousmyönteistä
muutosta alalla.

TAVOITTEET

• Kiertotalousmyönteisen muutoksen 
vauhdittaminen

• Tiedon tuotanto ja jakaminen

• Kiertotalousratkaisujen esiin nostaminen 
ja alaan vaikuttaminen

INFO

• Kesto 1.12.2019 – 31.6.2020

• Toteutetaan yhdessä Sitran kanssa

Kiertotalousvalmennus
rakennetun ympäristön hankkeille

Tavoitteet & info

27.11.2019
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• Hankkeessa kahdeksan eurooppalaista Green 
Building Councilia työskentelevät yhdessä sen eteen 
miten rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä, 
taloudellisuutta ja hyvää sisäilmaan voidaan mitata 
ja havainnollistaa.

• LIFE –rahoitteisessa hankkeessa osoitetaan 
luotettavat arviointimenetelmät elinkaaren 
ympäristövaikutusten, elinkaarikustannuksien ja 
hyvän sisäilman mittaamiseen

• Hankkeessa järjestetään koulutusta sekä 
elinkaariarvioinnin teemoissa että siitä, miten näitä 
kriteerejä voi käyttää apuna vähähiilisessä ja 
ympäristöystävällisessä julkisessa hankinnassa.

• Hankkeessa keskitytään julkiselle sektorille 
suunnattuihin toimiin.

TAVOITE

• Hankkeen tavoitteena on saada Level(s)-
viitekehyksen indikaattorit leviämään 
käyttöön kiinteistö- ja rakennusalalle

INFO

• Kesto 1.10.2019 – 30.9.2022

• Rahoitus tule osin LIFE-
rahoitusinstrumentilta

Level(s) tutuksi -hanke Tavoite & Info

27.11.2019

NOTE: This project has received fundig from LIFE programe under the Grant 
Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s).
DISCLAIMER: Neither the European Commission nor any person acting on behalf of 
the Commission is responsible for the use which might be made of the following 
information.



16

• Engage with countries and raise their 
interest and commitment towards 
mainstreaming SBC practices to support 
their sustainable development objectives

• Identify country-specific SBC opportunities, 
priorities and recommendations

• Show how the programme with its tools 
and its network of experts can accelerate 
the shift towards integrating SBC 
approaches as a standard practice for the 
construction sector

• Develop tailored country projects and 
conduct joint fundraising actions. 

• GBC Suomi koordinoi globaalia YK:n 
kestävän rakentamisen ohjelmaa 
ympäristöministeriölle

• Ohjelma jakaa tietoa ja tarjoaa 
yhteistyömahdollisuuksia 
suomalaisille toimijoille

2020 Objectives

• Global State of Play for Circular 
Built Environment report

• Implementing SBC Signature 
Products in selected partner 
countries

SBC Programme
2015-2022

27.11.2019



Ilmastoviisaat taloyhtiöt

HANKKEEN TAVOITTEENA ON 
• avata markkinoita uudenlaisille digitalisille 

palveluille ja ratkaisuille ASOy kerrostaloissa
• pilotoida asuinkerrostalojen tiedon 

keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen 
liittyviä 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

Markkina-
potentiaali-

selvitys

•2020 kevät

•Kuinka suuri poten-
tiaali digitaalisilla / 
energiatehokkuus 
–palveluilla on 
asunto-
osakeyhtiöissä

Teemaillat

4kpl

•2019-2020

•Taloyhtiöiden ja 
yritysten 
verkostoituminen

•Palveluiden esittely

•Palvelukonsortioid
en 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

Yritysverkos
to

•10-11/2018

•Tunnistetaan 
hankkeen kannalta 
kiinnostavat 
yritykset

27.11.2019
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Toimikuntien ja asiantuntijaryhmien 
toimintasuunnitelmat
Tarkentuvat toimikuntien ja 
asiantuntijaryhmien ensimmäisten 
kokousten jälkeen vuoden 2020 alussa

18
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Rakennukset
Alueet Infra

Rakentaminen Käyttö

Hiilineutraalisuus

Kiertotalous

Kestävämpi elämä

Ympäristö-
luokitukset

Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät 2020-2021

27.11.2019

Vähähiilinen 
rakenta-

minen
TMK

Hiili-
neutraalit 
kiinteistöt 

TMK Kestävät 
alueet 
TMK

Kestävä 
infra 
TMK

WELL ryhmä

LEED ryhmä

BREEAM Assessor ryhmä

NZCB 
ryhmä

EeMap HUB –
Vihreät asuntolainat

Viestintä-
verkosto

Toimikunta

Asiantuntijaryhmä
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Toimikunnat
Toimikuntien alustavat tarkoitukset ja tehtävät 2020-2021

VERSIO 26.11.2019 – tarkentuu

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta

Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunta

Kestävät alueet -toimikunta

Kestävä infra -toimikunta

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite
• Toimikunta edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta 

rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja 
materiaalien valmistuksessa.

• Toimikunnan tavoitteena on nostaa rakennusalan 
tavoitetasoa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 
mennessä.

• Toimikunta keskittyy materiaalien valmistuksessa 
aiheutuvien hiilipäästöjen merkittävään 
vähentämiseen rakennushankkeissa

• Edistämällä Bringing Carbon Upfront -raportin 
toimenpiteitä Suomessa

• Etsimällä parhaita ratkaisuja vähähiilisten ja 
kierrätettyjen materiaalien käytön edistämiseen

• Kasvattamalla tietoisuutta elinkaaren 
hiilijalanjälkilaskennan parhaista käytännöistä

Tehtäviä ja toimenpiteitä
• Vähähiilisyys

• Bringing Carbon Upfront -raportin toimenpideohjelman 
käytännön toimenpiteiden määrittäminen Suomeen? 

• Hiilineutraalisuusmääritelmän ja -sertifioinnin
selvittäminen ja mahdollinen lanseeraus

• Tiedon ja osaamisen jako toimikunnan sisällä ja alalle 
yleisesti, liittyen parhaisiin vähähiilisen rakentamisen 
ratkaisuihin koko elinkaaren aikana

• Elinkaaren hiilijalanjälkilaskennan parhaiden käytäntöjen 
seuraaminen ja levittäminen

• YM rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä
• Hiilijalanjälki julkisessa tilaamisessa ja tontinluovutusehdoissa

• Kiertotalous
• KiertotalousSprintin toimenpiteiden jalkautus 

kierrätysmateriaalien käytön helpottamiseksi
• Kierrätysmateriaalien käytön esteiden tunnistaminen ja 

vaikutustyö niiden purkamiseksi

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoitteet
• Toimikunnan tarkoitus on edistää vähähiilisyyttä 

ja kiertotaloutta olemassa olevassa 
kiinteistökannassa.

• Toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen 
energiankulutuksen osalta hiilineutraali 
kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä.

• Toimikunta keskittyy käytön aikaisen 
hiilijalanjäljen pienentämiseen mm.

• Jakamalla tietoa parhaista energiatehokkuutta 
parantavista ratkaisuista

• Tuottamalla tietoa ja esimerkkejä uusiutuvien 
energiamuotojen paikallisesta tuotannosta

• Vihreän sähkön ja -kaukolämmön tarpeellisuudesta 
viestimällä

• Päästökompensaatioon liittyvää tietoisuutta 
lisäämällä

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• Vähähiilisyys
• Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen 

edistäminen
• Hiilineutraalisuusmääritelmän ja sertifioinnin 

selvittäminen ja mahdollinen lanseeraus
• Kiinteistön omistajien ja managerien kirittäminen 

kohti hiilineutraalia energiankäyttöä
• Kannattavista energiatehokkuus- ja uusiutuvan 

energian investoinneista viestiminen
• Opas kiinteistöalalle päästökompensaatioiden 

käytöstä

• Kiertotalous
• Parhaiden käytäntöjen jakaminen olemassa olevien 

rakennusten elinkaaren pidentämiseksi, sekä 
jakamistalouden ja tilatehokkuuden lisäämiseksi.

Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunta

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite
• Toimikunnan tarkoitus on tuoda näkyväksi ja alalle käyttöön 

aluesuunnittelun keinot luoda hiilineutraalia ja 
resurssitehokasta rakennettua ympäristöä.

• Toimikunnan tavoitteena on 
• Nostaa aluesuunnittelun kunniahimon tasoa, niin että  kaikki uudet 

kaavat ja suunnitelmat mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen 
vuoteen 2030 mennessä

• Tuoda kestävän aluesuunnittelun työkalut kaikkien tietoisuuteen ja 
käyttöön

• Toimikunta keskittyy aluesuunnittelun mahdollisuuksiin luoda 
hiilineutraalia rakennettua ympäristöä

• Kommentoimalla, miten kaupunkien kaupunkisuunnittelulle asetut 
hiilineutraalisuustavoitteet on mahdollista toteuttaa 

• Seuraamalla MRL-uudistustyötä ja tarvittaessa kommentoimalla 
esitettyjä uudistuksia

• Tuomalla esiin parhaita vähähiilisiä alueellisia suunnitteluratkaisuja

• Sekä nostamalla esiin sopeutumista ilmastonmuutokseen 
aluesuunnittelun keinoin

Tehtäviä ja toimenpiteitä
• Hiilineutraalisuus

• Alueellinen hiilijalanjäljen laskentamenetelmien seuraaminen ja 
kommentointi, esimerkkinä KekoB

• Ympäristöluokitusten alueellisten sertifikaattien seuraaminen ja 
esimerkkien kerääminen

• Kiertotalous
• Kestävän alueen määritelmän kiertotalouspäivitys käyttöön ja 

jalkauttaminen suunnittelijoille

• Kiertotaloussprintin teemojen soveltaminen aluesuunnitteluun: 
muun muassa kiertotalousteemaiset tontinluovutusehdot

• Kestävämpi elämä
• Esiin nostaminen, miten asukkaiden terveyttä ja viihtyvyyttä 

parannetaan urbaanissa ympäristössä esimerkiksi ekosysteemi-
palveluilla sekä liikenteen päästöjä ja melua pienentämällä

Kestävät alueet -toimikunta

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite

• Toimikunta edistää vähähiilisyyttä ja  
kiertotaloutta infran kaikissa 
elinkaarenvaiheissa kuten suunnittelussa, 
hankkeiden toteuttamisessa

• Toimikunnan tavoitteena on 
• Tuoda ja vakiinnuttaa kestävän kehityksen 

tavoitteet (etenkin vähähiilisyys ja 
kiertotalous) osaksi infra-alan toimintaa ja  
pienentää infra-hankkeiden hiilijalanjälkeä.

• Edistää infrahankkeiden päästölaskennan 
käytäntöjen (osaaminen, menetelmät) 
kehittymistä, yhdessä muiden kanssa .

Tehtäviä ja toimenpiteitä
• Jatkaa kestävä Infra-toimikunnan aikaisempaa työtä mm. 

kestävän infran määritelmän pohjalta. Tehdään viestintää 
toimialan kestävyydestä ja tarjolla olevista työkaluista ja 
keinoista.

• Hiilineutraalisuus
• Työskennellä sen eteen, että useissa suomalaisissa hankkeissa 

asetetaan kestävän kehityksen tavoitteet ja testataan 
päästölaskentakäytäntöjä.

• Tukea ja työskennellä sen eteen, että infran päästölaskenta vakiintuu 
Suomessa.

• Seurataan infran päästölaskentakäytäntöjen suomalaista ja 
kansainvälistä  standardikehitystä. 

• (CEN/TC 350 Sustainability of construction works / WG 6. Puitestandardi on valmiina ja menetelmästandardi valmistelussa.)

• Kiertotalous
• Kiertotalouden edistäminen infratoimialalla mm. siten, että synergiat 

maankäytönsuunnittelun ja talonrakentamisen väillä osataan 
hyödyntää.

• KiertotalousSprintin toimenpiteiden jalkautus mm. 
kierrätysmateriaalien käytön edistämiseksi infrarakentamisessa sekä 
massatasapainolaskelmien levittäminen koko maahan

Kestävä infra -toimikunta

27.11.2019
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Asiantuntijaryhmät
Ryhmien tarkoitus ja tehtävät 2020-2021

VERSIO 26.11.2019 – tarkentuu 

LEED -ryhmä 

BREEAM Assessor -ryhmä

WELL -ryhmä

EeMap HUB – vihreät asuntolainat

Net Zero Carbon Buildings Commitment –ryhmä

Viestintäverkosto

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite
• Keskustelufoorumi luokitusjärjestelmään 

liittyvistä kansallisista näkökohdista 

• Käsitellään uudis- ja korjausrakentamista, 
sekä olemassa olevien rakennusten 
sertifioimista

• Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys 
sertifiointikriteerien soveltamisesta 
Suomessa ja helpottaa kriteerien ohjausta 
Suomessa.

• Kansallisen tason määrittäjä BRE:n suuntaan: 
Suomen Assessor Group

• Kansallinen yhteydenpito BRE:n yhteishenkilöihin
• Kansalliset painoarvot ja hyväksytyt standardit
• Kyselyt liittyen kansallisiin erityispiirteisiin

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• BREEAM In-Use -päivityksen seuranta, 
kommentointi ja kokemusten jako 
käyttöönoton jälkeen

• BREEAM International New Construction -
päivityksen kommentointi ja 
vaikuttaminen suomalaisten näkökohtien 
huomioimiseksi

• Sertifiointijärjestelmän käytettävyyden 
parantaminen Suomessa, mm. etsimällä 
yhteistyössä ratkaisuja tunnistettuihin 
haasteisiin

• Tarpeen mukaan muut esille nousevat asiat

BREEAM Assessor -ryhmä

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite
• Keskustelufoorumi luokitusjärjestelmään liittyvistä 

kansallisista näkökohdista

• Parhaiden käytäntöjen jakaminen 

• Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys 
sertifiointikriteerien soveltamisesta Suomessa ja 
helpottaa kriteerien ohjausta Suomessa.

• Suomalaisen näkemyksen tuominen LEED-
ohjausryhmiin ja kehitykseen.

• Edustaa Suomea USGBC:n yhteistyössä
• Seuraa ja osallistuu eurooppalaiseen kehitykseen 

paikallisten hyväksyttämisien kehityksessä
• Edustaa Suomea USGBC Steering Group -työssä
• USGBC:n tulevat kyselyt painotuksiin ja kansallisiin 

näkökulmiin

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• LEED v4.1:n kehityksen seuranta ja 
vaikuttaminen suomalaisten näkökohtien 
huomioimiseksi

• Sertifiointijärjestelmän käytettävyyden 
parantaminen Suomessa, mm. etsimällä 
yhteistyössä ratkaisuja tunnistettuihin 
haasteisiin

• Tarpeen mukaan muut esille nousevat asiat

LEED-ryhmä

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite

• Keskustelufoorumi luokitusjärjestelmään 
liittyvistä kansallisista näkökohdista 

• Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys 
sertifiointikriteerien soveltamisesta 
Suomessa ja helpottaa kriteerien ohjausta 
Suomessa.

• Suomalaisen näkemyksen tuominen IWBI:n
toimintaan ja WELL-kehitykseen

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• WELL v2:n kehityksen seuranta ja 
vaikuttaminen suomalaisten näkökohtien 
huomioimiseksi

• Sertifiointijärjestelmän käytettävyyden 
parantaminen Suomessa, mm. etsimällä 
yhteistyössä ratkaisuja tunnistettuihin 
haasteisiin

• Tarpeen mukaan muut esille nousevat asiat

WELL-ryhmä

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite

• Energiatehokkaiden ja vihreiden 
asuntolainojen kehityksen tukeminen 
Suomessa

• Yhteistyön edistäminen kiinteistö- ja 
rahoitussektoreiden välillä

• Käytännön esteiden poistaminen vihreiden 
rahoitustuotteiden saamiseksi markkinoille

• Yhteistyö eurooppalaisen Energy Efficient
Mortgages Iniative (EEMI) -hankkeen kanssa

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• Energiatodistusrekisterin rajapinnan 
avaaminen pankkien käyttöön kiinteistöjen 
energiatehokkuuden seurantaa varten

• Kansallisen ministeriövetoisen Vihreät 
asuntolainat -kehityshankkeen 
mahdollisuuksien selvittäminen

• Tiedonjako kiinteistö- ja rahoitussektorin 
toimijoiden välillä energiatehokkuudesta ja 
vähähiilisyydestä

EeMap HUB –Vihreät asuntolainat

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite

• Net Zero Carbon Buildings (NZCB) 
sitoumuksen allekirjoittaneiden ja 
sitoumusta harkitsevien keskustelufoorumi

• Kysytään alustavasti kiinnostusta ryhmään 
osallistumisesta

• Toiminta käynnistyy myöhemmin keväällä 
2020.

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• Parhaiden käytäntöjen ja esimerkkien 
jakaminen
• Hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista
• Sitoumuksen raportointivelvoitteiden 

täyttämiseksi

• Yhteinen vaikuttaminen 
• Hiilineutraalisuuden edistämiseksi 

kiinteistöalalla
• Hiilineutraalien energiamuotojen 

saatavuuden edistämiseksi

Net Zero Carbon Buildings Commitment -ryhmä

27.11.2019
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Tarkoitus ja tavoite

• Kokoaa jäsenten viestinnän ammattilaisia.

• Tavoite tehostaa kestävyyttä edistävää 
viestintää jäsenten ja GBC:n välillä

• Vaikuttavuuden maksimointi
• Markkinamuutoksen edistäminen viestinnällisin 

keinoin.

• Tavoite popularisoida hiilineutraalisuuden ja 
kiertotalouden viestejä tietoisuuden lisäämiseksi 
yhteiskunnassa

Tehtäviä ja toimenpiteitä

• Koordinoida viestintää jäsenten ja GBC:n 
välillä

• Viestintäyhteistyön koordinointi ja vahvistaminen 
vähähiilisyyden ja kiertotalouden aiheista

• Mediatunnettuuden nostaminen
• Mediakontaktit

• Viestiä hiilineutraalin rakennetun ympäristön  
konkreettisista edistysaskeleista

• World Green Building Week
• Viestiä laajasti jäsenistön hiilineutraalisuudesta
• Tunnistaa ja hyödyntää myös muita merkittäviä 

viestinnän kampanjoita/tilaisuuksia

Viestintäverkosto

27.11.2019


