
Haku toimikuntien
jäseneksi kaudelle
2022–2023
Jäsenistön yhteyshenkilöille toimikuntahakua varten

11.10.2021



Toivomme, että keskustelette yrityksessänne, mistä toimikunnista, asiantuntijaryhmistä tai 
muista verkostoista olisi hyötyä juuri teidän toiminnassanne. Käytössäsi on lyhyt esite (pdf) 
sisäisen viestinnän tueksi.

Voitte ehdottaa jokaiseen toimikuntaan yhtä jäsentä ja varajäsentä. Myös 
puheenjohtajuudesta kiinnostuneita haetaan.

Hakuaika on 11.10.2021 – 8.11.2021.

Hakulomake toimikuntiin ja Hakulomake Asiantuntijaryhmiin.

Valinnat tehdään marraskuussa
Saaduista vastauksista tehdään yhteenveto hallitukselle. Hallitus vahvistaa toimikuntien 
uudet kokoonpanot ja puheenjohtajat kokouksessaan marraskuussa ottaen huomioon mm. 
jäsenten tasapuolisen kohtelun. Valinnat julkistetaan marras-joulukuun vaihteessa.

Lyhyesti

https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx
https://forms.office.com/r/5YK3AUXRHJ


Toimikunnat kehittävät 
alaa yhdessä
• Toimikunnat ovat monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa 

käsitellään tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä ja 
kehitetään alaa yhdessä. Jokaisella toimikunnalla on omat 
tavoitteensa edistää toimialan kestävää kehitystä.

• Toimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, muutaman tunnin 
mittaisiin kokouksiin. Toimikunnan jäsenet pitävät yhteyttä Microsoft 
Teams -kanavan kautta ja välittävät tietoa edelleen myös omassa 
organisaatiossaan.

• Toimikunnat kehittävät alaa vaikuttamalla, tiedottamalla tai 
aloitteilla ja tuottavat alalle yhteisiä määritelmiä, oppaita -
jäsenistön sopimien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan 
ytimessä on yhteistyö sekä osaamisen kehittäminen ja levittäminen.

Tutustu toimikuntien tuottamiin julkaisuihin

https://figbc.fi/toimikunnat/
https://figbc.fi/
https://figbc.fi/toimikunnat/


Uudet toimikunnat
aloittavat 2022
• Kuluva kaksivuotinen 

toimikuntakausi päättyy 
vuodenvaihteessa.

• On siis aika ehdottaa uusia jäseniä 
edustamaan teitä toimikunnissamme.

• Toimikuntien jäsenet ja 
puheenjohtajat valitaan 
marraskuussa ja uudet toimikunnat 
kokoontuvat ensimmäiseen 
kokoukseensa tammi-helmikuussa 
2022.

• Nykyiset toimikunnat jatkavat 
tämän vuoden loppuun.



Organisaation 
yhteyshenkilö koordinoi
• Toivomme, että organisaation yhteyshenkilö koordinoi 

keskustelua ja ilmoittautumista toimikuntiin, 
asiantuntijaryhmiin ja ehdotuksia toimikuntien 
puheenjohtajaksi.

• Hakuaika on 11.10.2021 – 8.11.2021.

• Kukin toimikunta on omalla sivullaan lomakkeessa. 
Kaikkiin toimikuntiin ei tarvitse nimetä ehdokasta. 
Samalla lomakkeella voit kertoa jäsenyyden 
kiinnostuksesta toimia toimikunnan puheenjohtajana tai 
varapuheenjohtajana. 

• Asiantuntijaryhmien hakulomake on erikseen.

• Käytettävissäsi on myös lyhyt tiedote sisäiseen käyttöön, 
jonka avulla voit kertoa teidän organisaatiossanne 
toimikuntatyöstä.

TOIMIKUNTIEN HAKULOMAKE ASIANTUNTIJARYHMIEN HAKULOMAKE

https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx
https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx
https://forms.office.com/r/5YK3AUXRHJ
https://figbc.fi/
https://forms.office.com/r/5YK3AUXRHJ


Voitte ehdottaa yhtä jäsentä ja yhtä 
varajäsentä per toimikunta

• Jokainen jäsenorganisaatio voi ehdottaa yhteen 
toimikuntaan varsinaista jäsentä ja varajäsentä.

• Lähtökohtaisesti yksi henkilö voi olla varsinaisena 
jäsenenä vain yhdessä toimikunnassa.

• Sekä varsinainen jäsen että varajäsen kuuluvat 
toimikunnan viestintäjakeluun ja voivat 
halutessaan osallistua toimikunnan kokouksiin.

• Green Building Council Finlandin hallitus 
vahvistaa toimikuntien kokoonpanot.

TOIMIKUNTIEN HAKULOMAKE

Hakuaika on 11.10.2021 – 8.11.2021.

https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx
https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx


Haemme myös
puheenjohtajia
• Toimikuntia johtaa puheenjohtajisto. Pääsääntöisesti 

tämä tarkoittaa puheenjohtajaa ja 1–3 
varapuheenjohtajaa.

• Puheenjohtajisto valmistelee kokoukset yhdessä FIGBC 
yhteyshenkilön kanssa, johtaa toimintaa niiden välillä 
sekä edustaa toimikunnan näkemyksiä FIGBC:n
toiminnassa.

• Toimiston edustaja vastaa työskentelyn käytännön 
asioista ja toimii puheenjohtajiston tukena.

• Haluaisiko teidän edustajanne toimia puheenjohtajana 
tai varapuheenjohtajana?

• Pesti on oivallinen mahdollisuus edistää kanssamme 
kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyttä, olla esillä, sekä 
osallistua ja vaikuttaa konkreettisesti FIGBC:n
toiminnan suuntaamiseen.

• Toivomme puheenjohtajiksi hakevilta henkilöiltä intoa 
kehittää alaa, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja 
mahdollisuutta käyttää aikaa 
toimikuntatyöskentelyyn.

• Ilmoita kiinnostuksesta puheenjohtajaksi toimikuntien 
hakulomakkeella.

TOIMIKUNTIEN HAKULOMAKE

https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx
https://forms.office.com/r/4UUFfSjAUx


Green Building 
Council Finlandin 

Toimikunnat vuosille 
2022-2023



Infra-toimikunta
Tarkoitus

Toimikunnan tarkoitus on vauhdittaa kestävän kehityksen näkökulmien 
mukaan ottamista infra-alalla. Haluamme varmistaa, että uuden 
infrastruktuurin rakentamisessa vähennetään ilmastopäästöjä, korvataan 
uusiutumattomia luonnonvaroja kiertotalouden ratkaisuilla ja kehitetään 
monimuotoista ja yhtenäistä viherverkostoa.

Tavoite

Toimikunnan tavoitteena on, että kaikissa merkittävissä infrahankkeissa 
Suomessa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet. 
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tavoitteena on pienentää infran 
rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjä -40% 2030 mennessä. 
Toimikunnan tavoitteita 2022-2023 ovat:

• Suomessa kehitetään (päästötietokannan jatkoksi) suunnitelmallisesti 

kansallista päästölaskentametodia infra-alalle talorakennustoimialan 

tavoin.

• Kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien 

sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin aloitetaan vuonna 

2023.

Tehtävät ja toimenpiteet

• Infrahankintojen kiertotalouskriteerien ja kansallisen 
hiilijalanjälkilaskentametodin kehityksen tukeminen.

• Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman toimenpiteiden 
jalkauttaminen ja Kestävän infran määritelmän hyödyntämisen 
edistäminen, sekä muiden alan ohjeiden ja hyvien toimintamallien 
tunnistaminen ja levittäminen alan tiedoksi ja käytettäväksi.

• CEEQUAL-ympäristöarviointimenetelmän kansallisen soveltamisen 
helpottaminen ja menetelmän käytön edistäminen.

Lisätietoja toimikuntatyöskentelystä:

Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen
puh. +358 40 525 8440
etunimi.sukunimi@figbc.fi



Alueet-toimikunta

Tarkoitus

Toimikunnan tarkoitus on tunnistaa ja tuottaa työkaluja 
ja toimintamalleja kestävän aluesuunnittelun tueksi. 
Vauhdittaa hiilineutraalia ja kiertotalouden mukaista 
rakentamista ja kestävän elämän mahdollistavaa 
aluesuunnittelua.

Tavoite

Toimikunnan tavoitteena on

• Luoda hiilineutraalin alueen määritelmä ja ohjeistus 
alueelliseen hiilijalanjälkilaskentaan.

• Hahmottaa uuden kaavoitus- ja rakennuslain 
keskeiset kestävän kehityksen näkökulmat sekä 
tukea niiden osalta toimikunnan jäseniä lain 
voimaantulon lähestyessä.

• Varmistaa biodiversiteetti- ja luontonäkökulmien 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomiointi 
aluesuunnittelussa ja –kehityksessä.

Tehtävät ja toimenpiteet

• Aluesuunnittelun kansallisen hiilineutraalius-keskustelun johtaminen

• Hiilineutraalin alueen määritelmän laatiminen

• Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman toimenpiteiden 
jalkauttaminen 

• Vähähiilisen tontin/alueen valinta

• Vähähiilisten kohteiden kaavoitus- ja lupaprosessien nopeuttaminen

• Suuntaviivojen muodostaminen kiertotalouden, biodiversiteetin ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen huomioimiseksi

• Alueellisen materiaalihyödyntämisen vahvistaminen/tukeminen

• Alueen biologisten kiertojen ja biomassan säilymisen ohjeistus

• Joustava kaavoitus

• KRL-uudistuksen seuranta ja osallistuminen keskusteluun kaavoitusta koskevien kohtien 
osalta

Lisätietoja toimikuntatyöskentelystä:

Ella Lahtinen
puh. +358 40 512 2193
etunimi.sukunimi@figbc.fi



Rakentaminen-toimikunta

Tarkoitus

Toimikunnan tarkoitus on edistää vähähiilisyyttä ja 
kiertotaloutta rakennusten suunnittelussa, 
materiaalivalinnoissa, rakennustyömailla ja 
kuljetuksissa. Toimikunta motivoi jäseniään ja alaa 
yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä. 

Tavoite

Toimikunnan tavoitteena on 

• kasvattaa alan ja toimikunnan jäsenten tietoisuutta 
parhaista vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevista 
käytännöistä uudis- ja korjaushankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

• lisätä Suomen KIRA-alan osaamista EU 
Taksonomian soveltamisessa ja hiilineutraalien 
rakennushankkeiden toteuttamisessa. 

Tehtävät ja toimenpiteet

• KRL-uudistuksen seuranta ja osallistuminen keskusteluun vähähiilisyyttä ja 
rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvoja koskevien kohtien osalta

• Ohjataan hiilineutraalin rakennuksen määritelmän jatkokehitystä
• Yhteensovittaminen Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksen tuotesidonnaisten 

päästövaatimusten kanssa.

• Taksonomiaan valmistautuminen rakennushankkeissa
• tiedon ja kokemusten jakaminen

• Kehitystyön seuranta  

• tulkintaohjeiden selkeyttäminen ja ohjeiden laatiminen.

• Alustukset, tietoiskut, oppiminen ja vuoropuhelu toimikunnan sisällä parhaista 
vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevista käytännöistä kuten

• Vähähiiliset ja kierrätetyt materiaalit

• Kierrätettäväksi suunnittelu ja materiaalipassi

• Vähähiilisyys suunnitteluratkaisuissa ja suunnittelun ohjauksessa

• Hiilineutraali työmaa ja kuljetukset.

• Hiilineutraali työmaa -ohjeen kokoaminen tilaajan ja/tai toteuttajan 
näkökulmasta.

Lisätietoja toimikuntatyöskentelystä:
Lauri Tähtinen
puh. +358 40 486 5400
etunimi.sukunimi@figbc.fi



Kiinteistöt-toimikunta

Tarkoitus

Toimikunnan tarkoitus on tukea ammattimaisia 
kiinteistönomistajia oman toiminnan päästöjen 
vähentämisessä sekä vähähiilisen toiminnan 
mahdollistamisessa kiinteistöissä. Toimikunta 
motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan 
kunnianhimoisempaa ilmastotyötä. 

Tavoite

Toimikunnan tavoite on jakaa keinoja olemassa 
olevan kiinteistökannan elinkaaripäästöjen 
huomiointiin ja vähentämiseen 
kiinteistöjohtamisessa, ja lisätä Suomen KIRA-
alan osaamista EU Taksonomian 
soveltamisessa.   

Tehtävät ja toimenpiteet

• Kiinteistön omistajien, managerien ja käyttäjien kannustaminen yhteistyöllä kohti 
hiilineutraaleja kiinteistöjä jakamalla tietoa:

• Purkamisen ja remontoinnin vertailusta elinkaaren hiilijalanjäljen kautta.

• Rakennusten elinkaaren pidentämisestä.

• Kannattavista energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investoinneista.

• Kannustaa alan toimijoita sitoutumaan hiilineutraalin rakennettuun ympäristöön.

• #BuildingLife –toimintaohjelman toteuttamiseen

• Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

• Taksonomiaan valmistautuminen kiinteistösijoitusnäkökulmasta: 

• kehitystyön seuranta  

• tiedon ja kokemusten jakaminen

• tulkintaohjeiden selkeyttäminen ja ohjeiden laatiminen.

• Laatia oppaita ja jakaa parhaita käytäntöjä esimerkiksi:

• PPA-sopimuksien hyödyntämiselle

• Taksonomiamukaisuuden selvittämiseen.

Lisätietoja toimikuntatyöskentelystä:

Miisa Tähkänen

puh. +358 40 080 3237

etunimi.sukunimi@figbc.fi



Viestintätoimikunta
Tarkoitus

Toimikunnan tarkoitus on koota yhteen Green Building 
Council Finlandin jäsenistön viestinnästä tai 
markkinointiviestinnästä vastaavat henkilöt, edistää 
viestinnällistä yhteistyötä ja henkilöiden keskinäistä 
verkostoitumista.

Tavoite

Yhteisellä viestinnällä edistää alan markkinamuutosta ja 
vauhdittaa siirtymää FIGBC strategian mukaisiin tavoitteisiin 
eli kiertotaloudelliseen, hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Kehittää toimikunnan jäsenistön osaamista ja ymmärrystä 
toimialasta ja erilaisista mahdollisuuksista viestiä siitä.

Viestinnällisellä yhteistyöllä tehdä näkyväksi rakennetun 
ympäristön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Tehtävät ja toimenpiteet

Toimialan vaikuttavuus ja näkyvyys

• Lisätä toimialan eri sektorien viestinnällistä yhteistyötä (Cross-
Sectoral) hiilineutraaliuden, energiatehokkuuden, kiertotalouden 
edistämiseksi.

• Lisätä poliittisten päättäjien tietoutta rakennetun ympäristön 
merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa ja kannustaa heitä tekemään kestäviä, vastuullisia 
päätöksiä.

• ”Tavallistaa” rakennettu ympäristö myös kuluttajamedioiden 
tietoisuuteen.

• Best practices disseminaatio ja skaalautuvuus

• Edistää parhaiden esimerkkien ja toimintatapojen jakamista 
sekä FIGBC projekteissa ja toimikunnissa tuotettujen 
julkaisujen, määritelmien, toimintamallien ja oppaiden näkyvyyttä ja 
käyttöönottoa toimialalla.

• Edistää merkittävien rakennushankkeiden näkyvyyttä.

World Green Building Week –yhteistyö

• Koko verkoston osaamisen ja toimialan merkityksen esille tuominen, 
alaa kehittävien palveluiden, innovaatioiden ja tai muiden 
julkaisujen vahva yhteinen viestintä.

Lisätietoja toimikuntatyöskentelystä:

Anne Valkama

puh. +358 40 588 9911

etunimi.sukunimi@figbc.fi



Green Building 
Council Finlandin 

Asiantuntijaryhmät



Asiantuntijaryhmät

• Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin 
osaajista koostuvia ryhmiä, joissa 
pureudutaan syvälle ryhmän aihepiirin 
teknisiinkin yksityiskohtiin.

• Ryhmien toimintaan kuuluu tiedon ja 
osaamisen jakaminen ryhmän kesken, 
sekä erityisesti aihealueen kehittämiseen 
vaikuttaminen lausuntojen, kannanottojen 
ja mielipidekirjoitusten kautta. 
Asiantuntijaryhmät toimivat myös 
aihealueensa edustajina Suomessa.

• Ryhmät kokoontuvat vain tarvittaessa, 
muodostamaan yhteistä näkemystä esille 
nouseviin kysymyksiin. Eri ryhmien 
kokoontumistahdit voivat erota 
huomattavasti.

• Aikaisemmat kokoonpanot jatkuvat 
entisellään, mutta toivotamme kaikki 
aiheista kiinnostuneet mukaan.



CEEQUAL-
asiantuntijaryhmä
Tarkoitus

Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina menetelmän 
kansallisesta soveltamisesta ja tarvittaessa yhteistyötahona BRE:n suuntaan.

Tavoite

Asiantuntijaryhmän tavoitteena on jakaa tietoa meneillään olevista hankkeista ja 
vaihtaa parhaita oppeja menetelmän soveltamisesta Suomessa CEEQUAL-
hankkeiden parissa työskentelevien henkilöiden kesken.

Tehtävät ja toimenpiteet

Säännölliset kokoontumiset, joissa

• kuulumisten vaihto ja tietoiskut käynnissä olevista CEEQUAL-hankkeista

• menetelmän kansallisen soveltamisen kehittäminen

• jaetaan vertaistukea uusille käynnistyville hankkeille

• verkostoidutaan suomalaisten CEEQUAL-assessoreiden kesken



EU Taksonomia -
asiantuntijaryhmä
Tarkoitus

Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on luoda ymmärrystä taksonomiakriteerien 
kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta 
näkökulmasta. 

Tavoite

Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta 
Suomessa. 

Osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja 
luonnosversioihin.

Tehtävä ja toimenpiteet

• Tietoiskut ja kokemusten jako taksonomian soveltamisesta

• Asian käsittely eri toimijoiden näkökulmasta; rahoittaja, sijoittaja, rakennuttaja, 
kehittäjä, urakoitsija jne.

• Parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja tiedon jalostaminen alan käyttöön

• Taksonomian päivitysten seuranta, kommentointi ja vaikuttaminen suomalaisten 
näkökohtien huomioimiseksi.

• Osallistuminen World Green Building Council verkoston yhteisiin kannanottoihin. 

HUOMIOI, että tämä ryhmä on tarkoitettu EU taksonomian kanssa säännöllisesti työskenteleville. 

Taksonomian soveltamista ja vaikutuksia toimialaan käsitellään myös toimikunnissa.



Ympäristöluokitusten 
asiantuntijaryhmät
LEED, BREEAM, WELL
Tarkoitus ja tavoite

• Keskustelufoorumi luokitusjärjestelmään liittyvistä kansallisista näkökohdista 

• Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys sertifiointikriteerien soveltamisesta 
Suomessa ja helpottaa kriteerien ohjausta Suomessa.

• Sertifiointijärjestelmän päivitysten seuranta, kommentointi ja 
vaikuttaminen suomalaisten näkökohtien huomioimiseksi, sekä kokemusten jako 
käyttöönoton jälkeen

• Yhteydenpito ja vuorovaikutus sertifiointia ylläpitävän tahon kanssa

• Tarpeen mukaan muut esille nousevat asiat

Yhteydenpito kansainvälisesti

• BREEAM-ryhmä toimii kansallisen tason määrittäjä BRE:n suuntaan: Suomen 
Assessor Group

• LEED-ryhmä on virallinen yhteistyötaho USGBC:n suuntaan LEEDin kehityksessä

• WELL-ryhmä edustaa Suomea IWBI:n suuntaan

HUOMIOI, että tämä ryhmä on tarkoitettu ympäristöluokitusten kanssa säännöllisesti työskenteleville asiantuntijoille!



Hakeminen Asiantuntijaryhmiin

CEEQUAL

• CEEQUAL-asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa 
2021. Ryhmä kehittää aktiivisesti käytäntöjä 
aihealueen soveltamiseksi Suomessa.

EU taksonomia

• Aloittaa uutena ryhmänä. Voit ilmoittautua 
ryhmään jäseneksi ja kertoa myös kiinnostuksesta 
ryhtyä ryhmän puheenjohtajaksi.

LEED, BREEAM Assessor ja WELL

• Nämä ryhmät jatkavat toimintaansa sitä mukaa, 
kun uusia kannanottoja vaativia aiheita nousee 
esille. Voit ilmoittautua mukaan ryhmien 
postituslistalle.

Hakuaika on 11.10.2021 – 8.11.2021.

ASIANTUNTIJARYHMIEN 
HAKULOMAKE

https://forms.office.com/r/5YK3AUXRHJ
https://figbc.fi/
https://forms.office.com/r/5YK3AUXRHJ


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

Näihin ryhmiin ei haeta jäseniä tässä yhteydessä, mutta voit olla yhteydessä kunkin 
ryhmän vastuuhenkilöön, jos aihepiiri kiinnostaa sinua.

Net Zero Carbon Buildings Commitment –ryhmä

• Sitoumuksen allekirjoittaneiden yhteistyöryhmä, yhteyshenkilö on Lauri Tähtinen.

#BuildingLife Ambassador Forum

• Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman tukijoiden verkosto, 
yhteyshenkilö on Lauri Tähtinen.

KIRA-kioski verkostot

• Kiertotalouden osaamiskeskittymän alueelliset kiertotalousverkostot, 
yhteyshenkilö on Ella Lahtinen.

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@figbc.fi

Muista myös!


