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1.Esittely 

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

Kampanjan järjestää World Green Building Council, ja sitä johtavat kansalliset GBC:t ja niiden jä-
senorganisaatiot kautta maapallon. 

Tänä vuonna World Green Building Week järjestetään 20. – 24.9.2021. 

World Green Building Week FIGBC verkkosivut: https://figbc.fi/world-green-building-week/  
World Green Building Week WorldGBC verkkosivut: https://worldgbc.org/WGBW2021  

 

2. Tausta 

Globaalisti neljä miljardia ihmistä on alttiina ilmastoriskille. 
91 % ihmisistä asuu alueilla, joilla on ilmansaasteita. 

Vuoteen 2050 mennessä maailman rakennuskanta tulee kaksinkertaistumaan ja lisää toimi-
alamme vaikutusta merkittävästi. Toimialamme luonnonvarojen kysyntä kiihdyttää ilmastonmuu-
tosta, ja epäterveelliset, päästöjä paljon tuottavat rakennukset vaikuttavat hyvinvointiimme ja toi-
meentulomme.  

Me Suomessa emme säästy vaikutuksilta. IPCC-raportin mukaan Suomi on yksi niistä alueista, 
joissa lämpeneminen tapahtuu erittäin nopeasti. Hellejaksot tulevat pitenemään. Sademäärät li-
sääntyvät talvisin ja tulevat yhä useammin vetenä, eivät lumena. Kaupunkialueiden hulevesitulvat 
lisääntyvät ja merenpinnan nousu lisää tulvia rannikkoalueilla. 

Koska *UNFCCC (YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus) pyrkii tuomaan resilienssin ilmastosuun-
nitelman eturintamaan, on meillä GBC-verkostossa etulyöntiasema. 

Tämän vuoden kansainvälisen kestävän rakentamisen viikolla – World Green Building Weekillä - 
teema on resilientti rakennettu ympäristö. 

 

3. Pääviestit 

Kestävästi rakennettu ympäristö hillitsee ilmastonmuutosta ja antaa suojaa säiden 
ääri-ilmiöiltä. 

http://www.figbc.fi/
https://figbc.fi/world-green-building-week/
https://worldgbc.org/WGBW2021
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1. Ilmasto - Climate 
- Puhtaan, uusiutuva energian tehokas käyttö on kestävän toiminnan elinehto. 
- Rakennusten energiankäytön on oltava hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. 
- Rakentamisen ja rakennustuotteiden päästöjä on vähennettävä 40 % vuoteen 2030 
mennessä. 
- Toimiva kiertotalous tukee luonnonvarojen säilyttämistä ja elvyttämistä. 

2. Ihmiset - People 
- Resilientti rakennettu ympäristö antaa turvaa säiden ääri-ilmiöiltä, suojelee luonnon mo-
nimuotoisuutta ja turvaa esimerkiksi ruoan ja energiantuotantoa myös häiriötilanteissa. 

3. Talous ja toimeentulo – Economies 
- Kestävä rakennettu ympäristö tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja samalla yhteis-
kunnan toimintakykyä. 
- Kestävästi rakennetut ratkaisut säästävät rahaa tulevaisuudessa. 
- Sijoittajille vihreät ratkaisut ovat tuottavimpia ratkaisuja. 

4. Tavat osallistua 

• Osallistu viikon starttaavan videon kuvauksiin 26.8. tai jaa video sosiaalisessa me-
diassa 20.9.2021. Lisätiedot Toimikunta Teams, elokuun jäsenkirjeemme ja 
anne.valkama@figbc.fi 

• Lataa materiaalipakettimme ja jaa esimerkkejä kestävästä rakentamisesta ja ra-
kennetun ympäristön resilienssistä tai kerro, miten sinä, organisaationne tai yhtei-
sönne aikoo edistää rakennusten resilienssiä. 

• Näytä tukesi käyttämällä #BuildingResilience –hästägiä ja lisää kuva sähköpostiisi, 
sosiaaliseen mediaan tai verkkosivuillesi. 

• Ilmoita tapahtumasi osaksi World Green Building Weekiä – kokoamme tapahtumat 
FIGBC verkkosivun kalenteriin. Ilmoita tapahtumasi tiina.mykkanen@figbc.fi. 

• Kirjoita artikkeli, opas tai teksti resilienssistä ja julkaise se Weekin aikana. Sovi jul-
kaisusta anne.valkama@figbc.fi.  

• Kerro kansainvälisestä kestävän rakentamisen viikosta - World Green Building 
Weekistä haastattelussa, blogissa, mediassa -puheenvuoro puheenvuoroissasi ja 
mediahaastatteluissasi. 

5. Materiaalit ja fontit 

 

Lataa käyttöösi materiaalipaketti osoitteesta https://figbc.sharepoint.com/:f:/s/Vies-
tinta/Esp3rGiOc4dKgwo40LQNddIBJnZDnK9ZLfAuaxuJWeHpTg?e=FFCFan 

 

Käytettävissäsi on: 

• Sähköpostiallekirjoitus 

http://www.figbc.fi/
mailto:anne.valkama@figbc.fi
https://figbc.sharepoint.com/:f:/s/Viestinta/Esp3rGiOc4dKgwo40LQNddIBJnZDnK9ZLfAuaxuJWeHpTg?e=FFCFan
mailto:tiina.mykkanen@figbc.fi
mailto:anne.valkama@figbc.fi
https://figbc.sharepoint.com/:f:/s/Viestinta/Esp3rGiOc4dKgwo40LQNddIBJnZDnK9ZLfAuaxuJWeHpTg?e=FFCFan
https://figbc.sharepoint.com/:f:/s/Viestinta/Esp3rGiOc4dKgwo40LQNddIBJnZDnK9ZLfAuaxuJWeHpTg?e=FFCFan
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• Kaksi erilaista banneria verkkosivuille 

• Sosiaaliseen mediaan yleistä kampanjakuvitusta 

• Muokattava Powerpoint-pohja julkaisuihin, puheenvuoroihin ja sosiaalisen median 
kannanottoihin. Muokkaa oma teksti ja kuvitus pohjiin, tallenna kuvatiedostoksi 
(File, Save a copy, muuta tiedostomuoto png/jpg.) 

 

Hyödynnä yllä näytetyn kuvan tyyppistä kuvastoa sosiaalisessa mediassa. 

Jaa esimerkkejä kestävästä rakentamisesta ja rakennetun ympäristön resilienssistä. Tai 
kerro, miten sinä, organisaationne tai yhteisönne aikoo edistää rakennusten resilienssiä. 
Kuvapohjia on useampia materiaalipaketissa. 

#BuildingResilience fontit  
  

• ‘#BuildingResilience’ fontti Oswald light.   
• Kursiivi fontti on Mrs Eaves XL Serif OT. Adobe fonts. Free download.   

• Yleisin fontti on Arial.   

6. Yhteystiedot 

Anne Valkama 
Viestintäpäällikkö 
puh. +358 40 588 9911 anne.valkama@figbc.fi 
Media: haastattelu- ja yhteistyöpyynnöt 
World Green Building Week / viestintä 

Tiina Mykkänen 
Toimistovastaava 
puh. +358 50 562 0705 tiina.mykkanen@figbc.fi 
World Green Building Week / tapahtumakoordinointi 

http://www.figbc.fi/
mailto:https://fonts.google.com/specimen/Oswald
mailto:https://fonts.adobe.com/fonts/mrs-eaves-xl
mailto:https://freefontsvault.com/mrs-eaves-font-download-free/
mailto:anne.valkama@figbc.fi
mailto:tiina.mykkanen@figbc.fi
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