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#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM  

- OSALLISTU SUOMEN KICK-OFFIIN! 

 

Aika: 4.2.2021 klo 1300 - 1545 

Paikka: TEAMS-etäkokous 

 
Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta muutosta. Vähähiilisyyden tiekartat valtion, ministeriöiden ja toimiala-
järjestöjen tekemänä tuovat uutta tietoa ja muuttavat toimintaympäristöä. Edelläkävijäyritykset ovat myös 
ryhtyneet aktiivisiin toimiin oman ja sidosryhmiensä toiminnan hiilipäästöjen pienentämiseksi. Miten nämä 
kaikki tekemiset liittyvät toisiinsa ja miten varmistamme, että kaikki arvokas työ tähtää samaan lopputulok-
seen? 

Osallistu #BuildingLife Leaders’ Forumiin 4.2.2021. Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä 
kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävien 
toimenpiteiden konkretisoimiseksi. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit ja 
toimet, opitaan toisiltamme ja käydään avointa keskustelua parhaista toimenpiteistä hiilineutraaliuuden 
saavuttamiseksi. 

Yritysjohtajille suunnattu osuus on klo 1300 - 1430, jossa tulet kuulemaan mihin ala on kehittymässä ja mi-
hin toimiin edelläkävijäorganisaatiot ovat ryhtyneet. Kuulet tapahtumassa kattavasti meneillään olevasta 
muutoksesta ja edelläkävijöiden perustelut kunnianhimoisille toimilleen. (Katso osa 1 agendasta) 

Vastuullisuuden asiantuntijoiden kanssa ryhdytään klo 1445 alkaen konkreettiseen yhteistyöhön parhaiden 
vähähiilisyystoimenpiteiden kartoittamiseksi ja yhteisen näkemyksen muodostamiseksi koko alalle. Tule 
oppimaan muiden organisaatioiden suunnitelmista ja jakamaan omat parhaat vinkkisi yhteisen toimintaoh-
jelman pohjaksi. (Katso osa 2 agendasta) 

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 1.2.2021 tämän linkin kautta! 

 

https://figbc.fi/buildinglife-leaders-forum-suomen-kick-off/
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OSA 1 – VÄHÄHIILISYYDEN NYKYTILA JA EDELLÄKÄVIJÖIDEN VIESTIT 
Kaikille avoin seminaari, johon toivomme erityisesti yritysjohdon osallistumista 

1300 Leaders’ Forumin avaus 

• Tarve yhteistyön tiivistämiselle – Mikko Nousiainen FIGBC 

• #BuildingLife-hankkeen tavoitteet – Lauri Tähtinen FIGBC 

1315 Keynote-puheenvuorot 
Mihin toimiin alan edelläkävijäyritykset ovat ryhtyneet oman toimintansa hiilidioksidipäästö-
jen vähentämiseksi? Miksi valitut toimet nähdään tärkeinä ja välttämättöminä liiketoiminnan 
kehittämiseksi? 

 

Saint-Gobain 
Olli Nikula 

 A-Insinöörit 
Jyrki Keinänen 

 
Skanska 

Tuomas Särkilahti 

Varma 
Ilkka Tomperi 

 YIT 
Juha Kostiainen 

 
1405 Kysymyksiä ja vastauksia  

• Kommenttipuheenvuorot 

• Yleisön kysymykset puhujille 

1420 #BuildingLife-hankkeen kevät 2021 

• Nykytilakartoituksen esittely ja seuraavat mahdollisuudet osallistua 

1430 Tauko 15 min 

 

OSA 2 – VÄHÄHIILISYYSTOIMET JA SEURAAVAT ASKELEET 
Kaikille avoin työpaja, johon toivomme erityisesti vähähiilisyyden asiantuntijoiden osallistumista 

1445 #BuildingLife-toimintaohjelman tavoitteet ja prosessi 

• Tavoitteet ja ohjeet työskentelylle 

1455 Työskentely: Tavoitteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen 

• Online-työskentely vähähiilisyystoimenpiteiden kokoamiseksi 

• Mitä toimenpiteitä organisaatioissa on lähdetty edistämään tai suunnitteilla 

• Mitä toimenpiteitä alalle vielä tarvitaan? 

1505 Pienryhmäkeskustelu: Breakout rooms 

• Tutustuminen 

• Koottujen toimenpiteiden purku ja täydennys 

• Toiveet ja vinkit jatkotyöstöön 

1535 #BL-tehtävänanto jatkoa varten ja seuraavien työpajojen esittely 
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1545 Tilaisuuden päätös 
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Lisätietoja #BuildingLife -hankkeesta 

Lauri Tähtinen, projektipäällikkö, puh. 040 486 5400, lauri.tahtinen@figbc.fi 

#BuildingLife on yhteiseurooppalainen, kymmenen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on 
nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeisiksi ilmasto-
tavoitteiksi. Suomessa hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota hiilineutraalin rakennetun ympäristön toi-
mintaohjelma, joka antaa kaikille alan toimijoille konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit oman toimintansa 
kehittämiseksi.  

Lue lisää hankkeesta: https://figbc.fi/projektit/buildinglife/  

Lehdistötiedote 12.1.2020 – #BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäris-
tön hiilipäästöjen vähentämiseksi 
https://figbc.fi/buildinglife-lahettilaat-kannustavat-nopeisiin-toimiin-rakennetun-ympariston-
hiilipaastojen-vahentamiseksi/  

Lehdistötiedote 7.12.2020 – #BuildingLife -projekti tuo rakennetun ympäristön päästövähennyskeinot 
kaikkien ulottuville 
https://figbc.fi/buildinglife-projekti-tuo-rakennetun-ympariston-paastovahennyskeinot-kaikkien-
ulottuville/  

Lehdistötiedote 7.12.2020 – WorldGBC launches #BuildingLife project to deliver EU Green Deal 
https://figbc.fi/worldgbc-launches-buildinglife-project-to-deliver-eu-green-deal/   

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yh-
teistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa 
tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailman-
laajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n 
jäseninä on lähes 200 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. https://figbc.fi/  
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