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Olemme Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin 
kestävän rakennetun ympäristön 
yhteistyöverkosto. 

Tuomme yhdessä hiilineutraalit, kiertotalouden 
mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat 
ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja 
rakennusalan toimintaa.

Mukana on monipuolinen yli 170 jäsenen verkosto.

Vuoden 2020 keskeiset toimenpiteet
• Net Zero Carbon Buildings –sitoumus
• Rakentamisen ja materiaalien hiilijalanjäljen 

pienentäminen
• Kiertotalousvalmennus

Green Building Council
Finland

Keskeiset vaikuttamisen
keinot
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ILMASTONMUUTOS

MATERIAALIEN KULUTUS

LUONNON MONIMUOTOISUUS

6.10.2020

Globaalit haasteemme
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• Jos hiilipäästöt jatkuvat nykyisellä tasolla, kuinka monen vuoden päästä ilmakehän 
on hiilidioksidipitoisuus on noussut 1,5 asteen lämpenemisen aiheuttavalle tasolle?

• 7
• 9
• 12
• 15

• Kuinka suuri osuus päästöistä johtuu rakennuksista ja rakentamisesta?
• 20%
• 30%
• 40%
• 50%

6.10.2020

Kysymys
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Hiilipäästöt 2020
> 42 GtCO2e/a

Budjetti 2020

• 1,5°C -> 305 GtCO2e

• 2°C -> 1 055 GtCO2e

Hiilipäästöt 2030 (tavoite)

< 10 GtCO2e/2

6.10.2020

Carbon Clock

https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html
9/2020
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Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

1. Paranna energiatehokkuutta

2. Tuota päästötöntä energiaa

3. Osta vihreää energiaa

4. Kompensoi loput päästöt

Kaikkien omassa hallinnassa/käytössä olevien kiinteistöjen 
energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä
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Päästövähennykset vielä mahdollisia

Rakennukset
tuottavat 39% 
vuosittaisista
hiilipäästöistä

Global emission reduction potential in 2030 is sufficient to close the total emissions gap in 2030

Emissions Gap Report 2018 (YK)
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2025
2035
2045

Rakennusten hiilijalanjäljen ohjaus 2025 mennessä
(huomioi rakennuspaikan ja rakennustyypit)



Mitä arvioidaan?

= Suunniteltu käyttöikä tai 50V

kgCO2e /m2/ a



Mitä arvioidaan?
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Bringing embodied carbon upfront
Coordinated action for the building and construction 

sector to tackle embodied carbon

https://figbc.fi/julkaisu/bringing-embodied-carbon-upfront/
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Vision:

By 2030, all new buildings, infrastructure and renovations will have at 
least 40% less embodied carbon with significant upfront carbon 
reduction, and all new buildings must be net zero operational carbon. 

By 2050, new buildings, infrastructure and renovations will have net 
zero embodied carbon, and all buildings, including existing buildings, 
must be net zero operational carbon. 
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Alan yhteinen tiekartta ja tavoitteet, joihin kaikki osapuolet sitoutuneet.

Laskenta-
mentelmä ja 
päästötieto-

kanta

Julkinen rakentaminen
näyttää suuntaa

Rahoitusta vain 
tavoitteiden mukaisille

hankkeille

Tavoitteet, laskenta, seuranta.
Hiilijalanjälki ja parhat ratkaisut

julkisiksi

EPD saatavilla
40% päätuotteista

Julkinen rakentaminen etenee
kohti hiilineutraalia

Rahoitusta vain 
hiilineutraaleille

hankkeille

Rakennetaan ja suunnitellaan vain 
hiilineutraaleja hankkeita

EPD tiedot laajasti
saatavilla ja tuotanto
perustuu uusiutuvaan

energiaan
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Hiilineutraali rakennushanke - periaatekuva
Raja

-
arvo

Tuote-
sidonnaiset 

päästöt

Energian 
käytön 

hiilijalanjälki

Ulos myyty 
uusiutuva 

energia

Ulkoiset
kompen-

saatiot

Hiilivarastot 
& kierrätys-

hyödyt

YM:n vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaan

Hiilijalanjälki Ilmastohyödyt

E-luvun 
ulkopuoliset 

säästöt ja 
energian 
tuotanto

Alustava hahmotelma, lopullinen sisältö määritellään syksyn 2020 aikana
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Kysymys

• Kuinka suuri osa rakennuksen elinkaaren hiilipäästöistä tulee energiankäytöstä?
• 80%
• 60%
• 40%
• 20%
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Mistä päästöt muodostuu

Riippuu

• Energiatehokkuudesta

• Energian 
päästökertoimista

• Tarkasteluajanjaksosta

• Rakenneratkaisuista

• Materiaalivalinnoista

• …

A energialuokka?
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Kysymys

• Mikä on tehokkain tapa vähentää rakennuksen elinkaaren hiilipäästöjä?
• Vapaa sana.
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Päästövähennyskeinot, top 6

1. Rakentaminen tarpeeseen, tehokkaasti ja joustavasti

2. Materiaalien kulutuksen vähentäminen

3. Energiatehokkuus ja käytettävät energianlähteet

4. Kierrätysmateriaalit ja uusiutuvat materiaalit

5. Kestävät materiaalit

6. Kuljetukset ja työmaatoiminnot

0
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Vaihtojen merkitys 
elinkaaren päästöille

Pitkäikäinen materiaali

Lyhyikäinen materiaali
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https://www.senaatti.fi/app/uploads/2020/09/SVK-
hiilijalanj%C3%A4lkiohjaus-hankkeessa_yhteenveto2.pdf
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C-laskuri
Asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen 
arviointiin rakennushankkeen alkuvaiheessa

OneClick LCA Planetary 

Ilmaisia työkaluja

6.10.2020

https://figbc.fi/tapahtuma/oneclick-lca-planetary-
nain-lasket-hiilijalanjaljen-ilmaisella-tyokalulla/

Enne käyttöä syntyvien 
materiaalisidonnaisten päästöjen (A1-A3) 
arviointi kymmenessä eniten päästöjä 
aiheuttavassa kategoriassa

http://www.eristeteollisuus.fi/laskurit/c-lukulaskuri-
asuinrakennusten-elinkaaren-hiilijalanjalki



Kiitos!
Lauri Tähtinen | 040 486 5400 | lauri.tahtinen@figbc.fi | www.figbc.fi

facebook.com/FIGBC twitter.com/FiGBC_ www.linkedin.com/
company/green-
building-council-
finland/

info@figbc.fi


