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Rakenne
• Tulokulmia

• Yritysten tavoitteet ja toimialan muutos

• Ohjaavat toimet, viranomaiset

• Teemoja

• Vähähiilisyys – hiilineutraalius

• Kiertotalous

• Luonnon monimuotoisuus & Luontokato & 
Ennallistaminen

• Yhteenvetoa - Lean
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KIRA-kasvuohjelma



Hiilineutraalin rakennetun 
ympäristön toimintaohjelma

• Suomen kiinteistö- ja rakennusalan on oltava hiilineutraali 
viimeistään vuonna 2035 – samassa tahdissa Suomen valtion 
kanssa.

• Toimintaohjelmassa sisältää kahdeksan toimenpidetaulua, joissa 
esitetyillä toimenpiteillä hiilineutraalius voidaan saavuttaa:

• Rakennustuoteteollisuus

• Rakennusliikkeet

• Rakennuttajat

• Infrahankkeiden tilaajat

• Suunnittelijat ja muut asiantuntijat

• Kiinteistösijoittajat

• Kunnat, kaupungit sekä muut julkiset toimijat

• Järjestöt

https://figbc.fi/julkaisu/hiilineutraalin-

rakennetun-ympariston-toimintaohjelma/

https://figbc.fi/julkaisu/hiilineutraalin-rakennetun-ympariston-toimintaohjelma/


TOIMENPITEET ON ASETETTU AIKAJANALLE AIHEALUEITTAIN

Esimerkki rakennuttajien toimintataulusta



Toimintaohjelman 
Kannattajat

Me #BuildingLife -hankkeen 
toimintaohjelman kannattajat sitoudumme 

kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten 
tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti 
hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 

2035. 

Sitoudumme laatimaan itsellemme 
toimintaohjelman, jonka avulla 
kehitämme liiketoiminnastamme 

hiilineutraalia.



MIHIN SUOMALAISET EDELLÄKÄVIJÄ-

YRITYKSET TÄHTÄÄVÄT JO NYT?

Energiankäytön 
päästöt 

Rakennusmateriaalien päästöt
Työmaiden ja kuljetusten  

päästöt 

Hiilineutraali 

energiankäyttö 

2030 (NZCB sitoumus)

Omien hankkeiden

päästöt -50% 2030 

Päästötön työmaa Green Deal
- Fossiilivapaat työmaat 2025

Tuotteiden materiaali-

päästöt -50% 2035 

Kaikki oma toiminta

hiilineutraalia 2035 

Tuotteita joiden hiilijalanjälki on 

vähintään -50% alle tavanomaisen

Tuotteiden elinkaaren 

päästöt -40% 2030





TOIMENPIDETAULUJEN TEEMAT

Organisaation 
kehitysaskeleet 

Tuotannon 
toimenpiteet

JOHDA

KOULUTA

VIESTI

SUUNNITTELUN 
OHJAUS

KIERTOTALOUDEN 
HYÖDYNTÄMINEN

VÄHÄHIILISET 
RATKAISUT

URAKOITSIJA-
YHTEISTYÖ

Julkiset 
toimijat

KAAVOITA JA 
LUVITA

RAKENNUTA

KEHITÄ

Rakennus-
tuoteteollisuus

ENERGIA-
TEHOKKUUS

MATERIAALI- JA 
PROSESSIPÄÄSTÖT

TOIMITUSKETJU

TYÖMAAN 
PÄÄSTÖOHJAUS

VERIFIOI

KEHITÄ

Lisäksi
- Säädöskehitys
- Järjestöt
- Koulutus



Hiilineutraalius
Rakennukset 



Suomi 
hiilineutraaliksi 

2035

Rakennettu 
ympäristö = 

1/3 päästöistä

Rakennukset

Maankäyttö- ja 
rakennuslain 

uudistus

Asetus ilmasto-
selvityksestä

Asetus materiaali-
selosteesta

Asetus 
hiilijalanjäljen 
raja-arvoista

Vähähiilisen 
rakentamisen 

hankintakriteerit

Väylät Kehitys käynnissä

Vähähiilisen rakentamisen 
säädöskehitys
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Lähde: Matti Kuittinen, Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 4.4.2022

Alueidenkäyttölaki

Rakentamislaki
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Mikä vaikuttaa rakennuksen vähähiilisyyteen?

1.6.2022 14Lähde: Bionova, 2021. Carbon Footprint Limits for Common Building Types.

Huonot perustusolosuhteet

+ 12…20 %

Asemakaavan vaatimukset

+ 6…13 %

Maaperän stabilisointi

+ 33…55 %

Energialuokka A

– 6…16 %

Lämpöpumppu

– 13…31 %

Päästöjen vähennys-

potentiaali yhteensä:

– 28…43 %

Puurunko

– 11…17 %

Päästöjä lisää: Päästöjä vähentää:

Lähde: Matti Kuittinen, Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 4.4.2022
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- Asetusten anto 2024

- Asetukset voimaan 

2025



Lähde: https://www.linkedin.com/posts/panupasanen_oneclicklca-

racetozero-netzero2050-activity-6924231133744234496-

XVFm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

https://www.linkedin.com/posts/panupasanen_oneclicklca-racetozero-netzero2050-activity-6924231133744234496-XVFm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Työkaluja KIRA-alan 
hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen -
Kooste FIGBC:n työstä 2021

• Linkki:
https://figbc.fi/julkaisu/tyokaluja-kira-alan-
hiilineutraaliuteen-ja-kiertotalouteen-kooste-figbc-verkoston-
tyosta-2021/

https://figbc.fi/julkaisu/tyokaluja-kira-alan-hiilineutraaliuteen-ja-kiertotalouteen-kooste-figbc-verkoston-tyosta-2021/


Julkaisuja ja ohjeita

Vähähiilisyyden sanakirja Askeleet vähähiiliseen 

Kiinteistöjen energiankäyttöön

Kiinteistön hiilineutraali 

Energiankäyttö
Ohjeita, mitä näkökulmia tulee huomioida 

ja miten hiilineutraaliudesta viestitään 

avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Nämä ja paljon muuta löydät: 

https://figbc.fi/julkaisut 



Hiilineutraali rakennus

FIGBC:n ohje oman toiminnan arviointiin ja 
hiilineutraaliuusväittämän tekemiseen

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja päästöjen vähentäminen

2.1 Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta

2.2 Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmään sallitut 

poikkeamat

3. Päästöjen vähentäminen pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvalla uusiutuvan 

energian hankinnalla

4. Rakennuksen ilmastohyödyt

4.1 Suositeltavat keinot ilmastohyötyjen lisäämiseen

4.2 Muita mahdollisia ilmastohyötyjä

5. Ulkoiset päästökompensaatiot

6. Raportointiohjeet



Perusperiaatteet 2
Hiilineutraaliutta tulee ensisijaisesti tavoitella 
vähentämällä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä

• Hankkeiden tulee hiilineutraaliusväitteen yhteydessä 
esittää, millä keinoin hankkeen päästöjä on 
vähennetty ja kuinka suuret päästövähennykset näillä 
keinoin on saatu aikaan

Hiilineutraaliusväite on esitettävä siten, että 
sidosryhmien on mahdollista ymmärtää mihin väite 
perustuu ja varmistua sen uskottavuudesta

• Hiilineutraaliusväitteen esittäjän on aina perusteltava 
väitteensä riittävästi ja avattava läpinäkyvästi sitä, 
mihin väite perustuu



Hiilineutraali rakennus

Tuotesidonnaiset 

päästöt

Energiankäytön 

päästöt

Ulos myyty 

uusiutuva 

energia

Ulkoiset 

kompensaatiot

Tekniset 

hiilivarastot

Ilmastopäästöt Ilmastohyödyt

- YM laskentamenetelmän mukaan

- Tavoite-energiankulutukseen perustuva 

energiantarve

- Paikallisen kaukolämpöverkon 

päästökertoimet ja PPA sopimukset

- Yli oman tarpeen tuotettu uusiutuva energia

- Ilmasta tai vedestä rakennusmateriaaleihin 

varastoitu hiilidioksidi

- Kompensaatioista erillinen ohje 



Hiilineutraali rakennus
-pilotointi 2022

Pilotoinnin tavoitteet

• Testata ohjetta ja varmistaa sen soveltuvuus 
oikeissa hankkeissa

• Ohjeen seuraavan version julkaisu avoimeen 
käyttöön joulukuussa 2022

• Raportointipohjan kehittäminen 
hiilineutraaliusväittämän tekemiseen



Pilottihankkeet
Nimi Sijainti

Arvioitu 

valmistuminen
Tyyppi Laajuus Toteuttaja

Honkasuon Aarreaitat Helsinki 2022 Rivitalo 900 m² Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

Saturnuksenrinne 2 Vantaa 2024 Asuinkerrostalo 3900 m² SATO Oyj

Lupaajantie 2 Helsinki 2022 Asuinkerrostalo 4 321 m² SATO

Arena 3.3 Vantaa 2025 Monitoimi-areena 64 800 m² Arena 3.3 Oy

Länsipasilan ekologinen 

kerrostalohanke
Helsinki 2026 Asuin-kerrostalo 3263 m² Lehto Group

Katajanokan laituri Helsinki 2024 Toimisto- ja hotellirakennus 21000 m² Varma

Kiinteistö Oy Tuusulan 

Högberginhaaran Jatke II
Tuusula 2022 Logistiikka 17 000 m² LähiTapiola

Firdo Helsinki 2025 Toimisto 18 000 m² Skanska CDF Oy

Skanska Kodit Helsinki 2026 Asuinrakennus 3 200 m² Skanska Talonrakennus Oy

AQVA-talo Helsinki 2023 Toimisto 1475 m² Tekova Oy ja Innovestor

AQVA-talo Arena 3.3 Honkasuon aarreaitta         Firdo Högberginhaara Jatke II



Kiertotalous



Rakennakiertotaloutta.fi

KIRA-kioskin webinaarien 
yhteenvedot ja tallenteet 

https://rakennakiertotaloutta.fi/
https://rakennakiertotaloutta.fi/
https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/
https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/
https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/02/Kiertotalouden-edistaminen-kuntien-hankinnoissa-FIGBC-2022.pdf


1.6.2022

Mitä uutta opittavaa kiertotaloudessa?

Poisoppiminen

Osaaminen
Hankinnat

Suunnittelu

Ennakointi

Innovaatiot

Omistamisen mallit Materiaalin ja työn arvo

Elinkaaritietoisuus

Tiedon avaaminen 

ja jakaminen

Lähde: Näin rakennamme kiertotaloutta - 7 tavoitetta 

kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla, FIGBC, 2018



Infra-alan näkökulmia



Beyond Buildings

WorldGBC’s flagship report 

presenting why why an

integrated approach to 

buildings and infrastructure

is essential for climate 

action and sustainable 

development



Our Theory of Change
Focus on Investment & Procurement

We believe that clear principles that integrate buildings and infrastructure 
will support these outcomes from the investment community and within 
government policy and procurement. 

Ensuring all built environment targets are science-based, and 
benchmarking is performance-based with ongoing verifications, presents 
an opportunity for buildings and infrastructure seeking to pursue a 
common methodology for emissions reduction. 

WorldGBC proposes collaboration with key stakeholders to co-create 
these principles.



sustainable infrastructure
Highlights from Finland

• Sustainable infrastructure committee

• ~2018 > now ~50 members

• CEEQUAL working group 2021>

• International benchmarking and collaboration 

• Excursion in the Netherlands; especially 
circular construction

• Learnings from Swedish sustainable infra 
committee

• Synergies with 

• Urban planning & climate adaption & 
biodiversity

• Policies, e.g. Circular procurement criteria 

• Government: …for infrastructure required 
2023 onward.

• Cities developing actively their actions and 
requirements.

• Finnish Transport Infrastructure Agency

• Guidelines and research, eg.

• Circular economy in transport infrastructure 
management - Survey of current status. 2022.

• National CO2- calculation method needed (infra)

• Ongoing development, pilot cases, but many 
open questions.

Green Building Council Finland National activities



Täydentäviä näkökulmia



Luontokadosta Lähde: Sitra 

• Tietoisuus luontokadosta eli luonnon monimuotoisuuden 
vähenemisestä lisääntyy merkittävästi ensi vuonna. 
Luontokato otetaan huomioon yhä useammin ilmastokriisin 
rinnalla. 

• Ensi vuonna jatketaan erilaisten ratkaisujen kehittämistä ja 
testaamista luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Samalla on nähtävissä, että 
aiheeseen liittyen voi tulla vahvaa ohjausta nopeallakin 
aikataululla, oli kyseessä sitten rahoituskriteerien kiristyminen 
tai uusi luontotoimiin tiukemmin ohjaava lainsäädäntö.

• Kun kaikki ovat ilmastoneutraaleja, edelläkävijät erottautuvat 
julistautumalla luontopositiivisiksi ja osoittamalla sen lisäämällä 
toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta. Ensi vuonna 
saatetaankin nähdä yritysten, toimialojen, kuntien ja kaupunkien 
kokonaisvaltaisia, kunnianhimoisia luontotavoitteita
ilmastotavoitteiden tapaan. Nyt kaksi kolmasosaa Suomen 
kunnista on asettanut ilmastotavoitteen, mutta luonnon 
monimuotoisuutta koskevan tavoitteen on asettanut vasta 
joka viides kunta. 

https://www.sitra.fi/blogit/vuoden-2022-puheenaiheet-yllatykset-ja-mahdollisuudet/

https://www.sitra.fi/blogit/vuoden-2022-puheenaiheet-yllatykset-ja-mahdollisuudet/
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Regenaratiivinen liiketoiminta (eng. Regenerative capitalism)

• Ajatus, jossa siirrytään hiilineutraaliuden ohi kohti parantavaa ja elvyttävää
liiketoimintaa

• Vastuullisuudessa ajatellaan, miten oman liiketoiminnan haittoja saadaan
vähennettyä. Regenaratiivisuudessa mietitään, miten liiketoimintaa voidaan
harrastaa luonnonmukaisesti. 

• Regenaratiivisessä liiketoiminnassa yleensä hyödynnetään kiertotalouden
mukaisia ratkaisuja tai pyritään suunnittelussa matkimaan luonnon omia
prosesseja (“biomimicry”).

• Kaupunkisuunnittelussa tai arkkitehtuurissa voidaan esimerkiksi hyödyntää
urbaania metsittämistä ja parantaa hulevesien hallintaa vähentämällä kovia
pintoja. 



Korjausrakentaminen

Renovation wave

Rakennuskannasta suurin osa 
asuinrakennuksia

Asuinrakennuksia, joista suurin osa on 
omakotitaloja, oli koko rakennuskannasta 
86 prosenttia.

https://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-
27_kat_002_fi.html   

ROTI 2021

Rakennuslehti

Helmikuu 2022



Yhteenvetoa
Lean – vihreä siirtymä

• Focus arvoon + Hukka pois

• Juuri näin, etenkin kiertotalous

• Ihmiset

• → Yhteistyö ratkaisee

• Jatkuva parantaminen 

• → Kestävän kehityksen tärkein periaate.

• → Rohkeat tavoitteet tulevaisuuteen tarpeen + 
päivitys pitkien hankkeiden aikana.



Jokainen 
rakennushanke on 
mahdollisuus 
vähähiilisyyden ja 
kiertotalouden 
edistämiseen 
(toki muutkin näkökulmat)

→ A) Suunnittelu – hankevalmistelu

→ B) Hankkeen toteutus, työmaatoiminnot, 
logistiikka; tässä valtavasti 
mahdollisuuksia

→ Yhteistoimintamallit ja näihin liittyvät 
mahdollisuudet.



Miten hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa? - Työmaa
n. 5% 

CO2e:sta



Jokainen meistä on 
toimialan 
muutoksentekijä

Kiitos! 

1.6.2022

”Yritä jättää tämä maailma vähän 

parempana kuin sen löysit.” 

Robert Baden-Powell, partioliikkeen 

perustaja (1857-1941)

Citius, altius, fortius - nopeammin, 
korkeammalle, rohkeammin

Olympialiikkeen motto 
- ohjeeksi meillekin työssämme? 

"Ole se muutos, jonka haluat maailmassa 

nähdä."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

”Laadi organisaatiollesi tulevaisuuden kuva –
millaisen tulevaisuuden te haluatte nähdä vuonna 
2035?”
”Jokaisen tulee ottaa johtajuus itse omien 
mahdollisuuksien mukaan.”

Mari Pantsar, Sitra



Näyttää suunnan,
auttaa matkalla.



Mikko
Nousiainen

Toimitusjohtaja

+358 40 525 8440
mikko.nousiainen@figbc.fi



Visiomme on,
että vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on 
keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Toiminnan tavoitteena 
on, että vuonna 2030 
• Kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia.

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

• Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti

Tähän pyrimme
kolmella tavalla -
Strategiakausi 2021-2023

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

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

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

Näytämme suunnan, autamme matkalla.



RAKENNUTTAJIEN TOIMENPIDEKALVO





RAKENNUTTAJIEN TOIMENPIDEKALVO



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUKSET 2022

Koulutusten tavoitteena on merkittävästi laajentaa kiinteistö- ja rakennusalan eri toimijoiden osaamista hiilijalanjäljen 
laskemisen, ympäristöselosteiden ja rakennushankkeiden ohjaamisen osalta. 

• FIGBC toteuttaa vuonna 2022 maksuttoman 
vähähiilisyyden koulutussarjan jäsenilleen

• Koulutuksissa on aina etäosallistumismahdollisuus 

• Koulutuksissa opit oman työsi kannalta keskeiset 
hiilijalanjäljen laskemisen ja ohjaamisen käytännöt

• Koulutusten ajankohdat
• Arkkitehdit ja pääsuunnittelijat 4.3.2022
• Muut suunnittelualat 1.4.2022
• Rakennuttajat 6.5.2022
• Urakoitsijat 3.6.2022
• Rakennustuoteteollisuus 3.10.2022
• Infrahankkeiden tilaajat 4.11.2022
• Julkiset tilaajat 2.12.2022

(max 5 henkeä /organisaatio ja 2 koulutusta /hlö)

Kaikki koulutuspäivät seuraavat 
samaa rakennetta:

Katso tarkemmat koulutussisällöt ja 
ilmoittaudu mukaan
figbc.fi/koulutukset

1. Projektiesittely 30 min

2. Elinkaariajattelun perusteet 60 min

TAUKO 15 min

3. Kohderyhmäkohtainen osuus 75 min

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo 120 min



KIRA-
kasvuohjelma
Poimintoja ohjelmasta

2022-2

Linkki raporttiin:

https://kirafoorumi.fi/wp-

content/uploads/2022/02/KIRAfo

orumi_Kasvuraportti_2022_FINAL.

pdf

KIRA-kasvuohjelma julkaistu
Kiinteistö- ja rakentamisalan 
kasvuohjelma - KIRA-foorumi 
(kirafoorumi.fi)

https://kirafoorumi.fi/wp-content/uploads/2022/02/KIRAfoorumi_Kasvuraportti_2022_FINAL.pdf
https://kirafoorumi.fi/wp-content/uploads/2022/02/KIRAfoorumi_Kasvuraportti_2022_FINAL.pdf
https://kirafoorumi.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kasvuohjelma/



