
	  

    Mikä FiGBC? 

Green Building Council on vuonna 2010 perustettu rakennus- ja kiinteistöalan yhdistys, jonka tehtävänä 
on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä sekä 
ympäristöluokitusjärjestelmien kehittämistä ja käyttöä Suomessa. FiGBC on voittoa tavoittelematon 
yhdistys. 

FiGBC:n jäsenyys hyödyttää monenlaisia organisaatioita, jotka toimivat rakennetun ympäristön alalla. 
FiGBC:n luoma kestävän rakennetun ympäristön asiantuntijaverkosto pitää sisällään rakennus- ja 
kiinteistöalan yrityksiä, materiaaliratkaisuja tarjoavia yrityksiä, koulutusorganisaatiota sekä alan yhdistyksiä. 
FiGBC tuo aktiviteettiensa kautta tämän moninaisen joukon yhteen luoden näin yhteistyötä läpi 
toimialojen.  

Green Building Council Finland 
FiGBC kokoaa  yhteen suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan 
toimijoita asiantuntijaverkostoksi edistämään yhteistyössä 
kestävää kehitystä rakennetun ympäristön alalla. 
Liity alan edelläkävijöihin! 

    Miksi liittyä FiGBC:n jäseneksi? 

Pysy ajankohtaisen tiedon allonharjalla 
Organisaationne on päivitetty kestävän rakennettuun ympäristöön liittyvästä keskustelusta Suomessa ja 
kansainvälisesti – FiGBC tarjoaa ajankohtaista tietoa ja osaamista muun muassa kiinteistö- ja 
rakennusalan ekotehokkaista ratkaisuista sekä kiinteistöjen ympäristöluokistusten kehittämisestä.  
 
Tee yhteistyötä ja verkostoidu Suomessa ja maailmalla 
Organisaationne pääsee osallistumaan FiGBC:n järjestämiin tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä toimikuntiin, 
jossa koordinoidaan yhteistyötä ajankohtaisista kestävän rakennetun ympäristön teemoista. Tällä 
hetkellä toimikunnat kokoavat asiantuntijaverkoston koulutuksen, energian, kiinteistöjen käytön sekä 
kaupallisten luokitustyökalujen alalla.  
 
Ole edustettu Suomessa ja maailmalla 
FiGBC edustaa jäseniään aihepiirin teemoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
 
Osoita johtajuutta 
FiGBC:n jäsenyys osoittaa organisaatiosi sitoutumisen kestävän kehityksen edistämiseen alan 
etujoukossa 
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Ole osa kansainvälistä 
verkostoa 
Jäsenenä organisaationne pääsee 
hyötymään myös kansainvälisen 
World Green Building 
Councilin tarjoamista yhteistyö- ja 
verkostoitumismahdollisuuksista. Myös 
Euroopan laajuisen yhteistyöverkosto 
World GBC Europe Regional Networkin 
puitteissa jaetaan tietoa ja tehdään 
yhteiskunnallista vaikuttamistyötä 
yhteistyössä. 

 
 
Nosta organisaatiosi 
profiilia 
Organisaatiosi saa käyttöönsä 
jäsenlogon sekä näkyvyyttä 
tekemästään työstä FiGBC:n 
kotisivuilla 

	  

   Miten liittyä jäseneksi? 

Jäseksi liityminen on helppoa. Mikäli organisaatiosi täyttää 
ylläolevat ehdot, lähetä täytetty hakemus osoitteeseen 
info@figbc.fi. Liitäthän hakemukseesi myös lyhen 
perustelun siitä, miksi haette jäsenyyttä. FiGBC:n hallitus 
hyväksyy varsinaiset jäsenet sekä yhteistyöjäsenet.  
Lisätietoa jäsenyydestä löydät nettisivuiltamme 
osoitteesta: www.figbc.fi/jasenyys. Täältä voit ladata myös 
hakulomakkeen sekä yhdistyksen säännöt. 

   Lisätietoja:  

 Pauliina Räty, viestintäkoordinaattori  
 040 675 88 99  
 etunimi.sukunimi@figbc.fi 

    Kuka voi liittyä jäseneksi? 

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.  

	  

Jäsenmaksut 2012 

5000€: Liikevaihto yli 100milj. tai henkilöstöä yli 
1001  
3000€: Liikevaihto 10–100milj. tai henkilöstöä 
101–1000 
1500€: Liikevaihto 1–10milj. tai henkilöstöä 11–
100 
500€: Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle 
10  
Yhteistyöjäsenet: 1000 € 

Kunnat: 

Asukkaita yli 100 000: 3000€ 
Asukkaita 20 000–100 000: 1500 €  
Asukkaita alle 20 000: 500 € 
• Asukkaita yli 100 000: 3000 € 
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emme yksin tai vain oman teollisuudenalamme 
piirissä. 
 
FiGBC:n jäsenyydellä varmistamme saavamme 
ensimmäisten joukossa tietoa kehityksestä ja 
parhaista käytännöistä sekä Suomessa että 
maailmalla. Toimikuntatyön kautta voimme sekä 
vaikuttaa alan yhteiseen kehitykseen ja mielipiteisiin 
että luoda uusia yhteistyöverkostoja oman 
toimintamme kehittämiseksi.” 
 
Ilari Aho, liikeytoimintaryhmän johtaja, Uponor 
Green Building Council Finlandin hallituksen 
puheenjohtaja 
	  

	  

Uponor on FiGBC:n jäsen, sillä 
haluamme olla etujoukossa 
vaikuttamassa kiinteistö- ja 
rakennusalan muutokseen. 
Haluamme olla mukana 
tekemässä tätä muutosta 
yhdessä asiakkaidemme, 
yhteistyökumppaneidemme ja 
muiden alan yritysten kanssa,  

	  

	  
Heli	  Kotilainen,	  toimitusjohtaja	  

1.9.2012	  alkaen	  
etunimi.sukunimi@figbc.fi	  

	  
Pauliina	  Räty,	  viestintäkoordinaattori	  

p.	  040	  675	  88	  99	  
etunimi.sukunimi@figbc.fi	  

	  
Antti	  Lippo,	  projektipäällikkö	  

p.	  046	  810	  4034	  
etunimi.sukunimi@figbc.fi	  

	  

 
 

Green Building Council Finland 
Kalevankatu 44 A 8, Helsinki 

 
www.figbc.fi 

www.vihrearakentaminen.fi 
facebook.com/FIGBC 

LinkedIn 
twitter.com/#!/FiGBC_ 

FiGBC:llä on tällä hetkellä noin 90 jäsentä, 
jotka ovat mm. rakennus- ja kiinteistöalan 
yrityksiä, materiaaliratkaisuja tarjoavia 
yrityksiä, koulutusorganisaatiota ja alan 
yhdistyksiä.   

Jäseniä ovat muun muassa: 

CO2.FI Oy 
Fimera Oy ERMS 
Granlund konserni 
Green Building Partners Oy 
Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto 
Inspecta Oy 
Jäävuorenhuippu 
Kaukomarkkinat 
Kesko Oyj 
KTI Kiinteistötieto Oy 
Newsec Finland Oy 
NCC Property Development Oy 
Nokia Finland 
Nordea Pankki Suomi Oyj 
Pöyry Finland Oy 
Rakennustietosäätiö RTS 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 
Rapal Oy 
Sito Oy 
Skanska Oy 
Sponda Oyj 
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 
SOK 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 
Uponor Oyj 
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Vaasa Parks Oy 
Vahanen International Oy 
YIT Oyj 
 
Yhteistyöjäseniä ovat muun muassa: 
 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI Ry 
Suomen LVI-liitto SULVI Ry 
Sähkösuunnittelijat NSS Ry 


