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Green Building Council Finlandin 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. 



Johdanto – Kestävyys on yhteistyötä

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma toteuttaa 
vahvasti Green Building Council Finlandin 
yhteisesti sovittua kolmevuotista strategiaa.

Toimialan muutosnopeus on huimaava. 
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden 
vaatimukset ohjaavat voimakkaasti ja syystä 
jokapäiväisiä ratkaisuja.

Green Building Council Finland on 
ainutlaatuinen yhteistyöverkosto, joka toimii 
arvojemme vaikuttavuus, innostavuus ja
avoimuus mukaisesti.

Toimimme yhdessä tavoitteenamme nopea 
kestävyysmuutos ja se, että rakennetun 
ympäristön toimijat lunastavat paikkansa 
ilmastokriisin ratkaisijana.

Panostamme jäsentemme palvelemiseen ja 
yhdistyksen hallittuun kasvuun.

Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2022 
painottaa:

• Strategisten kehityshankkeiden 
toteuttamista.

• Yhä parempia palveluja, tukea ja 
laajempaa koulutustarjontaa 
jäsenillemme kestävyystyössä.

• Toimintavalmiuksien kehittämistä ja 
vaikuttavuuden ja viestinnän 
kehittämistä.



Green Building Council Finlandin
strategia 2021-2023

Strategiset kehitysprojektit

• on valittu siksi, että juuri näihin keskittyminen edistää tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. 

FIGBC:llä on jäsenistönsä ja kumppaneidensa kanssa parhaat edellytykset näiden 

toteuttamiseen.

• edistävät vähähiilisyyttä, hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta.

• toteutuvat yhteistyössä ja kun jokainen meistä tarttuu toimeen.



Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia 

Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä 

on vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta

FIGBC:n strategia 2021-2023

STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2021-2023
Tulevien vuosien aikana:

TAVOITTEET 2030
Toiminnan tavoitteena on, että vuonna 2030:

Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden 

periaatteiden mukaisesti

Toiminnan laajuus + 30 %

Jäsenten vastuullisuustyötä aktiivisesti sparraava toimija

KASVUOHJELMA
Vuoteen 2023 mennessä FIGBC on

Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun 

ympäristön yhteistyöverkosto

Vaikuttavuus Innostavuus Avoimuus

ARVOT
Nämä arvot ohjaavat toimintaa nyt ja jatkossa:

Tavoitteena konkreettisten 
tulosten saavuttaminen. 

Kannustamme alaa kohti 
yhteisiä tavoitteita hyvillä 
esimerkeillä ja aktiivisella 
johtajuudella.

Toimimme avoimesti ja tietoa 
aktiivisesti jakaen.

”Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö 

on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua 

ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti”

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

Laajalla, rajat ylittävällä 
yhteistyöllä edistämme 
kiinteistö- ja rakennusalan 
kestävyysmuutosta.

Kestävyys kannattaa ja 
muutos on mahdollisuus! 

Tuemme puolueettomasti 
kaikkia kiinteistö- ja raken-
nusalan kestävää kehitystä 
edistäviä ratkaisuja.

Kestävyyden kärkeen 
yhdessä!

Ketterästi, hyvällä fiiliksellä ja 
innostavalla asenteella.

Monipuolinen ja osallistava 
yhteistyö on kaiken keskiössä.

Aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja

Halutuin kumppani kestävän kehityksen edistämisessä kiinteistö-

ja rakennusalalla

Jäsenmäärä +30 %



2030
KIINTEISTÖJEN ENERGIANKÄYTTÖ ON HIILINEUTRAALIA TUOTTEIDEN JA RAKENTAMISEN PÄÄSTÖJÄ ON VÄHENNETTY 40 %

Strategiset kehitysprojektit 2021-2023
2023

Kannustamme yli puolet Suomen ammatti-

maisista kiinteistönomistajista asettamaan 

tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön

Teemme yhdessä KIRA- ja energia-alan 

toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin 

rakennetun ympäristön toimintaohjelman

Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii 

määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina 

toteutuakseen koko KIRA-alalla. Riittävän monen edelläkävijän 

tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen 

aikaansaamiseksi.

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

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.

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. 

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: 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. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen ”markkinointi”

2. Tapaamiset 20 suurimman kaupungin kanssa

3. Aktiivinen viestintä parhaista keinoista tavoitteen 

saavuttamiseksi

Keskeisiä toimenpiteitä:

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

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

Varmistamme, että kaikissa merkittävissä 

rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan 

vähähiilisyys ja kiertotalous

KIERTOTALOUDEN PERIAATTEET
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Kannustamme yli puolet Suomen 
ammattimaisista kiinteistönomistajista 
asettamaan tavoitteekseen 
hiilineutraalin energiankäytön

Hiilineutraali energiankäyttö yleistyy vahvasti ja merkittävä osa ammattimaisista 
kiinteistön omistajista on jo asettanut sen tavoitteekseen vuoteen 2030 mennessä. 
Myös kaupungeilla ja kunnilla on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta niissä 
kiinteistöjen roolia ei ole vielä täysimääräisesti huomioitu. 

Vuonna 2022 panostamme erityisesti julkisten toimijoiden kirittämiseen kohti 
hiilineutraalia energiankäyttöä. Yksityisille kiinteistönomistajille viestitään 
ensisijaisesti päivitetystä Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksesta, joka kattaa 
myös ennen käyttöä syntyvät tuotesidonnaiset päästöt.

Strategiset kehitysprojektit 2021-2023

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022, osa 1/3

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Järjestetään tapaamiset merkittävien kaupunkien ja kuntien kanssa 

• Päivitetyn Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen ’markkinointi' yrityksille

• Markkinamuutoksen seuranta ja siitä viestiminen

• Julkaistaan päivitetty tieto hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevista 

ammattimaisista kiinteistönomistajista osana KTI:n Vastuullisuuskatsausta

• Selvitetään yhteistyömahdollisuudet Energiateollisuuden kanssa ja 

sovitaan yhteistyöstä strategiakauden aikana



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

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma julkaistiin syksyllä 2021 ja sitä 
tuki yli 20 merkittävää organisaatiota. 

Vuonna 2022 keskitymme toimintaohjelman aseman vahvistamiseen alalla ja sen 
saattamiseen mahdollisimman monen organisaation tietoisuuteen. Tavoitteena on saada 
toimintaohjelmalle laaja tuki alan yritysten ja järjestöjen keskuudessa, sekä auttaa alan 
yrityksiä luomaan omat toimintaohjelmansa ja ottamaan seuraavat askeleet kohti 
hiilineutraaliutta.

Tätä tavoitetta edistää ensisijaisesti #BuildingLife-hanke.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Jalkautetaan #BuildingLife-toimintaohjelma laajasti alan tietoisuuteen

• Toimintaohjelman esittely yrityksille, järjestöille ja ministeriöille

• Toimintaohjelman esittely sekä FIGBC:n omissa että alan tapahtumissa 

• Lähettiläiden toimintaohjelmien ja blogikirjoitusten julkaisu 

• Toimintaohjelman esilläpito somessa mm. animaatioiden ja videoiden avulla 

• Laaditaan ehdotus kansallisen kestävän rakennetun ympäristön ohjausryhmän 

perustamisesta YM:n ja alan keskeisten toimialajärjestöjen kanssa

• Toimintaohjelman jatkokehitys

Strategiset kehitysprojektit 2021-2023

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022, osa 2/3



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

Viime vuosina olemme nähneet paljon erinomaisia esimerkkejä vähähiilisyyden ja kiertotalouden 
huomioimisesta rakennetun ympäristön hankkeissa. Näiden sisällyttämiseen jokaisessa hankkeessa 
on kuitenkin vielä pitkä matka.

Hankkeisiin vaikuttamista ja toimenpiteisiin kannustamista voidaan tehdä monessa eri vaiheessa. 
Vuonna 2022 keskitymme hanketason vaikuttamiseen suorilla kontaktoinneilla, 
mielipidevaikuttamiseen blogeilla ja viestinnällä, arvoihin vaikuttamiseen alan kilpailujen kautta, 
sekä tiedon lisäämiseen omien ja muiden julkaisuja jakamalla.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Hankkeisiin vaikuttaminen: 

• Tapaamme merkittävimmät rakennuttajat ja tilaajaorganisaatiot ja kerromme keinoista kehittää 

hankkeiden vähähiilisyyttä sekä kiertotaloutta

• FIGBC:n Viestintätoimikunta tiedottaa merkittävistä hankkeista ja viestii parhaista ratkaisuista

• Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia ja kannustetaan hankkeita kestävyysnäkökulmien 

hyödyntämiseen. Edistetään parhaiden ratkaisujen näkyvyyttä blogeilla

• Toimialan kirittäminen kilpailuissa

• Tavataan keskeiset kilpailuja järjestävät tahot ja ehdotetaan kestävyyskriteerejä kilpailuihin

• Ehdotetaan kestävän kehityksen asiantuntijoita toimialalla merkittäväksi tunnistettujen kilpailujen 

tuomaristoihin

• Viestitään hyvistä kotimaisista ja ulkomaisista hanke-esimerkeistä ja käytännöistä

• Omien julkaisujen levittäminen

• Parhaan uuden tiedon ja julkaisujen levittäminen merkittävimmille yrityksille suorapostituskampanjalla

• Tuotetaan lista jokaisessa hankkeessa huomioitavista vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteista

• Pilotoidaan ja julkaistaan Hiilineutraalin rakennuksen ohje 

Strategiset kehitysprojektit 2021-2023

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022, osa 3/3



Jäsenpalveluiden kehitystoimenpiteet

Vastaamme jäsenmäärämme viimeaikaiseen kasvuun ja 
jäsentemme tarpeisiin. Parannamme jäsenpalveluita 
ottamalla käyttöön uuden jäsenrekisterin, jolla 
varmistamme jäsentietojen oikeellisuuden, tietoturvan ja 
parannamme jäsenviestintäämme.

Järjestämme jäsenistölle tilaisuuksia verkostoitua ja 
kehittää omaa osaamistaan. Haluamme myös 
ymmärtää paremmin jäsentemme tarpeita ja selkeyttää 
jäsenyyden hyötyjä sekä aktivoida koko jäsenistömme 
mukaan toimintaan.

Vuonna 2022 edistämme alan kehitystä jatkamalla 
kumppanijäsenmallia.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Neuvonta ja tuki jäsenille

• Laadimme jäsenpalveluoppaan

• Järjestämme maksuttomia koulutuksia 
vähähiilisyydestä

• Neuvomme yrityksiä liiketoiminnan 
kehittämisestä kohti hiilineutraaliutta

• Toteutamme maine- ja 
jäsentyytyväisyyskyselyn jäsenillemme

• Jäsentapahtumat ja verkostoituminen

• Järjestämme kuukausittaiset 
jäsenyyswebinaarit ajankohtaisista aiheista

• Järjestämme verkostoitumistilaisuuksia (live)



Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät

Vuoden 2022 toimikunnat ovat

• Rakentaminen-toimikunta

• Kiinteistöt-toimikunta

• Alueet-toimikunta

• Infra-toimikunta

• Viestintätoimikunta

Vuoden 2022 asiantuntijaryhmät ovat

• LEED-ryhmä

• BREEAM Assessor –ryhmä

• WELL-ryhmä

• CEEQUAL-ryhmä

• EU Taksonomia -ryhmä

Toimikuntien ja asiantuntijaryhmien lisäksi FIGBC-
verkostossa on useita muita verkostoja, jotka 
liittyvät projekteihin tai muihin yhteisiin hankkeisiin.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

Käynnistetään uusi toimikuntakausi 2022-2023 

• Toimikuntatyön tavoitteena on mahdollistaa jäsenten 
välinen vuorovaikutus, toteuttaa FIGBC:n strategiaa 
ja edistää tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta

• Kaikki toimikunnat tapaavat vähintään kerran 
kasvotusten

Toimikuntien keskeiset vastuualueet ovat

• Toimintakäytäntöjen kehittäminen ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

• Infrahankintojen kiertotalouskriteerien ja kansallisen 
hiilijalanjälkilaskentametodin kehityksen tukeminen

• Aluesuunnittelun kansallisen hiilineutraaliuskeskustelun 
johtaminen

• Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pilotointi ja 
julkaisu

• Taksonomian kehitystyön seuraaminen ja alan
tiedottaminen



Toiminnan kehittäminen
Haluamme vastata jäsenmäärän nopeaan kasvuun 
henkilöstöresursseja vahvistamalla, kartoittamalla 
jäsentemme tarpeet ja vastaamalla niihin paremmilla 
teknisillä valmiuksilla ja kansainvälisen yhteistyön 
tarjoamilla mahdollisuuksilla.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Vahvistamme palveluitamme uusilla rekrytoinneilla

• Kartoitamme ja tarvittaessa otamme käyttöön uusia 
sähköisiä työkaluja (mm. jäsenrekisteri, 
verkostoitumisalustat, muut järjestelmät)



Vaikuttavuus ja viestintä

Laadimme vuodelle 2022 strategiaan perustuvan 
vaikuttamissuunnitelman ja toteutamme siinä priorisoitavat asiat

• Kartoitamme olennaiset kohde- ja sidosryhmät, heidän 
kontekstinsa ja valitsemme kanavat, joista heidät tavoitamme

• Ymmärrämme ansaitun median ja toimittajan työtä ja 
tarjoamme toimittajille heidän yleisöään palvelevia aiheita ja 
haastateltavia

• Panostamme toimialan yhteistyöhön ja vaikuttajayhteistyöhön. 
Tunnistamme ne päättäjät ja sidosryhmät, joiden toimintaan ja 
päätöksiin haluamme vaikuttaa.

• Panostamme tiedon löydettävyyteen ja visuaalisuuteen

• Päivitämme verkkosivut www.figbc.fi käyttäjälähtöisiksi ja 
teknisesti ajantasaisiksi

• Tuotamme jäsenistölle merkityksellistä sisältöä: viestintämme 
ytimessä on visuaalisuus, käytettävyys ja videoviestintä

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 
2022

• Laadimme strategiaan perustuvan 
vaikuttamissuunnitelman

• Laadimme lausunnon kaikkiin 
toimintaamme keskeisesti liittyviin 
kansallisiin lausuntopyyntöihin 

• Osallistumme muiden toteuttamien 
luonteeltaan merkittävien 
hankkeiden ohjausryhmien tai 
asiantuntijaverkostojen 
työskentelyyn



Koulutukset

Parannamme alan osaamista tarjoamalla 
koulutuksia, ajankohtaisaiheiden tietoiskuja ja 
luomalla jatkokoulutusmallin. Vuoden aikana 
järjestetään useita osallistujille ilmaisia 
koulutuskokonaisuuksia osana projektityötä. 

Kehitämme yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa alan yhteistä koulutuspalettia. 

Kehitämme oppilaitosyhteistyötä, tarjoamme 
luennointia ja kannustamme huomioimaan 
vähähiilisyyden ja kiertotalouden teemat 
koulutustarjonnassa.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022

• Alan osaamisen kehittäminen

• Hiilijalanjälkikoulutus järjestetään kolme kertaa

• Kiertotalouskoulutus järjestetään kaksi kertaa 

• Luodaan kiertotalouden ja elinkaariarvionnin 
jatkokurssit

• Oppilaitosyhteistyö

• Käymme kahdessa korkeakoulussa luennoimassa 

• Kartoitamme, miten alan tutkintokoulutukset 
sisältävät ympäristökestävyysaiheita



Projektit
• Valmistelemme uusia projekteja vuosille 2022-2023. 

• Tavoitteenamme on yksi merkittävä tai kaksi pienempää 
uutta kehityshanketta strategisten tavoitteiden mukaisesti 
vähähiilisyyden tai kiertotalouden aihepiiristä. 

• Seuraavilla sivuilla on esitetty käynnissä olevien 
projektien keskeiset toimenpiteet vuodelle 2022.



Projektien keskeiset toimenpiteet 2022

#BuildingLife
Tavoitteena on hiilineutraalin 
rakennetun ympäristön 
toimintaohjelman laaja käyttöönotto 
alalla ja toimintavalmiuksien 
parantaminen käytännön 
toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Vuonna 2022

• Tuetaan organisaatioita omien 
toimintaohjelmien laatimisessa

• Perustetaan kestävän rakennetun 
ympäristön ohjausryhmä

• Lisätään alan osaamista 
ilmaisilla vähähiilisyykoulutuksilla

Nordic Network for 
Circular Construction
Tavoitteena on saada aikaan laaja 
pohjoismainen 
kiertotalousammattilaisten verkosto.

Vuonna 2022

• Luodaan yhteinen, pohjoismainen 
määritelmä rakennetun 
ympäristön kiertotaloudelle

• Kartoitetaan käynnissä olevat 
kiertotaloushankkeet ja 
tutkimukset

• Levitetään tietoa parhaista 
toimintamalleista ja edistetään 
niiden käyttöönottoa yksityisellä 
sektorilla

KIRA-kioski 2.0
Tavoitteena on luoda alalle uutta 
kiertotalousosaamista ja –
liiketoimintaa.

Vuonna 2022

• Vahvistetaan alan 
kiertotalousosaamista

• Laajennetaan 
kiertotalousverkostoja

• Kiertotalousosaamista viedään 
ulkomaille ja tuodaan ulkomailta



Projektien keskeiset toimenpiteet 2022
Dramatically Reducing 
Embodied Carbon in 
Europe
The project aims to foster widespread 
adoption of ambitious local, national 
and regional policies that will reduce 
embodied carbon and increase the 
uptake of bio-based materials in the 
built environment in Europe. 

• Organize peer-to-peer learning 
groups for top cities

• Exert collective influence to prompt 
the national level to develop 
policy

• Build a strong coalition to 
advocate for EU-level embodied 
carbon and biobased material 
policy/ies

SBC – One Planet 
Sustainable Buildings and 
Construction Programme
The SBC Programme will continue its 
work on circular built environment and 
responsibly sourced materials. Main 
activities include

• providing tools and information 
to support governments in resource 
efficient transformation

• validating the Country approach 
methodology in committed partner 
countries

• proposing relevant 2030 Agenda 
circularity indicators to 
stakeholders, and updating 
CBE recommendations to be 
adopted in practice

• defining the SBC legacy beyond 
2022

LIFE Level(s)
Tavoitteena on kasvattaa koko 
kiinteistö- ja rakennusalan 
tietoisuutta Level(s)-viitekehyksestä 
ja elinkaariajattelun 
välttämättömyydestä 
hankintapäätösten taustalla.

Vuonna 2022

• Järjestetään maksutonta julkista 
EPD –koulutusta

• Järjestetään viitekehyksen 
maksutonta webinaarikoulutusta 
kolmesta päätavoitteesta

• Tuotetaan oppimateriaalia 
FIGBC:n jäsenille



Kiitos!


