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Green Building Council 
Finlandin tavoitteena on 
kestävä rakennettu 
ympäristö
Vankka asiantuntemus ja laaja, osallistava 
yhteistyö on ollut toimintamme keskiössä 
perustamishetkestämme lähtien.

Toimintamme vaikutus muodostuu 
osallistavasta yhteistyöstä sekä 
asiantuntijoidemme ja kansainvälisen 
verkostomme näkemyksestä.



Toiminnan tavoitteena on, 
että vuonna 2030 -
Strategiakausi 2021-2023

• Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia.
• Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on 

vähennetty 40% vuoden 2020 tasosta.
• Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden 

periaatteiden mukaisesti.



Projektit ja hankkeet
Hankkeissa ja projekteissa järjestämme työpajoja ja kaikille 
avoimia tapahtumia yksin ja yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Projektit valitaan tukemaan strategisia tavoitteita.

• Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista 
kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen 
hiilineutraalin energiankäytön.

• Teemme yhdessä kira- ja energia alan toimijoiden kanssa 
yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön 
toimintaohjelman.

• Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun 
ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja 
kiertotalous.



Toimikunnat ja 
asiantuntijaryhmät
• Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät ovat 

jäsentemme edustajista koostuvia 
monialaisia asiantuntijaverkostoja.

• Jokaisella toimikunnalla on omat tavoitteensa, 
joilla edistää toimialan kestävää kehitystä.



Tulevat koulutukset, 
tapahtumat ja tietoiskut
Aktivoi jäsenyytesi! Tietävätkö kaikki teillä, että FIGBC tietoiskut ovat maksuttomia –
saat vapaasti jakaa jäsenkirjettä ja tietoa tapahtumista esimerkiksi intranetissä 
edelleen. Haluamme tavoittaa jäsenten henkilöstöä laajemmin!
• 14.11.2022 FIGBC Tietoisku: Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset
• 16.11.2022–17.11.2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät
• 23.11.2022 KIRAKiertotalouden Helpdesk: Mistä apuja kiertotalouteen?
• 29.11.2022 FIGBC:n Syyskokous 2022
• 2.12.2022 Vain jäsenille: FIGBC Vähähiilisyyskoulutus: julkiset tilaajat
• 8.12.2022 #BuildingLife Leaders Forum 6: Hiilineutraali rakennettu ympäristö 

Suomessa ja Euroopassa
• 12.12.2022–19.1.2023  FIGBC kouluttaa: Rakennesuunnittelijoiden 

kiertotalouskoulutus
• 16.12.2022  KIRAKiertotalouden Helpdesk: Kiertotaloustuotteet – onko niitä?
• 10.1.2023 KIRAKiertotalouden Helpdesk: Mitä oppeja kiertotaloushankkeista?
• 31.1.2023 Nordic Network for Circular Construction Presents:

Launch of the State of the Art Analysis on Nordic Circularity



14.11.2022 FIGBC Tietoisku: 
Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset
Aikataulu

• 10:00 - 10:05 FIGBC tervehdys: Elina Samila 

• 10:05-10:20 Markkinakatsaus ympäristöluokituksista, Jenni Heikkinen, Lassi Heikari Ramboll 

• 10:20 - 10:30 WELL-sertifioinnit Konsta Tuokko, Raksystems

• 10:35-10:50 Uudisrakennushankkeiden BREEAM sertifioinnit, Emma Väliaho, Granlund. 

• 10:50-11:10 LEED Kay Killman, Managing Director, GBCI Europe, presentation in English. 

• 11:10 - 11:20 RTS-ympäristöluokitus, Jessica Karhu, Rakennustieto Oy 

• 11:20 - 11:30 Joutsenmerkki, Heidi Vaarala, Ympäristömerkintä Suomi Oy



Uuden toimitusjohtajan haku on 
käynnistynyt
• Haemme nyt joukkoomme toimitusjohtajaa. Tehtävän vastuualueisiin kuuluvat 

muun muassa
• henkilöstön johtaminen
• sidosryhmäyhteistyö ja verkostot kotimaassa ja kansainvälisesti
• näkemyksellinen järjestön edustaminen, vuoropuhelu ja vaikuttaminen
• talouden johtaminen, strategian toimeenpano ja seuranta.

• Tutustu tarkemmin: https://figbc.fi/haemme-toimitusjohtajaa-figbclle/
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Lauri Tähtinen, kehityspäällikkö

Ella Lahtinen, kestävän kehityksen asiantuntija

Elina Samila, kestävän kehityksen asiantuntija

Pekka Huovila, koordinaattori,
One Planet Network

Anne Valkama, viestintäpäällikkö

Tiina Mykkänen, Toimistovastaava

Heikki Moilanen, projektiassistentti

Hanna Jämsenius, viestintäassistentti



Muista
Asiantuntijapankki!

Lehdistöä ja verkostoitumista varten.

FIGBC mainostaa medioille.

Täytä tietosi osoitteessa
figbc.fi/asiantuntijat



FIGBC:n syyskokous 2022
• Syyskokous järjestetään tiistaina 29.11.2022 klo 14 alkaen
• Toimikunnan jäsenenä saat kalenterikutsun 

syyskokoukseen

• Syyskokouksen asialistalla on muun muassa
• Toimintasuunnitelman 2023 vahvistaminen
• Tulo- ja menoarvion vahvistaminen
• Hallituksen täydentäminen

• Keynote-puheenvuoron pitää Ilari Aho, WorldGBC:n 
hallituksen puheenjohtaja



Tule meille vuoden 2023 
kumppanijäseneksi! 
• Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä.
• Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta 

hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi.

• Onko meillä samat tavoitteet? Älä epäröi vaan ota yhteyttä, hakuaikaa on 
30.11.2022 asti.

• Lisätietoja: https://figbc.fi/tule-meille-vuoden-2023-kumppanijaseneksi/



Anna palautetta
• Kiitos kokouksesta!
• Anna meille palautetta: bit.do/FIGBC

Klikkaa tästä palautelomakkeelle



Näyttää suunnan,
auttaa matkalla.



• Järjestämme maksullisia ja maksuttomia koulutuksia läpi vuoden.

• Sen lisäksi Ajankohtaiset tietoiskut, Tietoiskut uusille jäsenille ja 
jäsenyydestämme kiinnostuneille toistuvat läpi vuoden.

Järjestämme vuosittain myös yhdessä ympäristöministeriön ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa monia tapahtumia, mm.

• Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin

• Aluesuunnitteluseminaarin

• Kiertotalouden ajankohtaispäivän

• World Green Building Weekin.

Koulutukset, tietoiskut ja 
tapahtumat


