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Olemme koonneet sinulle viestintäohjeen, josta löydät kampanjan tavoitteet, esimerkkejä 
viestintäkärjistä ja tärkeät päivämäärät, jotka ohjaavat sinua Weekin viestintäpolulla. 

Week on maailmanlaajuinen kampanja, jossa toimimme Suomen mittakaavassa korostamalla 
kansalllisia edistysaskeleita ja seuraavia hyppyjä. Hyppää oma loikkasi!

Kerro Weekillä rakennetun ympäristön 
edistysaskeleista!

16.9.2019

World Green Building Week on GBC-jäsenille erinomainen paikka esitellä omaa 
osaamistaan ja kestävyyden parhaita onnistumisia, sekä Suomessa että 
kansainvälisen WorldGBC-verkostomme kautta ympäri maailman.

Nettisivumme ja muut viestinnän kanavamme ovat käytössänne viikon ajan (ks. 
viestintäohje). Haluamme esitellä parhaita onnistumisianne kestävän 
rakentamisen saralla! Ensisijalla ovat kampanjan teeman myötä rakennettu 
ympäristö, mutta myös muita kestävän rakentamisen saavutuksia halutaan 
nostaa mukaan.
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• World Green Building Week on vuosittain järjestettävä 
maailmanlaajuinen viestintäkampanja.

• Kansainvälisellä Weekillä haluamme kiinnittää huomion 
kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun 
ympäristöön.

• Haluamme herättää keskustelua alan teemoista ja samalla 
kertoa Green Building Councileiden ja niiden jäsenten työstä. 

• Teemaviikon aikana järjestetään 
• tapahtumia 
• viestinnällisiä kannanottoja ja ulostuloja

• Joka vuosi aihetta lähestytään eri teemalla. Tämän vuoden 
teema on #BuildingLife.

• Keräsimme tähän dokumenttiin avuksesi konkreettisia vinkkejä 
viestimiseen, jotta toimintanne, ratkaisunne, eteneminen ja 
onnistumiset nousevat esiin ja tavoittavat yleisönsä.

Taustaa World Green Building Week (WGBW)

16.9.2019
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➢Rohkaistaan alaa päästövähennyksiin 
rakennuksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa!

➢Rakennetaan parempaa maailmaa

Viestintäkampanjan tavoitteet

16.9.2019

”This year’s campaign aims to raise awareness of the
carbon emissions from all stages of a building’s
lifecycle. And therefore encourage new practices and 
new ways to work towards reducing carbon emissions

from buildings.”

- World GBC

Tämän vuoden kampanjateema #BuildingLife keskittyy 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren 
eri vaiheissa.

Haluamme korostaa ympäristöystävällisen rakennustuotannon 
välttämättömyyttä: suunnittelu, rakentaminen, käyttö, 
purkaminen ja uudelleen käyttö ovat rakennuksen elinkaaressa 
vaiheita, joilla voidaan saada merkittävää muutosta niin 
rakennusten kuin rakennusmateriaalien suhteen.

Kampanjan tavoitteena on viestiä kiinteistö- ja rakennusalan 
merkittävää roolia päästövähennystavoitteiden 
saavuttamisessa. Haluamme tavoittaa ja saada muutosta 
eteenpäin viestinnällisin keinoin jakaen parhaita esimerkkejä 
niin rakentamisesta kuin rakennusten käytönaikaisesta 
toiminnasta.
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1. Kertoa parhaat vähähiilisen rakentamisen esimerkit
1. GBC viestii:

• Miten Hiilijalanjäljen laskenta näkyy rakentamisen elinkaaressa?
• Kerromme ensimmäisistä kokemuksista ympäristöministeriön ja GBC:n Helpdesk-neuvontapalvelun 

käytöstä 
• Kokoamme Case-pankin jäsenten vähähiilisistä kohteista

2. Havainnollistaa rakennusten käytönaikaisen toiminnan vaikutuksia päästöjen 
minimoinnissa

• Kiinteistökannan vähähiilisyyteen tähtäävät parannukset ja rakennusten vaikutus käyttäjien hyvinvointiin 
• Net Zero Carbon Buildings –sitoumus

• Tuodaan sitoumus tutuksi ja aktivoidaan toimiin
• Energiatehokkuus
• Ympäristöluokitukset

3. Kertoa jäsenten edistymisestä molemmissa edellä mainituissa teemoissa

Viestintäkampanjan tavoitteet

16.9.2019
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Rakennusten käytönaikainen toiminta

• Vähennämme päästöjä rakennuskannassa
• Viesti vähähiilisemmistä innovaatioista ja niiden mahdollisuuksista
• Kerro rakennusten käytönaikaisesta päästövähennysratkaisuista
• Net Zero Carbon Buldings –commitment

• Sitoudu tai kerro sitoutumispolustanne läpinäkyvästi

Vähähiilinen rakentaminen

• Sitoudumme hiilineutraalin tulevaisuuden kehittämiseen
• Kerro uudiskohteistasi, jotka viitoittavat nollahiiliseen tulevaisuuteen
• Kerro vastuullisuustyöstänne rakentamisen tai rakennusten kohdalla

• Lisää esimerkkejä rakentamisen eri elinkaaren vaiheista  

16.9.2019

Vinkkejä, mistä voi viestiä Weekillä?
Pääviestiaihioita
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Kerro kestävyydestä rakentamisen elinkaaren eri
vaiheissa
Pääviestiaihioita

16.9.2019

Vähäpäästöiset materiaalit

•Onko teillä kierrätysmateriaalista valmistettuja, 
pitkäikäisiä ja pienen hiilijalanjäljen tuotteita tarjolla?

•Kerro ratkaisuistanne avoimesti

Vähähiilinen ja kestävä suunnittelu

•Sitoudu hiilineutraalin tulevaisuuden kehittämiseen 
allekirjoittamalla Net Zero Carbon Buldings –sitoumus

•Kerro hankkeistanne, jotka viitoittavat kohti 
nollahiilistä tulevaisuutta

Vähähiilinen rakentaminen

•Sitoudu hiilineutraalin tulevaisuuden kehittämiseen 
allekirjoittamalla Net Zero Carbon Buldings –sitoumus

•Kerro vastuullisuustyöstänne rakentamisen 
edelläkävijänä

Rakennusten käytönaikaiset päästöt

•Vähennä päästöjä omassa rakennuskannassasi ja kerro 
parhaista ratkaisuista myös muille

•Lähde mukaan Net Zero Carbon Buldings –
sitoumukseen

Uudelleenkäyttö ja korjaaminen 

•Tee päätös hyödyntää vanhaa, uudisrakentamisen
sijaan

•Kerro korjausrakentamisen ratkaisuista joilla
rakennusten elinikää voidaan pidentää

Purkaminen ja materiaalien kierrätys

•Jaa parhaat kiertotalouden ratkaisusi rakennusten 
elinkaaren lopussa

•Kerro miten purkuhankkeesi toimii materiaalipankkina 
muille hankkeille?
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Week 2019 
KALENTERI Luonnos 9.9.2019

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

Aluesuunnittelu ja 
kaupunkien
hiilineutraaliustavoi
tteet – seminaari
(YM&GBC)

Vastuullinen kiinteistöliike-
toiminta 2019 julkaisu (KTI)

Koko päivän koulutus: 
RTS rakennushankkeen 
ympäristöluokitus -
perusteet

GBC pähkinänkuoressa 
-tapahtuma

Iltapäivä

Hiilineutraalin 
rakentamisen 
ratkaisut -
tapahtuma
(Bionova&GBC)

GBC:n referenssien 
haku auki!

Rakennusten rooli 
ilmastonmuutoksen 
ratkaisijana- webinaari 
(WWF&GBC)

Jyväskylän Kangas 
kurottaa kestävyyteen –
seminaari
(Jyväskylä&GBC )

Ilta
Jäsentapahtuma
VARAUS

Jäsentapahtuma
VARAUS

Jäsentapahtuma
VARAUS

16.9.2019
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• Vihreä foorumi: Kestävä kehitys ja kiertotalous kiinteistö-
ja rakennusalalla – onko osaajia?

• Keskustelutilaisuudessa pohdittiin tämän hetken ja tulevaisuuden 
koulutustarjonnan riittävyydestä kestävän kehityksen tarpeisiin KIRA-
alalla.

• Kestävä aluesuunnittelu-seminaari: Resurssiviisaus ja 
uudet digiratkaisut aluesuunnittelussa

• Seminaari pureutui kestäviin alueratkaisuihin ja digiratkaisujen 
hyödyntämiseen aluesuunnittelussa.

• Hiilijalanjäljen ja elinkaaripäästöjen ohjaus rakennushankkeissa -
webinaari

• Webinaarissa käytiin läpi hiilineutraaliuteen liittyviä trendejä ja 
lainsäädäntösuunnitelmia sekä ohjausta elinkaaren hiilijalanjäljestä. 

• Sähköinen liikenne kasvaa – miten vastaa uudisrakentaminen?
• Ideointitilaisuus järjestettiin GBC Finlandin ja Helen Oy:n yhteistyönä 

Allas Sea Poolin tiloissa.

• Maarakennuspäivä (MANK ry)
• GBC Finlandin puheenvuoro
• Kestävän infran määritelmän luonnoksen julkistus. 

Mitä teimme viime vuoden World Green Building 
Weekillä?

16.9.2019
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Aikajana kohti Weekiä

16.9.2019

• Ryhdy suunnittelemaan yrityksesi
viestintää Weekillä.

• Inspiroidu viestintämateriaaleista
GBC:n tapahtumasivulla ja 
ilmoittaudu webinaariin, jossa voit
samalla arvioida omia
viestiaihioitasi.

Lomilta paluu

• Haluatko järjestää tapahtuman yhdessä
meidän kanssamme? Ota yhteyttä!

• Osallistu webinaariimme ja kehitä ideoitasi.

Webinaari I ja
tapahtumanjärjestämisen DL

• Haluatko meidän julkaisevan aineistoasi
viestintäkanavissamme? Ota yhteyttä!

Viestintäaineistojen DL

• Päivitämme sparrausmateriaalia
Webinaariin. 

Viestintämateriaalin päivitys
• Osallistu webinaariimme ja kehitä

ideoitasi.

Webinaari II
• Heittäydy vihreään! Osallistu

tilaisuuksiin, jaa tietoa, viesti
ahkerasti; näy ja kuulu!

World Green Building Week

1.8. 15.8. 9.9.

14.8. 28.8. 23. – 29.9.
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• Linkkejä:
• GBC Finland Weekin kampanjasivu
• World Green Building Councilin tietopaketti (EN)
• World GBC:n kampanjasivusto

• Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@figbc.fi

• Anu Elo, viestintä- ja jäsenkoordinaattori, +358 40 593 5204
• Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, +358 40 525 8440

Lisätiedot

16.9.2019

https://figbc.fi/world-green-building-week-2019/
https://www.worldgbc.org/world-green-building-week-2019-access-campaign-resources
https://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
mailto:etunimi.sukunimi@figbc.fi
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Kiitos! www.figbc.fi

info@figbc.fi

16.9.2019

http://www.figbc.fi/
mailto:info@figbc.fi
https://www.linkedin.com/company/green-building-council-finland
https://twitter.com/figbc_?lang=fi
https://fi-fi.facebook.com/FIGBC/

