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Ilmassa on lukemattomia aloitteita, tiukkoja tavoitteita ja 
kunnianhimoisia sitoumuksia, jotka voivat tehdä kiinteistö- ja 
rakennusalasta globaalien kestävyyskysymysten ratkaisijan.

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat muutoksen etujoukoissa.

Meillä on valtava mahdollisuus – jopa velvollisuus – tehdä osamme 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On aika siirtyä sanoista tekoihin.

Edistä kanssamme kestävän rakennetun ympäristön asiaa World 
Green Building Weekillä 21.–25.9.2020. Kokosimme tähän 
tietopakettiin kaiken, mitä tarvitset ensimmäisellä etapilla kohti 
Weekiä – ota teemaviikko agendalle ja ole osa ratkaisun vuotta!

Ole osa ratkaisun vuotta! 

25.8.2020
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• Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka 
kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla.

• Kampanjan järjestää World Green Building Council, ja sitä johtavat kansalliset GBC:t ja 
niiden 36 000 jäsenorganisaatiota.

• Kampanja käynnistetään vuosittain Maailman ympäristöpäivänä ja huipentuu World Green 
Building Weekille syyskuun lopussa. Vuonna 2020 Week on 21.–25.9.

• Joka vuosi aihetta lähestytään eri teemalla. Tänä vuonna globaalin kattokampanjan teema 
on #ActOnClimate. Suomessa tunnisteena toimii lisäksi #RatkaisunVuosi.

• Vuonna 2019 Week tavoitti maailmanlaajuisesti 3,8 miljoonaa käyttäjää sosiaalisessa 
mediassa.

25.8.2020

Mikä on World Green Building Week?

https://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
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Rakennukset kuluttavat valtaosan 
maailman energiasta ja niiden osuus 
maailman hiilidioksidipäästöistä on yli 
kolmasosa.

Tämän vuoden teema, #ActOnClimate,
haastaa kiinteistö- ja rakennusalan sekä 
päättäjät ryhtymään kiireellisiin toimiin 
kestävän, hiilineutraalin rakennetun 
ympäristön edistämiseksi. 

Elämme ratkaisun vuotta – on aika 
siirtyä sanoista tekoihin!

Kampanjan tavoitteet

25.8.2020
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WGBWeek 2020 pääviesti ja teemat

25.8.2020

Kestävä rakennettu ympäristö vaatii toimia NYT

Vuosi 2020 on ratkaisun vuosi

Yhteisöt Planeetta Talous

Vähähiiliset rakennukset luovat 
terveellisempää ja kestävämpää 
rakennettua ympäristöä sen 
käyttäjille. Kunnat, kaupungit ja 
yhteisöt ovat yritysten ohella 
avainasemassa kestävämmän 
ympäristön suunnittelussa.

Vähähiiliset rakennukset ovat 
nopea keino vähentää 
rakennetun ympäristön 
hiilidioksidipäästöjä tilanteessa, 
jossa ilmastonmuutos uhkaa 
maapallomme elinkelpoisuutta.

Edelläkävijyys ilmastoratkaisuissa 
on mahdollisuus Suomelle ja 
tukee työpaikkojen syntymistä ja 
vientiä. Koronakriisin jälkeisten 
elvytystoimien tulee vauhdittaa 
siirtymää kohti hiilineutraalia 
kiertotalousyhteiskuntaa.
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Ratkaisun vuosi yhteisöille

Vähähiiliset rakennukset tukevat 
terveellisempää ja kestävämpää 
rakennettua ympäristöä luomalla 
kukoistavia, kestäviä yhteisöjä. 
Vähähiilisen rakennuskannan 
luominen on aloitettava nyt. 

25.8.2020
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Ratkaisun vuosi planeetalle

Rakennusten osuus maailman 
hiilidioksidipäästöistä on yli 
kolmasosa. On elintärkeää priorisoida 
vähähiilisiä rakennuksia jo tänään 
maapallon ja tulevien sukupolvien 
suojelemiseksi.

25.8.2020
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Ratkaisun vuosi taloudelle

Investoinnit uuteen ja olemassa 
olevaan vähähiiliseen rakennettuun 
ympäristöön synnyttävät 
innovaatioita, aktivoivat 
toimitusketjuja ja luovat työpaikkoja.

25.8.2020
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Kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja 
rakentajille

• Nollahiilirakennukset ovat nopea keino 
vähentää rakennetun ympäristön 
hiilidioksidipäästöjä.

• Kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön 
siirtyminen on yksi tämän vuosikymmenen 
merkittävimmistä ilmastoteoista.

• Net Zero Carbon Buildings -sitoumus on 
konkreettinen keino edistää hiilineutraalia 
energiankäyttöä kiinteistöissä.

Päättäjille

• Tavoiteltavien ratkaisujen on oltava 
riittävän kunnianhimoisia. Jokainen 
rakennushanke tulee tutkia kestävien 
kriteerien näkökulmasta. 

Yrityksille

• Vähähiilisyys on mahdollisuus 
liiketoiminnan kehittämiseen. Nyt on 
korkea aika tarttua nollahiilirakentamisen 
mahdollisuuksiin.

Kaupunkilaisille

• Rakennetun ympäristön käyttäjän tulee 
vaatia vähähiilistä rakentamista. Kuntien ja 
kaupunkien asukkaat ovat tärkeässä 
roolissa rakennetun ympäristön kestävien 
arvojen asettamisessa.

Tärkeät viestit eri tahoille

25.8.2020
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Voit osallistua Weekiin ja tehdä sitä näkyväksi omalle organisaatiollesi 
sopivalla tavalla – tarjolla on monipuolinen kattaus keinoja näkyä ja 
vaikuttaa.

• Tutustu Weekin kampanjamateriaaleihin ja mieti, mikä on teille sopiva 
tapa edistää ja tuoda esiin kestävän rakennetun ympäristön aiheita. Esim.
• Kampanjan teemojen esiin tuominen viestinnässä valmiita materiaaleja 

hyödyntämällä

• Teemaviikon ohjelmaan osallistuminen ja/tai oman ohjelman järjestäminen

• Hiilijalanjäljen laskentaan ja rakennusten hiilineutraaliin energiankäyttöön 
sitoutuminen.

• Seuraa WGBC:n ja FIGBC:n kanavia ja pysy kuulolla teemaviikon 
tarkentuvasta ohjelmasta ja uusista materiaaleista. 

• Weekin verkkosivu Suomessa: figbc.fi/world-green-building-week

• Juhli kanssamme FIGBC:n 10-vuotista taivalta torstaina 24.9. 

Miten voit osallistua Weekiin?

25.8.2020

../figbc.fi/world-green-building-week
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• Tutustu Ratkaisun vuoteen ja mieti, miten oma organisaatiosi voi 
vauhdittaa muutosta kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä.

• Tutustu Kestävän rakennetun ympäristön referenssipankkiimme ja 
poimi sieltä parhaat vinkit tuleviin projekteihisi.

• Katsasta uusi Vähähiilisyyden sanakirjamme ja päivitä sanastosi ajan 
tasalle.

• Opi Advancing Net Zero -projektisivulta, kuinka ala voi globaalisti 
saavuttaa hiilineutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä.

• Inspiroidu viestintämateriaaleista WGBC:n tapahtumasivulla ja 
suunnittele, kuinka voitte näkyä viikolla.

Ota selvää

25.8.2020

https://figbc.fi/gbc-finland/#ratkaisunvuosi
https://figbc.fi/referenssit/
https://figbc.fi/julkaisu/vahahiilisyyden-sanakirja/
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero
https://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
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Jaa tietoa

25.8.2020

• Viesti Green Building Week -teemaviikosta ja/tai sen teemoista organisaatiosi 
kanavissa. Käytä somessa teemaviikon tunnisteita: #Ratkaisunvuosi, 
#ActOnClimate ja #WGBW2020

• Kerro hankkeesi ilmastoviisaista, kiertotalouden mukaisista, energiatehokkaista 
tai muilla tavoilla kestävää rakentamista tai elämäntapaa 
tukevista ratkaisuista Kestävän rakennetun ympäristön referenssipankissamme.

• Järjestä kestävään rakentamiseen liittyvä tapahtuma tai tempaus. 

• Vinkkaa juttuaiheista medialle: onko organisaatiossasi tehty jotain kiinnostavaa 
hiilineutraalisuuteen, kiertotalouteen tai muuhun kestävän rakennetun 
ympäristön teemaan liittyen.

• Kirjoita teemaviikon aiheeseen sopiva blogikirjoitus julkaistavaksi FGBC:n 
kanavissa. 

• Kerro kollegoillesi World Green Building Weekistä.

https://figbc.fi/referenssit/
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• Aseta selkeät, asteittain kiristyvät tavoitteet omien rakennushankkeiden 
materiaalien hiilijalanjäljelle.
• -20 % vuoteen 2025 mennessä
• -40 % vuoteen 2030 mennessä

• Vaadi hankkeissa tehtäväksi kattava hiilijalanjäljen laskenta.

• Kerro avoimesti hankkeidesi hiilijalanjälki ja parhaat 
uudet ratkaisut. Julkaise opit esimerkiksi referenssipankissamme.

• Aseta tavoitteeksi hiilineutraali rakennusten energiankäyttö vuoteen 
2030 mennessä ja tule mukaan Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen.

• Kirjoita puheenvuoro hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta tai muusta 
kestävän rakennetun ympäristön ajankohtaisesta aiheesta LOIKKA-
blogiimme.

25.8.2020

Ole edelläkävijä

https://figbc.fi/referenssit/
https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/
https://figbc.fi/blogi/
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Kalenterit esiin: aikajana kohti Weekiä

• Ryhdy suunnittelemaan organisaatiosi
osallistumista ja viestintää.

• Inspiroidu viestintämateriaaleista  
GBC:n tapahtumasivulla ja  ilmoittaudu 
webinaariin, jossa voit kuulla muiden 
toimista.

Aloita suunnittelu Buukkaa asiantuntijapuheenvuoro 
• Haluatko kertoa muille jäsenille organisaationne 

kestävään rakennettuun ympäristöön liittyvistä 
ratkaisuistanne? Ota yhteyttä!

Vaikuta FIGBC:n kanavissa
• Haluatko meidän julkaisevan kirjoituksesi tai 

jakavan viestisi kanavissamme? Ota yhteyttä!

Osallistu Week-
webinaareihin I & II
• Osallistu webinaareihimme ja kehitä

ideoitasi teemaviikon viestintää 
varten.

World Green Building Week
• Heittäydy vihreään! Järjestä 

tilaisuus tai osallistu
sellaiseen, jaa tietoa, viesti  
ahkerasti; näy ja kuulu!

1.8. Elokuu

Lataa uudet viestintämateriaalit
• Päivitämme elokuun aikana sivuillemme materiaaleja, 

joita voitte hyödyntää omassa viestinnässänne.

Syyskuu

Elokuu 26.8. 21. – 25.9.

16.9.2019 15

1.9.
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Weekin aikataulu 21.–25.9.2020

Ma 21.9. Ti 22.9. Ke 23.9. To 24.9. Pe 25.9.

Päivän
aikana

E-lehti Loikka
2/2020 julkaistaan

Lehdistötiedote

Tiedote: GBC 10 vuotta

Aamu-
päivä

Ympäristöluokitus-
asiantuntijaryhmät: 
Kannattaako
kiinteistöille hakea 
ympäristöluokitus?

KTI vastuullinen
liiketoiminta -katsauksen
julkaisu klo 9.00

Koko päivän koulutus: 
Hiilijalanjäljen laskenta

Iltapäivä

Weekin Kick-off: 
Hiilineutraalit
ratkaisut
rakennettuun
ympäristöön

Kestävä
aluesuunnittelu
–seminaari: 
kaupunkien ja 
maaseudun
hiilineutraali
tulevaisuus

GBC 10 vuotta -
etäjuhlat

Doing WELL under 
Covid19 -webinaari

Ilta

GBC Finlandin alustava tapahtumakalenteri:



• Ministeri Mikkonen piti keynote-puheenvuoron NYC Climate Weekillä 
• World Green Building Councilin tilaisuus, jossa julkistettiin alan visio 

rakennusten elinkaaren nollapäästöistä vuoteen 2050 mennessä.
• Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 nosti Suomen 

puhujien joukkoon.
• Kestävä aluesuunnittelu-seminaari: Aluesuunnittelu ja 

hiilineutraalit kaupungit
• GBC Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestävät jo perinteeksi 

muodostuneen kestävän aluesuunnittelun seminaarin aluesuunnittelun 
asiantuntijoille.

• Hiilineutraalin rakentamisen ratkaisut -tilaisuus 23.9.2019
• GBC Finland, RTS ja Bionova järjestivät yhdessä Hiilineutraalin 

rakentamisen ratkaisut -tapahtuman.
• Tilaisuudessa esiteltiin jo olemassa olevia ja tehtyjä hiilineutraalin 

rakentamisen ratkaisuja; miten niissä onnistuttiin ja miten 
vähähiilisyyteen päästiin.

• Rakennusten rooli ilmastonmuutoksen ratkaisijana -webinaari 25.9.2019

• Jyväskylän Kangas kurottamassa kohti kestävyyttä -seminaari 26.9.2019

Kohokohdat vuoden 2019 Weekiltä

16.9.2019 17
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Linkkejä:

• GBC Finland Weekin kampanjasivu
• Keräämme sivuille ajantasaista suomalaista aineistoa ja ohjeistuksia

• WorldGBC Weekin kampanjasivusto
• Katso WorldGBC:n loistava ohjekooste ja inspiroidu kansainvälisistä aineistosta

• World Green Building Councilin tietopaketti (EN)
• How to Guide
• Social media cards
• Promotional video
• Call to Action statement and endorsement process

25.8.2020

Lisätietoja ja linkit materiaaleihin

https://figbc.fi/world-green-building-week/
https://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/4.%20WGBW%202020%20How%20To%20Guide_June.pdf
https://www.dropbox.com/sh/fq6cc95zad30q82/AABhm3swwq4OsqbK9g2BKCYRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fq6cc95zad30q82/AABhm3swwq4OsqbK9g2BKCYRa?dl=0
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Call to Action statement_WGBW 2020.pdf


Tehdään tästä vuodesta yhdessä
#ratkaisunvuosi!

Ota yhteyttä:

Tiina Mykkänen, assistentti
+358 50 562 0705, tiina.mykkanen@figbc.fi

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja
+358 40 525 8440, mikko.nousiainen@figbc.fi


