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Strategiatyön startin tulokset

Kevätwebinaarin strategiatyöskentelyn tulokset 23.3.2020

24.3.2020
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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!

24.3.2020

Osa 1/2 –Teemat ja tekemiset
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Vähähiilijalanjälkisten liikkumismuotojen (niin henkilö- kuin tavaraliikennekin) tukeminen kaikin mahdollisin 
keinoin!! --> uudet raidehankinnat ja peruskunnostus

Infra rakentamisen hiilijalanjälki ja sen laskenta. Yksi 2 vuoden infra hanke voi päästöiltää vastata yli 30 
toimistorakennuksen päästöjä. Jos Samantasoisia päästösäästöjä saadaan aikaiseksi kyseisillä hankkeilla, 
voidaan jopa säästää yhden toimistorakennuksen rakentamisen verran VUODESSA päästöjä. Olisiko myös 
jotain toimia, millä liikenteen aiheuttamia päästöjä voitaisiin alentaa? Miten vaikutetaan suunnittelulla yms
autoilijan toimiin.

Vaikuttavuuden arviointi -> Viranomaisohjeistuksen kautta vaikuttaminen

Hyvinvointi linkkaa yli usean osa-alueen.

Raaka-aineiden ja materiaalien hiilijalanjälki

Tekoälyn hyödyntäminen benchmarkkauksessa energiatehokkuudessa ja vastuullisuuden saralla (päästöt, 
tms.)

Mielestäni kokonaiskestävyys kiinteistötaloudessa tulee nostaa keskiöön, eli ilmastonmuutoksen lisäksi tulisi 
huomioida myös ihmisten hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus, sisäilmasto ja resurssitehokkuus. Myös 
digitalisaation vaikutus tavoitteisiin pääsemiseksi olisi tärkeää huomioida, eli miten digitalisaatio edistää 
tavoitteisiin pääsyä myös kiinteistötalouden kestävyystavotteiden osalta?

Kokonaisvaltainen osaaminen em. asioissa alalla, erityisesti kiinteistönhoidossa ja sen hankinnassa, mutta 
miksei myös suunnittelussa ja urakoinnissa.

miten hankekohtaisesta kustannusoptimoinnista päästään kohti alueellista tai laajempaa päästöjen 
optimointia

Yksi tekijä rakentamisen alalla, jolla on merkittäviä kestävyysvaikutuksia, on rakennusten käytön aikainen 
toiminta, l. sähkön-, veden-, materiaalien yms. kulutus. Voidaanko/pitäisikö jollain tavalla yrittää vaikuttaa 
loppukäyttäjien tottumuksiin ja toimintatapoihin?

Teemojen näkökulmassa kokonaisuus, esim. elinkaarivaikutukset

Korjausrakentaminen, kiinteistöjen ylläpito/huolto, rakennuksien elinikäinen seuranta

24.3.2020

Vapaa sana teemoista
Sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi mukaan, elinkaarinäkökulma Digitalisaatio (ajankohtaisen 
digiloikan kokemusten hyödyntäminen) Kaupunkiluonto, kaupunki-ilmasto, miten sopeudumme nykyisessä 
rakennetussa ympäristössä

Mielummin muutama valittu teema kuin se, että kaikkea tehdään kerralla, koska resurssit eivät kuitenkaan 
moneen asiaan riitä. Mielummin keskittyminen tärkeimpiin asioihin ja niihin vaikuttaminen.

Energiatehokkuus ja kiertotalous.

Infrarakentaminen ja infrahankkeiden elinkaariajattelu - sanoisin, että tämä prio 1

Rakennusten käyttö energian kulutusjouston apuna, sitä pitäisi saada massiivisesti liikkeelle, että pääsemme 
eroon kivihiilestä ja muista fossiilisista lämmöntuotantomenetelmistä. Oman uusiutuvan energian tuotantoa 
kiinteistöissä (maalämpö, aurinkopaneelit) tulisi lisätä Suomessa. Hiilineutraalien palveluiden tuottaminen ja 
ostaminen kiinteistöjen käyttöön on myös kiinnostava alue, että päästäisiin myös Scope 3:een vaikuttamaan 
kiinteistöjen kautta. 

Hiilineutraaleista toimintatavoista ja toteutuksista esimerkkejä lähemmäksi käytöntöä eikä "haihatusta"

Kaiken kaikkiaan rakentaminen pitäisi perustua siihen, että palvelut, työpaikat, harrastusmahdollisuudet ja 
ruuantuotanto ym. sijaitsevat kotia lähellä. Kaiken tarvittavan pitäisi sijaita kävelymatkan etäisyydellä omasta 
kodista, jotta asuminen olisi jatkossakin kestävää. Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnettävä, tuettava 
valtion tasolta vihreää rakentamista ja rangaistava ympäristön kannalta tai sosiaalisesti kestämättömästä 
toiminnasta. Vähemmän autoteitä/ parkkipaikkoja ja enemmän mahdollisuuksia liikkua omatoimisesti ja 
ympäristöystävällisesti. Vain hiilineutraaleja tai negatiivisia ratkaisuja kiitos. Asuinalueiden 
mosaiikkirakentaminen mahdollistaa lähituotannon, kiertotalouden eri muotoja ja vähentää ihmisten 
liikkumisen tarvetta. Erilaiset yhteiskäyttöiset menetelmät, kiertotalous ja uusiokäyttö ihmiselle näkyväksi ja 
osallistavaksi yhteiskunnan rakenteeksi, enemmän julkisia tiloja. Enemmän osallisuutta.

Rakennusten käyttötarkoituksen jousto, muunneltavuus -> miten joustavat rakennukset/kaupunki mahdollistaa 
pääsyn hiilineutraalisuuteen. Myös pandemian ajan vaikutukset etätyöhön yleistymiseen kiinnostaa, miten 
vaikuttaa toimistoihin ja asumiseen vielä suuremmin kuin tällä hetkellä? 

Kestävän aluerakentamisen määritelmä ja ehkäpä kansallisen raamin luominen isojen kaupunkien johdolla 
(alkuosaltaan tekeillä toimikunnassa)

Ekologinen jälleenrakennus. Antaa paljon mahdollisuuksia rakennussektorille ja konkretisoi tarvittavaa 
kestävyysmuutosta.
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Mitä konkreettisia tuloksia haluaisit GBC:n tuottavan, valittuihin 
teemoihin liittyen, alalle/jäsenille tulevien 3-5 vuoden aikana?

Olisiko Pohjoismaiden yhteinen green building kriteeristö, jota Ruotsi on jo aloittanut ja 
käyttöönottamassa?

Yhdenmukaisia toimintatapoja alalle

Saadaan valtiollisesti ohjeet infrarakentamisen yhtenäiselle LCA laskennalle. GBC referenssikohdeluettelo 
on hieno juttu ja ehkä jotain muitakin pienemmän luokan best practisen jakamista? 

Yrityksille, Kiinteistön omistajille ja käyttäjille, Playbook tms ohjeistus - konkreettinen "manuaali" - kaikki 
ylätason tavoite on tärkeää mutta jalkauttaminen vaatii konkretiaa

Yhteistyö, tapahtumat, selvitykset, tutkimukset, verkostot.

1. Raaka-aineiden ja materiaalien hiilijalanjälkilaskuri lähtöpisteestä alkaen. 

Esimerkkejä tehokkaista toimenpiteistä. Tieto yhteen raporttiin (nettisivuille), että miten mm. eri 
kaukolämpöyhtiöt jne. ovat vähentämässä päästöjään eri vuosina (hiilineutraalisuuspolku). Nyt tietoaja 
haetaan eri paikoista ja ne eivät ole aina niin helposti saatavissa.

Työkaluja biodiversiteetin/ekologian arviointiin ja sen pohjalta strategian/toimintasuunnitelman 
laatimiseen (esim. ympäristöloukituksien kautta) Koulutusta vihreästä rahoituksesta Julkaisu 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista 

Yhteistyötä / yhdistäen jäseniä liiketoiminnassakin yhteiseksi hyväksi.

Jäsenyrityksiä saa jatkossakin ottaa mukaan kokeiluihin. Julkaisuja best-practiseista toivotaan myös 
jatkossa. 

Mahdollisimman selkeä kriteeristö: Tällainen on hiilineutraali rakennus / tätä tarkoittaa kiertotalous 
rakentamisessa käytännössä / nämä ovat tehokkaimmat keinot vähentää hiilidioksidipäästöjä 
rakentamisessa (myös käytönaikaiset vaikutukset) / mitä on luonnon monimuotoisuus rakentamisessa ja 
kaupunkiympäristöissä (miten voidaan edistää) /miten rakentamisessa varaudutaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin (materiaalivalinnat, miten vaikuttaa rakentamistapaan ja tyyliin jne.)

Ohjeita, taustamateriaalia organisaatioiden linjausten pohjaksi, yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumeita

Työkaluja, ohjeistoja, neuvontaa, koulutusta - konkreettisa välineitä, joilla pääsee eteenpäin omassa 
toiminnassa. 

Konkreettiset, yksinkertaiset ja helposti omaksuttavat materiaalit ja työkalut(tietopaketit, esitysmateriaalit jne)

tapahtumia, julkaisuja

Ilmastonmuutos strategia alalle, tapahtumia ja julkaisuita tietoisuuden lisäämiseksi, kontribuutio ohjeiden ja 
työkalujen laatimiseen (esim. hiilijalanjäljen laskennat tms.)

Kokemuksia hyvistä käytännöistä

Seminaarit erittäin hyvä tapa jakaa tietoa

Best practices: blogit, webinaarit, koulutukset Vaikuttamistyö MRL-uudistukseen

Koulutustilaisuuksia, workshoppeja eri teemoista, GBC:n jäsenten yhteystyön syventäminen & case study-
esimerkkejä GBC:n jäsenien yhteistyökuvioista, 

Yhteistyötä myös esimerkiksi markkinavuoropuhelujen muodossa, tiedon ja kokemusten vaihtoa, julkaisuja

Yhteisiä näkemyksiä alalle, yhteistä kehittämistä ja vaikuttamista.

Julkaisut nro 1.

Tapahtumat, tietopankit, koulutusmateriaali jäsenistön käyttöön, työkalut

Julkaisu ao teemasta

Toimintaohjeita ja koulutusohjeita/opiskelijayhteistyötä ( saadaan opiskelijat heti oikealle mindsetille vihreän 
rakentamisen suhteen).

Tapahtumia ja workshoppeja, joissa pääsee keskustelemaan näistä asioista.

Hyviä peruskorjausmalleja sekä uudisrakentamisen malleja hillineutraalista rakentamisesta.

Yhteistyöstä olen kiinnostunut :) Myös materiaalit ovat hyödyllisiä. Kannanottoja politiikkaan ja rakenteellista 
vaikuttamista.

Tapahtumia, parhaita esimerkkejä käytännön läheisesti esille, yhteistyöprojektit. 

Kestävän alueen suunnitteluohje ja sertifiointi (kuten Breeam Communities, mutta ehkä Suomen oma) 

Tapahtumat ja julkaisut (verkkopohjaiset) tärkeitä. Mm. Monimuotoisuuden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
osalta kyse toimintamallien muutoksesta, joka vaatii tiedonjakoa.



66

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.

24.3.2020

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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Ovatko oheiset GBC:n arvot hyviä?
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Vapaa sana arvoista

Hyviä arvoja, mutta ennen kaikkea tarvitaan asennemuutoksia! Lisäksi vihreämmät ja ympäristöä paremmin säilyttävien ratkaisujen ja investointien käsittelylle pitäisi kehittää joitain muitakin 
vertailuperiaatteita vanhoille tavoille kuin vain euro.

Nuo arvot jäivät tässä kohtaa huonolle pohdinnalle - siis minulta. Hyviä arvoja mutta sisältö jäi vielä minulle ohkaiseksi.

Oheiset arvot ovat GBC:n toiminnalle mielestäni tärkeimpiä arvoja, kun puhutaan järjestöstä jonka ensisijainen tarkoitus on viedä alaa eteenpäin.

Sinänsä hyviä arvoja, mutta vaativat selventämistä. Mitä tarkoittavat käytännössä juuri GBC:n työssä? Millaista yhteistyötä ja vaikuttavuutta. 

Tiedon jakaminen voisi olla mainittu yhteistyö- ja vaikuttavuus -teemassa.

Arvot ovat hyvä keino tiivistää taustaideologiaa. Niiden pitää myös johtaa konkreettisiin toimiin.

Arvot ovat hyvät, rakennusalan perintö huomioiden yhteistyön sisältöä ja tavoitteita on aina hyvä tarkentaa.

Positiivisuus ja innostavuus - tässä on kiva ote, mutta johtajuus ja alan kannustaminen voisi myös näkyä tässä arvossa selvemmin Yhteistyö ja vaikuttavuus - tämä on aika hyvä, voisiko vielä jotenkin 
terävöittää?

Ok, hieman konkretiaa lisää

Asiantuntijuus ja avoimuus

Kestävyys on iloinen asia ja muutos on mahdollisuus!

Arvot ovat hyvät, mutta pieni tarkentaminen hyvä (laajat käsitteet arvoina). 

Arvona tärkeää alan tuominen yhteen ja sitä kautta vaikuttavuuden ja vaikuttamisen aikaan saaminen.

Yhteistyö ja vaikuttavuus - voisi minusta sisältää oikeita mitattavia asioita Positiivisuus ja innostavuus - voisiko jotenkin hälventää epämääreisyyttä?

En halua kuulostaa negatiiviselta mutta ennen pitkään jotain sanktioita on koiduttava niille jotka eivät ole valmiita toimimaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Ovat hyvät arvot, jos näkyvät toiminnassa. :)

Ilmeisesti kaikkia on hyvä "avata", mitä käytännössä tarkoittaa

Voisiko lisätä myös tutkimusyhteistyötä ja kasvumahdollisuuksia?


