FIGBC:n
Toimintasuunnitelma
vuodelle 2021
Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2020

Johdanto - Katse vuoteen 2021
FIGBC:n vuoden 2021 toimintaa ohjaa vahvasti
uusi strategiamme, joka puolen vuoden
valmistelun jälkeen julkaistiin syyskuussa 2020.
Tässä vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa on
kerrattu osin strategian keskeinen sisältö, mutta
kannustamme katsomaan myös laajemman
aineiston.
Strategiamme määrittää, mihin rakennettua
ympäristöä koskeviin tavoitteisiin Green Building
Council Finland tähtää ja mihin asioihin
keskitymme tulevina vuosina. Elämme aikoja,
jolloin varmaa tuntuu olevan vain epävarmuus ja
tilanteiden nopeakin muuttuminen. Pitkälle
tulevaisuuteen katsovien suunnitelmien
tekeminen on haastavaa, sillä ne eivät kenties
toteudu ollenkaan tai lopputulema on vähintään
erilainen.
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Tästä syystä strategia pohjautuu ajatuksille, että
me FIGBC:n toiminnassa

Viimeisin edellä mainituista kohdista vaatii sopivaa
osaamista, resursseja ja joustavuutta.

• Otamme kiireen vakavasti – ilmasto- ja
kestävyysratkaisuja pitää toteuttaa nopeasti,
konkreettisia ja vaikuttavia tuloksia nopeasti
saavuttaen. → Työskentelemme tulosten ja
vaikuttavuuden eteen.
• Tiedostamme tarpeen pitkäjänteiseen ja
tavoitteelliseen työhön ja sen, että mittavan
systeemisen kestävyysmuutoksen
toteutuminen vaatii aikaa. → Toimimme
pitkäjänteisesti.
• Keskitymme valittuihin asioihin ja
suunnittelemme niihin liittyvät konkreettiset
toimenpiteemme mahdollisimman hyvin.
Tiedostamme, että suunnitelmat ja tilanteet
muuttuvat nopeasti ja että liian jäykkä
toimintasuunnitelma voi muodostua
hidasteeksi. → Haluamme pystyä ketterästi
tarttumaan uusiin kestävyyttä edistäviin
mahdollisuuksiin.

Lähdemme toteuttamaan strategisia
kehitysprojektejamme hyvistä lähtökohdista.
Niissä onnistuminen on koko FIGBC:n jäsenistön
yhteinen asia ja jokaisen panokselle on merkitystä.
Näiden lisäksi ensi vuoden toiminnassamme näkyy
kaksi käynnistyvää kehitysprojektia, jotka antavat
meille erinomaisen mahdollisuuden vauhdittaa
toimialamme kestävän kehityksen kysymyksiä.

Näiden myötä etenemme myös toimintamme
vaikuttavuuden kasvattamisessa sekä
kyvyssämme palvella jäseniämme paremmin.
Panostamme merkittävästi
toimintavalmiuksiimme ja vahvistamme toimistoa
uusilla asiantuntijoilla. Ajattelemme, että juuri nyt
on oikea aika lisäpanostuksiin ja katsomme
luottavaisina tulevaan.
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Sääntöjen mukaan FIGBC:n
tarkoitus ja toiminnan laatu (säännöt 2§)
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön
kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen
käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa.
Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden
rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• Viestii tiedotteiden, kotisivujen, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista
käytännöistä ja ajankohtaisesta kehityksestä
• Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja
muiden aktiviteettien avulla toimintatapoja, työkaluja ja tunnuslukuja
• Varmistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ympäristötehokkuuden arvioinnin
työkalujen kattavan käytön Suomessa
• Synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla
• Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia jäseniään kansainvälisesti
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa
harjoittavien yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi
harjoittaa julkaisutoimintaa.

25.11.2020
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FIGBC:n toiminta 2021

Toimintasuunnitelman
rakenne

• Vuoden 2021 toimintamme koostuu
seuraavista kokonaisuuksista, jotka
yhdessä muodostavat tavoitteet ja
kuvaavat toimintaa.

Tämän toimintasuunnitelman rakenne on
seuraava:

→ Strategisten painopisteiden
toteuttaminen
→Kahden strategisen projektin
toteuttaminen (+muut projektit)
→ FIGBC:n toiminnan kehittäminen
→ Toimikuntien (ja ryhmien) toiminta
→ Tapahtumakalenteri
25.11.2020

1. FIGBC:n strategia 2021-2023
• Poimintoja strategiasta
2. Toimintasuunnitelma 2021

3. Strategisten kehitysprojektien toimenpiteet
• Merkittävimmät projektit vuonna 2021
o #BuildingLife
o Kiinteistö- ja rakennusalan
osaamiskeskittymä
• Keskeiset toimenpiteet teemoittain
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Green Building Council Finlandin
strategia 2021-2023
Lue artikkeli: FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan
kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön
Katso strategia-aineistot:
Strategian laaja versio
Strategian suppea versio
25.11.2020
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Yhteenveto 1/2

FIGBC:n strategia 2021-2023

”Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö
on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua
ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti”

STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2021-2023

TAVOITTEET 2030

Tulevien vuosien aikana

Toiminnan tavoitteena on, että vuonna 2030:

Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista
asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön

Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia

Teemme yhdessä kira- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin
rakennetun ympäristön toimintaohjelman

Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä
on vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta

Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa
huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous

Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden
periaatteiden mukaisesti

ARVOT

KASVUOHJELMA

Nämä arvot ohjaavat toimintaa nyt ja jatkossa:

Vuoteen 2023 mennessä FIGBC on

Vaikuttavuus
Tavoitteena konkreettisten
tulosten saavuttaminen.
Laajalla, rajat ylittävällä
yhteistyöllä edistämme
kiinteistö- ja rakennusalan
kestävyysmuutosta.
Kestävyyden kärkeen
yhdessä!

Innostavuus
Kannustamme alaa kohti
yhteisiä tavoitteita hyvillä
esimerkeillä ja aktiivisella
johtajuudella.
Kestävyys kannattaa ja
muutos on mahdollisuus!
Ketterästi, hyvällä fiiliksellä
ja innostavalla asenteella.

Avoimuus
Toimimme avoimesti ja
tietoa aktiivisesti jakaen.
Tuemme puolueettomasti
kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä
edistäviä ratkaisuja.
Monipuolinen ja osallistava
yhteistyö on kaiken
keskiössä.

Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun
ympäristön yhteistyöverkosto
Halutuin kumppani kestävän kehityksen edistämisessä
kiinteistö- ja rakennusalalla
Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja
Jäsenten vastuullisuustyötä aktiivisesti sparraava toimija
Jäsenmäärä +30 %

Toiminnan laajuus + 30 %
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Yhteenveto 2/2

Strategia suuntaa toimintaamme seuraaviin teemoihin
Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia

Tavoitteet
2030

Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta
Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Strategiset
kehitysprojektit
2021-2023

Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistön omistajista
asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön
Teemme yhdessä kira- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen
hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman
Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön
hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous

Edistetään
Osaamisen kehittäminen

Tuetaan

Ympäristöluokitukset

Terveys ja
hyvinvointi

Energiakorjausten
toteuttaminen

Vähäpäästöisten
materiaalien
saatavuus

Vihreä
rahoitus

Luonnon
monimuotoisuus

Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen

7

Strategiset kehitysprojektit
2021-2023
•

Toimintamme terävöittämiseksi toteutamme kolme strategista
kehitysprojektia vuosina 2021-2023.

•

Näiden kolmevuotisten projektien teemat on valittu siksi, että juuri
näihin keskittyminen edistää tehokkaasti toimialan
kestävyysmuutosta. Lisäksi juuri meillä FIGBC:ssä on parhaat
mahdollisuudet näiden edistämiseen, yhdessä jäsentemme ja
kumppaneidemme kanssa.

•

Strategisissa kehitysprojekteissa yhdistyy vähähiilisyys
(hiilineutraalius) ja kiertotalous.

•

Strategiset kehitysprojektit nähdään toivottavasti alan yhteisen
tahtotilan ja tulevaisuuden suunnan kiteytyksenä. FIGBC toimii ja
tarjoutuu toimimaan KIRA-alan yhteisen kehittymisen hyväksi ja
tekee kaikkensa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

•

Suunnittelemme strategiset kehitysprojektit siten, että niiden
toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta ja toisaalta siten, että voimme
joustavasti tarttua kehitysprojekteja edistäviin mahdollisuuksiin
toteutuksen aikana.

•

Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatii laajaa toimeen
tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja toiminnassa mukana
olevilta, sidosryhmiltä, alan muilta järjestöiltä ja jokaiselta
henkilökohtaisesti.

•

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen vaan
lisäksi työskentelemme muiden valittujen teemojen eteen, myös
uusiin mahdollisuuksiin ketterästi tarttuen.

Tulevien vuosien aikana
Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista
kiinteistön omistajista asettamaan tavoitteekseen
hiilineutraalin energiankäytön
Teemme yhdessä KIRA- ja energia-alan toimijoiden
kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön
toimintaohjelman
Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun
ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja
kiertotalous
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Strategiset kehitysprojektit 2021-2023
Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan
tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön

Teemme yhdessä kira- ja energia-alan
toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin
rakennetun ympäristön toimintaohjelman

Varmistamme, että kaikissa merkittävissä
rakennetun ympäristön hankkeissa
huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous

Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii
määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina
toteutuakseen koko KIRA-alalla. Riittävän monen
edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen
markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.

KIRA-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet
tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden
edistämiseksi tulevina vuosina. Yhteinen visio
hiilineutraalista tulevaisuudesta ja eri toimijoiden rooleista
kuitenkin vielä puuttuu.

Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia
esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä
kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja
käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää
markkinoille.

Tavoite: Puolet Suomen suurimmista ammattimaisista
kiinteistön omistajista (ei taloyhtiöt tai kotitaloudet) ja 10
suurta kuntaa on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin
energiankäytön vuoteen 2030 mennessä ja käynnistänyt
määrätietoiset toimet tavoitteen saavuttamiseksi,
sisältäen mm. seuraavia
- energiatehokkuuden parantaminen
- uusiutuvan energian tuotanto ja hankinta
- kompensaatioiden hankinta

Tavoite: KIRA-alan yrityksillä ja järjestöillä on yhteinen
tavoite ja toimintaohjelma hiilineutraaliin rakennettuun
ympäristöön. Toimintaohjelmassa on kuvattu
konkreettiset toimet ja aikataulu eri toimijoille, joiden
kumulatiivinen lopputulos on hiilineutraali rakennettu
ympäristö viimeistään vuonna 2050.

Tavoite: Kaikissa laajuudeltaan, näkyvyydeltään tai
sijaintinsa puolesta merkittävissä rakennushankkeissa
tavoitellaan pientä hiilijalanjälkeä (tai hiilineutraalisuutta),
etsitään uusia keinoja hyödyntää kierrätettyjä
rakennusosia ja kierrätysmateriaaleja, sekä suunnitellaan
rakennus kierrätettäväksi elinkaaren lopussa.

Keskeisiä toimenpiteitä:
1. Luodaan edelläkävijäyritysten kanssa Suomeen
hiilineutraaliuuden toimintaohjelma, jolla on
mahdollisimman laaja tuki yrityksiltä (2021)
2. Käynnistetään keskustelu järjestöjen ja KIRAfoorumin/neuvottelukunnan kanssa yhteisistä
tavoitteista ja keskinäisistä toimenpiteistä. (2021)
3. Tuetaan mahdollisimman monen yrityksen tekemistä
tiekartan toteuttamiseksi

Keskeisiä toimenpiteitä:
1. Tuodaan alalle tietoa hanketason tavoitteista, kuten
o Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä
o Kiertotalouden parhaat ratkaisut ja sanasto
o Kansainväliset esimerkit
2. Tuodaan esille ja palkitaan parhaita ratkaisuja ja
hankkeita, esimerkiksi kilpailuissa
3. Osallistutaan alan yhteiseen kehitykseen

Keskeisiä toimenpiteitä:
1. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen ”markkinointi”
2. Tapaamiset 20 suurimman kaupungin kanssa
3. Aktiivinen viestintä parhaista keinoista tavoitteen
saavuttamiseksi

2023

2030
KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTTÖ ON HIILINEUTRAALIA

TUOTTEIDEN JA RAKENTAMISEN PÄÄSTÖJÄ ON VÄHENNETTY -40%

KIERTOTALOUDEN PERIAATTEET
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Toimintasuunnitelma 2021
FIGBC:n toiminta 2021 koostuu seuraavista keskeisistä asioista
→ Strategian ja strategisten painopisteiden toteuttaminen
→ Kahden merkittävän projektin toteuttaminen (+ muut jatkuvat projektit)

→ Toimikuntien (ja ryhmien) toiminta
→ Muut näkökulmat
→ Tapahtumakalenteri
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Strategiset kehitysprojektit 2021-2023
Toimenpiteet 2021
Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan
tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön

Teemme yhdessä KIRA- ja energia-alan
toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin
rakennetun ympäristön toimintaohjelman

1. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen
”markkinointi”

#BuildingLife -projekti

2. Tapaamiset 20 suurimman kaupungin
kanssa
3. Markkinamuutoksen seuranta ja siitä
viestiminen: Keväällä julkaisu ”kuinka
suuri osa markkinasta tähtää
hiilineutraaliin energiankäyttöön”
4. Aktiivinen viestintä parhaista keinoista
tavoitteen saavuttamiseksi

1. Luodaan edelläkävijäyritysten kanssa
Suomeen hiilineutraaliuuden
toimintaohjelma, jolla on
mahdollisimman laaja tuki yrityksiltä
(2021)
2. Käynnistetään keskustelu järjestöjen ja
KIRA-foorumin/neuvottelukunnan kanssa
yhteisistä tavoitteista ja keskinäisistä
toimenpiteistä. (2021)
3. Tuetaan mahdollisimman monen
yrityksen tekemistä tiekartan
toteuttamiseksi (2022)

Varmistamme, että kaikissa merkittävissä
rakennetun ympäristön hankkeissa
huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous

2023

1. Tuodaan alalle tietoa hanketason
tavoitteista, kuten
o Hiilineutraalin rakennuksen
määritelmä
o Kiertotalouden parhaat ratkaisut ja
sanasto
o Kansainväliset esimerkit
2. Tuodaan esille ja palkitaan parhaita
ratkaisuja ja hankkeita
o Vuoden vähähiilisin rakennushanke –
kilpailu (2021)
3. Osallistutaan alan yhteiseen kehitykseen
o KIRA-Kioski -hanke kiertotalouden
veturina

2030
KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTTÖ ON HIILINEUTRAALIA
25.11.2020

TUOTTEIDEN JA RAKENTAMISEN PÄÄSTÖJÄ ON VÄHENNETTY -40%

KIERTOTALOUDEN PERIAATTEET
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Projektin esittely
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#BUILDINGLIFE
Projekti pähkinänkuoressa

Yhteiseurooppalainen, World GBC
koordinoima projekti vuosille 20212022
Rahoittajat
• Laudes Foundation
• Ikea Foundation
Hankeosapuolet (10 kpl)
•
•
•
•
•

GBC Espana
Croatia GBC
Dutch GBC
DGNB
GBC Italia

•
•
•
•
•

HQE-GBC
Irish GBC
Polish GBC
UKGBC
GBC Finland

Hankkeen tavoitteena on
1. Edelläkävijäyritysten, järjestöjen ja
poliittisten toimijoiden yhteistyöllä,
nostaa rakennusten koko elinkaaren ympäristövaikutukset keskeiseksi osaksi EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisia tavoitteita,
2. Luoda kansalliset hiilineutraaliuuden toimintaohjelmat, joissa on
kuvattu konkreettiset toimet ja
aikataulu eri toimijoille,
3. Kasvattaa alan osaamista viestinnän, koulutuksen ja yhteistyön keinoin.
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National

EU

#BuildingLife – Building Blocks
Collaborate

Advocate

Communicate

Educate

Rate

Invest

• A Whole Life
Carbon
Commitment will be
developed to signal
and celebrate public
and private
leadership.
• European
Leadership Forum
in Brussels

• European
Governments
Working Group -EU
Policy Whole Life
Carbon Roadmap

• #BuildingLife
Communications
Campaign - multiyear
communications
campaign
promoting whole life
carbon on EU and
national level

• Guidance and Case
Studies - Relevant
resources from the
European network of
GBCs will be
translated and
promoted as part of
the campaign.

• Level(s) Reporting
Template - leading
to improved
understanding and
base lines for life
cycle environmenttal impact data,
• LCA/LCC Verifier
Checklist - A tool to
improve and
increase the
consistency of the
verification of LCA
and LCC data.

• EU Taxonomy
Support - EU
roadmap element
addressing
integration of WLC
into Taxonomy
• Roadmaps
Synthesis Report
for Investors –
global report,
launched 2022

+8 certification
schemes include LCA

WLC integrated into
Taxonomy

• National
Leadership Forums

• National Net Zero
Whole Life Carbon
Roadmaps

100 Commitments by
2022

+10 national net zero
carbon roadmaps

• Training modules
• Demand-side
actors
• Manufacturers
• Public Authorities
and procurement

10 Milj media reach

500 professionals
300 manufacturers
80 public auth.
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Kansallisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön
toimintaohjelman laatimisen aikataulu (luonnos)

#BuildingLife

2020
Lähtökohdat

2021 kevät
Yhteinen työstäminen

2021 syksy
Konsensus

• Meneillään olevien
tiekarttatöiden yhteenveto
ja jatkosuunnitelmat
• Kansainväliset esimerkit
tiekartoista
• Tunnistetaan edelläkävijät
tiekarttatyön kärjiksi
• Kaikki arvoketjun osat ja
sidosryhmät mukaan
• Järjestöt ja verkostot
yhteisen tavoitteen
muodostamiseksi

• Edelläkävijöiden
ydinryhmän kokoaminen
• Haastattelut ja
työpajasarja
luonnosversion
kokoamiseksi
• Avoin lausuntokierros ja
työpajat eri kohdeyleisöille
• Saadun palautteen
kokoaminen
• Ministeriöt ja
kaupunkipäättäjät mukaan

• Toimintaohjelman
viimeistely ja taitto
• Viralliset
tukijat/allekirjoittajat
• Toimintaohjelman julkistus

2022
Toimeen ja tekoihin
• Ohjelman jalkautus
yrityksiin
• Vaikuttavuuden seuranta
• Ohjelman tarkentaminen
15
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KIRA-KIOSKI
kiinteistö-ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä 2020 -2021

Kokoaa tietoa laajasti kaikkien
käyttöön ja tarjoaa kokonaiskuvan
rakennetun ympäristön
kiertotaloudesta
• Mitä hankkeita on käynnissä
• Mistä saa apua kiertotalouskysymyksiin
• Mitä koulutusta järjestetään ja mistä
löytyy hyviä esimerkkejä

Tukee tiekarttahankkeiden
toteutusta
järjestetään koulutusta ja
opintomatka pohjoismaihin

Tehdään yhteistyötä keskeisten
kaupunkien kanssa
• Vahvistetaan alueellisia
kiertotalousverkostoja
• Järjestetään alueellisia seminaareja ja
tuodaan toimijoita yhteen
• Järjestetään seminaareja eri
kiertotalousteemoista, kuten vaikka
purkamisesta ja tuodaan yhteen siihen
liittyvää ekosysteemiä

Toteutetaan työ- ja
elinkeinoministeriön tuella
17
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Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Tavoite ja tarkoitus

25.11.2020

Vauhdittaa
muutosta

Koulutuksella sekä
kokoamalla ja
jakamalla tietoa
monikanavaisesti

Tuomalla yhteen
käynnissä olevat
kiertotaloushankkeet

Viestimällä
tiekarttojen
tavoitteista ja
luomalla polkuja
niiden toteuttamiseksi

Luoda uutta
liiketoimintaa

Rakentamalla
ekosysteemejä
kiertotalousteemojen
ympärille

Tukemalla ja luomalla
alueellisia
kiertotalousekosysteemejä

Fasilitoimalla
hankkeiden
käynnistymistä
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Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Toteutettavat toimet
KIERTOTALOUDEN OSAAMISKESKUS
Käynnissä olevien hankkeiden tuottaman
tiedon kokoaminen + parhaat esimerkit

Tarjolla olevien koulutusten kokoaminen,
FIGBC -koulutukset ja seminaarit

Opintomatka halukkaille Pohjoismaiseen
kohteeseen

MAANLAAJUINEN KIERTOTALOUSVERKOSTO SEKÄ ALUEELLISET VERKOSTOT
Kaupunkikiertue: Oulu, Tampere-Jyväskylä,
Lappeenranta, Turku ja pääkaupunkiseutu.

Teematyöpajat 5-10 kappaletta kokoamaan
ekosysteemiä tiettyyn kiertotalousteemaan

Verkoston kokoaminen ja yhdistäminen.
Mukaan kaikki käynnissä olevat hankkeet

TIEKARTTOJEN TAVOITTEIDEN KOKOAMINEN JA HANKKEIDEN TUKEMINEN
Tiekarttojen analysointi ja niiden
tavoitteiden kokoaminen yhteen
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Viestintä tiekarttojen tavoitteista

Fasilitointi hankkeiden käynnistämiseksi
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Liitteet
1.1

Kiinteistöja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä
Hankkeen aikataulu

Aikataulu

Hankkeen ennakoitu kesto on 10/2020 -12/2021 eli 15 kuukautta. Hankkeen käynnistymisaika tarkentuu rahoituspäätöksen ajankohdan mukaisesti. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan heti positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen.
Tehtävä

2020
11 12

1

2

3

4

5

2021
6
7

8

9

10

11

Työpaketti I Rakennetun ympäristön osaamiskeskuksen kehittäminen
Tiedon tuottaminen ja jakaminen
Kiertotalous rakennetussa ympäristössä koulutukset
Kansainväliset parhaat kiertotalousesimerkit
Opintomatka Pohjoismaisiin kohteisiin

Työpaketti II Rakennetun ympäristön kiertotalousverkosto
Verkoston tunnistaminen ja yhteen tuominen
Fasilitoidut tapaamiset verkoston jäsenille
Paikallisten ekosysteemien käynnistäminen

Työpaketti III: Kiertotaloustavoitteiden implementointi käytäntöön
Kiertotalouden toteutusohjelma kansallisten tiekarttahankkeiden pohjalta
Tavoitteiden ja toimenpiteiden markkinointi
Fasilitointi kehitysprojektien käynnistämiseksi
Pääasiallinen tekeminen Muu tekeminen

1.2

Hankkeen talousarvio

25.11.2020
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Keskeiset toimenpiteet teemoittain
•

Seuraaviin kalvoihin on kuvattu asioita, joita
haluamme toiminnassamme painottaa vuonna
2021

•

Toimenpiteet on priorisoitu kaksiportaisella
asteikolla

•

Kunkin toimenpiteen aikataulu on esitetty
kvartaalin tarkkuudella
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Vaikuttaminen ja viestintä

Vaikuttavuus, innostavuus, avoimuus

Vahvistetaan FIGBC:n viestintää ja vaikuttavuutta
yhteistyössä jäsenten kanssa

FIGBC:n kaikki toiminta on strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
Kannustamme jäseniämme ja sidosryhmiämme samaan – kestävyyden
kärkeen yhdessä!

❶ Päivitetään FIGBC:n vaikuttamissuunnitelma
Q1
❶ Kestävän rakennetun ympäristön
näkökulmien esiintuonti kuntavaaleihin
liittyen Q1-Q2
o Kestävän rakennetun ympäristön
teemojen ja kuntien roolin esiin
nostaminen
o Vaalipaneelin järjestäminen
❶ Uusjäsenhankinta ja jäsenaktivointi
strategian mukaisesti
o

Jatkuvat toimet sekä kolme
jäsenkampanjaa

② Jatketaan kumppanijäsen –toimintamallia Q1

❶ Tuodaan inspiraatiota, hyvää fiilistä ja uusia taitoja jäsenille
o Tarjotaan jäsenille alan parhaat keynote-puhujat
② Mahdollistetaan kohtaamisia jäsenille
o Selvitetään mahdollisuudet virtuaaliseen verkostoitumiseen
jäsenistön kesken
o Toteutetaan fyysinen tapahtuma turvallisesti

Jäsenpalvelut
❶ Jäsenpalveluiden ja -hyötyjen kirkastaminen ja konkretisointi Q1-Q2
o Määritellään jäsenyyden suorat ja välilliset hyödyt
o Tunnistetaan tapoja jäsenille tuoda esiin palveluitaan
❶ Tietoisku-tilaisuudet jäsenille 1-2 kertaa kuussa (webinaari, 30-60 min)
Q1-Q4
② Tunnistetaan ja otetaan käyttöön uusia viestintäkanavia jäsenten
tavoittamiseksi ja viestinnän aktivoimiseksi Q2-Q4
22

Toimintavalmiudet

Projektit

❶ Vahvistetaan toimiston kyvykkyyksiä uusilla
rekrytoinneilla: viestintä, kestävyyden asiantuntija Q1

❶ Valmistellaan uusia projekteja vuosille 2022-2023 yhdistyksen
talouden vahvistamiseksi Q2-Q3

❶ Määritetään uuden strategian seuraamisen mittarit Q1

② Selvitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä
työkaluja (mm. jäsenrekisteri, tapahtumien
ilmoittautumisjärjestelmä) Q1-Q4

o

Tavoitteena yksi merkittävä tai kaksi pienempää uutta
kehityshanketta vähähiilisyyden tai kiertotalouden
aihepiiristä.

Koulutus

Kansainvälinen yhteistyö

❶ Määritetään FIGBC:n tarjoama kurssi- ja
koulutuskokonaisuus (tarjooma, painotukset,
yhteistyömahdollisuudet)

❶ Jatketaan hyvää kansainvälistä yhteistyötä ja vahvistetaan
pohjoismaista yhteistyötä
o WorldGBC
o Europe Regional Network
o Kansainväliset projektit: LifeLevels, #BuildUpon, Net
Zero Carbon Buildings -sitoumus

② Avataan FIGBC:n kurssit alan opiskelijoille ja
vahvistetaan yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten
kanssa.

25.11.2020
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Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät
Vuoden 2021 toimikunnat
o Hiilineutraalit kiinteistöt –toimikunta
o Vähähiilinen rakentaminen –toimikunta
o Kestävät alueet –toimikunta
o Kestävä infra –toimikunta
o Viestintätoimikunta
Vuoden 2021 asiantuntijaryhmät
o LEED -ryhmä
o BREEAM Assessor –ryhmä
o WELL –ryhmä
o EeMap HUB – vihreät asuntolainat
o Net Zero Carbon Buildings Commitment –ryhmä
o Ceequal-ryhmän kokoaminen

❶ Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät toteuttavat
toimintasuunnitelmiaan ja kehittävät vastuualueidensa asioita,
joista keskeisimmät ovat
o Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
o Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä
o Hiilineutraalin energiankäytön määritelmä
o Vähähiilisyyteen ja kompensaatioihin liittyvät ohjeet
o Kestävän infran määritelmän päivitys ja päästölaskennan
edistäminen
o Alueellisen hiilijalanjälkilaskennan menetelmien
kartoittaminen
❶ Valmistellaan tuleva toimikuntakausi 2022-2023
o Toimikuntien rakenne ja näihin liittyvät henkilövalinnat
Q3-Q4

② Perustetaan tunnistettujen tarpeiden mukaan uusia
asiantuntijaryhmiä ja -verkostoja
o Ceequal-ryhmän kokoaminen Q1-Q2
o Strategisten kärkihankkeiden mukaiset verkostot tarpeen
mukaan Q1-Q4

25.11.2020
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Kiitos!
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