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Muutaman viime vuoden aikana kestävä kehitys on
korostunut rakennus- ja kiinteistöalalla yhä enemmän. Alan toimijat ovat kehittäneet tuotteita ja
palveluita, ottaneet käyttöön erilaisia luokitusjärjestelmiä, tehneet tutkimus- ja kehitystyötä sekä
muutenkin edistäneet kestävän kehityksen käytäntöjen viemistä osaksi jokapäiväistä toimintaa.
Kesällä 2009 joukko alan toimijoita pohti, olisiko alalle syytä saada toimija, joka keskittyy kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen mukaisten
käytäntöjen edistämiseen. Päätettiin lähteä tutki
maan mahdollista Green Building Councilin perustamista. Maailmalla on jo useita kymmeniä vastaavia voittoa tavoittelemattomia puolueettomia
yhdistyksiä. Syksyllä 2009 tehtyä selvitystyötä yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta sekä
mahdollisista tavoitteista ja tehtävistä ei siis tarvinnut aloittaa puhtaalta pöydältä. Myös vuosien varrella tehty työ antoi hyvän pohjan yhdistyksen tarkoituksen pohdinnalle.
Alan toimijat näyttivät yhdistyksen perustamiselle vihreää valoa marraskuussa 2009 järjestetyssä seminaarissa, johon oli kokoontunut 80 osallistujaa
kuulemaan selvitystyön tuloksia. Jatkoselvitysten
ja tavoitteiden tarkennusten jälkeen Green Building
Council Finland (FIGBC) perustettiin virallisesti huhtikuussa 2010.
FIGBC:n missiona on saada Suomessa kaikille
käyttöön tieto sekä työkalut rakennusten ja infrastruktuurin ympäristötehokkaaseen käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen. Mission mukaisesti toiminta kattaa koko rakennetun ympäristön
ja sen elinkaaren.
FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun
ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä
Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.
Yhdistystä johtaa hallitus ja operatiivisesta toiminnasta huolehtii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan apuna varsinaisen työn tekemisessä ovat jäsenistöstä koostuvat toimikunnat, joita alussa on
kaksi. Toinen keskittyy mittaristoihin ja luokituksiin,

toinen viestintään. Toiminnan vakiintuessa työryhmiä voidaan perustaa lisää erilaisiin tarpeisiin.
Luokitustyöryhmän ensimmäisenä tehtävänä on
luokitus- ja mittaristostrategian luominen, jotta jatkossa erilaisten ympäristöluokitusten ja -mittareiden kehittämistyö olisi linjakasta ja vastaisi alan todellisiin tarpeisiin. Viestintäryhmän ensimmäisiä
tehtäviä on viestintäkäytäntöjen luominen ja yhdistyksen näkyvyyden lisääminen.
Tehtävässään onnistumiseksi FIGBC toimii yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan tahojen kanssa. Yksi ensimmäisistä tehtävistä onkin
luoda toimivat suhteet eri toimijoihin kotimaassa.
Samalla myös verkotutaan kansainvälisten toimijoiden kanssa; muun muassa Pohjoismaissa toimivien
sisaryhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä.
FIGBC:n jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat
sekä kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä
kaupalliset ja teolliset yritykset. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja jäsenkunta, jotta alan toimijoiden näkemykset tulevat kattavasti huomioitua. Kiinnostus uutta yhdistystä kohtaan kertoo
aiheen tärkeydestä ja alan kiinnostuksesta viedä
muutosta yhdessä eteenpäin; perustajajäseniä yhdistyksellä on 29 ja yli 30 organisaatiota on ilmaissut kiinnostuksensa liittyä yhdistykseen.
Kansalliset Green Building Councilit kuuluvat
maailmanlaajuiseen Green Building Council -verkostoon. Tullakseen täysivaltaiseksi verkoston jäseneksi kansalliset yhdistykset käyvät läpi monivaiheisen perustamisprosessin. FIGBC:n jättämä
kiinnostuksen ilmaus liittyä verkoston jäseneksi hyväksyttiin World Green Building Councilissa toukokuussa 2010, jolloin Suomen yhdistys sai ”prospective member” -statuksen. Eri perustamisvaiheissa
olevia yhdistyksiä oli toukokuun 2010 lopussa maailmalla 60 kpl.

Lisätietoja: www.figbc.fi ja www.worldgbc.org
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