Etsitkö keinoja
hiilijalanjäljen
pienentämiseen?

Tervetuloa mukaan
Vähähiilinen rakennuttaminen -klinikkaan!
RAKLI toteuttaa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhteistyössä A-Insinöörien kanssa
Vähähiilinen rakennuttaminen -klinikan. Jos olet etsimässä näkemystä ja
tarttumapintaa vähähiilisten hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen
ohjaamiseen, tämä klinikka on juuri sinulle!

Kenelle?
RAKLIn ja A-Insinöörien Vähähiilinen rakennuttaminen -klinikka on tarkoitettu kiinteistösijoittajien ja
kiinteistönomistajien sekä kaupunkien ja kuntien
rakennuttamisesta vastaaville johtajille ja päälliköille.
Osallistaviin työpajoihin perustuvassa valmennuksessa saat hyvät eväät päästöttömän, vähähiilisyyteen tähtäävän rakennushankkeen läpivientiin.

Onko rakennushankkeillasi jo

hiilijalanjälkitavoite?

Klinikan tavoitteet
LISÄTÄ OSALLISTUJAN YMMÄRRYSTÄ rakennushankkeen hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavista
tekijöistä ja päätöksenteon osa-alueista sekä hiilijalanjälkitavoitteiden asettamisesta.

hiilijalanjälkitavoitteesi?

KASVATTAA KYKYÄ tunnistaa omassa hankkeessa
vaikuttavimmat päätöksenteon pisteet ja hyödyntää vähähiilisen rakentamisen ohjaustyökaluja.

Haluatko tehdä
ilmaston kannalta oikeita

KLINIKKA TARJOAA EDELLYTYKSET OHJATA
rakennushankkeitasi määrätietoisesti kohti asetettua hiilitavoitetta ja pienentää rakennushankkeen
ilmastovaikutuksia merkittävästi.

Kuinka saavutat

ratkaisuja?

Toteutus
•

Klinikka muodostuu kolmesta osallistavasta
työpajapäivästä sekä aloitus- ja tulosseminaarista.

•

Työpajat muodostuvat teeman mukaisesta kokemuspohjaisesta key note
-puheenvuorosta sekä ratkaisukeskeisestä
ryhmätyöskentelystä.

•

Työpajojen valmistelussa käytetään osallistujilta ennakkoon koottuja käytännön
kysymyksiä ja tapausesimerkkejä.

•

Työpajapäivät järjestetään iltapäivisin kello
12–16 (15.10.20, 30.10.20 ja 10.12.20)

•

Klinikka käynnistyy aloitusseminaarilla
1.10.20 ja päättyy tulosseminaariin 28.1.21

•

Klinikan jälkeen A-Insinöörit tarjoaa yrityskohtaisen sparrauksen, jossa käydään läpi
vähähiilisen rakennuttamisen toimintamalli.

Työpajapäivien teemat

Miksi juuri sinun organisaatiosi lähtisi mukaan?

ALOITUSSEMINAARISSA LUODAAN ajantasainen yleiskatsaus vähähiilisen rakentamisen tiekarttoihin: Missä mennään rakennuttamista
ohjaavissa vaatimuksissa ja suunnitelmissa juuri nyt? Mitä rakennuttajalta vaaditaan markkinan ja säädösympäristön muuttuessa nopeasti
vähähiilisyyttä suosivaksi?

•

Kiinteistö- ja rakennusala vastaa 39 %:sta m
 aailman kasvihuone
päästöistä.

•

TYÖPAJOISSA PUREUDUTAAN vähähiilisyyteen tähtäävän rakennushankkeen läpiviennin keinoihin: Millaisia päätöksiä rakennuttajan tulee
tehdä hankkeen eri vaiheissa ja miten tunnistat kunkin hankkeen hiilijalanjälkeen vaikuttavat tärkeimmät tekijät.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Tämä v aikuttaa rakentamisen säädösympäristöön ja ohjaamiseen
vähähiiliseen suuntaan.

•

Käyttäjät ja sijoittajat suosivat ja enenevässä määrin vaativat
ympäristöystävällisiä kiinteistöjä.

•

Työpaja 1: Hiilitavoitteen asettaminen ja mittaaminen, tavoitteisiin
vaikuttavat päätöspisteet eri hankevaiheissa

•

Työpaja 2: Suunnitteluratkaisut, energian näkökulma

•

Työpaja 3: Suunnitteluratkaisut, materiaalien näkökulma ja
rakentaminen

Tee rakennushankkeistasi osa ilmastonmuutoksen ratkaisua!

Ilmoittaudu m
 ukaan kevään 2020 aikana!

Ilmoittautumiset
ja lisätiedot
Marika Latvala, 040 554 1351,
marika.latvala@rakli.fi
Liisa Jäätvuori, 0207 911 858
liisa.jaatvuori@ains.fi
Mikko Somersalmi, 040 720 7645,
mikko.somersalmi@rakli.fi

Osallistumismaksu
Organisaatiokohtainen
osallistumismaksu on:
•

RAKLIn jäsenet 2500 € + alv

•

Ei-RAKLIn jäsenet 3500 € + alv.

Työpajoihin voi osallistua 1-4
henkilöä/organisaatio.

Vähähiilinen rakennuttaminen edellyttää tahtoa, t avoitteita ja
tietämystä. RAKLIn ja A-Insinöörien k linikka tarjoaa työkalut
kaikkiin näihin!

