Green Building Council Finland
kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin
liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Strategia 2018-2020
Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö,
joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja
mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.
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1.11.2018 Luonnos

Taulukossa esitetään suuntaa antava strategian teemojen tavoitetila vuoden lopussa. Strategian teemoja on kuvattu tarkemmin strategia-aineistossa.
Yhteiskunnalliseen muutokset vaikuttavat lukemattomat muutkin tekijät ja toimijat, GBC:n verkoston ja toiminnan lisäksi. Tavoitteen saavuttaminen on vain osin GBC:n työstä riippuva,
mutta haluamme verkostona antaa oman merkittävän sysäyksemme rakennetun ympäristön muutokseen valituissa teemoissa. GBC:n kannalta on esitetty yksi tavoite.

GBC:n arvolupaus
ja tilannekuva 2018
HIILINEUTRAALIUS

Tavoite 2020

GBC Finland aktivoi ja kokoaa KIRA-arvoketjun asettamaan ja Net Zero Carbon commitment -tavoite tiedostettu ja ensimmäiset
saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet.
suomalaiset organisaatiot ovat sitoutuneet tavoitteeseen.

Kaikki GBC:n jäsenyritykset ovat tunnistaneet, mitä vähähiilisyyteen
liittyviä näkökulmia heidän toimintaansa liittyy. Lisäksi tavoitteita on
asetettu ja ryhdytty toimiin niiden saavuttamiseksi.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön merkitys on tiedostettu ja
edelläkävijät ovat laatineet suunnitelmia tavoitteen
saavuttamiseksi.

Kaikki alan toimijat ymmärtävät vähähiilisyys -käsitteen ja sen
merkityksen rakennetun ympäristön kannalta. Edelläkävijöiden
konkreettiset toimet ovat vauhdissa.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö ymmärretään myös KIRA-alan
ulkopuolella välttämättömänä tavoitteena kestävyystavoitteiden
saavuttamisessa. Kaikki organisaatiot tekevät töitä tavoitteen
saavuttamiseksi.

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

KiertotalousSprintissä tunnistetut alaa muuttavat toimenpiteet ovat
tehty/toteutuksessa ja kiertotalouden toteuttaminen rakennusalalla
mahdollistuu.

Kaikki GBC:n jäsenyritykset ovat tunnistaneet, mitä kiertotalouteen liittyviä
näkökulmia heidän toimintaansa liittyy. Lisäksi tavoitteita on asetettu ja
ryhdytty toimiin niiden saavuttamiseksi.

KIRAala

KIRA-alan toimijat ovat tiedostaneet kiertotalouden
mahdollisuudet ja ovat ”uteliaita” kehittämään uusia
konkreettisia toimintatapoja. Esimerkillisiä hankkeita ja ideoita
toteutettu/työnalla.

Kiertotaloutta koskeva osaaminen on kehittynyt merkittävästi, mm.
tiedonvaihdon, ulkomaisen tiedon hyödyntämisen ja koulutuksen
ansiosta. Edelläkävijät asettavat kiertotaloutta koskevia tavoitteita
toiminnalleen.

Kiertotalous-näkökulmat ovat jollain tavalla mukana kaikissa alan
tavanomaisessa tekemisessä, kuten tarjouspyynnöissä, tarjouksissa,
rakennushankkeissa ja kiinteistöliiketoiminnassa.

GBC

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

Ilmastoviisaat taloyhtiöt hanke edistää digitalisaatiota ja avaa
mahdollisuuksia uusille palveluille asuinkerrostalokannassa.

Asumiseen liittyvien uusien palveluiden määrä on kasvanut.
Tietoisuus käyttäjien hyvinvointia tukevien luokitusten mahdollisuuksista
on levinnyt KIRA-alalle.

KIRAala

Energiatehokkuus painottuu keskusteluissa. Ajoittain
ihmisen/käyttäjän muistaminen jää teknisen lähestymistavan
jalkoihin.

Asuminen: Asukkaat, kaupungit ja yritykset tekevät kasvavassa määrin
yhteistyötä kestävän elämän mahdollistamiseksi.
Digitalisaation tarjoamia; energiatehokkuutta, vähähiilisyyttä ja
kestävyyttä edistäviä palveluita on kasvavassa määrin käytössä.
Hyvinvointia korostava ajattelu ja työkalujen käyttö lisääntynyt.

Asumiseen liittyen ”uusi vihreä” on korvannut vanhan siten, että pelkän
energiatehokkuuden sijaan tavoitellaan vähähiilistä, resurssitehokasta ja
hyvinvointia korostavaa elämäntapaa.
Uusiutuvan energian pientuotantoa hyödynnetään entistä enemmän
asunnoissakin.
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