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12.50      Etäyhteys avataan

13.00      Webinaarin avaus - Katsaus tulevaan

• Esitellään lyhyesti: toimintakertomus, tilinpäätös, 
tilintarkastuskertomus, vaalitoimikunnan esitys (15 min)

• GBC:n valikoituja kuulumisia (<10 min)

• GBC:n kumppanijäsen esittäytyy: Realia, Mari Rajaniemi (10 min)

• Kevan 2030 hiilineutraalisuustavoitteet, Tuomas Helin (10 min)

13.45      Johdanto GBC:n strategian laadintaan

• Strategian laadinta – mitä ja miksi – prosessi 2020

• Lähtökohtia strategiatyöhön

• Toimikuntien askelmerkit

14.10      Strategian pikasparraus

• Teemat, tavoitteet, arvot

14.30      Yhteenveto ja päätös

GBC Finland Kevätwebinaari & strategiatyöpaja

20.3.2020

TERVETULOA! 

• Pidäthän mikrofonin äänettömällä kun et 
osallistu keskusteluun

• Kysymyksiä voit esittää myös 
keskustelukanavan (chat) kautta

• Tapahtuma nauhoitetaan strategiatyön 
palautteen tallentamiseksi
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puheenjohtaja
Petri Suutarinen



GBC Finland
Kevätwebinaari & strategiatyöpaja

Tervetuloa 

23.3.2020
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• Liite 1. Tilinpäätös vuodelta 2019

• Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2019

• Liite 3. Tilintarkastajien lausunto koskien tilikautta 2019

• Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja todetaan 
tilintarkastajien lausunto.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastajien lausunto 2019



Toimintakertomus 2019

Esitys kevätkokoukselle 23.3.2020



Vuonna 2019 Green Building Council Finland keskittyi edellisen vuoden kevätkokouksessa hyväksytyn strategian toteuttamiseen sekä yhdistyksen tunnettuuden ja vaikuttavuuden 
kasvattamiseen. Kuluneen strategiakauden teemoille - hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä - kohdistetut toimenpiteet ovat osaltaan vauhdittaneet kestävyysmuutosta ja 
ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävää työtä.

• Hiilineutraalisuuteen liittyvän keskustelun uudelle tasolle nouseminen näkyi toiminnassa monin tavoin. Yhdistys esitteli alalle WorldGBC:n The Net Zero Carbon Buildings –
sitoumuksen ja sen tavoitetason hiilineutraalista energiankäytöstä, jonka myötä ensimmäiset viisi sitoumusta allekirjoitettiin. Yhdistys teki yhteistyötä WorldGBC:n kanssa 
rakentamisen päästöjen vähentämiseksi ja ympäristöministeriön kanssa hiilijalanjäljen arviointimenetelmän edistämiseksi.

• Kiertotalouden teema läpi leikkasi monella tapaa yhdistyksen toimintaa. KiertotalousSprintti-hankkeen tuloksia hyödynnettiin lukuisissa tilaisuuksissa sekä järjestämällä 
kiertotalouskoulutusta. Vaikuttamisen saralla lähestyttiin eduskuntavaaliehdokkaita ja  suunnattiin heille kiertotaloushaaste kiertotalousteeman tekemiseksi tutuksi. Oppeja ja 
oivallisuksia haettiin myös Hollannin kiertotalouskohteista jäsenillä suunnatulla ekskursiolla.

• Kestävämmän elämän teemaa edistettiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeella, joka järjesti työpajoja yrityksille, kokeiluja ja tietoa taloyhtiöille ja tapahtumia asukkaille.

GBC Finland jäsenineen ja sidosryhmineen on toiminut aktiivisesti ja tavoitteellisesti, painottaen strategian mukaisesti toimintakäytäntöjen kehittämistä, aktiivista yhteistyötä ja 
toiminnan vaikuttavuutta.
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Vuoden 2019 kohokohtia olivat muun muassa:

• Kasvava kiinnostus GBC:n kestävyyttä edistävää toimintaa kohtaan. Yhdistyksen
toimintaan liittyi vuoden aikana 28 uutta jäsentä. Laaja jäsenistö toi uusia
yhteistyömahdollisuuksia ja lisäsi yhdistyksen vaikuttavuutta alalla.

• Ulkoiseen viestintään panostaminen. GBC lanseerasi keväällä 2019 uudistuneet
verkkosivunsa ja kehitti toimintatapojaan. Noin kahden viikon välein ilmestyvä
jäsenkirje tavoittaa yli tuhat kestävän rakennetun ympäristön ammattilaista.

• World Green Building Week, kansainvälistä näkyvyyttä saavuttanut viestintä-
kampanja. GBC toi esiin jäsenten laajaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi
ja osallistui ahkerasti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Kampanjan aikana
julkaistiin WorldGBC:n merkittävä raportti ”Bringing Embodied Carbon
Upfront”.

• WorldGBC:n Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen määrätietoinen
jalkauttaminen Suomeen. Vuonna 2019 sitoumuksen allekirjoittivat Helsinki,
Ylva, Newsec, Bionova sekä EcoReal.

• Kestävän rakennetun ympäristön e-lehti Loikan julkaisun jatkaminen yhdessä
RTS:n kanssa. Loikka ilmestyi vuonna 2019 myös printtinä ja saavutti
julkaisukanavissaan noin 20 000 lukijan levikin.

• Vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmän pilotoinnin käynnistäminen
yhdessä ympäristöministeriön kanssa ja arviointimenetelmään liittyvissä
kysymyksissä auttavan neuvontapalvelun aloittaminen.

• KiertotalousSprintti-hankkeen maaliin vieminen laajan toimijajoukon kanssa.
Hanke toi kiertotaloutta esiin esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti Kierto-
talouden ajankohtaispäivien ja WCEF19: Circularity and Construction –
tapahtuman järjestämiseen.
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• Yhdistyksen kevätkokous (ei sääntömääräinen) järjestettiin 26.3.2019 ja syyskokous 26.11.2019.

• Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksessa toimivat Antti Kerppola

(puheenjohtaja), Petri Suutarinen (varapuheenjohtaja), Mia Andelin, Anne Kaiser, Jouni Kivirinne, Jyri

Nieminen, Katriina Penttinen, Silja Nopanen ja Kari Hiltunen.

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

• Toimintavuoden taloudellinen tulos oli + 36 953,67 euroa.

• Vuonna 2019 yhdistykseen liittyi 28 jäsentä: Leanheat Oy, Conenor Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, Aktia Pankki 
Oy, Ytekki Oy, Svenska Handelsbanken AB, Arkkitehdit LSV Oy, Netlet Oy Ab, Zeneko Oy, CirEco Finland Oy, 
Trimble Solutions Oy , Betolar Oy, Finnfoam Oy, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, PMK Ultra Oy, Arkkitehdit 
Kontukoski Oy, Kiviteollisuusliitto ry, Pekka Ovaska osakeyhtiö, Suomen Puukerrostalot oy, Rototec oy, 
Ozonetech oy, YIT Oyj, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Finreim Oy, Trevian Rahastot AIFM, Arto Carpus
Castelo säätiö sr, Lehto Asunnot Oy ja Arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen Valkama Oy.

• Eroilmoituksen vuoden 2019 aikana jätti 6 jäsentä: Tengbom Oy, SUST. Design & Consulting Oy, Talokeskus 
yhtiöt Oy, Talotekniikkateollisuus ry, Schneider Electric Finland ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

• GBC Finland toimii osana World Green Building Council -yhteistyöverkostoa ja osallistuu aktiivisesti 
erityisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön. WorldGBC:n hallituksessa toimi Ilari Aho GBC Finlandin tuella.
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Talous ja tilinpäätös 2019



• Positiivista tilinpäätöstä selittää 
• Kasvaneet jäsenmaksutulot (merkittävä)
• Projektirahoituksessa onnistuminen

• Suuret, esim. (Kiertotaloussprintti, SBC; Ilmastoviisaat taloyhtiöt)
• Pienet / uudet rahoitukset

• Budjetoidut kulut eivät toteutuneet ennakoidusti

• Toiminnan laajuus oli hyvä
• Henkilöstön lisäresursointi vuoden aikana.
• Merkittävä panostus viestintään ja sen kehitykseen (esim. www-sivut, referenssipankki)

• Muita huomioita

Talous 2019 - poimintoja
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Talouskatsaus 1.1.2019–31.12.2019

*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 €

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 €

Tilikauden 2019 keskeisiä taloudellisia lukuja*

Tulot yhteensä 616 850,65 €

Jäsenmaksut 377 967,50 €

Projektitulot ja muut 
tuotot

238 883,15 €

Menot yhteensä - 579 292,82 €

Henkilöstö - 341 694,74 €

Muut kulut - 237 598,08 €

(Ostetut palvelut) (- 86 904,96 €)

Tilikauden tulos 36 953,67 €

Taseen loppusumma 370 031,17 €

20.3.2020



Tilintarkastuskertomus





• Liite 1. Tilinpäätös vuodelta 2019

• Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2019

• Liite 3. Tilintarkastajien lausunto koskien tilikautta 2019

• Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja todetaan 
tilintarkastajien lausunto.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastajien lausunto 2019
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6. Päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
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• Liite 4. Vaalitoimikunnan esitys

• Päätösehdotus: Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet valmistelemaan 
hallituksen täydentämistä syyskokoukseen 2020.

7. Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut 
jäsenet
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Vaalitoimikunnan ehdotus
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• Kuullaan katsaukset muutamista ajankohtaisista ja mielenkiintoisista kuulumisista, 
kuten

• GBC:n kuulumiset
• Kumppanijäsen: Realia
• Kevan 2030 hiilineutraalisuustavoitteet
• Liite 5. Kokousaineisto ja kuulumisia vuoden 2019 toiminnasta (esitetään 

kokouksessa)

8. Tietoiskut ajankohtaisista aiheista



GBC:n kuulumisia
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Tehdään tästä vuodesta 
Ratkaisun vuosi .

Tartutaan toimeen ja 
tehdään konkreettisia 

tekoja.

Kerrotaan 
tekemistämme muille.

20.3.2020
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Avoin kirje kiinteistöalan päättäjille 25.2.2020

TEE KIINTEISTÖISTÄ OSA  
ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA

1. Pyydämme Teitä arvioimaan kiinteistöjenne 
päästövähennysten tavoitetason suhteessa 
käsillä olevan ilmastokriisin vakavuuteen 

2. Haastamme Teidät asettamaan tavoitteeksi 
kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen 
merkittävän ja määrätietoisen vähentämisen 
tämän vuosikymmenen aikana 

3. Kannustamme organisaatiotanne liittymään 
kansainväliseen The Net Zero Carbon
Buildings -sitoumukseen, jonka tavoitteena 
on hiilineutraali rakennusten energiankäyttö 
vuoteen 2030 mennessä

https://figbc.fi/tee-kiinteistoista-osa-ilmastonmuutoksen-ratkaisua/

https://figbc.fi/tee-kiinteistoista-osa-ilmastonmuutoksen-ratkaisua/
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→ https://figbc.fi/vahahiilisen-
rakentamisen-muutosvauhti-
tulevina-vuosina-on-kova/

Vähähiilisen 
rakentamisen 
vuosiseminaari 9.3.2020

Seminaarin esitykset

Seminaarin tallenne

https://figbc.fi/vahahiilisen-rakentamisen-muutosvauhti-tulevina-vuosina-on-kova/
https://elinkaarilaskenta.fi/#Vuosiseminaari2020
http://videonet.fi/ym/20200309/
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Linkki: https://figbc.fi/ril-ja-gbc-haastavat-jasenensa-hiilineutraalisuustalkoisiin/

Rakennuslehti 20.3.2020: 

https://figbc.fi/ril-ja-gbc-haastavat-jasenensa-hiilineutraalisuustalkoisiin/


2727

• Uusin numero 1/2020 julkaistu!

• Hiilipäästöjä vähennetään urakalla
• Muutoksentekijät esittelyssä
• Kolumni: Muutos tulee todeksi rohkealla 

yhteistyöllä
• Monet toimet vievät kohti hiilineutraalisuutta

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

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

• Julkaisija: Rakennustieto 
& Green Building Council Finland

• Lisätietoja: http://figbc.fi/loikka/

Loikka: kestävän rakennetun ympäristön e-lehti

20.3.2020

http://proofer.faktor.fi/epaper/LO120/

http://figbc.fi/loikka/
http://proofer.faktor.fi/epaper/LO120/
http://proofer.faktor.fi/epaper/LO120/
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Loikan levikki on noin 20 000 lukijaa. Jotta hyvät aiheet ja hedelmällinen 
juttu ei jäisi kesken, perustimme Loikka-blogin GBC:n kotisivuille.

Mitä?

• Mielipiteitä, kannanottoja, kirjoituksia jäseniltä hiilineutraalisuuden, 
kiertotalouden ja kestävämmän elämän aihepiireissä

Milloin?

• Blogit ilmestyvät 1-2 kertaa kuukaudessa

Missä ?

• Julkaisualustana toimii Green Building Council Finlandin nettisivut, jako 
sosiaalisen median kanaviin

Tulisiko juuri sinun aiheesi tavoittaa tuhansien lukijajoukko? Ota yhteyttä: info@figbc.fi

Lisätietoja: https://figbc.fi/blogi/

”jatkaa keskustelua LOIKKA e-lehden ajankohtaisten artikkeleiden pohjalta”

https://figbc.fi/blogi/
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• Avoin kaikille - Tutustu! 

• Kannustamme jakamaan rohkeasti 
omat parhaat, uudet ja kiinnostavat 
kokemukset.

• https://figbc.fi/referenssit/

Referenssipankki:
Kestävän rakennetun ympäristön parhaat esimerkit

20.3.2020

Hanketyyppi

•Infra

•Aluesuunnittelu

•Seutu- ja kuntataso

•Kunnan osa ja 
korttelitaso 

•Talonrakennus 

•Toimisto

•Liiketila

•Asunnot

•Uudisrakentaminen

•Korjausrakentaminen 

Teema

•Hiilineutraalisuus

•Kiertotalous

•Kestävämpi elämä

•Energiatehokkuus

•Ympäristöluokitukset 

Ympäristöluokitukset

•LEED

•BREEAM

•RTS-
ympäristöluokitus

•Joutsenmerkki

•WELL

•Level(s)

•Rakennusten 
elinkaarimittarit 

https://figbc.fi/referenssit/
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• Member of –logolla viestitte jäsenyydestänne
alan merkittävimmässä yhteistyöverkostossa.

• GBC-jäsenyys on vahva viesti sitoutumisesta
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

• Jäsenet voivat käyttää logoa kaikissa
sellaisissa materiaaleissaan, joissa on eduksi
tuoda esiin yhdistyksen jäsenyys.

• Lataa logo osoitteesta https://figbc.fi/jasenyys/

Member of GBC Finland –logo päivitetty!

https://figbc.fi/jasenyys/


World Green Building Week 2020

Decision making for campaign theme

21-25 September 2020



What is World Green Building Week?

• World Green Building Week is the annual campaign that empowers 

the green building community to deliver green buildings for everyone, 

everywhere

• The campaign is organised by WorldGBC and led by our 68 Green 

Building Councils and their 36,000 members

• WorldGBC partners engage, support and amplify the campaign 

• Campaign launched annually on World Environment day and runs 

through the last week of September 



World Green Building Week 2019 
▪ 3.8 million reach on social media via hashtags #BuildingLife and #WGBW2019 

▪ 9,173,078 reach through 137 media mentions including Dezeen, Business Green and 

Construction Week Online

▪ 45 of 68 GBCs engaged

▪ 60% corporate partners participating in the campaign

▪ 1,170 Bringing Embodied Carbon Upfront report downloads

▪ 2 launch events for the embodied carbon report (New York and Brussels) 

▪ 240 submissions to the Global Activity Map with 111 official events taking place

▪ 6 Global Campaign Ambassadors

Raising greater awareness of the carbon emissions from all stages of a building’s lifecycle, 

encouraging new practices and ways of thinking to work towards reducing building carbon emissions.

Join your local Green Building Council and help us build a better future!

Learn | Share | Lead

#BuildingLife #WGBW2019
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World Green Building Week 2019 
23.-29.9.2019

#WGBW2019
#BuildingLife

Ma 23.9. Ti 24.9. Ke 25.9. To 26.9. Pe 27.9.
La 
28.9.

Su
29.9.

Päivän
aikana

Loikan 2/2019 -julkaisu

Aamu-
päivä

Kestävä 
aluesuunnittelu –
seminaari 
(YM&RAKLI&GBC)

Vastuullinen kiinteistöliike-
toiminta 2019 julkaisu (KTI)

Koko päivä:
RTS-Rakennushankkeen
ympäristöluokitus -
koulutus

GBC Finland 
pähkinänkuoressa

Iltapäivä

Vähähiilisen 
rakentamisen 
ratkaisut (RTS&Bionova
&GBC)

Webinaari
NZCB- sitoumuksesta
(WWF&GBC)

Kangas kurottaa
kestävyyteen –seminaari
(Jyväskylä&GBC )

Ilta
Jäsentapahtuma
VARAUS

Jäsentapahtuma
VARAUS

Jäsentapahtuma
VARAUS

Kansainvälinen kampanja, jossa mukana koko maailmanlaajuinen GBC-verkosto ja yli 49 000 jäsenorganisaatiota.

• Kampanjateema #BuildingLife keskittyy CO2-päästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa.
• Viestitään kiinteistö- ja rakennusalan merkittävästä roolista päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. 

20.3.2020



Aim:

• Deliver a strong signal from businesses represented by the GBC network, of the role of buildings as a 

solution to climate crisis, and to advocate for bolder and more ambitious regulation to support sector 

decarbonisation

• Communicate a business driven coordinated collective voice of industry

• Support GBC in increasing advocacy efforts on behalf of their members

Draft key messaging 

• Time is Now

• This is the Decade of Action

• Take Climate Action

• Aim for Net Zero

Audience

• National & sub-national government 

(incl. cities)

• Industry 

Theme 2020: Advocacy campaign for government action

Calls to action

Industry: ✓ Join your local GBC

✓ Sign up to the Net Zero Carbon  

Buildings Commitment

GBCs: ✓ Join the Advancing Net Zero project

✓ Increase advocacy for national 

government to take climate action

Government: ✓ Step up policy ambition towards 

2030-2050 goals



WGBW 2020: Campaign schedule

Month Campaign stage

Jan - Feb 
Discussion to determine theme for 2020

Creative brief to appoint agency

March
Campaign theme research + consultation with:

Regional Network Steering groups, Comms network, CAB 

April Research, messaging and design concepts, campaign planning 

May
Consultation with GBCs and CAB

Campaign strategy confirm

June
Launch campaign strategy & creative on World Environment Day 

(June 5)

July Launch campaign website

August Create content, run webinars 

September Campaign week 

October Evaluation 
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Aika: World Green Building Week 2020, keskiviikko 23.9. tai torstai 24.9.

Paikka: Esimerkillisen rakentamisen tai uudiskäytön kohde, HKI ydinkeskusta

GBC 10 vuotta –tilaisuus on osallistava ja innostava, ajankohtaisia aiheita ja alan 
yhteisiä tavoitteita esiin tuova yhteinen kestävyyden juhla. Tilaisuus on vahvasti 
GBC:n näköinen kautta linjan.

GBC 10 vuotta –juhlat 
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Ohjelman alustava runko

Tilaisuudessa tuodaan GBC:n teemat 
selkeästi näkyviin Ratkaisun vuosi –
konseptin alla. Juhla tuo alan toimijat 
yhteen, herättää keskustelua ja tarjoaa 
konkretiaa kestävyyshaasteisiin.

Juhlat pidetään kepeinä ja innostavina. 
Keynote-puhujan valinta lisää tilaisuuden 
vaikuttavuutta ja tuo arvokkuutta sekä 
”vastinetta rahalle”.

Jäsenten äänet, toimenpiteet ja tekemiset nostetaan 
esiin: GBC on yhtä kuin jäsenensä. Tilaisuuden 
osallistujat saavat intoa ja toivoa tulevaisuuden 
toimiin, uusia tuttavuuksia ja yhteisöllisuuden 
tunteen.

GBC 10 vuotta –juhlat luonnos 23.3.2020

17.00 Ovet auki: vieraat saapuvat

17.30 Tervetulosanat

17.40 Cocktailbuffet auki
Oheisohjelmaa ja verkostoitumista

18.15 Puheita ja puheenvuoroja
• Keynote
• GBC:n kohokohtia vuosien varrelta
• GBC:n hallituksen puheenjohtajat: muistoja ja nostoja
• Sponsoriyritysten edustajien paneelikeskustelu
• Vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke –kilpailun 

lanseeraus
• GBC:n kunniajäsenten julkistus

20.00 Elävää musiikkia
Verkostoitumista, ajatusten vaihtoa, uusien
yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista

21.30 Tilaisuus päättyy
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Projektikuulumisia
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LIFE Level(s) –hanke
Elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa

KROATIA, Kroatia Green 
Building Council

SAKSA, DGNB

ITALIA, Green Building 
Council Italia

ESPANJA, Green Building 
Council Espana

RANSKA, HQE

ALANKOMAAT, Dutch
Green Building Council

IRLANTI, Irish Green 
Building Council

SUOMI, GBC Finland

KOORDINAATTORI
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LIFE Level(s) –hanke
Elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun 
ympäristön hankinnoissa

➢ Hankkeen tavoite on saada kestävä rakentaminen osaksi 
alan arkipäivää Euroopassa lisäämällä tietoisuutta Level(s) 
viitekehyksestä ja edistämällä sen indikaattorien käyttöä.

➢ Projektin erityishuomio on LCA (=> elinkaaren 
hiilijalanjälki), LCC (=>elinkaarikustannukset) ja IAQ (=> 
sisäilman laatumittarit) indikaattoreissa

• Projektin toimet:

▪ Virtaviivaistaa Euroopan yleisimmät 
ympäristöluokitukset Level(s) in kanssa

▪ Määrittää mitä tietoja hankkeista pitää kerätä Level(s)iä
varten

▪ Työskennellä julkisen tahon kanssa, jotta Level(s)in 
indikaattorit ovat käytettävissä julkisessa hankinnassa

▪ Lisätä alan osaamista Level(s)in indikaattorien käytöstä

▪ Lisätä sekä alan että julkisen toimijan tietoisuutta 
Level(s) hyödyistä ilmaston muutokseen sopeutumisessa 
sekä sen ehkäisyssä

TAVOITE

➢ saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren 
hiilijalanjälki rakentamisen hankinnoissa

➢ koota kokemuksia ja oppeja elinkaaren hiilijalanjäljen käytöstä

TOIMET

▪ Selvitys: Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista Suomen 
lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin

▪ Selvitys :Suomessa käytössä olevien ympäristöluokitusten 
yhteensopivuus Level(s) kanssa

▪ Järjestetään koulutusta, 

✓ miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän 
julkisen hankinnan tukena

✓ hiilijalanjäljen laskennasta
✓ materiaalien ja tuotteiden ympäristöselosteista

▪ Järjestetään seminaareja elinkaaren hiilijalanjäljestä ja sen 
käytöstä julkisissa hankinnoissa alkaen 2021

▪ Kootaan ja raportoidaan pilottiorganisaatioiden kokemuksia 
Level(s) -indikaattoreista

SUOMESSA

23.3.2020
NOTE: This project has received funding from LIFE Programme under the Grant Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s).
DISCLAIMER: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.
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Kiertotalousvalmennus -hanke jatkaa aikaisemman Kiertotaloussprintti (2018-2019) hankkeen 
tulosten levittäminen kiinteistö- ja rakennusalalle. Hankkeessa etsitään käytännön esimerkkien 
kautta konkreettisia kiertotalousratkaisuja yrityksille ja organisaatioille. Tämä jatkohanke 
ajoittuu vuodelle 2020 ja hankkeen toteuttavat Green Building Council Finland ja Sitra.

23.3.2020

Kiertotalousvalmennus -hanke 

Kiertotalous työympäristöjen kehittämisessä ja 
työympäristöjen muutosvaiheissa

•Miten kiertotalous voi näkyä työympäristöjen 
suunnittelussa

•Esimerkkiorganisaationa toimii Senaatti

Purkumateriaalien hyödyntäminen purkohteen 
tilalle tulevassa uudisrakennuksessa tai muulla 

tavoin

•Miten ympäristöministeriön purkuohjeistus toimii 
käytännön tilanteessa.

•Esimerkkiorganisaationa toimii SATO oyj.

Kiertotalous kaavoituksessa

•Mitä kiertotalouskriteerejä kaavassa tai tontin 
luovutuksessa kannattaa esittää. 

•Esimerkkiorganisaationa toimii Helsingin kaupunki

Hankkeen teemat
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Hankkeen tuloksena muun muassa kolme 
pilottikohdetta saa konkreettisia neuvoja, miten 
kiertotalousratkaisuja toteutetaan. 

Hankkeen tulokset listana

• Koostejulkaisu hankkeessa löytyneistä 
kiertotalousratkaisuista

• PPT -esitys koulutuskäyttöön Sitralle ja GBC 
Finlandille koostejulkaisun perusteella

• Noin 40 parasta kiertotalousesimerkkiä 
referenssipankkiin

• Tiedotuskampanja yhdessä ulkopuolisen 
palveluntarjoajan ja Sitran kanssa

• Vuonna 2020 kaksi koulutuspäivää kiinteistö-
ja rakennusalan asiantuntijoille

Hankkeen tulokset
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u 16.11.
alustava
vk 45-46
alustava
9.-20.11.

12.-13.11.
18.11

vk 48.

Kiertotalouden ajankohtaispäivät
GBC Finland pähkinänkuoressa -esittelytilaisuus
Toimikuntien kokoukset
GBPro-Koulutus Kiertotalous
COP26
Kiinko: Kiinteistöalan Vuosiseminaari 2020
Recotech
GBC Finlandin syyskokous

L
o

ka
ku

u alustava
20.-22.10. 

7.-9.10.
5.–11.10.

6.10.

GBC Finland pähkinänkuoressa –esittelytilaisuus
Energiamessut 2020, Tampere
Finnbuild
Motivan Energiasäästöviikko 2020
Kiertotalousvalmennuksen tulosseminaari, alustava päivä

S
yy

sk
u

u 21.-27.9.

23. / 24. 

Alustava

World Green Building Week
• Ti 22.9. Alueseminaari
• Vihreä foorumi, ympäristöluokkitukset
GBC Finlandin 10-vuotisjuhla

GBPro-Koulutus: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki arkkitehdeille

E
lo

ku
u 27.7.

vk 36-37
18.8.
21.8

To 6.8.

Nordic Climate Forum 2020
Toimikuntien kokoukset
Toimikuntien puheenjohtajien kokous
Kiertotalousvalmennus: 3. työpajat
Asuntomessut, vastuullisuusviikko

H
ei

n
äk

u
u 13.-17.7.

16.7.
Suomi-Areena
Suomi-Areenan tapahtuma: Rakennusteollisuus, Saint-Gobain, Bonava ja GBC

T
am

m
ik

u
u 13.1.

16.1.
16.1.
17.1.
31.1.

LOIKKA-blogin lanseeraus
Ratkaisun vuosi –launch
Raklin Kiertotalousklinikka: työpaja 3
Toimikuntien puheenjohtajien kokous
Raklin Kiertotalousklinikka: työpaja 4

H
el

m
ik

u
u vk 6-7

6.2.
13.2.

Toimikuntien kokoukset
Vähähiilisen rakentamisen pilotoinnin työpaja: laskennan suorittaminen
GBPro-Koulutus: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki

M
aa

lis
ku

u 4.3.
4.3.
5.3.
9.3.

11.3.
12.3.
23.3.

24.-25.3.
17.3.

Taloyhtiöiden energialoikka Heurekassa
Kiertotalousvalmennuksen aloitusseminaari
Raklin kiertotalousklinikka: päätösseminaari: kiertotalouskriteerit haltuun
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari (YM ja GBC)
GBC Finland pähkinänkuoressa –esittelytilaisuus
Muovit korjausrakentamisessa -työpaja
GBC Finlandin kevätkokous
Green Build Europe
LOIKKA- lehti 1/2020 julkaisu

H
u

h
ti

ku
u 4.-8.4.

16.4.
23.4.
20.4.

Vk 17-18
30.4.

Kiertotalousvalmennus: 1. työpajat
Vähähiilisen rakentamisen pilotoinnin työpaja: raportointi
Ilmastoviisaat taloyhtiöt: Yritysvalmennus
RT työpaja / tiekartta
Toimikuntien kokoukset
GBC:n vanhojen hallitusten tapaaminen

T
o

u
ko

ku
u 5.5.

8.5. – 11.5.
14.5.

18.-20.5.

Webinaari: Vähähiilisen rakentamisen raportoinnin tuki
Kiertotalousvalmennus: 2. työpaja
GBC Finland pähkinänkuoressa –esittelytilaisuus
WorldGBC: Europe Regional Network Meeting

K
es

äk
u

u 2.6.
5.6.
8.6.
9.6.

9. -11.6.

RT-tiekartta - tulosseminaari
GBPro-Koulutus: Kiertotalous
Vähähiilisen rakentamisen pilotoinnin tulosseminaari
TEM-tiekartta-seminaari
Beyond 2020 -konferenssi, Malmö

2020

GBC Tapahtumakalenteri

GBC:n tapahtumat
Muut alan tapahtumat

Päivitetty
20.3.2020

Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: 

http://figbc.fi/
tapahtumat/

http://figbc.fi/tapahtumat/
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Puheenvuorot

REALIA

KEVA
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Kumppanuus

20.3.2020
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• Realia on GBC Finlandin kumppanijäsen 
vuonna 2020. Yhteisenä tavoitteena on

• edistää hiilineutraalia liiketoimintaa
• tähdätä energiatehokkaampiin kiinteistöihin
• lisätä ympäristövastuullisuutta
• lisätä tiedonjakoa koko kiinteistöalalla

• Kumppanijäsenyys tuo kestävän kehityksen 
ja ympäristövastuullisuuden vieläkin 
keskeisemmäksi ja näkyvämmäksi osaksi 
Realian liiketoimintoja.

• Kumppanijäsenyys mahdollistaa aiempaa 
tiiviimmän ja käytännönläheisemmän 
yhteistyön GBC:n ja Realian välillä.

Realia on GBC:n kumppanijäsen vuonna 2020

Lue lisää: https://figbc.fi/realia-on-green-building-councilin-kumppanijasen-vuonna-2020/

https://figbc.fi/realia-on-green-building-councilin-kumppanijasen-vuonna-2020/
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Realia – kalvot tähän



Net Zero Carbon Buildings
-sitoumus

Yhteenveto

3-2020
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Uusin
allekirjoittaja
KEVA
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Keva – kalvot tähän
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OSA 2
tietoiskut



GBC:n
strategian laadinta

Kevätwebinaari
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1. Määrittää, mihin keskitymme jatkossa
1. Arvioida, teemme nyt oikeita asioita oikealla tavalla – mitä teemme jatkossa ja miten?
2. Terävöittää toimintaamme ja keskittyä yhdessä valittaviin asioihin.

2. Vahvistaa jäsenten toimia samojen päämäärien eteen
1. Toimintaympäristön muutos on ollut nopea.
2. Monet (teistä) eivät olleet mukana edellisen laatimisessa.

3. Antaa syötteitä jäsenille oman toimintansa kehittämiseksi

4. Saattaa KIRA-toimialan tekemisiä yhteen

5. Varmistaa toimeenpano vuoden 2021 alusta
1. Tavoite: strategian mukaisia toimia aloitetaan toteuttamaan jäsenten, GBC:n ja alan 

toimesta

Tavoitteet uuden strategian laadinnalle
GBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023 1/5
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• Tavoitevuosi - visio
• Strategian laadinnassa tähdätään vuoteen 2035 ja siihen tilaan, millainen kestävä 

rakennettu ympäristö ja liiketoimintakäytännöt ovat tuolloin. Tunnistetaan kannaltamme 
keskeisiä tekijöitä.

• 2035 Suomen hiilineutraalisuustavoite 
• 2030 Tavoitteita asetettu tälle vuodelle, esim. Net Zero Carbon –sitoumus
• 2025 Tulisi arvioida Suomen tavoitteiden etenemistä 

• Välitavoite ja toimenpiteet vuoteen 2023
• 2021 – 2023 → 3 vuoden suunnittelujakso.
• Välitavoite ja GBC:n toimenpiteet laaditaan vuosiksi 2021-2023 

Vuodet: Strategia vuosille 2021 →
GBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023 2/5
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Kiinteistö- ja rakennusalan 
muutos ja tavoitteet

• Toimiala on muutoksessa ja tämän vuoden 
aikana valmistuu tietoa 
kestävyysmuutoksen edistämiseksi.

• Pohdittavaksi tulee, mikä on GBC:n rooli 
näiden tavoitteiden saavuttamisessa?

• Yhteistyö

• Tiekartta-ajattelun tukeminen
• Välitavoitteet, konkreettiset toimet, tehtävien 

jako toimijoiden kesken,… 

GBC:n
”kasvuohjelma”
• Vrt. kasvuyritys

• Kehityspolku ja askelmerkit tuleville vuosille.

• GBC:lle, jotta voimme entistä paremmin ja 
tehokkaammin 

• Nopeuttaa alan muutosta kohti kestävyyttä.
• Tukea jäsentemme liiketoimintaa & toiminnan 

kehittämistä
• Hyödyntää ainutlaatuisen jäsenkuntamme 

mahdollisuudet uuden kehittämisessä.

• Resurssit
• Edellä mainitun toteuttamiseen

Kaksi näkökulmaa:
GBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023 3/5
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1. Visio vuodelle 2035 (2030)
• Näkemys tavoitteestamme
• Tavoitteen kirkastus ja konkretisointi; 

kestävyysnäkökulmasta

2. Kärkiteemat
- Mihin meidän tulee keskittyä – valinta
- 2-5 kpl?
- Konkreettiset toimet ja ohjelma näiden 

edistämiseksi ja saavuttamiseksi vuosille 
2021-2023.

3. GBC:n ”arvot” / toimintatavan kuvaus
• Kuvataan tapamme toimia. 

4. ”Kasvuohjelma” GBC:n toiminnalle
• Kasvu: keskeistä mm. vaikuttavuuden ja 

tuloksellisuuden kasvu, toki myös toiminnan 
koko.

• Askelmerkit kasvun toteuttamiseen > 2023

5. Vaikuttavuustavoitteet (työnimi)
• Liittyy keskeisesti visioon ja kärkiteemoihin. 
• Kirkastetaan, mitä asioita haluamme edistää ja 

mihin tulee saada muutos. Tunnistetaan keinoja 
näiden saavuttamiseksi.

• Myös ohjelma.

•

Lopputulos
GBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023 4/5
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• Maaliskuu
• Hallitus
• Kevätwebinaari: esittely, aloitus

• Visio, tavoitteet, arvot

• Huhtikuu
• Toimikunnat
• valmisteluryhmät, aloitus
• Vaikuttavuusryhmä

• Toukokuu
• Webinaarit (2-4 kpl)

• Kärkiteemat
• Arvot
• Kasvuohjelma
• (WorldGBC Strategia)
• …

• Hallituksen kokous

• Kesäkuu
• Webinaarit

• Luonnoksen esittelyjä

Valtaosa työstä huhti-kesäkuu

• Elokuu
• Luonnos valmis
• ”lausuntokierros” jäsenille, käsittely 

toimikunnissa (kuun loppu)

• Syyskuu
• Tavoite: vähintään osa valmis, julkistus 

Weekillä syyskuun lopussa. (tavoite, 
keskeiset teemat, arvot…)

• Lokakuu
• Toiminnansuunnittelu, budjetointi –

• Marraskuu
• Syyskokous hyväksyy 

• Strategian?
• toimintasuunnitelman

Prosessi - keskeistä
GBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023 5/5

TEKEMISEN TAVAT

Toimikunnat: 
osallistuvat, tiedotus

Valmisteluryhmät:
Haluatko olla mukana → kerro 

meille.
Vaikuttamistavoitteet – arvot –
strategiset projektit – toimialaa 

yhdistävät toimet –
Kasvuohjelma 

Webinaarit (tilaisuudet)
Järjestetään – seuraa 

viestintää

Ehdota!
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Kerro meille – jos haluat olla mukana!



Our Strategy: drive sector impact
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https://www.ukgbc.org/our-mission/

UK GBC

https://www.ukgbc.org/our-mission/
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Ireland GBC
https://www.igbc.ie/wp-
content/uploads/2019/03/IGBC-
Strategy-
ReportWEB26.03.19.pdf

https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2019/03/IGBC-Strategy-ReportWEB26.03.19.pdf
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https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/07/Om-Sweden-Green-Building-Council-Folder.pdf

KOULUTUS

KEHITYS TAPAHTUMAT

JÄSENYYS

https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/07/Om-Sweden-Green-Building-Council-Folder.pdf
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Norjan GBC

https://byggalliansen.no/w
p-
content/uploads/2019/05/
GB_strategi_utskrift.pdf

Jätteet ja 
luonnonvarojen 
käyttö 

Luonnon 
monimuotoisuus 

Terveys ja 
sisäilmasto 

Arvo 
yhteiskunnalle ja 
elämänlaatu

CO2 päästöjen 
vähentäminen ja 
sopeutuminen

https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2019/05/GB_strategi_utskrift.pdf
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Hollannin
GBC
https://www.dgbc.nl/upload/files/Jaarver
slagen%20en%20statuten/Jaarplan%20
2019-klein.pdf

https://www.dgbc.nl/dgbc-in-english-
134

Key topics
We develop relevant programs 
on four key topics:
• CO2-reduction (Paris Proof)
• Circularity
• Health
• Climate adaptation

https://www.dgbc.nl/upload/files/Jaarverslagen en statuten/Jaarplan 2019-klein.pdf
https://www.dgbc.nl/dgbc-in-english-134
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GBC:n toimikunnat ja 
asiantuntijaryhmät

300  Asiantuntijaa
100  Organisaatiota
5 Toimikuntaa
6 Asiantuntijaryhmää

20.3.2020
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Vähähiilinen 
Rakentaminen

Tytti Bruce
Bionova

Ari Bungers
LAB Ark.

Elina Virolainen
YIT

Sari Raunio
Varma

Hiilineutraalit 
Kiinteistöt

Antti Ruuska
Ylva

Elina Hienonen
HSRKY

Pirjo Jantunen
Helen

Asta Autelo
Granlund

Kestävät 
Alueet

Alpo Tani
Helsinki

Arto Ruotsalainen AFRY 

Hille Kaukonen Skanska

Kestävä 
Infra

Heidi Huvila
Helsinki

Riina Känkänen Ramboll

Juha Laurila
Infra ry

Jukka Viitanen
NCC

Viestintä

Anne-Maria Flanagan
SRV 

Kirsi Hemmilä
Caverion

Karoliina Lehmusvirta
Ramboll

Jannica Aalto
YLVA

20.3.2020

Green Building Councilin
Toimikuntien puheenjohtajat

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja(t)

60 hlö Lauri & Jessica 60 hlö Lauri & Mikko 25 hlö Jessica 30 hlö Mikko 50 hlö Anu & Mikko
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Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä, opitaan, ja kehitetään alaa yhdessä. 
Toimikunnissa on edustettuna yli 300 asiantuntijaa yli 100 eri yrityksestä. Toimikunnat ovat avoimia kaikille jäsenillemme.

20.3.2020

Toimikuntien 300 asiantuntijaa kehittävät alaa

Vähähiilinen rakentaminen
Toimikunta edistää vähähiilisyyttä rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja 

materiaalivalinnoissa, huomioiden koko rakennuksen elinkaaren.

• Julkaisee vähähiilisen rakentamisen suomenkieliset termit

• Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa 

• Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita

• Järjestää Vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

Hiilineutraalit kiinteistöt
Toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen energiankulutuksen osalta 

hiilineutraali kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä.

• Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit

• Selkeyttää hiilineutraalisuuteen liittyviä laskenta- ja raportointisääntöjä

• Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joilla kiinteistöistä kehitetään hiilineutraaleja

• Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Toimikunnan tarkoitus on tuoda näkyväksi ja alalle käyttöön aluesuunnittelun 

keinot luoda hiilineutraalia ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä.

• Nostaa aluesuunnittelun tasoa niin, että kaikki uudet kaavat ja suunnitelmat 

mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030 mennessä

• Päivittää kestävä aluesuunnittelu -määritelmän

• Tuo kestävän aluesuunnittelun työkalut kaikkien tietoisuuteen ja käyttöön

Kestävät alueet
Toimikunta edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta infran kaikissa 

elinkaarenvaiheissa kuten suunnittelussa, hankkeiden toteuttamisessa.

• Tuo ja vakiinnuttaa vähähiilisyyden ja kiertotalouden osaksi infra-alan toimintaa

• Kokoaa esimerkilliset hankkeet ja menetelmät

• Viestii hankkeista ja kestävän infran määritelmästä

• Edistää infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen kehittymistä

Kestävä infra

Kokoaa jäsenten viestinnän ammattilaisia, tavoitteena tehostaa kestävyyttä edistävää viestintää jäsenten ja GBC:n välillä

• Tehostaa ja kokoaa kestävyyttä edistävää viestintää GBC:n, jäsenten ja yhteiskunnan välillä

• Case-pankin täydentäminen, ratkaisuista viestiminen, Loikka-blogin hyödyntäminen, World Green Building Week –valmistelut. 

Viestintä



6969

Strategiatyön startti

Kootaan yhdessä ensimmäiset suuntaviivat GBC:n tulevien vuosien tavoitteista

20.3.2020
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1. Mihin teemoihin GBC:n pitäisi keskittyä 
tulevien 3-5 vuoden aikana?

2. Mitä konkreettisia tuloksia haluaisit GBC:n tuottavan 
alalle/jäsenille tulevien 3-5 vuoden aikana?

→Vastaa näihin kysymyksiin chätissä olevan linkin kautta!

20.3.2020

Osa 1/2 – Teemat ja tekemiset
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Yhteistyö ja vaikuttavuus

o #Kestävyyden kärkeen yhdessä!

o Monipuolinen ja osallistumisen 
mahdollistava yhteistyö kaiken keskiössä.

o Laajalla yhteistyöllä saavutamme 
muutosta alalla.

o Tavoitteena konkreettisten tulosten 
saavuttamine nopeasti. 

Positiivisuus ja 
innostavuus

o Kannustamme alaa 
eteenpäin hyvillä esimerkeillä 
ja johtajuudella. (ei 
syyllistämällä)

o Kestävyys on iloinen asia! 

o Hyvällä fiiliksellä, 
positiivisesti ja innostavalla 
drivellä.

Avoimuus ja 
puolueettomuus

o Toimimme avoimesti, 
neutraalisti ja tietoa 
aktiivisesti jakaen

o Tuemme kaikkia 
materiaaleja, 
järjestelmiä ja 
ratkaisuja jotka vievät 
alaa eteenpäin.

20.3.2020

Osa 2/2 – GBC:n arvot ensimmäinen luonnos 23.3.2020

Ovatko oheiset GBC:n arvot hyviä? Miten kehittäisit niitä?
→Vastaa kysymyksiin chätissä olevan linkin kautta!
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Kiitos!

Palaute ja vinkit tervetulleet – miltä kuulostaa ?

20.3.2020
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Taustakalvoja
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Tulot
Projektituotot

SBC 110
Kiertotalousvalmennus 60
Ilmastoviisaat 87
Muita (Life, helpdesk, Kalasatama) 38

Kurssimaksut
Sponsorijäsenyys

Henkilöstökulut
Kasvussa, projektityöntekijä
Palveluksessa nyt: Jessica, Lauri, Anu, Tiina, Mikko 
+uusi asiantuntijarekry auki

Matkakulut
Projektien matkakulut merkittävät (SBC, muut)
Varauma mm. SBE-Ruotsi

Viestintä
Ulkop.palvelut – projektien viestintäkuluja
Kehittäminen
Muut viestintäkulut, mm. Loikka-lehti
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Ostetut palvelut
Ulkop. Palvelut

Kouluttajat, fasilitaattorit, projektien tarpeet (kiertotalous, IVT)

Projektialihankinta (SBC)

Muut kulut
Tapahtumakulut: varaus
Kirjanpito - kehitysvaraus
Jäsenmaksu World GBC:lle
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Jäsenmaksutulot
Budjetoitu +20 jäsenmäärän kasvun tuloja



78

Huomioita talousarviosta

• Vuoden 2019 toteumaennuste noin 0 (+/- 20000)

• Talousarvioehdotus on alijäämäinen, n. -15000 euroa

• Käytännössä alijäämä varataan kokonaisuudessaan teemavuoden ”kestävyyden riemuvuosi) toteuttamiseen. 
Keskeisiä asioita ovat 

• strategian päivitys yhdessä jäsenten kanssa (konsultti?)
• 10v-tilaisuuden / tilaisuuksien toteutus ja tähän varautuminen
• Varautuminen aikaisempaa suuremaan ulkopuolisten palveluiden käyttöön, tavoitteena vaikuttaminen ja 

yhteiskunnallinen keskustelu.

• GBC:n aikaisempien tilikausien ylijäämä on n. 250 000 euroa. Tätä ei ole viime vuosina kulutettu. Ensi vuosi olisi 
luonteva ’ylimääräisen’ panostuksen paikka.

• Keskeiset epävarmuudet liittyvät projektitalouteen, jossa vaihtelu helposti kymmenen tai kymmeniä tuhansia 
euroja.


