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 HIILINEUTRAALISUUS 

KIERTOTALOUS

KESTÄVÄMPI ELÄMÄ

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on kestävä raken-
nettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta 
toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan 
elämän. 

Eturivin paikka kestävään 
liiketoimintaan!



TEET BISNESTÄ 
Eturivin paikka uusiin liiketoiminta malleihin

• Kehitämme yhdessä uutta liiketoimintaa

• Olet osa kestävän rakennetun ympäristön 
markkinaverkostoa

• Kutsu meidät puhumaan, osallistu tapah-
tumiimme tai sponsoroi ja saa näkyvyyttä 
kestävyys- ja vastuullisuustyöllesi

ASTU ESIIN 
Näytä osaamisesi ja profiloidu  
tulevaisuuden tekijäksi

• Viesti organisaatiosi parhaista 
saavutuksista

• Olemme yksi viestintäkanavasi

OPIT JA INSPIROIDUT 
Hyödynnä alan viimeisin tietotaito 
organisaatiossasi

• Olet uusimman tiedon äärellä ja 
hyödynnä kansainvälistä yhteistyö-
verkostoamme

• Saat etusijan GBPro 
koulutuksiimme

VAIKUTAT TULEVAISUUTEEN 
Olet mukana alan ja yhteiskunnan  
kehittämisessä

• Vaikutat yhdistyksemme strate-
gisiin teemoihin ja viet yhdessä 
muiden jäsenten kanssa Suomea 
kestävyyden kärkeen 

• Pääset mukaan projekteihin

KOHTAAT JA VERKOSTOIDUT
Olet osa monimuotoista toimijoiden 
yhteisöä

• Jäsenenä vaikutat toimikuntien 
työhön ja kehität alaa

• Tapaat erityyppisiä toimijoita  
yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

Miksi jäseneksi?
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FINLAND



Seuraa meitä somessa:

Jessica Karhu
Vanhempi asiantuntija 
p. +358 40 675 8899

Green Building  
Council Finland
Lapinrinne 3  
00100 Helsinki

etunimi.sukunimi@figbc.fi

www.figbc.fi

TEKEMISEN KASVOT 

Toimikunnat

TERVETULOA GREEN BUILDING COUNCILIN  
JÄSENVERKOSTOON! 

GBC Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ydintehtä-
viä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen 
käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, 
tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun aktivointi sekä 
Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council 
-verkostoa. Verkostoomme kuuluu yli 120 jäsenorganisaatiota ja 
yhteistyökumppania. 

Tarkemmat ohjeet liittymiseen ja jäsenhakemus osoitteessa: 
http://figbc.fi/jasenyys/

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii 
kuusi toimikuntaa ja niissä on mukana  
yli 130 asiantuntijaa 60 organisaatiosta.

ENERGIA KIINTEISTÖ- 
JOHTAMINEN

KOULUTUS

KESTÄVÄ INFRAKESTÄVÄT 
ALUEET

KIINTEISTÖJEN  
YMPÄRISTÖ- 
LUOKITUKSET

Lauri Tähtinen
Vanhempi asiantuntija 
p. +358 40 486 5400

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja 
p. +358 40 525 8440

Anu Elo
Viestintä- ja jäsen- 
koordinaattori 
p. +358 40 593 5204

http://www.figbc.fi
http://www.worldgbc.org/
http://www.twitter.com/FiGBC_
http://www.facebook.com/FIGBC/
https://www.linkedin.com/company/green-building-council-finland

