
Leaders’ Forum

Suomen Kick-off

4.2.2021 klo 13

Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

koko tilaisuuden ajan

Kysymyksiä voi esittää chätin

kautta

Tapahtuma nauhoitetaan



FIGBC
Suomen merkittävin ja laaja-alaisin 

kestävän rakennetun ympäristön 
yhteistyöverkosto

→ ~200 jäsenorganisaatiota
→ Jäseniä yhdistää tahto katsoa ylihuomiseen.
→Nostaa (Suomen) kiinteistö- ja rakennusala ratkaisijan 
rooliin isojen kestävyyshaasteiden edessä.



3#vaadivähähiilistä

RATKAISUN

VUOSIKYMMEN

Sukupolvikysymys:
Ratkaisemmeko 

kestävän rakennetun 
ympäristön haasteet? 

Uudistammeko 
toimialan? 
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Tarvitsemme paremman yhteisen 
näkemyksen toimialan suunnasta

• Nopea muutos viime vuosina.
• Kellään ei ole kokonaisnäkemystä;

Paljon rinnakkaisia toimia ja ohjelmia.
• Onko resursseja ’päällekkäiselle’ työlle? 
• Voidaanko toimialan kestävyyttä ja toimia 

leanata? Synergiat?

Me olemme muutoksentekijöitä
• Tehdään yhdessä ja
• Kutsutaan muut mukaan
• Tulokset saavutetaan minun, sinun, ja 

meidän toimesta. 

Joukkue voittaa tai joukkue häviää
• Meidän joukkue on 

suomalainen kiinteistö- ja rakennusala
• … ja koko Suomi.

”Pystymme parempaan” 
• FIGBC:n strategia 2021-
→ Yhteinen suunta ja yhteiset tavoitteet
→ Toimintaohjelmien ja toimenpiteiden 

yhteensovittaminen.



#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM

Suomen Kick-off 4.2.2021

OSA1: VÄHÄHIILISYYDEN NYKYTILA JA 

EDELLÄKÄVIJÖIDEN VIESTIT

1300 Leaders’ Forumin avaus

– Tarve yhteistyön tiivistämiselle 

– #BuildingLife-hankkeen tavoitteet

1315 Keynote-puheenvuorot

– #BuildingLife lähettiläiden viestit 

alalle

– Yleisön kysymykset puhujille

1420 #BuildingLife -hankkeen vuosi 2021

– Nykytilakartoituksen esittely ja 

seuraavat mahdollisuudet 

osallistua

1430 TAUKO 15 min

OSA2:  VÄHÄHIILISYYSTOIMET 

JA SEURAAVAT ASKELEET

1445 #BuildingLife-toimintaohjelman 

tavoitteet ja prosessi

1455 Työskentely: Tavoitteiden ja 

toimenpiteiden tunnistaminen

1535 Yhteenveto ja seuraavien 

työpajojen esittely

1545 Tilaisuuden päätös



Projektin esittely



#BUILDINGLIFE

Faktat

• 2021 - 2022

• 10 Green Building Councilia

• WorldGBC koordinoi

• Laudes ja IKEA Foundation 

rahoittavat

Tavoitteet

• Koko elinkaaren päästöjen 

ohjaus osaksi EU Green Dealia

• Tuodaan rakennettu ympäristö 

esille ratkaisijana COP26-

kokouksessa marraskuussa



#BUILDINGLIFE LÄHETTILÄÄT EUROOPASSA

“We call on the
European Commission 
and national
governments to support
#BuildingLife by
committing to ambitious
policies to tackle the
Total carbon and 
resource impact of our
sector.”

Lähettiläiden viesti:



#BUILDINGLIFE 

LÄHETTILÄÄT 

SUOMESSA

”Hiilijalanjälkilaskenta tulee tuoda 

nopealla aikataululla osaksi 

rakennuslupaa ja uudisrakennuksille 

asetettavan raja-arvon tulee tehokkaasti 

ohjata rakennusten koko elinkaaren 

hiilipäästöjen vähenemiseen.”

”Rakennetun ympäristön eri toimijoiden 

parhaat päästövähennyskeinot tulee 

tunnistaa ja ottaa nopealla aikataululla 

laajasti käyttöön, huomioiden kaikki 

elinkaaren vaiheet.”

Kaisa-Reeta Koskinen

Projektijohtaja

Hiilineutraali Helsinki

Panu Pasanen

Toimitusjohtaja

Bionova / One Click LCA

Olli Nikula

Toimitusjohtaja

Saint-Gobain Finland Oy

Juha Kostiainen

Johtaja

Kaupunkikehitys, YIT

Ilkka Tomperi

Kiinteistösijoituksista 

vastaava johtaja, Varma

Tuomas Särkilahti

Toimitusjohtaja

Skanska Oy

Lähettiläät tukevat

hankkeen tavoitteita:

Ville Reinikainen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Granlund Oy

Jan Herranen

Maajohtaja

Rototec Oy

Jyrki Keinänen

Toimitusjohtaja

A-Insinöörit



1. Yhteinen tilannekuva – vähähiilisyyden 

tavoitteet, toimenpiteet ja kehityshankkeet

2. Yhteiset vähähiilisyystavoitteet 

toimialalle – Missä olemme 2025, 2035, 

2050?

3. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 

toimintaohjelma – konkreettiset 

välitavoitteet ja askelmerkit kaikille

alan toimijoille oman toimintansa 

kehittämiseksi. 

#BUILDINGLIFE SUOMESSA 



#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM

Toimialan muutoksentekijöille!

Leaders’ Forumin tavoitteet

1. KIRA-alan yhteisen tahtotilan 

vahvistaminen

– Käydään avointa vuoropuhelua ja 

opitaan toisiltamme

– Jaetaan tietoa toimenpiteistä ja 

tavoitteista

➢ Näytetään yhteisellä esimerkillä alalle 

suuntaa!

2. Hiilineutraaliuteen tähtäävän 

toimintaohjelman kokoaminen

– Tunnistetaan parhaat toimenpiteet 

hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi

– Konkretisoidaan askeleet eri toimijoille

➢ Kootaan opit alan yhteiseen 

hiilineutraaliuden toimintaohjelmaan!



KEYNOTE-PUHEENVUOROT

• Mihin toimiin alan edelläkävijäyritykset ovat ryhtyneet oman 

toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi? 

• Miksi valitut toimet nähdään tärkeinä ja välttämättöminä 

liiketoiminnan kehittämiseksi?

Esitä kysymyksiä puhujille TEAMS-chätin kautta

• Kysymyksen alkuun puhujan nimi, jolle haluat kysymyksen kohdentaa

• Valikoidut kysymykset esitetään puhujille kaikkien puheenvuorojen jälkeen

Jyrki Keinänen

Toimitusjohtaja

A-Insinöörit

Olli Nikula

Toimitusjohtaja

Saint-Gobain Finland Oy

Juha Kostiainen

Johtaja

Kaupunkikehitys, YIT

Ilkka Tomperi

Kiinteistösijoituksista 

vastaava johtaja, Varma

Tuomas Särkilahti

Toimitusjohtaja

Skanska Oy



#BUILDINGLIFE -HANKKEEN 
VUOSI 2021
• Yhteinen tilannekuva

• Toimintaohjelma

• Seuraavat 

osallistumisen paikat



YHTEINEN TILANNEKUVA

Vähähiilisyyden tavoitteet, toimenpiteet, kehityshankkeet 

ja parhaat esimerkit

• #Buildinglife-hankkeen 

nykytila-analyysi lisää 

alan ymmärrystä ja 

toimii lähtötietona 

toimintaohjelmalle

• Tilannekuva lähetetään 

Leaders’ Forumille 

kommenteille 

helmikuun aikana!

Vähähiilisyyden 
tilannekuvaEU, Suomi, YM

Järjestöjen 
tiekartat

Koulutus

Kehityshankkeet

Yritysten 
esimerkit



YHTEINEN TILANNEKUVA

Ajurit ja tiekartat



YHTEINEN TILANNEKUVA Lähettiläiden esimerkit



LEADERS’ FORUM 2021

Osallistu!

Nyt Toimintaohjelman työstö alkaa

tänään osassa 2

VK 7 ja 9 Expert Forums #1

25.3.2021 Leaders’ Forum #2

Toimintaohjelman luonnos 1

20.4.2021 Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari

Toimintaohjelman luonnos 2

Kesäkuu Expert Forums #2

7.9.2021 Leaders’ Forum #3

Toimintaohjelman viimeistely

20.9.2021 Leaders’ Forum #4

Toimintaohjelman julkistus World Green 

Building Week -viikolla 38

Pidä aihetta esillä

omassa työssäsi ja 

viestinnässä

#BuildingLife

Toimi viestinviejänä alalle

ja rakenna yhteistyötä!

#Vaadivähähiilistä

Seuraa hanketta

figbc.fi/projektit/buildinglife



OSA2:  VÄHÄHIILISYYSTOIMET JA 

SEURAAVAT ASKELEET

Toimintaohjelman 

kokoaminen alkaa 15 min 

tauon jälkeen

Työpaja on kaikille avoin!

Jos jäät 2. osaan, pysy 

linjoilla pienryhmien 

muodostamista varten!

Osa 2 (Expert Forum)

• Toimintaohjelman 

tavoitteiden ja 

aikataulun esittely

• Lähtötietojen 

kokoaminen

• Seuraavat askelmerkit



https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

OSA 1 LOPPUU TÄHÄN

KIITOS 

OSALLISTUMISESTA!

https://figbc.fi/projektit/buildinglife/


Leaders’ Forum

Suomen Kick-off

Osa 2 jatkuu klo 14:45

Pidäthän mikrofonin äänettömällä 

koko tilaisuuden ajan

Kysymyksiä voi esittää chätin

kautta

Tapahtuma nauhoitetaan

TAUKO!



OSA 2:  VÄHÄHIILISYYSTOIMET JA 

SEURAAVAT ASKELEET

Tavoite

• #BuildingLife -

toimintaohjelman 

tavoitteiden ja 

aikataulun esittely

• Lähtötietojen 

kokoaminen

• Seuraavat 

askelmerkit

1445 #BuildingLife-toimintaohjelman 

tavoitteet ja prosessi

1455 Työskentely: Tavoitteiden ja 

toimenpiteiden tunnistaminen

• Online-työskentely vähähiilisyys-

toimenpiteiden kokoamiseksi

• Mitä toimenpiteitä organisaatioissa on 

lähdetty edistämään tai suunnitteilla

• Mitä toimenpiteitä alalle vielä 

tarvitaan?

1505 Pienryhmäkeskustelu: Breakout rooms

• Koottujen toimenpiteiden purku ja 

täydennys

• Toiveet ja vinkit jatkotyöstöön

1535 Yhteenveto ja seuraavien työpajojen 

esittely

1545 Tilaisuuden päätös



#BUILDINGLIFE -TOIMINTAOHJELMAN 

TAVOITTEET

Tavoite

Hiilineutraalin rakennetun 

ympäristön 

toimintaohjelma antaa 

kaikille alan toimijoille 

konkreettiset askelmerkit 

ja välitavoitteet oman 

toimintansa kehittämiseksi 

Edelläkävijöiden tavoitteet ja 
toimet

Täydennys ja priorisointi 
työpajoissa

Vaikuttavuuden arviointi ja 
toimien aikataulutus

Avoin kommentointi ja 
viimeistely

Alan sitouttaminen



TOIMINTAOHJELMAN KOKOAMISEN PROSESSI

Alan edelläkävijät näyttävät tietä!



https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

Lauri Tähtinen

040 486 5400

etu.sukunimi@figbc.fi         

KIITOS

OSALLISTUMISESTA!

Toimi viestinviejänä

alalle ja rakenna

yhteistyötä!

#vaadivähähiilistä

Pidä aihetta esillä

omassa työssäsi ja 

viestinnässä

#BuildingLife

https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

