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Green Building Council Finland
• Yleishyödyllinen, voittoa tuottamaton yhdistys. Toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja 

sen elinkaareen.

• Yhdistyksen toiminnan käynnisti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen 
uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.

• Nyt verkostoon kuuluu yli 300 jäsenorganisaatiota – kaikki jäsenet ovat nähtävissä FIGBC 
verkkosivulla.

Käynnissä olevan strategiakauden (2021-2023) tavoitteet
• Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia.

• Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta.

• Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

https://figbc.fi/jasenyys/#jasenet


Visio: “Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti."



Toimintasuunnitelma vuodelle 
2023 painottaa

• kohtaamisia

• kohdennettuja, sitouttavia jäsenpalveluita

• tiedon ja osaamisen kasvattamista

• jo laadittujen termien, oppaiden ja ohjeiden käyttöön 
saattamista

• säädösvaikuttamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin 
haltuunottoa

• toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia

https://figbc.fi/


Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät

• Toimikunnat ovat jäsentemme edustajista koostuvia 
monialaisia asiantuntijaverkostoja.

• Rakentaminen, Kiinteistöt, Alueet, Infra ja Viestintä

• 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.

• LEED, BREEAM Assessor ja WELL –ryhmät.

• CEEQUAL-asiantuntijaryhmä

• EU taksonomia -asiantuntijaryhmä 



Vuodelle 2023 vahvistetut projektit
Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe
• Euroopan laajuinen projekti pyrkii vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista ja erilaisten biopohjaisten 

materiaalien käyttöä, sekä EU- että kansallisilla tasoilla.
• Luo keskeisten, suurimpien kaupunkien kesken vertaisryhmiä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.
• Kokoaa kansallista verkostoa kannustamaan vähähiilistä rakentamista
• Rakentaa vahvaa yhteistyötä EU-tasolla vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista ja erilaisten 

biopohjaisten materiaalien käyttöä.

KIRA-kioski 2.0
• Tavoitteena on luoda alalle uutta kiertotalousosaamista ja aktivoida organisaatioiden välistä yhteistyötä.
• Vahvistetaan alan kiertotalousosaamista.
• Fasilitoidaan keskustelua ja yhteistyötä kiertotalousverkostoissa.
• Viedään ja tuodaan kiertotalousosaamista sekä hyviä käytäntöjä Suomen rajojen yli.

Nordic Network for Circular Construction
• Tavoitteena on saada aikaan laaja pohjoismainen kiertotalousammattilaisten verkosto.
• Luodaan yhteinen, pohjoismainen määritelmä rakennetun ympäristön kiertotaloudelle.
• Laaditaan mittaristo kiertotalousasteen mittaamiselle.
• Levitetään tietoa parhaista toimintamalleista ja edistetään niiden käyttöönottoa yksityisellä sektorilla.



OLETTEKO TE FIGBC:N
KUMPPANIJÄSEN 2023?



FIGBC hakee vuodelle 2023 FIGBC:n
kumppanijäsentä

• Kumppanijäsentä haetaan nyt kolmatta kertaa.
• Aiempien kumppanijäsenien kanssa on mm. järjestetty FIGBC:n jäsenistölle varattua

vähähiilisyyskoulutussarjaa, sparrattu kumppanijäsenen omaa kestävyystyötä, 
kirjoitettu yhteisiä kannanottoja median.

• Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta 
hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi.

• Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun 
lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022. Summaan ei lisätä arvonlisäveroa.



Kumppanijäsenenä olette 
yhteistyötahomme kestävän 
rakennetun ympäristön 
edistämiseen ja toiminnan 
toteuttamiseen

Voimme toteuttaa sisältöä, koulutusta, tapahtumia, 
viestintää – konkretiasta sovitaan yhdessä. 

Kumppaniksi ryhtyminen antaa esimerkiksi tukea 
oman liiketoiminnan kehittämiseen kestävämmäksi. 
Voitte saada asiantuntijoidemme sparrausta 
kestävyystyöhönne. 

Ja tietenkin – tutustumme teidän ja meidän kesken. 
Kun nimet ja kasvot ovat tuttuja, yhteistyökin sujuu 
sutjakkaammin.



Lyhyesti
• Kumppanijäsenyys on määräaikainen (1 vuosi, 2023).

• Vuosimaksu kumppanijäsenyydelle on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi (alv 0: 

summaan ei lisätä arvonlisäveroa).

• Hakuaikaa on 30.11.2022 asti, jonka jälkeen neuvottelukierros jäsenyyden sisällöstä.

• Haku ja lisäkysymykset pyydämme osoitteeseen info@figbc.fi

• Kumppanijäsenyydestä päätöksen tekee FIGBC:n hallitus 15.12.2022.

• Hallituksen päätöksen jälkeen sovitaan ”ydintiimi”, johon kuuluu teidän edustajanne ja meiltä 

viestintä, jäsenpalvelut sekä yhteiseen teemaan sopiva asiantuntija. Lisäksi laaditaan 

yhteistyösuunnitelmaa ja sovitaan ensimmäiset yhteistyöpalaverit.



FIGBC hallitus
Anne Kaiser, Vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy (puheenjohtaja)
Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK (varapuheenjohtaja)

Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Matti Kuronen, Yksikönjohtaja, Bonava
Mikko Heikkinen, Toimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
Kaisa-Reeta Koskinen, Projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035, Helsingin kaupunki
Anna Tiri, Suomen ja Baltian kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, KONE Suomi ja Baltia
Petri Valkama, Johtaja ja osakas, NREP
Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA
Liisa Jäätvuori, Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut, A-Insinöörit
Ville Reinikainen, energiatoimialan johtaja, Granlund



FIGBC:n toimiston henkilökunta
Arto Bäckström
Järjestöpäällikkö

Miisa Tähkänen, Johtava asiantuntija
Hiilijalanjäljen ohjaaminen hankkeissa.
#BuildingLife -hanke, LIFE Level(s) -hanke

Lauri Tähtinen, Kehityspäällikkö
Hiilijalanjäljenlaskenta, #BuildingLife -hanke,
Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

Ella Lahtinen, Kestävän kehityksen asiantuntija
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalous

Pekka Huovila, Koordinaattori
One Planet Network, Sustainable Buildings and Construction

Elina Samila, Kestävän kehityksen asiantuntija
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalous

Anne Valkama, Viestintäpäällikkö
Mediayhteistyö, viestintä ja markkinointi
World Green Building Week / viestintä

Tiina Mykkänen, Toimistovastaava
Talous- ja hallintotehtävät, yleiset jäsenpalvelut
Tapahtumakoordinointi / World Green Building Week

Heikki Moilanen
Projektiassistentti

Hanna Jämsenius
Viestintäassistentti


