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Vuonna 2020 Green Building Council Finland keskittyi kuluneen strategiakauden toimenpiteisiin, strategian päivittämiseen vuosille 2021-2023 ja
yhdistyksen vaikuttavuuden kasvattamiseen. Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja kestävämmän elämän teemoihin kohdistetut toimenpiteet
resonoivat jäsenistössä ja kannustivat tarttumaan aktiivisesti toimeen ilmastonmuutoksen vaikutuksien hillitsemiseksi. Kiinteistö- ja rakennusalalla
meneillään oleva kestävyysmuutos heijastui FIGBC:n jäsenmäärän ennätykselliseen kasvuun.
•

Hiilineutraaliuden teema näkyi vahvasti FIGBC:n toiminnassa. Yhteensä 13 suomalaista organisaatiota on allekirjoittanut WorldGBC:n The
Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, nostaen Suomen maailmanlaajuisesti neljännelle sijalle hiilineutraaliin energiankäyttöön
sitoutuneiden joukossa. FIGBC teki yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa hiilijalanjäljen arviointimenetelmän kehittämiseksi, julkaisi
oppaita ja määritelmiä hiilineutraaliuden tavoittelun tueksi ja ja piti useita seminaaripuheenvuoroja vähähiilisyyden teemoista.

•

Kiertotalouteen liittyvä keskustelu nousi uudelle tasolle. FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus-hanke auttoi ratkomaan kiinteistöihin
ja rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita ja FIGBC jakoi näitä oppeja ja oivalluksia alalle useissa työpajoissa ja
tulosseminaarissa. FIGBC:n Kestävän alueen määritelmä päivitettiin huomioimaan kiertotalous, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja
biodiversiteetti.
Kestävän elämän teemaa edistettiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt –hankkeella. Hanke toteutti vuoden aikana webinaarisarjan ja julkaisi
Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvityksen sekä useita taloyhtiöille suunnatut oppaita. Hankkeen päätösseminaarissa
esiteltiin hankkeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

•

Green Building Council Finland jäsenineen ja sidosryhmineen on toiminut aktiivisesti ja tavoitteellisesti, painottaen strategian mukaisesti
toimintakäytäntöjen kehittämistä, aktiivista yhteistyötä ja toiminnan vaikuttavuutta. Lue lisää vuoden 2020 toiminnasta toimintakertomuksen
liiteaineistosta.
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Yhdistyksessä toimi viisi toimikuntaa (Vähähiilinen rakentaminen,
Hiilineutraalit kiinteistöt, Kestävä infra, Kestävä aluesuunnittelu ja
Viestintä) sekä viisi asiantuntijaryhmää (LEED-, BREEAM- ja WELLryhmät, EeMap HUB ja Net Zero Carbon Buildings –sitoutuneet).

Vuoden 2020 kohokohtia olivat muun muassa:
•

Ennätyksellinen kiinnostus FIGBC:n kestävyyttä edistävää toimintaa
kohtaan. Yhdistyksen toimintaan liittyi vuoden aikana 53 uutta jäsentä.
Laaja jäsenistö toi uusia yhteistyömahdollisuuksia ja lisäsi yhdistyksen
vaikuttavuutta alalla.

•

Jäsentyytyväisyys- ja muilla kyselyillä selvitetty jäsenten tyytyväisyys
FIGBC:n toimintaan, joka saavutti kouluarvosanan 8,7 (vuonna 2019
8,4).

•

Uuden strategian (2021-2023) laatiminen yhdessä jäsenten kanssa.
FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen
konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana.

•

Kansainvälinen viestintäkampanja World Green Building Week. FIGBC
toi esiin jäsentensä laajaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi, näkyi
mediassa ja osallistui ahkerasti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.
Kampanjan lähettiläänä Suomessa toimi Sitran yliasiamies Jyrki
Katainen.

•

FIGBC:n 10-vuotisjuhlavuoden teema #RatkaisunVuosi, joka näkyi ja
kuului vuoden aikana. Yhdistyksen historiikki julkaistiin e-Lehti Loikan
numerossa 2/2020.

•

Uudet toimikunnat ja asiantuntijaryhmät aloittivat kaksivuotisen
kautensa
ja
toteuttivat
aktiivisesti
toimintasuunnitelmiaan.
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•

WorldGBC:n The Net Zero Carbon Buildings –sitoumus nosti
hiilineutraalin energiankäytön keskusteluun keskiöön Suomessa. Vuonna
2020 sitoumuksen allekirjoittivat Varma, Citycon, Granlund, Antilooppi,
Trevian Rahastot, OP Ryhmä ja Kojamo.

•

Ympäristöministeriön
Vähähiilisen
rakentamisen
arviointimenetelmän pilotoinnin toteuttaminen ympäristöministeriön kanssa ja
Vaikutusarvio ilmastoselvityksen laatimisesta rakennushankkeelle –
selvityksen laatiminen.

•

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän kehittäminen Vähähiilinen
rakentaminen –toimikunnan johdolla. Määritelmästä julkaistiin
lausuntoversio 2020 joulukuussa.

•

Kiertotalousvalmennus-hankkeen
toteuttaminen
Sitran
tuella.
Hankkeen
aikana
järjestetyissä
työpajoissa
etsittiin
pilottiorganisaatioiden kanssa uusia ideoita siihen, kuinka kiertotaloutta
voidaan toteuttaa. Työpajojen opit ja niiden perusteella kehitetyt ideat
on koottu hankkeen tulosjulkaisuun ja sen pohjalta tehtyihin
vinkkikortteihin.

www.figbc.fi
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•

Yhdistyksen kevätkokous (ei sääntömääräinen) järjestettiin 11.6.2020 ja syyskokous 24.11.2020. Kevätkokous siirrettiin
koronatilanteen takia myöhemmälle ajankohdalle, ja jäsenistölle tarjottiin 23.3.2020 Kevätwebinaari, jossa esiteltiin
kevätkokouksen aineistoja ja käynnistettiin strategian laadinta yhteistyössä jäsenistön kanssa.

•

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksessa toimivat Petri Suutarinen (puheenjohtaja), Anne Kaiser
(varapuheenjohtaja), Niina Nurminen, Matti Kuronen, Mikko Heikkinen, Katriina Penttinen, Silja Nopanen ja Kari Hiltunen.
Syyskokouksessa 2020 hallitukseen valittiin Anna Tiri, Kaisa-Reeta Koskinen ja Pasi Suutari.

•

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana seitsemän henkilöä. Osa henkilöstöstä työskenteli osa-aikaisena / määräaikaisena.
Toimitusjohtajana toimi Mikko Nousiainen, tilintarkastajana Hill Audit Oy ja tilitoimistona Nummelan tilipiste (30.9.2020 saakka)
ja Talousosasto Viivanalle Oy (1.10.2020 alkaen).

•

Toimintavuoden taloudellinen tulos oli + 67 176,02 euroa.

•

Vuoden 2020 lopussa yhdistykseen kuului 197 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 53 jäsentä: AX-Suunnittelu / AXKonsultit Oy, Laattapiste Oy, FinnEnergia Oy, CBRE Finland Oy, Setlementtiasunnot Oy, Raami Arkkitehdit Oy, AQVA Finland Oy,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Reroute Oy, Turun kaupunki , SATO Oyj , Temal Oy, Hirsitaloteollisuus ry, Artic-Kaihdin Oy,
SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV
Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle
Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy,
Fira Oy, Peikko Finland Oy, Hemsö Suomi Oy, WSP Finland Oy, Destia Oy, Avarrus arkkitehdit Oy, RASI ry, Oy Orient-Occident
Ltd, Kuljetusrinki Oy , STARK Suomi Oy, Oy Pedelux Ab, Reissueväs Oy / Etelä-Suomen Lattiapinnoitus, Egain Finland Oy, Solnet
Finland Oy, Kontiotuote Oy, NRC Group Finland Oy, MKM Solutions Ab Oy, Tarkett Oy, Bridge Properties Oy, FläktGroup Finland
Oy, Northern Horizon Capital AIFM ja NREP Oy.

•

Eroilmoituksen vuoden 2020 aikana jätti 3 jäsentä: Eneron Oy, Conenor Oy ja Studio oy Arkkitehdit. ICON Kiinteistörahastot Oy:n
jäsenyys lakkasi konkurssin vuoksi.

•

Green Building Council Finland toimii osana World Green Building Council -yhteistyöverkostoa ja osallistuu aktiivisesti erityisesti
eurooppalaiseen yhteistyöhön. WorldGBC:n hallituksessa toimi Ilari Aho FIGBC:n tuella.
9.3.2021
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Toimintakertomusta täydentävä
liiteaineisto
Esittelee laajemmin vuoden 2020 toimintaa
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Sisällysluettelo
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Yhdistystoiminta
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Avainhenkilöt 2020
Hallituksen kokoonpano
Petri Suutarinen, Toimitusjohtaja, Finreim Oy (puheenjohtaja)
Anne Kaiser, Vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy (varapuheenjohtaja)
Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Matti Kuronen, Yksikönjohtaja, Bonava
Mikko Heikkinen, Toimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
Katriina Penttinen, Regional Development Manager, Citycon
Silja Nopanen, Senior Advisor & Team Leader, Newsec
Kari Hiltunen, Osastopäällikkö, Ramboll
Pasi Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK (valittu syyskokouksessa 24.11.2020)
Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma,
Helsingin kaupunki (valittu syyskokouksessa 24.11.2020)
Anna Tiri, Suomen ja Baltian modernisoinnin liiketoimintajohtaja, KONE (valittu
syyskokouksessa 24.11.2020)

Henkilöstö
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja
Jessica Karhu, Senior Sustainability Specialist
Lauri Tähtinen, kehityspäällikkö
Anu Elo, viestintä- ja jäsenkoordinaattori (tammi-maaliskuu)
Visa Kivisaari, kestävän kehityksen asiantuntija (helmi-joulukuu)
Tiina Mykkänen, assistentti
Katja Vaulio, kestävän kehityksen asiantuntija (syyskuu-marraskuu)
Pekka Huovila, projektikoordinaattori, 10YFP Sustainable Buildings and
Construction –ohjelma

Tilitoimisto Nummelan TiliPiste Oy ja Talousosasto Viivanalle Oy,
tilintarkistus Hill Audit Oy.

Vaalitoimikunta
Antti Kerppola, Ylva, vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Mika Soini, NCC
Pekka Metsi, Granlund
Kari Kokkonen, Technopolis Oyj
Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
Heidi Launo, Evli-Rahastoyhtiö Oy
9.3.2021

Toimikuntien puheenjohtajat ja
jäsenet ovat keskeinen osa
verkostoamme!
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FIGBC:n strategia 2018-2020
• Green Building Council Finlandin strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa
2018, ja olemme toteuttaneet strategiaa kaikessa tekemisessämme.
Strategiakausi on 2,5 vuotta ja kestää vuodesta 2018 vuoteen 2020.
Strategian painotuksia ovat voimakas uudistuminen, vaikuttavuuden ja
hyötyjen konkretisointi sekä kasvu.
• Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii
kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan
elämän.

3. TEEMAT
Hiilineutraalisuus

• Lue lisää strategiasta kotisivultamme.
Kiertotalous

Jäsenet

1. VAHVA
PERUSTOIMINTA

KIRAala
Yhteiskunta

Kestävämpi
elämä

2. TOIMINTAVALMIUS
& KYVYKKYYDET
9.3.2021
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FIGBC:n strategian laadinta vuosille 2021-2023

FIGBC:n strategian aikajänne
Visiomme ja tavoitevuosi on 2035
2035

→ Strategian laadinnan visio: millainen kestävä rakennettu ympäristö ja
liiketoimintakäytännöt ovat tällöin. Suomi on tavoitteensa mukaan
hiilineutraali.

Välitavoitteet
Tunnistamme keskeisiä välitavoitteita ja –vuosia, jotka ohjaavat vision saavuttamista.
Näitä ovat muun muassa:
2030 → Net Zero Carbon Buildings –sitoumus: kiinteistökanta hiilineutraalia,
rakentamisen päästöjä vähennetty -40%
2025 → tarve arvioida kiinteistö- ja rakennusalan päästöjen vähentymistä

2023 → FIGBC:n nyt laadittavan strategian toimenpidekausi
• toimenpiteet ja tavoitteet laaditaan vuosiksi 2021-2023 (ehdotus)
• strategian toteutumisen arviointi
10
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Valmisteluprosessi
Maaliskuu
• Hallituksen
lähetekeskustelu
• Kevätwebinaari:
esittely, aloitus
• Visio,
tavoitteet,
arvot

Huhtikuu
• Toimikunnat:
pääteemat,
toteutusohjelmat

Toukokuu

Kesäkuu

• Webinaarit 5 kpl
• Työstetään
sisältöjä
• Hallituksen
kokous

• Päälinjat ja luonnos valmis
• Mahdollinen
webinaari
luonnoksen
esittelemiseksi

Ehdota, ideoi, sparraa!
→ päävalmistelu
huhti-kesäkuussa
→ voit(te) osallistua
niin laajasti kuin haluatte

Elokuu
• Tarkennuksia,
päivityksiä
• ”lausuntokierros”
jäsenille,
käsittely
toimikunnissa
(elokuun loppu)
• mahdollinen
tilaisuus /
webinaari

Toimikunnat:
• Kommentoikaa kannaltanne
• Toimikuntien Teams-keskustelu

Webinaarit
• Tule mukaan!

Syyskuu
• Strategian
keskeiset osat
valmiit &
jukistus World
Green Building
Weekillä
syyskuun
lopussa. (tavoite,
keskeiset
teemat, arvot…)

Lokakuu
• Toiminnansuunnittelu 2021
(toimikunnat,
GBC) ,
budjetointi

Marraskuu
• Syyskokous
hyväksyy
• Strategian?
• toimintasuunni
telman

Valmisteluryhmät:
Haluatko olla valmistelemassa jotain tiettyä teemaa?
• viestintäsuunnitelma
• visio
• kasvuohjelma
• kärkiteemat
• strategiset projektit • arvot
→ kerro meille (mikko.nousiainen@figbc.fi)
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”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 %

12
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FIGBC:n jäsenmäärä 197
Jäsenet kategorioittain

Jäsenet maksuluokittain
70
60
50

Utilities, energy service providers, energy savings
companies

6

Facility management and maintenance

5

Public administration, government, government
entities,

40

Jäsenmaksut 2020

2

Cities

8

30
20
10
0
0

1

2

3

4

Construction companies, contractors and developers

Jäsen

453 730 €

Yhteistyöjäsen

19 940 €

Grand Total

473 670 €

Associations, professional societies

Summa
5 590 €

Professional services (architecture, engineering,
design, consultants)

4

3 990 €

Property management and real estate agents

3

2 990 €

Building product manufacturers and distributors

2

1 690 €

Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle 10: Asukkaita alle 20 000

1

590 €

Yhteistyöjäsenet:

0

1 130 €

Liikevaihto 10–50 milj. tai henkilöstöä 101-500: Asukkaita yli 100 000 150 000
Liikevaihto 1–10 milj. tai henkilöstöä 11–100: Asukkaita 20 000–100
000:

9.3.2021

4

Investors & Financial community & Owners

Maksuluokka
5

Liikevaihto 50–100 milj. tai henkilöstöä 501–1000: Asukkaita yli 150 000

19

Universities, technical research institutes, education

5

Jäsenmaksun peruste
Liikevaihto yli 100 milj. tai henkilöstöä yli 1001

16

32
68
7
32
0

20

40

60

14

80

Uudet jäsenet 2020: 53

Eronneet jäsenet 2019

Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 180 varsinaista jäsentä. Yhteistyöjäseniä oli 17.
Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 53 ja erosta ilmoitti 4 jäsentä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AX-Suunnittelu / AX-Konsultit
Oy
Laattapiste Oy
FinnEnergia Oy
CBRE Finland Oy
Setlementtiasunnot Oy
Raami Arkkitehdit Oy
AQVA Finland Oy
Rakennustarkastusyhdistys
RTY ry
Reroute Oy
Turun kaupunki
SATO Oyj
Temal Oy
Hirsitaloteollisuus ry
Artic-Kaihdin Oy
SSA Group Oy
Helsingin yliopisto
Verhoomo Palttina Oy
Vahanen Environment Oy
Luomoa Oy
Evli-Rahastoyhtiö Oy
ASV Arctic Smart Village Oy
Keravan kaupunki
Puutuoteteollisuus ry
All-Talotekniikka Oy
Lehtovuori Oy
Jones Lang Lasalle Finland Oy
Envera Oy
9.3.2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTOS Energiatekniikan
Optimisäätö Oy
Antilooppi Management Oy
Ramirent Finland Oy
FinMeas Oy
Fira Oy
Peikko Finland Oy
Hemsö Suomi Oy
WSP Finland Oy
Destia Oy
Avarrus arkkitehdit Oy
RASI ry
Oy Orient-Occident Ltd
Kuljetusrinki Oy
STARK Suomi Oy
Oy Pedelux Ab
Reissueväs Oy / Etelä-Suomen
Lattiapinnoitus
Egain Finland Oy
Solnet Finland Oy
Kontiotuote Oy
NRC Group Finland Oy
MKM Solutions Ab Oy
Tarkett Oy
Bridge Properties Oy
FläktGroup Finland Oy
Northern Horizon Capital
AIFM
NREP Oy

•
•
•

Eneron Oy
Conenor Oy
Studio oy Arkkitehdit

ICON Kiinteistörahastot Oy poistettiin konkurssin takia.

Katso koko jäsenlista kotisivuiltamme.
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Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia
Jäsentyytyväisyyskysely toteutettiin Google Forms -lomakkeella joulukuun 2020 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 20 kpl.
Tämän lisäksi palautetta FIGBC:n toiminnasta kerättiin tapahtumapalautteiden yhteydessä. Näitä vastauksia saatiin yhteensä
72 kpl. Vastaajista 95 % suosittelisi FIGBC:n toimintaa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivalle kollegalleen tai toiselle yritykselle.

Jäsentyytyväisyyskysely 2020

Tapahtumapalautteet 2020
Minkä kouluarvosanan antaisit FIGBC:n toiminnasta kokonaisuutena?
12
10
8
6
4
2
0
7

Vastauksia 20 kpl, keskiarvo 8,8

8

9

10

Vastauksia 72 kpl, keskiarvo 8,6

Kaikkien vastausten (92 kpl) keskiarvo: 8,7
9.3.2021
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Realia on FIGBC:n kumppanijäsen vuonna
2020
• Realia on FIGBC:n kumppanijäsen vuonna 2020.
Yhteisenä tavoitteena on
•
•
•
•

edistää hiilineutraalia liiketoimintaa
tähdätä energiatehokkaampiin kiinteistöihin
lisätä ympäristövastuullisuutta
lisätä tiedonjakoa koko kiinteistöalalla

• Kumppanijäsenyys tuo kestävän kehityksen ja
ympäristövastuullisuuden vieläkin
keskeisemmäksi ja näkyvämmäksi osaksi
Realian liiketoimintoja.
• Kumppanijäsenyys mahdollistaa aiempaa
tiiviimmän ja käytännönläheisemmän
yhteistyön FIGBC:n ja Realian välillä.

Lue lisää: https://figbc.fi/realia-on-green-building-councilin-kumppanijasen-vuonna-2020/
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Talous ja tilinpäätös
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Talouskatsaus 1.1.2020–31.12.2020
Tilikauden 2020 keskeisiä taloudellisia lukuja*
Tulot yhteensä

763 329,75 €

Jäsenmaksut

474 250,00 €

Projektitulot ja muut
tuotot

289 079,75 €

Menot yhteensä
Henkilöstö
Muut kulut
Tilikauden tulos
Taseen loppusumma

-696 129,84 €
-403 316,33 €
-292 813,51 €
67 176,02 €
455 007,77 €

Tilikauden 2019 keskeisiä taloudellisia
lukuja*
Tulot yhteensä

616 850,65 €

Tilikauden 2018 keskeisiä taloudellisia
lukuja*
Tulot yhteensä

550 186,04 €

Jäsenmaksut

377 967,50 €

Jäsenmaksut

322 600 €

Projektitulot ja
muut tuotot

238 883,15 €

Projektitulot
ja muut
tuotot

227 586,04 €

Menot yhteensä

- 579 292,82 €

Henkilöstö

- 341 694,74 €

Muut kulut

- 237 598,08 €

(Ostetut
palvelut)

(- 86 904,96 €)

Tilikauden tulos

36 953,67 €

Taseen loppusumma

370 031,17 €

Menot yhteensä

- 527 569,67 €

Henkilöstö

- 313 958,85 €

Muut kulut

- 213 610,82 €

(Ostetut
palvelut)

(- 91 200,57 €)

Tilikauden tulos
Taseen loppusumma

22 082,58 €
335 428,73 €

*Tilinpäätöksessä on esitetty yksityiskohtainen taloudellinen yhteenveto liitetietoineen.
9.3.2021
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Hiilineutraalisuus
strategiamme
ydinteemoista
Arvolupaus: GBC Finland aktivoi jaYksi
kokoaa
kiinteistö- ja
rakennusalan
arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät
tavoitteet.

9.3.2021

www.figbc.fi

2020

Hiilineutraalius

Yksi strategiamme ydinteemoista
Arvolupaus
Green Building Council Finland aktivoi ja kokoaa KIRA-arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraaliuteen liittyvät
tavoitteet.

Miksi FIGBC keskittyy tähän teemaan?
Kiinteistö- ja rakennusalalla ollaan siirtymässä pelkästä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa
kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikana muodostuvaan hiilijalanjälkeen. Monet kaupungit ovat jo asettaneet
kunnianhimoisia tavoitteita, joilla pyritään hiilineutraaliuuteen ja siten vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Rakennetun
ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. FIGBC haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan
toimimaan kokonaisuutena, jotta alalla asetettaisiin koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsittäisiin
yhteistyössä keinot niiden saavuttamiseen.
Mitä teemme?
• Nostamme hiilineutraaliuden voimakkaasti alan toimijoiden tietoisuuteen. Toimimme alan yhteisen näkemyksen kokoajana
sen edistämiseksi siten, että yhä useampi KIRA-alan toimija asettaa tavoitteet hiilineutraaliudelleen sekä ryhtyy johtamaan
toimintaansa niiden saavuttamiseksi.
• Kannustamme, aktivoimme, innostamme ja tuemme eri toimijoita hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen.
• Kytkemme Suomen kansainväliseen keskusteluun ja jalkautamme WorldGBC:n Net Zero Carbon -tavoitteenasetannan
Suomeen.

9.3.2021
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Vähähiilisyyden edistäminen 2020
Tavoitteet

Toimenpiteet

• Hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttö

• Yhteistyö ja viestintä

• Uudisrakennukset 2020, kaikki 2030
• Tavoitetaso ja keinot kaikille tutuiksi
• Edelläkävijät allekirjoittavat Net Zero
Carbon Buildings –sitoumus

• Vähähiilinen rakentaminen
• Materiaalien ja rakentamisen päästöt 40% 2030 mennessä
• Bringing Embodied Carbon Upfront raportin toimenpiteiden konkretisointi
Suomeen. Mitä minun organisaatio voi
tehdä?
• YM laskentamenetelmän pilotoinnin
tukeminen
9.3.2021

• Haastekampanja kiinteistön omistajille 2030 tavoitetason
asettamiseksi
• Aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu KIRA-alan sisällä, sekä
energiasektorin kanssa
→Yhteinen tavoitetaso ja toisiaan tukevat tiekartat
• Yhteiset Suomalaiset termit alalle: mm embodied, upfront, net
zero carbon
• Parhaista käytännöistä viestiminen ja referenssipankin
laajentaminen
• Hiilineutraalisuus määritelmän/sertifikaatin tarve

• Uudet toimikunnat aloittavat
• Hiilineutraalit kiinteistöt toimikunta
• Vähähiilisen rakentamisen toimikunta

• Tapahtumat
• Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari
• Hiilijalanjälkikoulutusta
• YM pilotoinnin työpajat
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Avoin kirje kiinteistöalan päättäjille 25.2.2020
TEE KIINTEISTÖISTÄ OSA ILMASTONMUUTOKSEN
RATKAISUA

1.

Pyydämme Teitä arvioimaan kiinteistöjenne
päästövähennysten tavoitetason suhteessa käsillä
olevan ilmastokriisin vakavuuteen

2.

Haastamme Teidät asettamaan tavoitteeksi
kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen merkittävän ja
määrätietoisen vähentämisen tämän
vuosikymmenen aikana

3.

Kannustamme organisaatiotanne liittymään
kansainväliseen The Net Zero Carbon Buildings sitoumukseen, jonka tavoitteena on hiilineutraali
rakennusten energiankäyttö vuoteen 2030
mennessä
https://figbc.fi/tee-kiinteistoista-osa-ilmastonmuutoksen-ratkaisua/
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Globaali Net Zero Carbon Buildings sitoumus haastaa rakennus- ja
kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja
asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen
hiilineutraalin energiankäytön vuoteen
2030 mennessä.
• Sitoumuksen on globaalisti allekirjoittanut noin 130
organisaatiota. Näihin sitoumuksiin voit tutustua
täällä.
• Suomessa sitoumuksen on allekirjoittanut jo 13
organisaatiota, suurimpana näistä Helsingin
kaupunki.
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Sitoumuksen allekirjoittaneiden
organisaatioiden määrän kehitys
Suomessa
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Vähähiilisyyden terminologia rakennettuun
ympäristöön
• FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen- ja
Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien
kokoama sanasto kiinteistö- ja rakennusalan
käyttöön
• Sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen
rakennettuun ympäristöön liittyvät termit
• Perustermit
• Elinkaari ja sen eri vaiheet
• Energiankäyttö ja kompensaatio

https://figbc.fi/julkaisu/vahahiilisyyden-sanakirja/

9.3.2021
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FIGBC – Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä
• Määritelmän on laatinut Vähähiilinen
rakentaminen -toimikunta
• Soveltuu uudis- ja
korjausrakentamisen
• Pyydämme luonnosversioon
lausuntoja loppiaiseen 6.1.2021
mennessä: https://figbc.fi/figbcpyytaa-lausuntoja-hiilineutraalinrakennuksen-maaritelmasta/

9.3.2021
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Vähähiilisen rakentamisen neuvontapalvelu ja
pilotointi
Neuvontapalvelu vastaa vähähiilisen
rakentamisen kysymyksiin

• Vähähiilistä rakentamista tukemaan
perustetaan neuvontapalvelu, joka auttaa
rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita
vähähiiliseen rakentamiseen ja rakennusten
hiilijalanjäljen arviointimenetelmään
liittyvissä kysymyksissä. Neuvontapalvelu on
sekä julkisten että yksityisten rakennus- ja
kiinteistöalan toimijoiden käytettävissä.
• https://elinkaarilaskenta.fi/
• Lisätietoja neuvontapalvelusta:
Lauri Tähtinen, 040 486 5400,
elinkaarilaskenta@figbc.fi

9.3.2021
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Vähähiilisen
rakentamisen
neuvontapalvelu
Verkkosivu

”Toimita meille kysymykset.
Hankimme niihin vastaukset
tai neuvomme eteenpäin.”

• www.elinkaarilaskenta.fi
• Ajantasainen tieto vähähiilisen rakentamisen kehitystyöstä
• Neuvonnassa annettujen vastausten kokoaminen UKK -osioon

Sähköposti
• Vastaamme sähköpostilla lähettämiinne kysymyksiin
• elinkaarilaskenta@figbc.fi

Puhelin
• Tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä puhelimitse tai
keskustella vähähiilisyyteen liittyvistä asioista.
• 040 628 8200 - ti klo 14-15 (viikoittain, alkaen 14.1.2020)

Uutiskirje
• Pysy ajan tasalla vähähiilisen rakentamisen kehitystyöstä ja tulevista
tapahtumista
• Lähetetään ~2kk välein
• Tilaa uutiskirje osoitteesta www.elinkaarilaskenta.fi
9.3.2021
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OneClick LCA Planetary
Uusi ilmainen työkalu materiaaleihin sitoutuneen hiilen laskentaan
Miksi One Click LCA Planetary?
• Laske materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutukset
cradle-to-gate (A1-A3) ja materiaalitehokkuus
kymmenessä eniten päästöjä aiheuttavassa kategoriassa
• Vertaa ja optimoi rakennesuunnittelun vaihtoehtoja
materiaalimäärien vähentämiseksi
• Löydä kestävän kehityksen mukaisimmat materiaalit
ja tuotteet hankintavaiheessa

Lue lisää: https://figbc.fi/planetary/

9.3.2021
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Muuta näkyvyyttä hiilineutraaliuden
teemassa
• Raklin vähähiilisyysklinikan alustukset ja työpajojen veto

• Avoin hiilijalanjälkikoulutus sekä räätälöity koulutus Helsingin satamalle
• Artikkeli KTI:n vastuullisuuskatsauksessa
• Aloitettiin myös yhteistyö vähähiilisyystavoitteiden kattavuuden seurantaan
• Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän lausuntoversio julkaistu
• YM yhteistyö vähähiilisyyden arviointimenetelmän kehittämiseksi
• Vaikutusarvio ilmastoselvityksen laatimisesta rakennushankkeelle
• Puheenvuoroja alan ja yritysten tapahtumissa
9.3.2021
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Kiertotalous
Arvolupaus: GBC Finland
konkretisoi, mitä
kiertotalous rakennetussa
Yksi strategiamme
ydinteemoista
ympäristössä (voi) tarkoittaa
ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia
kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

9.3.2021
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Kiertotalous
Yksi strategiamme ydinteemoista
Arvolupaus
Green Building Council Finland konkretisoi, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä (voi) tarkoittaa ja aktivoi alan
toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

Miksi FIGBC keskittyy tähän teemaan?
Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiinteistöja rakennusalan mahdollisuudet kiertotalouden kannalta ovat valtavat ja siinä nähdään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Monet kansalliset ja kansainväliset toimijat (mm. EU) tukevat vahvasti kiertotalouteen siirtymistä. WorldGBC ja useiden maiden
GBC:t työskentelevät määrätietoisesti kiertotalouden parissa. SITRA edistää kiertotaloutta voimakkaasti.
Käsitys siitä, mitä kiertotalous konkreettisesti (voi) tarkoittaa rakennusalalla ei ole vakiintunut tai konkretisoitunut, mutta juuri
nyt on ”momentum” tämän asian ratkaisemiseen.
Mitä teemme?
FIGBC:llä on hyvä asema ja lähtökohdat toimia voimakkaasti kiertotalouden määrittelijänä ja konkretisoijana, myös
kansainvälisen yhteistyön kautta. Vuonna 2020 FIGBC oli mukana järjestämässä Kiertotalouden ajankohtaispäiviä, konkretisoi
alan tavoitteita toteuttamalla Kiertotalousvalmennus-hankkeen ja toi kansainvälisiä oppeja Suomeen kiertotalouskoulutuksessa
ja seminaarien keynote –puheenvuoroissa

9.3.2021
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Kiertotalouden edistäminen 2020
Tavoitteet

Toimenpiteet

• Alan osaaminen

• Projektityö

• Kiertotalouden ratkaisut ja keinot tulevat tutuiksi
kiinteistö- ja rakennusalalle
• Ala on tietoinen kiertotalouden
koulutusmahdollisuuksista
• Kuntakenttä on tietoinen mahdollisuuksista käyttää
kiertotalouskriteerejä julkisissa kilpailutuksissa

• Alan muutos
• Edelläkävijät käyttävät kiertotalouskriteerejä
kilpailutuksissa
• Kiertotalousmyönteisyys lisääntyy ja
kiertotalousteema nousee vähähiilisyyden rinnalle
alan keskusteluihin
• Kiertotalous näkyy alan lainsäädösvalmistelussa
• Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousratkaisut
näkyvät kansallisessa strategisessa kiertotalouden
edistämisohjelmassa
9.3.2021

•

Sitran kanssa toteutetaan Kiertotaloussprintille jatkohanke, jossa
ratkaistaan alan kiertotalouden käytännönongelmia yhdessä yritysten
kanssa.

• Yhteistyö ja viestintä
•
•
•

Kiertotalousratkaisujen esillä pitäminen vähähiilisyyden tiekarttatyössä
Referenssipankin laajentaminen
Parhaista kiertotalouskäytännöistä viestiminen eri tilaisuuksissa ja GBC:n
kanavien kautta

• Kiertotalous toimikunnissa
•
•

Kestävät alueet toimikunta päivittää kestävän alueen määritelmän
täydentäen sitä kiertotaloudella
Hiilineutraalit kiinteistöt, vähähiilisen rakentamisen ja kestävä infra
toimikunnat käsittelevät kiertotaloutta omista näkökulmistaan

• Tapahtumat
•
•

Kiertotalouden ajankohtaispäivät yhdessä ympäristöministeriön kanssa
marraskuussa 2020
Kiertotalouskoulutukset keväällä ja syksyllä
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Kiertotalouskriteerit haltuun –
työpajasarja
yhteistyössä RAKLIn kanssa
• RAKLI järjesti yhteistyössä Green Building
Council Finlandin kanssa
”Kiertotalouskriteerit haltuun ” työpajasarjan (1-4), josta 4. työpaja
pidettiin 31.1.2020.
• Päätösseminaari 5.3.2020 kiteytti
työpajasarjojen viestejä

9.3.2021
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Kiertotalousvalmennus -hanke
Kiertotalousvalmennus -hanke jatkaa aikaisemman Kiertotaloussprintti (2018-2019) hankkeen
tulosten levittäminen kiinteistö- ja rakennusalalle. Hankkeessa etsitään käytännön esimerkkien
kautta konkreettisia kiertotalousratkaisuja yrityksille ja organisaatioille. Tämä jatkohanke
ajoittuu vuodelle 2020 ja hankkeen toteuttavat Green Building Council Finland ja Sitra.

Hankkeen teemat
Kiertotalous työympäristöjen
kehittämisessä ja työympäristöjen
muutosvaiheissa

• Miten kiertotalous voi näkyä
työympäristöjen suunnittelussa
• Esimerkkiorganisaationa toimii
Senaatti
9.3.2021

Purkumateriaalien hyödyntäminen
purkohteen tilalle tulevassa
uudisrakennuksessa tai muulla tavoin
• Miten ympäristöministeriön
purkuohjeistus toimii käytännön
tilanteessa.
• Esimerkkiorganisaationa toimii SATO
oyj.

Kiertotalous kaavoituksessa
• Mitä kiertotalouskriteerejä kaavassa tai
tontin luovutuksessa kannattaa esittää.
• Esimerkkiorganisaationa toimii Helsingin
kaupunki
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K I E R T O TA L O U S VA L M E N N U S HANKKEEN TULOSSEMINAARI
21.10.2020 13.00-16.00
•
•
•
•
•

Pidäthän mikrofonin äänettömällä
Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla
Esittäydy aina ennen kommentointia
Kysymyksiä voi esittää myös chätin kautta
Tapahtuma nauhoitetaan

#RakennaKiertotaloutta
#KiraKiertotalous
#RatkaisunVuosi
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Hankkeen tulokset - Tulosjulkaisu
Lataa tulosraportti FIGBC:n verkkosivuilta!

9.3.2021
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Hankkeen tulokset - Ideakortit

9.3.2021
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Hankkeen tulokset - Tietopankki
www.figbc.fi/tietopankki/
• Julkaisupankin päivitys

• KIRA-alan kiertotalousratkaisuja (tuote / palvelu)

• Referenssipankin päivitys

Linkki
9.3.2021

Linkki

Linkki
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Hankkeen tulokset - Artikkelit
www.figbc.fi/kiertotalous

Linkki
9.3.2021

Linkki

Linkki
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Muuta näkyvyyttä kiertotalouden teemassa
• Yhteistyö Muovitiekartan (ympäristöministeriö, Joutsenmerkki, Motiva, RT, RIL, FIGBC...)
seminaarisarjan kanssa
• Lausuntoja ja kommentteja esityksiin kiertotaloutta sivuavista aiheista
• Puheenvuoroja alan ja yritysten tapahtumissa, esimerkiksi
• Aalto, Sitra, Avanto Ventures, Rakennustieto, HSY, Helsingin kaupunki, Haaga-Helia
ammattikorkeakoulu, Kauppalehti
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Kestävämpi elämä
Arvolupaus: Edistämme siirtymistä kestävään
(urbaaniin) elämään
Yksi strategiamme
ydinteemoista
siten, että ihminen on kestävyyden keskiössä ja että rakennettu
ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

9.3.2021
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Kestävämpi elämä
Yksi strategiamme ydinteemoista
Arvolupaus:
Green Building Council Finland edistää siirtymistä kestävään (urbaaniin) elämään siten, että ihminen on kestävyyden keskiössä, ja että
rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.
Miksi FIGBC keskittyy tähän teemaan?
Kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja hyvinvointia luova. FIGBC
nostaa käyttäjälähtöisen kestävyyden, käyttäjän ja ihmisen kestävyyden keskiöön. Rakennettu ympäristö on historiallisessa taitekohdassa:
digitalisoituvat verkostot mahdollistavat paremman suunnittelun, Health & well-being -näkökulma korostuu merkittävästi ja kehitteillä on jatkuvasti
uutta teknologiaa. FIGBC auttaa jäseniään ja ympäröivää yhdyskuntaa nousemaan ilmastoystävällisen rakentamisen, asumisen ja elämäntavan
aallonharjalle. Rakennettu ympäristö tulee saada tukemaan urbaania kestävää elämäntapaa.
Mitä teemme?

• FIGBC laajentaa ”vihreän” käsitettä
• Painotamme asukkaan, asiakkaan ja käyttäjän vaikutusmahdollisuuksia
• Edistämme kaupunkien uudistumista kestävän elämän mahdollistamiseksi

9.3.2021
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Lisätietoa hankkeesta
Vuonna 2020 hankkeen tuotoksia mm.:

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen
tavoitteena on taloyhtiöiden digiloikkaa
vauhdittamalla saada asunto-osakeyhtiöt
ja asukkaat aktiiviseksi osaksi
älykaupunkia ja ilmastonmuutoksen
torjuntaa.
https://ilmastoviisaat.fi/
Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.

9.3.2021

Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä –
markkinaselvitys
Maksuton taloyhtiön energiatehokkuusverkkokoulutus Koutsi – koutsi.hsy.fi
Taloyhtiön dataopas
Yrityskatalogi palveluntarjoajista taloyhtiöille

Taloyhtiön tietosuojaopas
Opas energiatehokkuuden kehittämiseen
taloyhtiössä
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https://ilmastoviisaat.fi/
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Ilmastoviisaat webinaarit 2020
Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen webinaarisarja tarjoaa pitkin syksyä tiiviitä tietoiskuja uusista
mahdollisuuksista taloyhtiöiden palveluntarjoajille sekä taloyhtiöille.

Lokakuun kohderyhmä
isännöitsijät ja huoltoyhtiöt, korjausrakentajat,
energiatehokkuuden tarjoajat

Marraskuun kohderyhmä:
taloyhtiöt, isännöitsijät ja huoltoyhtiöt.

Digitaaliset energiatehokkuuspalvelut kiinnostavat
taloyhtiöitä
To 1.10.2020 14:00-15:00

Tallenteet
katsottavissa!

Taloyhtiöiden energiatehokkuuden kehittämisessä
miljardiluokan mahdollisuudet yrityksille
Ti 6.10.2020 klo 14:00-15:00

Kuinka digitalisaatio muuttaa taloyhtiötä
asiakkaana?

Näin valjastat mittaustiedon säästämään rahaa ja
energiaa
Ti 3.11. klo 17:00-18:00

Näin löydät kannattavimmat
energiatehokkuustoimenpiteet taloyhtiöösi
Ti 17.11. klo 17:00-18:00

Ti 27.10.2020 klo 14:00-15:00
Toivotamme kaikki teemoista kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi kaikkiin webinaareihin kohderyhmästä riippumatta!

9.3.2021
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Ilmastoviisaat taloyhtiöt –
hankkeen loppuseminaari
12.11.20
Tule mukaan virtuaalimessuille ja kerää
ajankohtainen tieto taloyhtiösi parhaaksi!
Ajankohta: 12.11.2020 klo 16.30-20.30
Messuhuoneet 16:30-20:30

Päälava 17:30-18:35

Pienlavat 18:45-19:30

Pistäydy messuhuoneissa kuulemassa ja keskustelemassa
palveluntarjoajien ja asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuteen osallistuvien
yritysten messuhuoneet ovat avoinna koko tapahtuman ajan.

Päälavalla kuullaan hankkeen opeista ja tuotoksista.

Pienlavoilla kuulet konkreettisista ratkaisuista taloyhtiöille. Kaikilla
lavoilla on ohjelmaa yhtä aikaa. Sinun ei tarvitse valita yhtä lavaa, vaan
voit vierailla eri lavoilla oman mielenkiintosi mukaan.

16:30 Virtuaalimessut ja messuhuoneet
aukeavat

17:30 Tervetuliaissanat ja kilpailu
17:40 Ilmastoviisaat taloyhtiöt –hankkeen
esittely
17:55 Miten valjastat mittaustiedon
säästämään rahaa ja energiaa?
18:20 GDPR –taloyhtiössä.
18:35 Päälavan ohjelma sekä kilpailu päättyy

20:30 Virtuaalimessut päättyvät ja
messuhuoneet sulkeutuvat

9.3.2021

Lava 1: Lämmitysverkosto kuntoon
Insinööritoimisto Aavat Oy, Si-Tecno Oy, Fourdeg Oy

Lava 2: Vedenkulutuksen ja vesivuotojen seuranta
Envera Oy, AQVA.IO Oy, Suomen Kiinteistömittaus Oy

Lava 3: Energiaselvitykset taloyhtiölle
Sweco Talotekniikka Oy, Caverion, Liikennevirta Oy

Lava 4: Suunnitelmallinen kiinteistönpito
Residentia Oy, Realia Management Oy
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Ilmastoviisaat taloyhtiöt: Yrityskoulutus
Osallistujat:
10.11.2020: Asunto-osakeyhtiö asiakkaana ja
myyntiesite taloyhtiön näkökulmasta
17.11.2020: Palvelun tuotteistaminen, Palvelut ostahan
näkökulmasta, Myyntivalmennus ja pitchaustehtävänanto
1.12.2020: Pitchien palaute ja arviointi yhteisesti,
yhteenveto koulutuksesta
Kouluttajat:
Juha Salmi, Suomen asuntotietokeskus
Aarni Heiskanen, AE Partners
50
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Viestintä

9.3.2021
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Ratkaisun vuosi 2020
FIGBC – jo 10 vuotta kestävän rakennetun ympäristön asialla
#ratkaisunvuosi

52

Tehdään tästä vuodesta
Ratkaisun vuosi.

Tartutaan toimeen ja
tehdään konkreettisia
tekoja.
Kerrotaan tekemistämme
muille.
9.3.2021
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Rakennuslehti 20.3.2020:

Linkki: https://figbc.fi/ril-ja-gbc-haastavat-jasenensa-hiilineutraalisuustalkoisiin/
54

Kannanotto kestävään elvytykseen 13.5.2020
”Kiinteistö- ja rakennusalan kannalta on
tunnistettavissa useita hyviä
mahdollisuuksia taloutta elvyttäville
toimille, jotka samalla vähentävät
ilmastonmuutospäästöjä ja edistävät
rakennetun ympäristön kestävyyttä.
Green Building Council nostaa
tiedotteessaan esiin vihreitä
elvytystoimia.”
Kiinteistölehti 14.5.2020
https://www.kiinteistolehti.fi/kestava-elvytys-kohdistettava-kiinteistoihin-ja-infraalan-kaytantojen-uudistamiseen/
9.3.2021
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https://figbc.fi/jyrki-katainen-green-building-weekin-kampanjalahettilaaksi/
9.3.2021
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9.3.2021
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9.3.2021
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9.3.202
1
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Weekillä julkaistuja FIGBC:n uutisia

9.3.2021
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9.3.2021
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9.3.2021

#ActOnClimate Song - World Green Building Week 2020 (5 min)
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=tjSDn_4uRlg&feature=youtu.be
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Supergraafi näyttää rakentamisen ja
materiaalien ilmastovaikutukset
"Kun tavoitteena on hiilineutraali
rakentaminen, energiatehokkuutta ei voi
suunnitella perinteiseen malliin
aloittamalla lämpöhäviöiden ja sähkön
käytön vähentämisestä. Rakennus pitää
sen sijaan suunnitella kokonaisuutena,
jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.”
Tekniikka&Talous 16.10.2020
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/supergraafi-nayttaa-rakentamisen-jamateriaalien-ilmastovaikutukset-70-luvun-toimistotalolla-kyseenalainenkunnia/8b622001-6021-4661-b658-131111bbcec9

9.3.2021
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Loikka: kestävän rakennetun
ympäristön e-lehti
•

Uusin numero 1/2020 julkaistu!
• Hiilipäästöjä vähennetään urakalla
• Muutoksentekijät esittelyssä
• Kolumni: Muutos tulee todeksi rohkealla
yhteistyöllä
• Monet toimet vievät kohti
hiilineutraalisuutta

•

Loikka on kestävään rakentamiseen
ja rakennettuun ympäristöön keskittyvä
sähköinen lehti.

•

Loikka tarjoaa inspiraatioita, oppeja ja oivalluksia
sekä haastaa rakennus- ja kiinteistöalaa
edistämään kestävien toimintatapojen käyttöä.

•

Julkaisija: Rakennustieto
& Green Building Council Finland

•

Lisätietoja: http://figbc.fi/loikka/

9.3.2021

http://proofer.faktor.fi/epaper/LO120/
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Loikka 2/2020 on luettavissa!
Vuoden 2020 viimeisessä e-lehti Loikan
numerossa keskitytään kestävään
rakentamiseen ja vihreään elvytykseen.
•
•
•
•

Kestävyyden kärkeen yhdessä
Korona ei pysäyttänyt vihreää elvytystä
Mikä on asumisen tulevaisuus?
Kaupungit ottavat etunojaa kestävässä
rakentamisessa
https://proofer.faktor.fi/epaper/LO220/

9.3.2021
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Loikan tunnuslukuja
• Vuoden 2019 aikana (huhtikuu 2020):
•
•
•
•

Loikka 1/18
Loikka 2/18
Loikka 1/19
Loikka 2/19

3244 sivun katselua
1800 sivun katselua
12833 sivun katselua
3524 sivun katselua

• Vuoden 2020 aikana (huhtikuu 2020)
•
•
•
•
•

9.3.2021

Loikka 1/18
Loikka 2/18
Loikka 1/19
Loikka 2/19
Loikka 1/20

360 sivun katselua
204 sivun katselua
805 sivun katselua
1326 sivun katselua
4194 sivun katselua

• Loikka-lehden nron 2/2020
lukijamääriä
(23.10.2020, lehti julkaistu syyskuun
lopussa)
• 3358 sivunkatselua, 2679 yksilöityä
sivukäyntiä

• Yksi paperipainos (2/2019, 600 kpl)
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Uusi Loikka-blogi oli menestys!
Mitä?
Mielipiteitä, kannanottoja, kirjoituksia jäseniltä hiilineutraalisuuden,
kiertotalouden ja kestävämmän elämän aihepiireissä
Milloin?
Blogit ilmestyvät 1-2 kertaa kuukaudessa
Missä ?
Julkaisualustana toimii Green Building Council Finlandin nettisivut,
jako sosiaalisen median kanaviin
•
•
•

9.3.2021

Vuoden 2020 aikana julkaistiin yhteensä 23 kirjoitusta
Blogi on kanava käydä keskustelua laajasti liittyen kestävään
rakennettuun ympäristöön
Blogissa julkaistiin kirjoituksia niin FIGBC:n henkilökunnan kuin
jäsenistön kirjoittamina
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BBC StoryWorks: Building a Better
Future
Building a Better Future sets out
to explore the effect buildings
have on the environment as well
as the people living in them.
It looks at the ways in which
green buildings can help reduce
carbon emissions, from
conception to demolition and it
examines the impact of
sustainably conscious design on
the quality of people’s lives.
9.3.2021

BBC StoryWorks & the City of Helsinki:
Helsinki’s Energy Renaissance
68

Puheenvuoroja ja näkyvyyttä
• Puheenvuoroja muun muassa seuraavien organisaatioiden tilaisuuksissa: Kone, Realia,
Honkarakenne, Fennia, Vison, RAKLI, Pientaloteollisuus, Keskuskauppakamari,

Hirsitaloteollisuus, Rakennustarkastusyhdistys, Kiinko
• Mikon kirjoituksia mediassa
•
•
•
•

Content Housen Kiinteistö-ilmoitusliite 6.5.2020
MediaPlanet / kiinteistöt ilmoitusliite joulukuun alussa.
Rakennuslehti – harrastukset
Rakennuslehti – mielipidekirjoitus

• TM Rakennusmaailma, Asuntomessukohteiden
hiilijalanjälkilaskelmat
9.3.2021
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Tapahtumat

9.3.2021

www.figbc.fi
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FIGBC:n Kevätwebinaari & strategiatyöpaja 23.3.2020
12.50

Etäyhteys avataan

13.00

Webinaarin avaus - Katsaus tulevaan

•

Esitellään lyhyesti: toimintakertomus, tilinpäätös,
tilintarkastuskertomus, vaalitoimikunnan esitys

•

FIGBC:n valikoituja kuulumisia

•

FIGBC:n kumppanijäsen esittäytyy: Realia, Mari Rajaniemi

•

Kevan 2030 hiilineutraalisuustavoitteet, Tuomas Helin
13.45

Johdanto FIGBC:n strategian laadintaan

•

Strategian laadinta – mitä ja miksi – prosessi 2020

•

Lähtökohtia strategiatyöhön

•

Toimikuntien askelmerkit

14.10
•

Strategian pikasparraus

TERVETULOA!
• Pidäthän mikrofonin äänettömällä kun et
osallistu keskusteluun
• Kysymyksiä voit esittää myös
keskustelukanavan (chat) kautta
• Tapahtuma nauhoitetaan strategiatyön
palautteen tallentamiseksi

Teemat, tavoitteet, arvot

14.30
9.3.2021

Yhteenveto ja päätös
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Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari
Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen
vuosiseminaarissa 9.3.2020 useat tahot kertoivat
meneillään olevista vähähiilisyyden
kehityshankkeistaan. Vuonna 2020 vähähiilisyyteen
saadaan uusia työkaluja ja tiekarttoja valmistuu.
• Seminaarin esitykset
• Seminaarin tallenne
→ https://figbc.fi/vahahiilisen-rakentamisen-muutosvauhti-tulevina-vuosina-on-kova/
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Green Building Coucil Finlandin kevätkokous 2020 (webinaari)
•

08.50 Etäyhteys avataan

•

09.00 Tervetuloa!

Sääntömääräiset asiat: toimintakertomus, tilinpäätös,
vastuuvapaus, vaalitoimikunta
•

09.30 FIGBC:n strategian valmistelu
Kuullaan katsaus yhdistyksen strategian valmistelusta ja
esitetään strategiakokonaisuuden luonnokset

•

10.00 Tietoiskut ajankohtaisista aiheista
Kuullaan katsaukset muutamista ajankohtaisista ja
mielenkiintoisista kuulumisista, kuten
o
World Green Building Week 2020
o
Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen
markkinakatsaus
o
Muut nostot

•

TERVETULOA!
• Pidäthän mikrofonin äänettömällä
kun et osallistu keskusteluun
• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla
• Esittäydy aina ennen kommentointia
• Keskusteluun voi osallistua myös
suoraan chätin kautta kirjallisesti
• Tapahtuma nauhoitetaan

10.30 Yhteenveto ja päätös

9.3.2021
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OneClick LCA Planetary
Näin lasket hiilijalanjäljen ilmaisella työkalulla
16.6.2020 | 10.00–10.30
Tervetuloa ilmaiseen kaikille avoimeen
webinaariin kuulemaan:
• Mitä tarkoitetaan tuotesidonnaisella
hiilellä (embodied carbon) ja miksi siitä
puhuminen on tärkeää?
• Mikä on One Click LCA Planetary – Uusi
ilmainen työkalu materiaaleihin
sitoutuneen hiilen laskentaan

• Planetaryn tärkeimmät ominaisuudet:
Laske, vertaa ja optimoi

9.3.2021

https://figbc.fi/tapahtuma/oneclick-lca-planetary-nain-laskethiilijalanjaljen-ilmaisella-tyokalulla/
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Vähähiilisyys Tuusulan Asuntomessuilla –
paneelikeskustelu 28.8.2020
• Vuoden 2020 asuntomessuilla Tuusulassa
painotettiin erityisesti vähähiilisyyttä ja
kestävää rakentamista. FIGBC / Mikko
Nousiainen veti messuilla
paneelikeskustelun vähähiilisyyden
tavoitteista ja keinoista elokuun lopulla.

• Paneelissa keskustelemassa olivat Matti
Kuittinen (ym), Vesa Ijäs (ARA), Antti
Virkkunen (Insinööritoimisto Vesitaito
Oy), Tuomo Sipilä (Tuusulan kunta) ja
Heikki Vuorenpää (Asuntomessut).

9.3.2021
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KIRAHVI-ryhmä: Vähähiilisyyttä kestävällä
digitalisaatiolla 5.11.2020
Miten saamme KIRA-alan
digitalisaatiotavoitteet tukemaan sen
vähähiilisyystavoitteita?
Vuoden viimeisessä teematapaamisessa 5.11.
klo 13-16 keskustellaan KIRA-alan
vähähiilisyystavoitteista ja siitä, voidaanko
toimialan digitalisaatiotavoitteet tuoda osaksi
samaa tavoiteaikajanaa mahdollistamaan sen
toteutuminen? Ilmoittaudu mukaan kaikille
avoimeen tilaisuuteen! Järjestäjänä KIRAhub
(KIRA-InnoHub ry).

9.3.2021
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Kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.2020
Esimakua ohjelmasta:
Avauspuheenvuoro: Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista
Mikkonen

Keynote: Circular economy
advisor Jessica Reis Leffers Rijkswaterstaatministeriö, Hollanti
Kiertotalouden strateginen ohjelma: ohjelman ohjausryhmän
pj. Reijo Karhinen ja Kiinteistöt ja rakentaminen –
teemaryhmän pj Jussi Aho
Teemasessio: Rakentamisen kiertotalouden hankinnat
Teemasessio: Koulutus rakentamisen kiertotaloudessa
Tietoiskut ajankohtaisista hankkeista

Ilmoittaudu täällä!
9.3.2021
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Pyöreän pöydän keskustelu KIRA-alan
kestävyysosaamis- ja koulutustarpeista
13.11.2020 klo 8.00–12.15
Tule työstämään yhdessä KIRA-alan kestävän
rakentamisen kannalta keskeisiä osaamis- ja
koulutustarpeita vuonna 2021 – 2030.
Tilaisuuden tavoitteena on muodostaa käsitys
toimialan keskeisistä kestävään kehitykseen
liittyvistä osaamis- ja koulutustarpeista, eri
toimijoiden tarjoamista tämän päivän
koulutusmahdollisuuksista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

9.00 – 9.15

Seminaarin avaus

9.15 – 9.30

Ympäristöministeriön näkemykset alan
kestävyysosaamistarpeista ja näihin vastaamisesta
Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

9.30 – 9.45

Kiertotalousohjelman kiinteistö- ja rakennusalan
teemaryhmän tuloksia, Jussi Aho, Fira Group Oy

9.45 – 10.00

KIRA-alan ja rakennussuunnittelun osaamistarpeet
kestävien yhdyskuntien rakentamisessa
Kimmo Lylykangas, TalTech University

10.00 – 10.30 Näkökulmia uusista osaamistarpeista
Varma, Senaatti, A-Insinöörit, Granlund, Newsec, Lujatalo Oy

10.40 – 10.55 Tämän päivän koulutustarjotin
Kyselyn tulokset, Jessica Karhu FIGBC

10.55 – 12.00 Työpajavaihe: Osaamis- ja koulutustarpeet 2021-2030
https://figbc.fi/kira-alan-kestavyysosaamis-ja-koulutustarpeet

9.3.2021

12.00 – 12.15 Yhteenveto – Miten tästä eteenpäin?
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Kiertotalous rakentamisessa ja
maankäytön suunnittelussa 19.11.2020
• Järjestäjinä Ethica ja FIGBC

• Kiertotalouden mukainen
rakentaminen ja aluesuunnittelu
valtaa markkinoita Saksassa ja
muualla Euroopassa
• Webinaarin vieraspuhujina EPEA:n
Hampurin konsultoinnin johtaja
Markus Diem sekä Cradle to Cradlekonsultti Pascal Keppler

9.3.2021

80

Green Building Council Finland
Syyskokous ja jäsentilaisuus
OHJELMA
12:30
Valtakirjojen tarkastus
12:50
Etäyhteyden avaus - tule ajoissa ja tarkasta yhteytesi!
13:00
Syyskokous
• Asialistan mukaan
14:15
Tauko
~14:20 Jäsentilaisuus
• Uusien Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen
allekirjoittaneiden organisaatioiden julkistus
• Trevian Rahastojen askeleita kohti hiilineutraaliutta
• VALO Hotel & Work: kiinteistöjen käyttöasteen merkitys
kestävälle liiketoiminnalle
• Peikko: vastuullisuus ja kestävyyden kehittäminen
15:30
Tilaisuus päättyy (viimeistään)

• Pidäthän mikrofonin
äänettömällä
• Pyydä puheenvuoroa
kättä nostamalla
• Esittäydy aina ennen
kommentointia
• Kysymyksiä voi esittää
myös chätin kautta
• Laita kamera päälle
tarvittaessa
• Tapahtuma nauhoitetaan
Osallistu keskusteluun myös Twitterissä:
@FiGBC_ #RatkaisunVuosi
#vaadivähähiilistä
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Toimikunnat
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FIGBC:n toimikunnat ja
asiantuntijaryhmät
350
110
5
5

9.3.2021

Asiantuntijaa
Organisaatiota
Toimikuntaa
Asiantuntijaryhmää
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Green Building Councilin
Toimikuntien puheenjohtajat
60 hlö

Lauri & Jessica

60 hlö

Lauri & Mikko

25 hlö

Puheenjohtaja

Jessica

30 hlö

Mikko

Varapuheenjohtaja(t)

50 hlö

Tiina & Mikko

Vähähiilinen
Rakentaminen

Hiilineutraalit
Kiinteistöt

Kestävät
Alueet

Kestävä
Infra

Viestintä

Tytti Bruce
Bionova

Antti Ruuska
Ylva

Alpo Tani
Helsinki

Heidi Huvila
Helsinki

Anne-Maria Flanagan
SRV

Ari Bungers
LAB Ark.

Elina Hienonen
HSRKY

Arto Ruotsalainen AFRY

Riina Känkänen Ramboll

Kirsi Hemmilä
Caverion

Elina Virolainen
YIT

Pirjo Jantunen
Helen

Hille Kaukonen Skanska

Juha Laurila
Infra ry

Karoliina Lehmusvirta
Ramboll

Sari Raunio
Varma

Asta Autelo
Granlund

Jukka Viitanen
NCC

Jannica Aalto
YLVA

9.3.2021
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Toimikuntien 350 asiantuntijaa kehittävät alaa
Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä, opitaan, ja kehitetään alaa yhdessä.
Toimikunnissa on edustettuna yli 300 asiantuntijaa yli 100 eri yrityksestä. Toimikunnat ovat avoimia kaikille jäsenillemme.

Vähähiilinen rakentaminen
Toimikunta edistää vähähiilisyyttä rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa
ja materiaalivalinnoissa, huomioiden koko rakennuksen elinkaaren.
• Julkaisee vähähiilisen rakentamisen suomenkieliset termit
• Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa
• Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita
• Järjestää Vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

Kestävät alueet
Toimikunnan tarkoitus on tuoda näkyväksi ja alalle käyttöön aluesuunnittelun
keinot luoda hiilineutraalia ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä.
• Nostaa aluesuunnittelun tasoa niin, että kaikki uudet kaavat ja suunnitelmat
mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030 mennessä
• Päivittää kestävä aluesuunnittelu -määritelmän
• Tuo kestävän aluesuunnittelun työkalut kaikkien tietoisuuteen ja käyttöön

Viestintä

9.3.2021

Hiilineutraalit kiinteistöt
Toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen energiankulutuksen osalta
hiilineutraali kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä.
• Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit
• Selkeyttää hiilineutraalisuuteen liittyviä laskenta- ja raportointisääntöjä
• Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joilla kiinteistöistä kehitetään hiilineutraaleja
• Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Kestävä infra
Toimikunta edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta infran kaikissa
elinkaarenvaiheissa kuten suunnittelussa, hankkeiden toteuttamisessa.
• Tuo ja vakiinnuttaa vähähiilisyyden ja kiertotalouden osaksi infra-alan toimintaa
• Kokoaa esimerkilliset hankkeet ja menetelmät
• Viestii hankkeista ja kestävän infran määritelmästä
• Edistää infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen kehittymistä

Kokoaa jäsenten viestinnän ammattilaisia, tavoitteena tehostaa kestävyyttä edistävää viestintää jäsenten ja GBC:n välillä
• Tehostaa ja kokoaa kestävyyttä edistävää viestintää FIGBC:n, jäsenten ja yhteiskunnan välillä
• Case-pankin täydentäminen, ratkaisuista viestiminen, Loikka-blogin hyödyntäminen, World Green Building Week –valmistelut.
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Toimikuntien yhteydenpito
• Kutsutaan
kaikki
toimikunnan
jäsenet
mukaan
• Kirjalliset
käyttöohjeet
ja pelisäännöt
9.3.2021
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Mukana nyt myös kiertotalous -

Kestävän alueen määritelmä
• Kestävät alueet -toimikunta
päivitti kestävän alueen
määritelmän ottamaan
huomioon myös kiertotalouden
• Päivitetty määritelmä esiteltiin
Kestävä aluesuunnittelu seminaarissa 21.9.2020
• Määritelmässä aihetta
lähestyttiin holistisesti
donitsimallin avulla
• Lue lisää määritelmästä
9.3.2021
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Päivitetty Kestävän alueen
määritelmä julkaistu

Lue lisää:
https://figbc.fi/uusi-kestavan-alueen-maaritelma-ottaa-kantaa-ilmastohaasteisiin-ja-kiertotalouteen/

9.3.2021
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Kestävän alueen määritelmästä Rakennuslehdessä

9.3.2021
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Kestävä infra –toimikunnan julkilausuma:

Yhteiset päästölaskentaperiaatteet
vauhdittaisivat ilmastonmuutoksen
torjuntaa
infra-alalla
Rakennuslehden vieraskynä
pääkirjoitus-sivulla 16.9.2020
1. Infra-alalla paljon
hyödyntämätöntä
päästövähennyspotentiaalia
2. Vihreä elvytys merkittävä
mahdollisuus kehittää
käytäntöjä ja osaamista alalla
kiertotalouteen ja vähähiilisiin
ratkaisuihin liittyen
3. Alalle tarvitaan yhteiset
päästölaskentaperiaatteet
9.3.2021

Lue kirjoitus Rakennuslehden verkkosivuilla
90

Projektit

9.3.2021

www.figbc.fi
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Level(s) - kestävän
rakentamisen kriteerit –
hanke 2019 - 2022
• Life – rahoitteinen yhteiseurooppalainen
GBC:den hanke

• Pitkän tähtäimen tavoite on saada kestävä
rakentaminen osaksi alan arkipäivää
Euroopassa lisäämällä tietoisuutta Level(s)
viitekehyksestä ja edistämällä sen
indikaattorien käyttöä.
• Projektin erityishuomio on seuraavissa
Level(s) indikaattoreissa
• LCA (elinkaaren hiilijalanjälki)
• LCC (elinkaarikustannukset)
• IAQ (sisäilman laatumittarit)
9.3.2021

Hankkeen tavoitteet
• Virtaviivaistaa Euroopan yleisimmät
ympäristöluokitukset Level(s) in kanssa

• Määrittää mitä tietoja hankkeista pitää kerätä
Level(s)iä varten
• Työskennellä julkisen tahon kanssa, jotta
Level(s)in indikaattorit ovat käytettävissä
julkisessa hankinnassa
• Lisätä alan osaamista Level(s)in
indikaattorien käytöstä
• Lisätä sekä alan että julkisen toimijan
tietoisuutta Level(s) hyödyistä ilmaston
muutokseen sopeutumisessa sekä sen
ehkäisyssä
94

LIFE Level(s) -hankkeen konsortio
SUOMI, GBC Finland
SAKSA, DGNB
IRLANTI, Irish Green
Building Council
ALANKOMAAT, Stichting
Dutch Green Building
Council

CROATIA, Croatia Green
Building Council
ITALIA, Green Building
Council Italia

RANSKA, HQE
KOORDINAATTORI

ESPANJA, Green Building
Council Espana
9.3.2021
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Koulutukset

9.3.2021

www.figbc.fi
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FIGBC kouluttaa, kevät ja kesä 2020
13.2.2020 | 8.30–15.30 Koulutus: Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki
Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä, tulevista lainsäädäntösuunnitelmista ja opi, kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä
voidaan ohjata hankkeissa ja hyödyntää niin hiilineutraaliuden saavuttamisessa, vastuullisuusraportoinnissa kuin
ympäristösertifioinneissakin.
28.4.2020 | 8.30–12.30 GBC kouluttaa – Hiilijalanjäljen arviointi tulee osaksi rakennushankkeita – oletko valmis?
Tämän kurssin jälkeen tunnet alan keskeiset vähähiilisyys- ja ilmastopäästötavoitteet. Tiedät, miten rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki
lasketaan ja osaat ohjata hankkeen ilmastopäästöjä. Lisäksi olet kokeillut hiilijalanjäljen arviointia käytännössä.
28.5.2020 | 8.30–12.30 GBC kouluttaa – EPD -ympäristöselosteet ja niiden hyödyntäminen vähähiilisessä rakentamisessa

Tällä kurssilla opitaan, mikä on EPD-ympäristöseloste ja miten niitä voi hyödyntää rakennushankkeessa. Lisäksi kurssilla saadaan
katsaus siihen, miten ympäristöselosteita laaditaan.
5.6.2020 | 8.30–15.30 GBC kouluttaa – Kiertotalouden huomioiminen rakennushankkeen tilaamisessa
Kurssilla opitaan, miten rakennushankkeen tilaaja voi huomioida kiertotalouden hankkeen tilausvaiheessa. Koulutuksen jälkeen
osallistujilla on myös hyvä käsitys Suomen kansallisista kiertotaloustavoitteista. Lisäksi osallistujat saavat myös hyvän kuvan käytännön
esimerkkien kautta, miten Suomessa kiertotaloutta on toteutettu hankkeissa.
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25.9.2020 | 8.20–12.30 | FIGBC kouluttaa – Hiilijalanjäljen arviointi tulee osaksi rakennushankkeita – oletko valmis?
Kurssin jälkeen tunnet alan keskeiset vähähiilisyys- ja ilmastopäästötavoitteet. Tiedät, miten rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki lasketaan ja
osaat ohjata hankkeen ilmastopäästöjä. Lisäksi olet kokeillut hiilijalanjäljen arviointia käytännössä
30.10.2020 | 8.30–12.00 | FIGBC kouluttaa - EPD -ympäristöselosteet ja niiden hyödyntäminen vähähiilisessä rakentamisessa
Luotettavan rakennustason hiilijalanjäljen laskenta vaatii oikeita lähtötietoja. Rakennustuotteiden ja -materiaalien ilmastopäästötiedot voi
ilmoittaa luotettavasti standardinmukaisella ympäristöselosteella esimerkiksi EPD -selosteella (Environmental Product Declaration -selosteella).
Tällä kurssilla opitaan, mikä on EPD-ympäristöseloste ja miten niitä voi hyödyntää rakennushankkeessa. Lisäksi kurssilla saadaan katsaus siihen,
miten ympäristöselosteita laaditaan.
20.11.2020 | Koko päivä | FIGBC kouluttaa - Kiertotalous rakentamisessa (siirretty keväälle 2021)
Kurssilla opitaan, miten rakennushankkeen tilaaja voi huomioida kiertotalouden hankkeen tilausvaiheessa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on
myös hyvä käsitys Suomen kansallisista kiertotaloustavoitteista. Lisäksi osallistujat saavat myös hyvän kuvan käytännön esimerkkien kautta,
miten Suomessa kiertotaloutta on toteutettu hankkeissa. Kurssin sisältö tarkentuu.
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Opiskelija: tule mukaan FIGBC:n
koulutuksiin
Vauhdittaaksemme muutosta kohti vähähiilistä
ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja
rakennusalaa tarjoamme myös alan
perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua
koulutuksiimme

• Kytkemme opiskelijat mukaan alan
muutokseen
• Tuomme näkyväksi, millaisten vähähiilisyys- ja
kiertotalousteemojen kanssa he
tulevaisuudessa saavat tehdä töitä
• Saatamme opiskelijat yhteen ja verkottumaan
jo työelämässä olevien kollegoittensa kanssa.
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