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Maija Virta

• 45-vuotias, koti Haminassa
• LVI-tekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä

Korkeakoulusta (1984-1991)
• Takana 20-vuoden työura sisäilma- ja 

ilmanvaihtoasioissa Haltonilla
• REHVA:n (Federation of European HVAC-associations) 

hallituksen jäsen
• Suomen LVI-yhdistysten Liiton puheenjohtaja
• RIL:n RET-johtoryhmän jäsen 
• ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika –

toimintaohjelma: työryhmän jäsen



Työura ilmanvaihto- ja 
sisäilma-alalla
• Haltonilla ilmastointipalkkijärjestelmän kehitystä ja 

markkinointia vuodesta 1989
– Tuote- ja järjestelmäkehitystä sekä markkinointia
– Kymmeniä julkaistuja papereita kansainvälisissä

konferensseissa 
• REHVA Chilled Beam Application Guidebook

– Työryhmän vetäjä ja kirjan päätoimittaja 2002-2005
– Uudistamistyö käynnissä yhdessä ASHRAE:n kanssa

• Luennoitsija ASHRAE Learning Institute
– Chilled Beam Technology

• Sisäympäristöongelmien ratkaisua 
– Lämpöolosuhteet, ilman laatu, valaistus ja ääniympäristö

• Koulutusta omalle henkilökunnalle ja asiakkaille
– Sisäympäristön kokonaisvaltainen hallinta
– Rakennuksen energiatehokkuus
– Kestävä kehitys ja rakennusten luokitusjärjestelmät



REHVA Euroopan LVI-
yhdistysten kattojärjestö
• 100.000+ jäsentä 28 maassa
• Edistää eurooppalaisia ratkaisuja terveellisiin, viihtyisiin ja 

energiatehokkaisiin rakennuksiin ja yhdyskuntiin
• Vaikuttaa niin kansainvälisten kuin kansallisten tutkimus-

ja koulutusohjelmien laadinnassa
• Tarjoaa mahdollisuuden verkottua kansainvälisten alan 

ammattilaisten, asiantuntijoiden ja Euroopan Unionin 
päätöksentekijöiden kanssa

• Osallistuu EU-rahoitteisiin kehitys- ja tiedotusprojekteihin
• Seuraa direktiivien valmistelua (EPBD, ErP, Ecolabeling of 

buildings, Health based ventilation guidelines)
• Useita työryhmiä tällä hetkellä: “Määritelmä lähes 

nollaenergiarakennukselle”,“Korjausrakentaminen”, 
“Kestävän kehityksen talotekniikkaa omistajille”

• Seminaareja (mm. EPBD, rakennusten luokittelu)



Suomi kohti energiaviisasta 
rakennettua ympäristöä!

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017
• Kansallinen toimintaohjelma, joka 

vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen  
rakennetun ympäristön osalta. 

• Vuoden 2020 päästövähennystavoitteet saavutettu 
jo Suomen juhlavuonna 2017.

• Toimenpiteitä on tehtävä kaikilla osa-alueilla: 
energiantuotannossa, yhdyskuntasuunnittelussa, 
uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennusten 
käytössä. 

• Älykkäiden ja liiketoimintaa edistävien toimien 
energiankäytön ja päästöjen vähentämiseksi on 
oltava arkipäivää vuonna 2020.

• Toimintaohjelma julkistetaan Helsingissä 26.10.



Ajatuksiani vihreästä
rakentamisesta Suomessa
• Kiinteistö- ja rakennusalalla merkittävä rooli:

– Rakennetun ympäristön energiatehokkuus sekä
sisäympäristön ja rakentamisen laatu

• Käyttäjäorganisaatiot mukaan
– Tilojen käyttäjät
– Kiinteistöjen ylläpito

• Rakennusten luokittelusta työkalu arvioida 
rakennusten (ja yhdyskuntien) kokonaislaatua.
– LEED, BREEAM, PromisE, CASBEE, DGNB, HQE, etc.
– EPBD: rakennusten energiatodistus
– EU: Eco-labeling of Buildings kriteeristö

• Rakentamismääräysten Road Map 2020 asti
– Uudet kokonaisenergiaan perustuvat määräykset 2012

• Suomi mukaan kansainväliseen kehitystyöhön



Vapaa-ajalla…



Maija Virta, toimitusjohtaja
Green Building Council Finland 15.10.2010 -

www.figbc.fi
maija.virta@figbc.fi



Mittaristot ja 
luokitukset
- strategiatyö



HS 19.09.2010



“Mutta ihmisen toiminta on yksi 
hyttysen pieru, ei se vaikuta 
ollenkaan.”

HS 19.09.2010



Mittareita on – kenelle?

• Ominaiskulutus (kWh/m3) –
energiatehokkuusluku ( kWh/brm2/a) –
lämpöindeksi (kWh/m3)

• A – Platinum – Outstanding

• Hiilijalanjälki



Mittaristot ja 
luokitukset työryhmä

• FIGBC hallituksen tukena valmistelee 
strategiaa

• Tiekartta ympäristötehokkuuden mittareille 
ja luokituksille
• Käyttöönotto
• Hyödyntäminen 

• Työpaja 16.11.2010 klo 10 – 14, 
Rakennustietosali, 30.11.2010 klo 10 – 14 
Seamk



Mittarit ja luokitukset 
työryhmä
• Petri Jaarto, Jäävuorenhuippu Oy, pj
• Erkki Aalto, RAKLI
• Kirsi Borg, Citicon Oy
• Hannu Havanka, NCC
• Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy, siht.
• Erkki Pekkanen, SOK Kiinteistötoiminnot
• Timo Rintala, Pöyry Oy
• Olavi Tupamäki, Villa Real Oy
• Jukka Verho, Inspecta Oy
• Pertti Virtanen, Suomen Talokeskus Oy
• Heikki Ylihärsilä, Seamk





World Green 
Building Week

20.-26. Syyskuuta 2010



Taustat

• Viime vuonna lanseerattua vihreän rakentamisen 
päivää on laajennettu tänä vuonna viikon pituiseksi

• Viikon tarkoituksena on laajentaa tietämystä
vihreästä rakentamisesta

• Vihreän rakentamisen viikkoon aktiivisesti 
osallistuvat World Green Building councilin jäsenet 
ja mm. seuraavat maat:
– Australia, Brasilia, Bulgaria, Kanada, Kolumbia, 

Indonesia, Irlanti, Italia, Meksiko, Marokko, Uusi 
Seelanti, Filippiinit, Puola, Qatar, Romania, Venäjä, 
Singapore, Espanja, Etelä Afrikka, Iso Britannia



Tiedotus

• World green building council lanseerasi 
vihreän rakentamisen viikon kunniaksi 
raportin ilmastonmuutoksen torjunnan ja 
paikallisten prioriteettien saavuttamiseksi 

• "Tackling Global Climate Change - Meeting 
Local Priorities" 

• Jäsenmaissa järjestetään erilaisia 
tapahtumia, esityksiä ja lanseerauksia 
vihreän rakentamisen edistämiseksi. 



Tackling Global Climate 
Change 
- Meeting Local Priorities

• Yleiskatsaus aloitteellisuudesta 
sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöedun 
saavuttamiseksi tehdyistä toimista 
hallinto- ja yksityisellä tasolla

• World Green Building Council verkoston 
esittely

• Faktatietoa vihreästä rakentamisen 
teemalla ympäri maailmaa



Perehdy aineistoihin

• www.figbc.fi

• http://www.worldgbc.org/

• Raportti
• Video-clipit
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Jäsenet 40 



Jäsenet



Yhdistykseen liittyminen

Kuka voi liittyä?
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen.

Yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
haluaa toimia yhteistyössä yhdistyksen kanssa. 
Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä
henkilöjäseniä.

Varsinaiset jäsenet ja yhteistyöjäsenet hyväksyy 
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Hakulomake osoitteesta: www.figbc.fi



Rekisteröitymisen 
tilanne

• Hakemus jätetty PRH:lle toukokuussa.
• PRH: pyytänyt tarkennuksia elokuussa.
• Tarkennukset

– Teknisiä
• Perustava kokous valtuuttanut hallituksen 

viimeistelemään säännöt teknisten 
muutosten osalta.
– Hallitus käsitellyt ja vastaa PRH:lle.

• Yhdistyksellä ei vielä Y-tunnusta, koska 
rekisteröiminen on kesken.



Vuosikokous
22.11.2010 klo 14-16:00

Toimintavuosi 2010

Merkkaa kalenteriin !



Sääntöjen mukaan

Yhdistyksen kokoukset
• Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen 

määräämänä päivänä syys-marraskuussa. 
• Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin 

päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. 

• Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. 
Yhteistyöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja 
puheoikeus.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
• Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle 

vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla 
kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse.



Käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                             
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi 

varapuheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
10.Valitaan neuvottelukunnan jäsenet
11.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.



Neuvottelukunta

Yhdistyksellä voi olla neuvottelukunta, jonka 
vuosikokous valitsee. 
Sen jäsenet edustavat yhdistyksen 
jäsenyhteisöjä ja sidosryhmiä. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella 
yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja 
periaatteellisista kysymyksistä. Neuvottelukunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan 
kutsuu koolle neuvottelukunnan tai hallituksen 
puheenjohtaja ja se kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa.



Henkilövalintojan 
silmällä pitäen

• Yhdistyksen perustamista valmistelleessa    
kokouksessa 18.3.2010 päädyttiin ehdottamaan   
– Kuuden henkilön valitsemisesta    

hallitukseen tässä perustavassa kokouksessa   
ja 

– Hallituksen täydentämisestä syksyllä
vuosikokouksessa kuudella henkilöllä. 



Vaalitoimikunta –
sääntöjen mukaan

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous ja sen tehtävänä
on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että
ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman 
tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. 

Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.

Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta 
jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä on läsnä



Vaalitoimikunta valittiin 
perustavassa kokouksessa

• PJ 
– Jani Saarinen

• Jäsenet
– Antero Lehtinen
– Tiina Huovinen
– Janne Rytkönen

– Kannustus vaalitoimikunnalle:”Antero 
Lehtinen toimii toimikunnan 
varapuheenjohtajana”. 
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Kiitos osallistumisesta!

Kysymyksiä, kommentteja?

Vapaata keskustelua




