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Vuonna 2019 Green Building Council Finland keskittyi edellisen vuoden kevätkokouksessa hyväksytyn strategian toteuttamiseen sekä yhdistyksen vaikuttavuuden kasvattamiseen.
Kuluneen strategiakauden teemoille - hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä - kohdistetut toimenpiteet ovat osaltaan vauhdittaneet kestävyysmuutosta ja hillinneet
ilmastonmuutoksen vaikutuksia kiinteistö- ja rakennusalalla.
•

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 Suomen ensimmäiset viisi sitoumusta allekirjoitettiin. Yhdistys teki yhteistyötä mm. WorldGBC:n
kanssa rakentamisen päästöjen vähentämiseksi ja ympäristöministeriön kanssa hiilijalanjäljen arviointimenetelmän edistämiseksi.

•

Kiertotalouden teema oli laajasti mukana yhdistyksen toiminnassa. KiertotalousSprintti-hankkeen tuloksia hyödynnettiin sekä lukuisissa tilaisuuksissa että järjestetyssä
kiertotalouskoulutuksessa. Eduskuntavaaliehdokkaille esitettiin kiertotaloushaaste ja viestittiin toimialan kiertotalouden teemoista. Oppeja ja oivallisuksia Suomeen haettiin
järjestämällä kiertotalousekskursio Alankomaihin.

•

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. Lue lisää vuoden 2019 toiminnasta toimintakertomuksen liiteaineistosta.
Vuoden 2019 kohokohtia olivat muun muassa:

•

•

•

•

jalkauttaminen Suomeen. Vuonna 2019 sitoumuksen ensimmäisiä allekirjoittajia olivat
Helsinki, Ylva, Newsec, Bionova ja EcoReal.

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.

•

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen. GBC lanseerasi keväällä 2019 uudistuneet
verkkosivunsa ja kehitti viestinnän käytäntöjään. Noin kahden viikon välein ilmestyvä
jäsenkirje tavoittaa yli tuhat kestävän rakennetun ympäristön ammattilaista.

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.

•

Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmän pilotoinnin
aloittaminen ympäristöministeriön kanssa ja arviointimenetelmään liittyvissä
kysymyksissä auttavan neuvontapalvelun toteuttaminen.

•

KiertotalousSprintti-hankkeen maaliin vieminen laajan toimijajoukon kanssa. Hanke
toi kiertotaloutta esiin esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti Kiertotalouden
ajankohtaispäivien ja WCEF19: Circularity and Construction –tapahtuman
järjestämiseen.

World Green Building Week, kansainvälistä näkyvyyttä saavuttanut viestintäkampanja. GBC toi esiin jäsenten laajaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja
osallistui ahkerasti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Viikon aikana New Yorkissa
julkaistiin WorldGBC:n merkittävä raportti ”Bringing Embodied Carbon Upfront”.
Julkaisutilaisuudessa puhui Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
WorldGBC:n The Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen määrätietoinen
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Toimintakertomus 2019
•

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.

•

Vuoden 2019 lopussa yhdistykseen kuului 154 jäsentä. Vuoden aikana 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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Toimintakertomusta täydentävä
liiteaineisto
Esittelee laajemmin vuoden 2019 toimintaa.

Liiteaineiston sisällysluettelo
Toimintakertomuksen liiteaineisto esittelee tarkemmin GBC Finlandin vuoden 2019 toimintaa.
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Yhdistystoiminta
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Strategia 2018-2020
• GBC Finlandin strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa 2018, ja olemme
toteuttaneet 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.

3. TEEMAT
Hiilineutraalisuus

• Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii
kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan
elämän.
• Lue lisää strategiasta kotisivultamme.
Kiertotalous

Jäsenet

1. VAHVA
PERUSTOIMINTA

KIRAala
Yhteiskunta

Kestävämpi
elämä

2. TOIMINTAVALMIUS
& KYVYKKYYDET
5.3.2020
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Avainhenkilöt 2019
Hallitus 2019
Antti Kerppola, Ylva (Puheenjohtaja)
Petri Suutarinen, KEVA (Varapuheenjohtaja)
Mia Andelin, ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö, Saint Gobain Finland Oy
Jouni Kivirinne, kehityspäällikkö, Helen Oy
Jyri Nieminen, Chief Sustainability Officer, Sweco Finland Oy
Katriina Penttinen, Regional Development Manager, Citycon Oy
Silja Nopanen, Senior Advisor & Team Leader, Newsec Oy
Kari Hiltunen, Osastopäällikkö, Ramboll

Henkilöstö
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja
Jessica Karhu, Senior Sustainability Specialist
Lauri Tähtinen, vanhempi asiantuntija
Anu Elo, viestintä- ja jäsenkoordinaattori
Pekka Huovila, projektikoordinaattori, 10YFP Sustainable Buildings and
Construction –ohjelma
Kaisa Rantala, assistentti (tammi-toukokuu)
Tiina Mykkänen, assistentti (toukokuusta alkaen)

Vaalitoimikunta
Ilari Aho, Uponor Oyj (Puheenjohtaja)
Kari Kokkonen, Technopolis Holding Oyj (Varapuheenjohtaja)
Mika Soini, NCC Building Suomi
Jorma Säteri, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pekka Metsi, Granlund Oy

Tilitoimisto Nummelan TiliPiste Oy, tilintarkistus Hill Audit Oy.

5.3.2020

Toimikuntien puheenjohtajat ja
jäsenet ovat keskeinen osa
verkostoamme!
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WorldGBC:n kohokohtia 2019
World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuosilta 2018 ja 2019. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että
maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuosien tärkeimpiä saavutuksia.

GBC-verkostoon kuuluu lähes 70 kansallista GBC:tä, 900 työntekijää ja 36 000 jäsentä, joiden avulla verkosto vaikuttaa keskeisiin päätöksentekijöihin ympäri maailmaa.
WorldGBC jatkoi vuosina 2018-2019 vahvaa perustoimintaansa, kohdentaen toimensa vastaamaan ilmaston hätätilan vaatimaan tilanteeseen. Viime vuosien kohokohtiin
kuuluivat muun muassa

• WorldGBC:n uusi raportti: Kiinteistö- ja rakennusala voivat
saavuttaa hiilineutraaliuden 2050 mennessä
• Useiden kaupunkien ja yritysten liittyminen NZCBsitoumukseen
• Julkilausuma rakennetun ympäristön tärkeästä roolista
hiilineutraalin Euroopan saavuttamisessa ja vaikuttaminen mm.
EU:n Green Dealin valmisteluun
• Build Upon2. EU-rahoitteinen hanke pyrkii kehittämään keinoja
rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi
korjausrakentamisen konseptien avulla. WorldGBC edistää
hanketta esimerkiksi kahdeksassa pilottikaupungissaan ja
kansallisten hallintoelinten tasoilla.

• Uuden strategian kehittäminen vuosille 2020-2022. Strategiassa
painotetaan työskentelyä kohti verkoston yhteistä tavoitetta:
koko alan siirtymää kohti kestävää rakennettua ympäristöä.

• Cities Climate Action Project -hanke Latinalaisessa Amerikassa.
Hankkeeseen osallistuneet 10 maata ja 23 kaupunkia sitoutuivat
kasvattamaan maanosan energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä
GBC:iden johdolla.
• Plant a Sensor -kampanja. Kampanjan tavoitteena on kerätä
avointa dataa todellisista ilmansaastearvoista ja vaikuttaa
lainsäädäntöön. GBC:t ympäri maailmaa ottavat käyttöön yli 1000
rakennetun ympäristön ilmanlaadun mittaria.

• Lähes 50 merkittävää pankkia tai sijoittajaa on lähtenyt mukaan
vihreitä asuntolainoja edistävään EeMAP-hankkeeseen

5.3.2020
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Jäsenyydet
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Jäsenmäärä 154
Facility management and maintenance
Public administration, government, government entities,
Utilities, energy service providers

Jäsenmaksut €

Jäsenet
maksuluokittain

Cities

250000

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Construction companies, contractors and developers

200000

Associations, professional societies
150000

Universities, technical research institutes, education

100000

Investors & Financial community & Owners

Professional services (architecture, engineering, design,…

50000

Property management and real estate agents
0
0

1

2

3

4

0

1

2

3

Building product manufacturers and distributors

4

Users, Tenants, occupiers
Jäsenmaksut
Liikevaihto yli 100 milj. tai henkilöstöä yli 1001
Liikevaihto 10–100 milj. tai henkilöstöä 101–1000:
Asukkaita yli 100 000
Liikevaihto 1–10 milj. tai henkilöstöä 11–100:
Asukkaita 20 000–100 000:
Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle 10:
Asukkaita alle 20 000
Yhteistyöjäsenet:

5.3.2020

Maksuluokka
4

0

20

40

60

3
2
1
0

Jäsen
Yhteistyöjäsen
Grand Total

357 315 €
13 143€
382 338 €
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Uudet jäsenet 2019: 28

Eronneet jäsenet 2019

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 141 varsinaista jäsentä. Yhteistyöjäseniä oli 13.
Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 28 ja erosta ilmoitti 6 jäsentä.

•

Leanheat Oy

•

PMK Ultra Oy

•

Conenor Oy

•

Arkkitehdit Kontukoski Oy

•

JKMM Arkkitehdit Oy

•

Kiviteollisuusliitto ry

•

Aktia Pankki Oy

•

Pekka Ovaska osakeyhtiö

• Talokeskus yhtiöt Oy

•

Ytekki Oy

•

Suomen Puukerrostalot oy

• Talotekniikkateollisuus ry

•

Svenska Handelsbanken AB

•

Rototec oy

• Schneider Electric Finland

•

Arkkitehdit LSV Oy

•

Ozonetech oy

•

Netlet Oy Ab

•

YIT Oyj

•

Zeneko Oy

•

Osuuskunta Suomen Asuntomessut

•

CirEco Finland Oy

•

Finreim

•

Trimble Solutions Oy

•

Trevian Rahastot AIFM

•

Betolar Oy

•

Arto Carpus Castelo säätiö sr

•

Finnfoam Oy

•

Lehto Asunnot Oy

•

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

•

Arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen
Valkama Oy

5.3.2020

• Tengbom Oy
• SUST. Design & Consulting Oy

• Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Lisäksi jäsenrekisteriä on päivitetty Cleantech Consulting Oy:n osalta.
Yritys ilmoitti erostaan 2017.

Katso koko jäsenlista kotisivuiltamme.
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Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia
Jäsentyytyväisyyskysely toteutettiin Google Forms -lomakkeella joulukuun 2019 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 23 kpl.
Tämän lisäksi palautetta GBC:n toiminnasta kerättiin tapahtumapalautteiden yhteydessä. Näitä vastauksia saatiin yhteensä 63
kpl. Vastaajista 96 % suosittelisi GBC Finlandin toimintaa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivalle kollegalleen tai toiselle
yritykselle.

Jäsentyytyväisyyskysely 2019

Tapahtumapalautteet 2019
Minkä arvosanan antaisit GBC:n toiminnalle kokonaisuutena?
30
25
20
15
10
5
0
6

Vastauksia 23 kpl, keskiarvo 8,4

7

8

9

10

Vastauksia 63 kpl, keskiarvo 8,0

Kaikkien vastausten (86 kpl) keskiarvo: 8,5
5.3.2020
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Talous ja tilinpäätös

5.3.2020
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Talouskatsaus 1.1.2019–31.12.2019
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 €

Tilikauden 2018 keskeisiä taloudellisia
lukuja*
Tulot yhteensä

Jäsenmaksut
Projektitulot ja
muut tuotot
Menot yhteensä

550 186,04 €

322 600 €
227 586,04 €
- 527 569,67 €

Tilikauden 2017 keskeisiä taloudellisia
lukuja*
Tulot yhteensä

541 633,79 €

Jäsenmaksut

302 940 €

Projektitulot ja
muut tuotot
Menot yhteensä

238 693,79
- 535 768,41 €

Henkilöstö

- 313 958,85 €

Henkilöstö

- 282 272,72 €

Muut kulut

- 213 610,82 €

Muut kulut

- 253 495,69 €

(Ostetut palvelut)

(- 91 200,57 €)

(Ostetut palvelut)

Tilikauden tulos
Taseen loppusumma

22 082,58 €
335 428,73 €

(- 126 176 €)

Tilikauden tulos

Taseen loppusumma

5 178,82 €

280 354,80 €

*Tilinpäätöksessä on esitetty yksityiskohtainen taloudellinen yhteenveto liitetietoineen.
5.3.2020
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Hiilineutraalisuus
strategiamme
ydinteemoista
Arvolupaus: GBC Finland aktivoi jaYksi
kokoaa
kiinteistö- ja
rakennusalan
arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät
tavoitteet.

5.3.2020
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Hiilineutraalisuus
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…)

5.3.2020
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Green Building Councilin julkilausuma 2.4.2019

Tavoitteeksi hiilineutraalisuus
rakennetussa ympäristössä
TOTEAMME
•
•
•

On tarve välittömille, määrätietoisille ja tuloksia nopeasti aikaansaaville
päästövähennystoimille.
Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen mukaiset tavoitteet ovat
kunnianhimoisia, mutta saavutettavissa.
Kiinteistö- ja rakennusalan siirtyminen kiertotalouteen on
välttämätöntä.

TOIMENPITEET VUODEN 2019 AIKANA
• Perehdymme sitoumukseen tavoitteenamme se, että myös suomalaiset
tahot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason
vuoteen 2030 mennessä.
• Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko
toimialalle.
• Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla organisaatioita
vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä.
5.3.2020
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Green Building Councilin kirjoitus Helsingin Sanomissa 16.4.2019:

Rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen
2030 mennessä
TOTEAMME
• On tarve välittömille, määrätietoisille ja tuloksia nopeasti
aikaansaaville päästövähennystoimille.
• Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen mukaiset
tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta saavutettavissa.
• Kiinteistö- ja rakennusalan siirtyminen kiertotalouteen on
välttämätöntä.

HS 16.4.2019
5.3.2020
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The Net Zero Carbon
Buildings Commitment
Globaali Net Zero Carbon Buildings -sitoumus
haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä
kaupunkeja asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen
hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030
mennessä.
• Paranna energiatehokkuutta
• Tuota päästötöntä energiaa
• Osta vihreää energiaa
• Kompensoi loput päästöt

5.3.2020

Sitoumuksen on globaalisti allekirjoittanut jo yli 80
organisaatiota. Vuonna 2019 Suomessa
sitoumuksen allekirjoittivat Helsinki, Ylva,
Newsec Finland, Ecoreal ja Bionova.
Jan Vapaavuori, Helsingin pormestari, tiivistää sitoumuksen merkitystä
Helsingin kaupungille

“Climate change is the most crucial challenge of our time
and buildings are at the heart of the fight against it. The City
of Helsinki is committed to taking very ambitious measures
in its building stock to reduce heat consumption and
increase the use of renewable energy. About 45 per cent of
Helsinki’s emission reduction potential is related to
buildings, so for us it’s the natural place to take climate
action.”
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The Net Zero Carbon
Buildings Commitment
Organisaatioita kannustetaan sitoutumaan
5-portaiseen kokonaisuuteen:

Video / tiivistelmä sitoumuksesta - WorldGBC

Commit – rakennukset nollahiilitasolla 2030

•

Disclose – mittaa vuosittainen kulutus

Ilari Ahon blogi aiheesta. Hyvä taustoitus suomeksi ja kannustus toimintaan.

ACT – tunnista keskeiset toimenpiteet
Verify – varmista saavutetut tulokset
Advocate – osoita johtajuutta muille

•

https://vimeo.com/287679788/dd508a64b3

https://www.a-kruunu.fi/blogi/kaupungit-johtavat-ilmastotyota-miten-rakennusala-vastaa

WorldGBC:n lehdistötiedote 13.9.2018
•

http://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-Launches-Net-Zero-Carbon-BuildingsCommitment

Perustiedot sitoumuksesta
•

http://www.worldgbc.org/thecommitment

Perustiedot sitoumuksesta – yhteenveto-PDF
”Koemme, että sitoutumalla tähän tavoitteeseen, viemme osaltamme
eteenpäin kiinteistökannan kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.
Keinot ja toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat olemassa ja
käytettävissämme, ja meillä jokaisella on velvollisuus ottaa ne käyttöön”

•

http://www.worldgbc.org/sites/default/files/1383%20NZCB%20Overview%20Document.pdf

Newsecin Silja Nopanen, Senior Advisor & Team Leader, Sustainability

5.3.2020
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Suomalaiset esillä WorldGBC:n järjestämässä Leaders’
Summit -tapahtumassa Brysselissä 3.-4.12.2019.

Antti Kerppola, Ylvan toimitusjohtaja

“It’s our role to support Helsinki’s climate neutral city goals, and by joining the
commitment we want to demonstrate that you can change the game if you
set out an ambitious target and plan. Through this action we hope to inspire
the 30,000 strong student community owners that our business interacts
with every day.”
5.3.2020

Kaisa-Reeta Koskinen, Hiilineutraali Helsinki -ohjelman
projektipäällikkö, esittelemässä Helsingin toimenpiteitä.
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Uusi raportti: Kiinteistö- ja rakennusala voi olla täysin
hiilineutraali vuonna 2050
• Materiaaleihin sitoutunut hiili kattaa puolet
rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljestä

• Rakennusten energiankulutuksen päästöt ovat
jo aiemmin nousseet laajaan keskusteluun
mm. kansainvälisen Net Zero Carbon
Buildings -sitoumuksen myötä, joka kannustaa
edelläkävijöitä hiilineutraaliin
energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.
Nyt julkaistu raportti nostaa keskusteluun
myös rakennusmateriaalien valmistuksen,
kuljetuksen, rakentamisen ja lopulta
purkamisen aiheuttamat päästöt, eli
materiaaleihin sitoutuneen hiilen (embodied
carbon).

”Raportti on merkittävä osoitus tarvittavasta suunnasta ja muutosnopeudesta
rakentamisen ja rakennetun ympäristön kehittämiseksi. Tavoite ja tiekartta
perustuvat tiiviiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja raportti tarjoaa vinkkejä meille
kaikille. Meillä Suomessa onkin jo otettu määrätietoisia askeleita raportin
tavoitteiden saavuttamiseksi ja tämä tuodaan esiin muun muassa kansainvälisessä
lehdistötiedotteessa. Työtä on kuitenkin jatkettava.”

Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen

• Lataa raportti WorldGBC:n kotisivuilta
5.3.2020
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MATERIAALIT JA
RAKENTAMINEN

RAKENNUSTEN
KÄYTTÖ

Ennen käyttöä syntyvät päästöt muodostuvat
materiaalien valmistuksessa ja kuljetuksessa,
sekä rakentamisessa syntyvistä
kasvihuonekaasupäästöistä

Toimenpiteet Suomessa

Globaalit tavoitteet

Kuva: YM

Käytön aikainen hiilijalanjälki muodostuu pääosin
rakennuksessa käytettävän energian tuottamisen
kasvihuonekaasupäästöistä, sekä korjauksissa
käytettävien materiaalien valmistuksen päästöistä

Rakennuksen vähähiilisyyden
arviointimenetelmän pilotointi alkaa

20 19

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

Rakennuksen vähähiilisyyden
arviointimenetelmän osaksi rakennuslupaa

20 25

Haastaa edelläkävijöitä siihen, että
omien kiinteistöjen energian käyttö on
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Ennen käyttöä syntyneitä päästöjä
vähennetty rakennushankkeissa 40%

20 30

Uudisrakennusten energiankäyttö on
hiilineutraalia

Kaikki rakentaminen on hiilineutraalia

20 50

Kaikkien rakennusten energiankäyttö on
hiilineutraalia

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform
5.3.2020
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Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu ja pilotointi
Neuvontapalvelu vastaa vähähiilisen rakentamisen
kysymyksiin
• Vähähiilistä rakentamista tukemaan on perustettu
neuvontapalvelu, joka auttaa rakennus- ja kiinteistöalan
toimijoita vähähiiliseen rakentamiseen ja rakennusten
hiilijalanjäljen arviointimenetelmään liittyvissä
kysymyksissä. Neuvontapalvelu on sekä julkisten että
yksityisten rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden
käytettävissä.
• https://elinkaarilaskenta.fi/
• Lisätietoja neuvontapalvelusta:
Lauri Tähtinen, 040 486 5400
elinkaarilaskenta@figbc.fi

5.3.2020
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Vähähiilisen
rakentamisen
neuvontapalvelu
Sähköposti
• Vastaamme sähköpostilla lähettämiinne kysymyksiin
• elinkaarilaskenta@figbc.fi

Puhelin
• Tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä puhelimitse tai keskustella
neuvontaan liittyvistä asioista.
• Viikoittain, alkaen ti 10.10 klo 14-15
• Puh: 040 628 8200

Webinaarit
• Kaikille avoimia n. 1h kestäviä esittely- ja neuvontatilaisuuksia, joissa jaetaan
tuoretta tietoa arviointimenetelmään liittyen ja tarjotaan mahdollisuus
keskusteluun
• Linkki julkaistaan nettisivuilla

UKK
• Neuvonnassa annettujen vastausten kokoaminen ja jäsentäminen
verkkosivuille
• Usein kysytyt kysymykset (UKK): https://elinkaarilaskenta.fi/#UKK

5.3.2020

ERA17

• Toimita meille kysymykset, niin me
hankimme niihin vastaukset tai
neuvomme eteenpäin.
• Järjestetään työpajoja
ajankohtaisista aiheista pienellä
kynnyksellä.

https://elinkaarilaskenta.fi
26

Hiilineutraalisuus –
artikkeleita ja kirjoituksia

5.3.2020
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Rakennuslehti 18.11.2020
5.3.2020
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Kiertotalous
Arvolupaus: GBC Finland
konkretisoi, mitä
kiertotalous rakennetussa
Yksi strategiamme
ydinteemoista
ympäristössä (voi) tarkoittaa
ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia
kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

5.3.2020

www.figbc.fi
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Kiertotalous
Yksi strategiamme ydinteemoista

Päivitetään
- kiertotalous-projektin koko laajuus

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. Vuonna 2019 olimme järjestämässä kahta isoa kiertotalousseminaaria, konkretisoimme alan
tavoitetta ja toimia sekä haimme oppeja Amsterdamista.

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

5.3.2020
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Kiertotaloussprintti -hanke
sai paljon aikaan vuonna 2019
Viestintää

Tapahtumia
Toimenpiteiden
konkretisointia
Ekskursio
Amsterdamiin
Verkosto
5.3.2020

•Lue Kiertotaloussprintin blogisarjaa
https://figbc.fi/category/kiertotalous/
•Seuraa twitterissä https://twitter.com/KRkiertotalous
•Eduskuntavaalikampanja https://rakennakiertotaloutta.fi/

•WCEF Rakentamisen sivutapahtuma 5.6.
•Kiertotalouskaljat

•Tontinluovutusehtoja kiertotalouden edistämiseen
•Keskustelun jatkuminen
•Kiertotalousesimerkkien kerääminen
•Kierotaloushankintakriteerien kokoaminen

•Oppeja
•Kontakteja

•Uutiskirje
•Tapaamisia eri tahojen kanssa

• Lue lisää Sitran kotisivuilta:
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotal
oussprintti-rakennetussaymparistossa/
• Kiitokset kaikille hankkeeseen
osallistuneille!
• Hankkeen alulle saattamaa työtä
jatketaan vuonna 2020
Kiertotalousvalmennus-hankkeessa,
jossa viedään Kiertotaloussprintin
oppeja käytäntöön
32
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Kiertotaloussprintti -hanke
sai paljon aikaan vuonna 2019
Viestintää

Tapahtumia
Toimenpiteiden
konkretisointia

Ekskursio
Amsterdamiin
Verkosto
5.3.2020

•Lue Kiertotaloussprintin blogisarjaa
https://figbc.fi/category/kiertotalous/
•Seuraa twitterissä https://twitter.com/KRkiertotalous
•Eduskuntavaalikampanja https://rakennakiertotaloutta.fi/

•WCEF Rakentamisen sivutapahtuma 5.6.
•Kiertotalouskaljat

•Tontinluovutusehtoja kiertotalouden edistämiseen
•Keskustelun jatkuminen
•Kiertotalousesimerkkien kerääminen
•Kierotaloushankintakriteerien kokoaminen

•Oppeja
•Kontakteja

Lisäksi
• Koulutuksia
• Ympäristöministeriön kiertotalouden
ajankohtaispäivät 15.11.2019
• Kiertotalous yksi Suomen EU
puheenjohtajakauden teemoista
• Somessa #KIRAKiertotalous
• Hankkeen kotisivu
https://figbc.fi/kiertotalous/

•Uutiskirje
•Tapaamisia eri tahojen kanssa
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Kampanja eduskuntavaaliehdokkaille keväällä

5.3.2020
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Vaalipaneeli yhdessä eduskuntavaaliehdokkaiden
ja GBC:n jäsenistön kanssa
•

GBC Finlandin vaalipaneeliin 26.3.2019 osallistui
eduskuntavaaliehdokkaita useista puolueista.

•

Rakennetun ympäristön kiertotalous kiinnosti
eduskuntavaaliehdokkaita. Kiertotalouslupauksen
teki 44 ehdokasta.

•

Kiertotalouslupauksessa ehdokkaat lupautuivat
edistämään rakentamisessa muun muassa uusioja purkumateriaalien käyttöä,
ylijäämämaamassojen tehokkaampaa kierrätystä
ja rakennusmateriaalien tuoteselosteiden
käyttöönottoa.
Panelistit Pilvi Torsti (Sosiaalidemokraatit), Jalo Takala (Liike Nyt!), Tiera Laitinen (Perussuomalaiset),
Jenni Pajunen (Kokoomus), Antti Siika-Aho (Keskusta)

5.3.2020
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Kiertotalousekskursio Amsterdamiin 11.-12.4.2019

Green Building Council Finland järjesti Kiertotaloussprintti -hankkeen opintomatkan Amsterdamin 11.-12.4.2019
Opintomatkasta koostettiin matkaraportti, joka esittelee matkan oppeja ja oivalluksia. Lue lisää
5.3.2020
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Kevään 2019 kiertotalousjulkaisut

5.
3.

37

-Sivusto kokoaa kiertotalouteen liittyvän tiedon

@KRKiertotalous kertoo
kiertotaloudesta Twitterissä

figbc.fi/kiertotalous
5.3.2020
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5 JUNE 2019
HELSINKI
FINLAND

CIRCULAR
ECONOMY
CONSTRUCTION +

• Parhaat rakennetun ympäristön
kiertotalousesimerkit Suomessa

Half of world´s raw materials are
used in construction.

Puolet maailman raaka-aineista
käytetään rakentamiseen.

To avoid a resource crisis and to mitigate climate
change, we need to change the way we plan,
build, use and recycle buildings. The time for
action is now.

Jotta välttäisimme resurssipulan ja torjuisimme
ilmastonmuutoksen, tulee rakennusten
suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja kierrätystä
muuttaa. Nyt on aika toimia.

Join us! We are inviting construction
professionals, architects, engineers and realestate owners to join us for this event. We will
share the latest developments, scientific results
and best practices with you. Together, we can
work towards circular practices in the construction
sector.

Tule mukaan! Kutsumme mukaan kiinteistö- ja
rakennusalan ammattilaisia, arkkitehteja,
insinöörejä ja kiinteistönomistajia. Tilaisuudessa
esittelemme Kiertotaloussprintti -hankkeen
viimeisimpiä tuloksia ja parhaita suomalaisia
esimerkkejä kiertotaloudesta rakennetussa
ympäristössä.

The event is free of charge, but seating is limited.
Please register in advance.

Tilaisuus on maksuton. Varmista paikkasi
ilmoittautumalla etukäteen.

Where?
National Museum,
Mannerheimintie 34,
Helsinki,
Finland

5.3.2020

When?
5 June 2019
How?
Register here

Missä?
Kansallismuseo
Mannerheimintie 34,
Helsinki

Rakentaminen+Kiertotalous
WCEF2019 virallisessa
sivutapahtumassa KiertotalousSprintin tuloksia

• Miten tontinluovutusehdolla voidaan
tukea kiertotaloutta
• Kiertotaloutta tukevat koulutukset

• Mitä Hollannista voi oppia
kiertotaloudesta
• Katso tallenteet

Milloin?
5. kesäkuuta 2019
Miten?
Ilmoittaudu mukaan

39

Kiertotalouden ajankohtaispäivä 15.11.2019
• Sessio 1: Kiertotalous infrarakentamisessa
• Sessio 2: Purkaminen osana kiertotaloutta
• Paneelikeskustelu

• Sessio 3: Digi rakentamisen kiertotalouden
vauhdittajana
• Sessio 4: Hankkeita ja hyviä käytäntöjä
tietoiskut
https://figbc.fi/tapahtuma/rakentamisen-kiertotalouden-ajankohtaispaiva/

5.3.2020
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13.9.2019
5.3.2020
https://yle.fi/uutiset/3-10959385
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Kestävämpi elämä
Arvolupaus: Edistämme siirtymistä kestävään
(urbaaniin) elämään
Yksi strategiamme
ydinteemoista
siten, että ihminen on kestävyyden keskiössä ja että rakennettu
ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

5.3.2020
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Kestävämpi elämä
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.

5.3.2020
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Lisätietoa hankkeesta
• Vuonna 2019 GBC mm. järjesti työpajoja ja
teemailtoja, joihin osallistuminen oli hyvin
runsasta

• Hankkeeseen palkattiin myös lisäresursseja
vuodelle 2020

• Ilmastoviisaat Taloyhtiöt tähtää
parempaan energiatehokkuuteen
hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä
tietoa asuinkiinteistöistä.
• https://ilmastoviisaat.fi/
• Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun
saakka.

5.3.2020
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Uusi raportti: Rakennusalan ja
pankkien yhteistyöllä mahdollisuus
vaikuttaa miljoonien rakennusten
päästöihin

• Raportin ovat kirjoittaneet yhteistyössä
World Green Building Councilin
Eurooppaverkosto ja energiayhtiö E.ON,
osana EU:n rahoittamaan Energy
Efficient Mortgages Initiative -hanketta.
• Uusi raportti esittää suunnitelman, jolla
vihreät asuntolainat tuodaan kaikkien
kuluttajien saataville Euroopassa.
Ehdotettujen toimenpiteiden keskiössä
on rakennusalan ja pankkien entistäkin
tiiviimpi yhteistyö.

5.3.2020
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Toimikunnat

GBC:n toimikunnissa
vietiin alaa eteenpäin

Toimikuntien nostoja

• Vuonna 2019 GBC Finlandilla toimi kuusi
toimikuntaa.
• Energia
• Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja
luokitustyökalut (+LEED-, WELL- ja BREEAM -asiantuntijaryhmät)
• Koulutus
• Kestävät alueet
• Kestävä infra
• Kiinteistöjohtaminen

• Toimikuntien toimintaan osallistui noin 185
asiantuntijaa 85 eri organisaatiosta.
• Toimikuntien lisäksi järjestössä toimi neljä
asiantuntijaryhmää.

www.figbc.fi

Toimikuntien kokoonpanot
Energia
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Kestävä infra
Tiina Sekki
Jouni Arola, Mikko Somersalmi
Jouni Kivirinne
Lauri Tähtinen

Kestävät alueet
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Kiinteistöjohtaminen
Pasi Rajala
Anne Jarva
Jyri Nieminen
Jessica Karhu

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut

Koulutus

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallitusvastaava
Toimiston yhteyshenkilö

5.3.2020

Juha Laurila
Heidi Huvila, Riina Känkänen
Anne Kaiser
Mikko Nousiainen

Pirkko Airaksinen
Timo Rintala
Timo Rintala
Lauri Tähtinen

www.figbc.fi

Jan Mattsson
Juho Siitonen
Matti Puromäki
Mikko Nousiainen

Ari Laitala
Anne-Maria Flanagan
Jessica Karhu
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Toimikuntien tavoitteita ja tekemisiä GBC:n
painopistealueilla 2019
Hiilineutraalisuus

Kiertotalous

Kestävämpi elämä

Energiatuotannon kiertotalouden kehityksen seuranta

Yhteistyö KIRA-innohubin kanssa. Yhteispalaveri.

Kiertotalouden tiekartan seuranta

WELL sertifiointien seuranta ja edistäminen –
Ekskursio uudisrakennuskohteeseen

Energia

Kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden
tukeminen GBC verkoston avulla (tiedonjako,
parhaat esimerkit,…)

Luokitukset

Vihreä foorumi hiilineutraalisuudesta yhdessä
muiden toimikuntien kanssa (luokitukset
työkaluna laskennan edistämisessä)

Kiinteistöjohtaminen

Elinkaarilaskenta ja –hyöty eri toimijoiden ja
osapuolten näkökulmasta

Tiedonjako toimivista ratkaisuista johtamiseen

Digitalisaation mahdollisuudet kiinteistöjohtamisessa
ja käyttäjien vuorovaikutuksessa

Infra

Infran päästölaskenta: seuranta, edistäminen,
Parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Kestävän infran määritelmä + hankelistan mukaisten
esimerkkien viestiminen.

Infrahankkeiden merkitys kestävämmän elämän
mahdollistajana.

Alue

Hiilineutraaliuuteen tähtäävien
aluesuunnittelu-työkalujen seuraaminen =
Alueportaalin päivitys, kaupunkien
hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisen
seuranta

Kestävän aluesuunnittelun määritelmän päivittäminen
huomioiden kiertotalous

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemat

Koulutus

Hiilineutraalin suunnittelun koulutustarpeiden
seuraaminen

Kiertotalousaiheisten GBC:n koulutusten ideoiminen

Tutustuminen aiheeseen ja mahdolliseen koulutukseen

5.3.2020
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Toimikuntien kohokohtia kaudelta 2018-2019
• GBC Finlandin toimikunnat ja asiantuntijaryhmät saivat paljon aikaan toimintakaudellaan 2018-2019. Kauden
kohokohtiin kuului muun muassa:

• Tuloksia ja julkaisuja
• Luokituskonsultoinnin tehtävälista
• Säädöstiekartta
• Kestävän infran määritelmä
• Kestävän kiinteistöjohtamisen määritelmä
• Kestävän aluesuunnittelun määritelmä
• Sertifikaattien yleisesite
• Tapahtumia
• Vihreä foorumi: Kiinteistön arvo ja kestävyys
• Kestävä aluesuunnittelu –seminaari
• Ekskursioita mielenkiintoisiin kohteisiin

5.3.2020
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Asiantuntijaryhmät

5.3.2020

LEED

BREEAM

WELL

EeMap

Ryhmässä analysoitiin
LEED v4.1 vaikutuksia
Suomen markkinoihin ja
käytiin vuoropuhelua
USGBC:n kanssa eri
kriteerien soveltamisesta
Suomeen.

Ryhmä osallistui BREEAM
In-Use uuden version
luonnosten kommentointiin ja esitti BRE:lle
uusia paikallisesti
hyväksyttäviä standardeja
suomalaisiin hankkeisiin.

2019 perustettu ryhmä
kokosi yhteen Suomen
WELL-asiantuntijat.
Ryhmä koosti yhteisen
näkemyksen WELL v2
kokemuksista ja lähetti
kootun palautteen
järjestelmän kehityksestä.

Ryhmä jakoi tietoa KIRAja pankkisektoreiden
välillä, sekä edisti
vihreiden asuntolainojen
käyttöönottoa mm.
energiatehokkuusrekisterin rajapintoja
selvittmällä.

www.figbc.fi
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Viestintä

5.3.2020

www.figbc.fi

52

52

GBC Finland panostaa viestintään
• Keväällä 2019 lanseeratut uudet
nettisivut kehittyvät jatkuvasti.
• Sivurakenteen päivitys ja aihepiirien
selkeyttäminen
• Visuaalisen ilmeen raikastus
• Tavoitettavuuden parannus
• Jäsenkirje (noin 2x/kk) tavoittaa ~1000
kestävän rakennetun ympäristön
ammattilaista.
• LinkedIn- ja Twitter vievät
asiantuntijuutta ja tietoa eteenpäin.

5.3.2020
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Kestävän rakennetun ympäristön parhaat esimerkit
• Tule tutustumaan alan parhaisiin
esimerkkeihin!
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

• Pankki on avoinna kaikille alan toimijoille:
kannustamme kaikkia jakamaan rohkeasti
omat parhaat esimerkkinsä.
• https://figbc.fi/referenssit/
5.3.2020
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Loikka: kestävän rakennetun ympäristön e-lehti
• Loikka on uusi kestävään rakentamiseen
ja rakennettuun ympäristöön keskittyvä
sähköinen lehti.

• Loikka tarjoaa inspiraatioita, oppeja ja
oivalluksia sekä haastaa rakennus- ja
kiinteistöalaa edistämään
kestävien toimintatapojen käyttöä.
• Julkaistu: 1/2020, 2/2019, 1/2019, 2/2018 ja
1/2018
• Julkaisija: Rakennustieto
& Green Building Council Finland
• Lisätietoja: http://figbc.fi/loikka/

5.3.2020

https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/lehdet_23/loikka-lehti.html
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World Green Building Week 2019
23.-29.9.2019
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.

Ma 23.9.
Päivän
aikana

Loikan 2/2019 -julkaisu

Aamupäivä

Kestävä
aluesuunnittelu –
seminaari
(YM&RAKLI&GBC)

Iltapäivä

Vähähiilisen
rakentamisen
ratkaisut (RTS&Bionova
&GBC)

Ti 24.9.

5.3.2020

To 26.9.

Pe 27.9.

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2019 julkaisu (KTI)

Koko päivä:
RTS-Rakennushankkeen
ympäristöluokitus koulutus

GBC Finland
pähkinänkuoressa

Webinaari
NZCB- sitoumuksesta
(WWF&GBC)
Jäsentapahtuma
VARAUS

Ilta

Ke 25.9.

Jäsentapahtuma
VARAUS

#WGBW2019
#BuildingLife

La
28.9.

Su
29.9.

Kangas kurottaa
kestävyyteen –seminaari
(Jyväskylä&GBC )
Jäsentapahtuma
VARAUS
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Ministeri Mikkosen keynote–puheenvuoro
NYC Climate Weekillä
• Empire State Building 25.9.2019
• World Green Building Councilin tilaisuus,
jossa julkistetaan alan visio rakennusten
elinkaaren nollapäästöistä vuoteen 2050
mennessä.
• Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoite
vuodelle 2035 nosti Suomen puhujien
joukkoon.
"Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035 voi esitellä
suurella ilolla ja ylpeydellä. Maailma tarvitsee nyt rohkeutta
tehdä toisin, ja Suomi on siihen valmis. Ilmasto ei ole oma
erillinen politiikan osa-alueensa, vaan keskeinen osa mm.
ulko-, talous- ja työllisyyspolitiikkaamme.“
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
5.3.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen:

“We can decide the rules of
this game”
57
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Kansainvälistä näkyvyyttä
Suomen vähähiiliselle
rakentamiselle

”Rakentamisen päästöjä tulisi vähentää 40
prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Täysin
hiilineutraalia rakentamisen tulisi olla 2050luvulla.”
”Kiertotalous on saatava toimimaan myös
rakentamisessa, tai ilmaston lämpenemisen
pysäyttäminen 1.5 asteeseen muuttuu lähes
mahdottomaksi tehtäväksi. Nykyistä
materiaalien kulutuksen kasvua
planeettamme kantokyky ei yksinkertaisesti
kestä.”
”Rakennusten ja rakentamisen aiheuttamien
päästöjen rajoittaminen lailla on yksi
keinoista, joilla Suomi pyrkii saavuttamaan
kansallisen tavoitteensa hiilineutraaliuudesta
vuoteen 2035 mennessä ja
hiilinegatiivisuudesta 2040-luvulla.”

Ympäristöministeriö 25.9.2019
5.3.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
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Osallistuimme pohjoismaiseen konferenssiin “Nordic
Climate Forum for Construction” Malmössä 2.-3.10.2019
Tavoitteena rakennusten ilmastopäästöjen
sääntelyn harmonisointi pohjoismaissa:
“The Nordic GBCs are willing and ready to partake
in further actions towards
Nordic harmonisation for low carbon construction
with the aim of a net zero future.
Together we provide a shared arena for the
sustainability front runners of the construction
industry in the Nordic countries. We propose to
build upon the good work already undertaken by
the World Green Building Council in their recent
report – “Bringing Embodied Carbon Upfront”.
The report demands radical cross-sector
coordination to revolutionise the buildings and
construction sector towards a net zero future,
and tackle embodied carbon emissions.”

5.3.2020
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GBC Finland kuultavana eduskunnan
ympäristövaliokunnassa 18.10.2019
• GBC Finland oli ympäristövaliokunnan
kuultavana näkökulmanaan rakentamisen
ympäristövaikutukset ja talousarvioehdotus.
• Lausunnossa keskityttiin kahteen keskeiseen
näkökulmaan: ilmastotavoitteiden
saavuttamiseen vähähiilisyyden ja
rakentamisen keinoin sekä kiertotalouden
toimintatapojen välttämättömyyteen.
• Uutinen:
https://figbc.fi/green-building-council-finland-kuultavanaeduskunnan-ymparistovaliokunnassa/
• Valiokunnan lausunto
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/YmVL+5/2019

5.3.2020
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Puheenvuoroja, tilaisuuksia ja näkyvyyttä
Lisäksi lukuisia puheenvuorojamme myös mm. seuraavissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa:
•
•
•
•
•
•
•

ERN Net Zero Workshop, Bryssel
Metropolia: vierasluennoitsija
TAF, Teknologia-akatemia
WorldGBC ERN Meeting, Oslo
Tampereen yliopiston kiertotalouskurssi
SBE 2019 -konferenssi
Elinkaaritehokas hiilijalanjälki -seminaari

• Realian energiapäivä
• Tekla News –julkaisu
• Fundin seminaari 2019 – Kiinteistöalan
tulevaisuus
• …

…ja muut jäsentemme ja sidosryhmiemme tapahtumat, julkaisut ja podcastit.

5.3.2020
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Tapahtumia
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Joulu

WCEF2019 – World Circular Economy Forum (SITRA)
Vancouverin liiketoimintamahdollisuudet
Circularity + Construction -seminaaripäivä
Vihreä Foorumi: Käytönaikaiset luokitukset (Luokitukset tmk)
EeMap HUB
Kestävät alueet –toimikunnan kokous
Kesätreffit

Marraskuu

3.-5.6.
3.5.
5.6.
10.6.
12.6.
19.6.
25.6.

Kiertotalouskaljat
Toimikuntien kokoukset
WELL AP Preparation course (Tukholma)
GBPro: Rakennusten ympäristöluokitukset suomessa
Sustainable Built Environment, SBE19-konfa (RIL)
GBC Finland pähkinänkuoressa
Viestintäverkoston suunnittelutapaaminen – WGB-week
Ilmastoviisaat taloyhtiöt teemailta

3.10.
3.10.
8.10.
9.10.
10.10.
vk 43-44

Nordic Climate Forum For Construction, Malmö
Maarakennuspäivä
Rakennusten energiaseminaari (FINVAC)
GBC LEED ryhmän tapaaminen 2/2019
GBPro: Hiilijalanjälkikoulutus
Muovitiekartta (YM)

10.9.
11.-12.9.
11.9
18.9.
19.9.
19.9.
vk 39
23.9.
23.9.
23.9.
24.-25.9.
25.9.
26.9.
25.9.
26.9.
27.9.
30.9.

Kuntamarkkinoiden kiertotalous-etkot
Kuntamarkkinat
HSY: Miten edistämme kiertotaloutta pääkaupunkiseudulla?
Ilmastoviisaat taloyhtiöt –teemailta
Rakli: Kiertotalouskriteerit haltuun -klinikka
Fundin seminaari: Kiinteistöalan tulevaisuus
World Green Building Week
Aluesuunnittelu ja hiilineutraalit kaupungit -seminaari (Alue + Infra tmk)
Hiilineutraalin rakentamisen ratkaisut (Bionova&GBC)
Loikka 2/2019
World Summit on Digital Built Environment WDBE 2019
Webinaari: Rakennusten rooli ilmastonmuutoksen ratkaisijana (GBC + WWF)
Kangas kurottaa kestävyyteen –seminaari (Jyväskylä)
KIRA-foorumi
GBPro: RTS-Rakennushankkeen ympäristöluokitus - perusteet
GBC Finland pähkinänkuoressa
Vihreät asuntolainat, EeMap HUB tapaaminen

5.8.
13.8.
13.8.
15.8.
19.8.
vk 35-36
28.8.
30.8.

Asuntomessut: miniseminaari
GBC BREEAM Assessor Group meeting
Kestävät alueet TMK: ekskursio Tuusulaan
Webinaari 1/2: World Green Building Week
WELL AP tapaaminen - v2 opit Suomesta
Toimikuntien kokoukset
Webinaari 2/2: World Green Building Week
Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä -seminaari (YM)

GBC:n tapahtumat
Muut alan tapahtumat

Tulevaisuuden vihreät koulut -seminaari
Ilmastoviisaat taloyhtiöt työpaja
Vähähiilisyys-seminaari (YM)
Kiertotalouskaljat
GBC kevätkokous (iltapäivä)
Tulevaisuuden rakennettu ympäristö (KIINKO)
Ilmastoviisaat taloyhtiöt työpaja
CE-Excu Alankomaihin
GBPro: RTS Rakennushankkeen Ympäristöluokitus – perusteet
Net Zero Carbon Commitment -keskustelutilaisuus

5.11.
7.11.
7. – 8.11.
15.11.
28.11..
21. – 22.11
26.11.
vk 44-45

Lokakuu

Toukokuu

9.5.
vk 19/20
14.5.
16.5.
22-24.5.
24.5.
24.5.
27.5.

Kiertotalouskaljat
Toimikuntien kokoukset
Jäsenten viestintäyhteyshenkilöiden tapaaminen
Level(s)-työpaja
EeMap HUB verkostoitumistapahtuma
GBPro: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki
Vihreä foorumi: Kiinteistön arvo ja kestävyys (Energia + KJ tmk)

3. – 4.12.
5.12.

Syyskuu

Huhtikuu

4. & 16. & 29.4.
11.-12.4.
11.4.
25.4.

Kesäkuu

7.3.
12.3.
20.3.
22.3.
26.3.
28.3.

GBC Pähkinänkuoressa infotilaisuus
Vihreä Foorumi: Kestävä asuminen (Demos)
Toimikuntien puheenjohtajien kokous

Elokuu

Tammikuu

1.2.
vk 5-6
4.2.
8.2.
26.2.
14.2.
27.2.

Maaliskuu

11.1.
24.1.
25.1.

Helmikuu

GBC Tapahtumakalenteri

2019
Lisätietoja ja
ilmoittautuminen:
http://figbc.fi/
tapahtumat/

Build Upon / Advancing Net Zero Summit - Brussels (WorldGBC)
IVT-koulutus (varaus)
GBC Finland pähkinänkuoressa
Talonrakentamisen kiertotalous –tilaisuus
Kiinteistöalan Vuosiseminaari 2019
Kiertotalouden ajankohtaispäivät
GBPro: Kiertotalouskoulutus
SLUSH
GBC syyskokous (iltapäivä)
Toimikuntien kokoukset
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Vihreä Foorumi –tapahtumat 2019
Hyvä elämä ja ilmastoviisas asuminen
• 24.1.
• Yhteistyössä Demos
• Mitä on kokonaisvaltainen kestävyys asumisessa?
• Miten erilaiset digiratkaisut, yhteiskehittäminen ja uudet
toimintamallit edesauttavat taloyhtiöiden elinvoimaisuutta ja
ilmastotekoja?

Käytönaikaiset luokitukset
• 10.6 Luokitukset tmk
• Käytönaikaiset luokitukset johtamisen työkaluna
• LEED EB, BREEAM In-Use, RT-luokitus, WELL

5.3.2020

Kiinteistön arvo ja kestävyys
• 27.2.
• Energia + KJ tmk
• Miten vihreys/energiatehokkuus nostaa kiinteistön arvoa
• Green bonds ,Vihreä rahoitus
• Kestävän kiinteistöjohtamisen määritelmän ja
energiatehokkuuden säädöstiekartan julkaisu

Kestävä aluesuunnittelu –seminaari
• 23.9.
• Alue + infra tmk
• GBC Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestävät jo
perinteeksi muodostuneen kestävän aluesuunnittelun
seminaarin aluesuunnittelun asiantuntijoille.
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Kouvola 2019 - Asuntomessut
•

GBC Finland mukana
Asuntomessuilla Kouvolassa
5.8.2019 klo 13.00

•

Kiertotalous ratkaisee
rakentamisessa – Miksi ja miten
kiertotalous huomioidaan
suunnittelun ja rakentamisen eri
vaiheissa?
•

5.3.2020

Keskustelemassa oli Saint-Gobain Finland, toimitusjohtaja
Olli Nikula; Ramboll Finland Johtaja Pasi Rajala;
ympäristöministeriö, erityisasiantuntija ja professori Matti
Kuittinen ja Netlet Oy toimitusjohtaja Tomi Lehtinen.
Paneelia isännöi GBC:n toimitusjohtaja Mikko Nousiainen.
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World Green Building Week 2019 –tapahtumia

Aluesuunnittelu ja hiilineutraalit
kaupungit –seminaari, osallistujia noin 90.

Hiilineutraalin rakentamisen ratkaisut –
tilaisuus, osallistujia noin 80.

Rakennusten rooli ilmastonmuutoksen
ratkaisijana –webinaari, osallistujia noin 40.

Jyväskylän Kangas kurottamassa kohti
kestävyyttä –seminaari, osallistujia noin 80.

5.3.2020

66
66

“GBC Finland pähkinänkuoressa” -esittelytilaisuudet
• Vuonna 2019 pidettiin neljä Pähkinänkuoressa -tilaisuutta
•
•
•
•

11.1.2019
24.5.2019
27.9.2019
5.11.2019

• Esittelytapahtuma on oiva tilaisuus kysyä mitä tahansa GBC
Finlandiin, toimintaamme tai kiinteistö- ja rakennusalan
kestävyyden ajankohtaisiin asioihin liittyen!
• Tilaisuuteen ovat tervetulleita sekä uudet jäsenet että jäsenyyttä
harkitsevat – toisin sanoen kaikki, jotka haluavat tietää enemmän
meistä ja toiminnastamme sekä alan ajankohtaisista aiheista.

5.3.2020
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Projektit
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Sustainable Buildings and Construction
• SBC-ohjelma esitteli rakentamisen kiertotalouden tilaa Aasiassa,
Afrikassa ja Euroopassa WCEF2019:ssä Helsingissä kesäkuussa
https://www.youtube.com/watch?v=Lcp1V7F-BwY&list=PL5XRiYm1aQFOjwEoKVegob6XQ28IIGMEd&index=9

• COP25-sivutapahtuma "Responsibly Sourced Building Materials as a
Policy Instrument" järjestetään 4.12.2019 18:30-19:30 Madridissa
Pohjoismaisella paviljongilla sekä Tukholmassa
https://www.norden.org/en/information/nordic-climate-action-stockholm-madrid-and-online

5.3.2020
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Level(s) –testausraportti Suomesta julkaistu
• Beetaversiota Level(s)-menetelmästä testattiin laajasti Suomen rakennusalalla
vuosina 2018–2019. Ympäristöministeriö ja GBC Finland järjestivät yhdessä
testausajan.
• Syksyllä 2019 julkaistu selonteko esittää lyhyesti testausvaiheeseen
osallistuneilta kerättyä palautetta. Level(s) näyttäisi mahdollisesti soveltuvan
yhteiseksi kieleksi kestävyysraportointiin rakennusalalla.

• Lue lisää: https://figbc.fi/levels-testausraportti-suomesta-julkaistu/
5.3.2020
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Kiertotaloussprintti hanke sai paljon aikaan
vuonna 2019
Viestintää

Tapahtumia
Toimenpiteiden
konkretisointia
Ekskursio
Amsterdamiin
Verkosto
5.3.2020

•Lue Kiertotaloussprintin blogisarjaa
https://figbc.fi/category/kiertotalous/
•Seuraa twitterissä https://twitter.com/KRkiertotalous
•Eduskuntavaalikampanja https://rakennakiertotaloutta.fi/

•WCEF Rakentamisen sivutapahtuma 5.6.
•Kiertotalouskaljat

•Tontinluovutusehtoja kiertotalouden edistämiseen
•Keskustelun jatkuminen
•Kiertotalousesimerkkien kerääminen
•Kierotaloushankintakriteerien kokoaminen

•Oppeja
•Kontakteja

•Uutiskirje
•Tapaamisia eri tahojen kanssa

• Lue lisää Sitran kotisivuilta:
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotal
oussprintti-rakennetussaymparistossa/
• Kiitokset kaikille hankkeeseen
osallistuneille!
• Hankkeen alulle saattamaa työtä
jatketaan vuonna 2020
Kiertotalousvalmennus-hankkeessa,
jossa viedään Kiertotaloussprintin
oppeja käytäntöön
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Level(s) - kestävän
rakentamisen kriteerit –
hanke 2019 - 2022

Hankkeen tavoitteet

• Life – rahoitteinen yhteiseurooppalainen
GBC:den hanke

• Virtaviivaistaa Euroopan yleisimmät
ympäristöluokitukset Level(s) in kanssa

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

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

• Projektin erityishuomio on seuraavissa
Level(s) indikaattoreissa

• Lisätä alan osaamista Level(s)in indikaattorien
käytöstä

• LCA (elinkaaren hiilijalanjälki)
• LCC (elinkaarikustannukset)
• IAQ (sisäilman laatumittarit)

5.3.2020

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

• Lisätä sekä alan että julkisen toimijan
tietoisuutta Level(s) hyödyistä ilmaston
muutokseen sopeutumisessa sekä sen
ehkäisyssä
72

Lisätietoa hankkeesta
• Vuonna 2019 GBC mm. järjesti työpajoja ja
teemailtoja, joihin osallistuminen oli hyvin
runsasta

• Hankkeeseen palkattiin myös lisäresursseja
vuodelle 2020

• Ilmastoviisaat Taloyhtiöt tähtää
parempaan energiatehokkuuteen
hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä
tietoa asuinkiinteistöistä.
• https://ilmastoviisaat.fi/
• Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun
saakka.

5.3.2020
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Koulutukset

5.3.2020

www.figbc.fi

74

74

GBC Finlandin koulutuksia
vuonna 2019
• GBC järjesti 7 koulutusta vuoden aikana
• Koulutuksiin osallistui 64 henkilöä

5.3.2020
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Huhtikuu

11.4. GBPro: RTS Rakennushankkeen Ympäristöluokitus – perusteet

Toukokuu

Maaliskuu

14.5. WELL AP Preparation course

Kouluttaja: Timo Rintala, GBP
• Sertifiointijärjestelmät, lainsäädäntö ja tarve ympäristöluokitukselle
• RT-ympäristötyökalun esittely
• RT-ympäristötyökalun käyttö sertifiointiprosessissa

Kouluttaja: Charlie Cichetti, GBES and Sue Clark SGBC
This training course is designed to streamline preparation for the WELL AP exam.
The course fits you who have knowledge of the WELL Building Standard and
want to become WELL AP. https://www.wellcertified.com/en/content/well-appreparation-course

16.5. GBPro: Rakennusten ympäristöluokitukset suomessa
Kouluttaja: Lauri Tähtinen, GBC
Ympäristöluokitustyökalujen käyttöön valmistavassa koulutuksessa huomioidaan
Suomen erityispiirteet järjestelmien näkökulmasta ja tarkastellaan
puolueettomasti niiden soveltuvuutta erilaisiin kohteisiin, niin uudis- ja
korjausrakentamisessa kuin olemassa olevien kiinteistöjen osalta.

5.3.2020

2019
Lisätietoja ja
ilmoittautuminen:
http://figbc.fi/
tapahtumat/

Marraskuu

Kouluttaja: Tytti Bruce, Bionova
Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä, tulevista lainsäädäntösuunnitelmista
ja opi, kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan ohjata hankkeissa ja
hyödyntää niin hiilineutraaliuden saavuttamisessa, vastuullisuusraportoinnissa
kuin ympäristösertifioinneissakin.

28.11. GBPro: Kiertotalous-koulutus

Lokakuu

14.2. GBPro: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki

10.10. GBPro: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki

Syyskuu

Helmikuu

GBC Koulutuskalenteri
Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen liittyvään
lainsäädäntöön, kotimaisiin ja ulkomaisiin käytännön
esimerkkeihin ja osoitetaan konkreettisia keinoja kiertotalouden
edistämiseksi rakentamisen arvoketjussa ja prosesseissa.

Kouluttaja: Tytti Bruce, Bionova
Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä, tulevista
lainsäädäntösuunnitelmista ja opi, kuinka rakennuksen elinkaaren
hiilijalanjälkeä voidaan ohjata hankkeissa ja hyödyntää niin
hiilineutraaliuden saavuttamisessa, vastuullisuusraportoinnissa kuin
ympäristösertifioinneissakin.

26.9. GBPro: RTS Rakennushankkeen ympäristöluokituksen perusteet
RTS-ympäristöluokitus: johdanto
RTS-ympäristöluokituskriteerit ja sertifiointi
RT-ympäristötyökalu
RT-Ympäristöluokitustyökalun käyttö hankkeessa ja käytännön
harjoitukset
Hankkeen ohjaus ja käytännön harjoitukset
Auditointi
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GBPro koulutus – Rakennusten
ympäristöluokitukset Suomessa

Kurssipäivän sisältö

• 16.5.2019 | 9.00–15.30

• Kestävä rakentaminen Suomessa

• Ympäristöluokitustyökalujen käyttöön
valmistavassa koulutuksessa huomioidaan Suomen
erityispiirteet järjestelmien näkökulmasta ja
tarkastellaan puolueettomasti niiden soveltuvuutta
erilaisiin kohteisiin, niin uudis- ja
korjausrakentamisessa kuin olemassa olevien
kiinteistöjen osalta.
• Koulutus sopii kaikille KIRA-alan toimijoille ja antaa
valmiudet toimia luokitushankkeessa. Koulutuksen
jälkeen omaat kokonaisnäkemyksen
ympäristöluokitusmenetelmistä ja niiden käytöstä.
Osaat myös valita oikean järjestelmän tarpeen ja
tilanteen mukaan, ja tiedät mistä löytää lisää tietoa.

• Koulutuksen hinta on GBC Finlandin jäsenille 400
euroa ja muille 450 euroa. Hinta sisältää
koulutuspäivän materiaalin,
sekä lounaan ja kahvituksen.
5.3.2020

• Luokitusjärjestelmien käyttötarkoitukset
ja eroavaisuudet
• Tilaaminen
• Ympäristöluokituksen prosessi
• Roolit ja vastuut
• Arvioitavat aiheet yleisesti
https://figbc.fi/tapahtuma/gbpro-koulutusrakennusten-ymparistoluokitukset-suomessa/
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WELL AP
Preparation course
• 14.5.2019 | 8.30–16.30
• Tukholma
• This training course is designed to
streamline preparation for the WELL AP
exam. The course fits you who have
knowledge of the WELL Building Standard
and want to become WELL AP.
• https://www.wellcertified.com/en/content
/well-ap-preparation-course
• HUOM: GBC Finlandin jäsenet saavat
koulutuksen Ruotsin GBC:n jäsenhinnalla!
5.3.2020
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GBPro koulutus – RTS
rakennushankkeen
ympäristöluokituksen perusteet

Kurssipäivän sisältö

26.9.2019 | 9.00–15.30

• RTS-ympäristöluokitus: johdanto
• RTS-ympäristöluokituskriteerit ja
sertifiointi

• RTS-ympäristöluokitus ja RTympäristötyökalu on tarkoitettu
rakennushankkeiden tilaajille, jotka
haluavat toteuttaa ympäristövastuullista
rakentamista Suomen oloihin kehitettyä
ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen.

• RT-ympäristötyökalu
• RT-Ympäristöluokitustyökalun käyttö
hankkeessa ja käytännön harjoitukset

• Hankkeen ohjaus ja käytännön harjoitukset
• Auditointi

https://figbc.fi/tapahtuma/gbpro-rts-rakennushankkeenymparistoluokitus-perusteet/

5.3.2020

79

GBPro koulutus –
Vähähiilisyystavoitteet ja
elinkaaren hiilijalanjälki
10.10.2019 | 8.30–15.30
• Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä,
tulevista lainsäädäntösuunnitelmista ja opi,
kuinka rakennuksen elinkaaren
hiilijalanjälkeä voidaan ohjata hankkeissa ja
hyödyntää niin hiilineutraaliuden
saavuttamisessa,
vastuullisuusraportoinnissa kuin
ympäristösertifioinneissakin.

Kurssipäivän sisältö
• Rakennusalan vähähiilisyystavoitteet– mitä ja miksi?
Hiilijalanjäljen laskennan perusperiaatteet ja standardit
• Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmä

• Hiilijalanjälki rakennusten päästöjen ohjauksessa
• Rakennuksen elinkaaripäästöjen vähentäminen
• Hiilijalanjäljen arviointi käytännössä
• Laskuharjoitukset One Click LCA -ohjelmistolla
• Hiilijalanjälki ympäristösertifioinneissa
• Kouluttaja: Tytti Bruce, Bionova
https://figbc.fi/tapahtuma/gbpro-vahahiilisyystavoitteet-ja-elinkaaren-hiilijalanjalki/

5.3.2020
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Kiertotalous rakentamisessa koulutus

Kurssipäivän sisältö
Mitä kiertotalous tarkoittaa rakennetussa ympäristössä ja elinkaariajattelu
Nani Pajunen, Sitra

28.11.2019 | 8.30–15.30
Kiertotaloutta rakentamisessa koskeva lainsäädäntö ja tulevaisuuden näkymät /
hallitusohjelman tavoitteet
Jessica Karhu, GBC Finland

• GBC Finland järjestää kiinteistö- ja
rakennusalalle suunnatun
kiertotalouskoulutuksen. Koulutuksessa
perehdytään kiertotalouteen liittyvään
lainsäädäntöön, kotimaisiin ja ulkomaisiin
käytännön esimerkkeihin ja osoitetaan
konkreettisia keinoja kiertotalouden
edistämiseksi rakentamisen arvoketjussa ja
prosesseissa.

Miten voit tilata kiertotaloutta omassa organisaatiossasi, käytännön ohjeita
Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö Saint-Gobain

Kiertotalous ja aluesuunnittelu
Satu Huuhka, dosentti, Tampereen yliopisto

Rakennuttajan kiertotaloutta tukevat valinnat ja päätökset
Jukka Lahdensivu, johtava konsultti, Ramboll

Kiertotalouden edellytysten huomioon ottaminen suunnittelussa
Arto Köliö, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Purkaminen ja materiaalien uudelleen käyttö
5.3.2020

Katja Lehtonen, Ytekki Oy
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Kiitos teille,
Jäsenet
Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet
Hallitus
Mikko, Jessica, Lauri, Anu, Tiina, Pekka

