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Kiinteistö- ja rakentamisala

• 83 % Kansallisvarallisuudesta

• 15 % Bruttokansantuotteesta

• 20 % Työllisyydestä

• 35 % Energiankulutuksesta

Lähde: ROTI Rakennetun omaisuuden tila 2019



Näkökulmia hiilijalanjäljen pienentämiseen

•Energiatehokkuus

•Tilatehokkuus

•Materiaalitehokkuus



Green Deal - Purkukartoitus

• Vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä

• Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden edistämiseksi

• Rakennuttajat sitoutuvat tekemään peruskorjaus- ja purkuhankkeissa purkukartoituksen, jossa 
esitetään mahdollisesti uudelleen hyödynnettävät rakennusosat ja muut purkumateriaalit
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Ilmastokelpoinen 

rakennuskanta – Mitä 

se tarkoittaa? 

1.10.2019

Jussi Nikula

WWF Suomi



IPCC SROCC 2019

Uusi normaali – Vuosisadan lopussa kerran sadassa 

vuodessa tapahtuneet tulvat tapahtuvat joka vuosi



Helsingin kaupungin tulvastrategia 2010

Arvokiinteistöjä?



Viimeisin tiedeyhteenveto: Politiikkatoimenpiteet 

pitää viisinkertaistaa (1,5 asteen tavoite)
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Aikaa on vähän. Päästöt on pakko saada alas 

pian, jotta muutos on jotenkin hallittavissa.

Lähde: http://www.nature.com/polopoly_fs/1.22201!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/546593a.pdf



Toteutuneita päästövähennysennätyksiä

Lähde: https://twitter.com/Peters_Glen/status/1173490507365978112?s=20

DK: -5,5 %/v

2006-2015

SE: -5,1 %/v

1976-1985

FI: -3,6 %/v

2008-2017

EU: -2,4 %/v

2006-2015

RU: -7,1 %/v

1988-1997

https://twitter.com/Peters_Glen/status/1173490507365978112?s=20


1,5 asteen tavoite on jo käytännössä menetetty

- paitsi jos luottaa negatiivisiin päästöteknologioihin
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Toimenpiteet pitää vähintään kolminkertaistaa kahden 

asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen säästetty 

gigatonni on askel turvallisempaan suuntaan.
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Neljä päästövähennysten arkkityyppiä. Mitä hitaammat 

päästövähennykset sitä suuremmat negatiiviset päästöt tarvitaan 

myöhemmin.
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Erittäin jyrkät 

päästövähennykset

Minimaaliset 

negatiiviset päästöt

Hitaat 

päästövähennykset

Massiiviset 

negatiiviset päästöt

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/10/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf


By Kaihsu Tai - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=773545
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Muutos on käynnissä



Miksi kiinteistösektorin 

rooli on ratkaiseva?
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Rakennuskannan rooli ilmastoratkaisuissa on 

merkittävä

46 %

16 %

26 %

12 %

Energian loppukäyttö sektoreittain 2016  
307 TWh

Teollisuus

Liikenne

Rakennusten
lämmitys

Muut

www.stat.fi

• Rakennusten 

energiakulutus 

(lämmitys + sähkö) 

on noin 30% 

energian 

loppukäytöstä 

Suomessa eli noin 

100 TWh



Millä korvata Helsingin Hanasaaren kivihiililämpö? Suuri 

riski bioenergiatuotannon haitalliseen laajentamiseen.
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Tieteelliset yhteenvedot osoittavat linjakkaasti 

puun käytön haitalliset ilmastovaikutukset



Metsähakkeen saatavuus on hyvin rajallista

Alueellinen metsähaketase vuonna 2030. https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/9999



Puurakentaminen ei näyttäisi olevan ilmastoteko, jos 

puun hankinnan vaikutus metsien hiilinieluun 

huomioidaan myös

Taustaa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719308333

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719308333


Mistä lämpö, kun poltettava tavara käy vähiin?

- Energiatehokkuusinvestoinnit pitää moninkertaistaa

https://wwf.fi/mediabank/7784.pdf



Kestävät fossiilivapaat energiaratkaisut ovat 

monipuolisia

Lähde: http://smartenergytransition.fi/fi/suomen-energiajarjestelma-voi-olla-taysin-fossiilivapaa/



Globaalisti tarvitaan energiatehokkuusinvestointien 

tuplaus vuoteen 2025 mennessä ja toinen tuplaus 

2040 mennessä

Lähde: https://www.iea.org/efficiency2018/

https://www.iea.org/efficiency2018/


Kiinteistösektori tulossa mukaan tiedepohjaisiin 

investointityökaluihin



Kiinteistökanta 1,5 asteen mukaiseksi
(kuva suuntaa antava)



LIFE EconomisE

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti 

energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa

Twitter: @LIFEEconomisE

https://www.facebook.com/LIFEEconomisE/

Energialoikka.fi



Esimerkkejä energialoikista – Miten kiinteistösektori 

moninkertaistaa tämän kehityksen?

Lähde: https://www.energialoikka.fi/hanke/economise/

https://www.energialoikka.fi/hanke/economise/


Miten sinä olet moninkertaistamassa tämän 

kehityksen?

Lähde: http://www.behaviourchangewheel.com/

http://www.behaviourchangewheel.com/




Työpajatehtävä: Voimakenttäanalyysi

• Tavoitteena 1,5 asteen 

mukaiset kiinteistöt

• Tunnistetaan

• Edistävät voimat

• Vastustavat voimat

• Yksilötehtävä: Nimeä vähintään 

kolme edistävää ja vastustavaa 

voimaa. Vältä yleistyksiä, ole 

mahdollisimman täsmällinen

• Parikeskustelu kahvin lomassa: 

Esittele omat ajatuksesi. Varasta 

ylpeydellä 



Ratkaisuehdotuksia

• Jakaudutaan noin 6 

hengen ryhmiin.

• Tuotetaan ratkaisuja 

edellä identifioitujen 

ongelmien/ 

mahdollisuuksien 

pohjalta.

• Jokaiselle ryhmälle 

nimetään 1-2 

kokonaisuutta, 

enemmänkin saa 

tehdä.

• Ryhmillä on vapauksia 

käyttää aika kaikkein 

tuottoisimmalla tavalla 

ratkaisuiden 

kehittämiseen



KTI Kiinteistötieto Oy

WWF KTI Ilmastotyökalu

WWF RAKLI työpaja

Kohti kiinteistöjen 

päästövähennyspolkua

1.10.2019

Markus Steinby



KTI Kiinteistötieto Oy

Vastuullisuus on vahvasti mukana kiinteistöalan

organisaatioiden toiminnassa

7.10.2019 2



KTI Kiinteistötieto Oy

Yritysvastuutoiminnan ajurit: ympäristökuormituksen

vähentäminen noussut yritysvastuuasioiden kärkipaikalle

AJURIT 2016

• Yrityksen maineen turvaaminen ja 
rakentaminen (56 %)

• Sääntelyn ja normien vaatimusten 
täyttäminen taloudellisesti 
kestävällä tavalla (52 %)

• Riskien hallitseminen (40 %)

• Ympäristökuormituksen 
vähentäminen (24%)

7.10.2019 3

AJURIT 2019

• Ympäristökuormituksen 
vähentäminen (48 %)

• Yrityksen maineen turvaaminen ja 
rakentaminen (45 %)

• Omistajien ja sijoittajien 
vaatimusten täyttäminen (39 %)

• Riskien hallitseminen ( 16 %)

• Sääntelyn ja normien vaatimusten 
täyttäminen taloudellisesti 
kestävällä tavalla (13 %)



KTI Kiinteistötieto Oy

Yritysvastuutoiminnan haasteiden kärkikaksikko pysynyt samana: 

sidosryhmäyhteistyöhön haetaan vielä toimivia malleja

HAASTEET 2016

• Palveluntuottajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden vastuul-
lisen toiminnan varmistaminen ja 
edistäminen (60 %)

• Tilan käyttäjien / vuokralaisten 
motivointi ympäristökuormituksen 
vähentämiseen (36 %)

• Ympäristökuormituksen 
vähentäminen (24%)
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HAASTEET 2019

• Tilan käyttäjien / vuokralaisten 
motivointi ympäristökuormituksen 
vähentämiseen (62 %)

• Palveluntuottajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden vastuul-
lisen toiminnan varmistaminen ja 
edistäminen (59 %)

• Tuottojen kasvattaminen (34 %)



KTI Kiinteistötieto Oy

Asuinkerrostalojen ja toimistokiinteistöjen 

kokonaisenergiankulutus, mediaanien kehitys

7.10.2019 5
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KTI Kiinteistötieto Oy

Yläkvartiilitason CO₂-päästöt jopa +87% alakvartiilia suuremmat

7.10.2019 6



KTI Kiinteistötieto Oy

Asuinkerrostaloissa CO₂-päästöjen yläkvartiilitaso ylittää

alakvartiilin +28%

7.10.2019 7



KTI Kiinteistötieto Oy 10/07/2019 8

Vuokralaisillamme on 

mahdollisuus kompensoida

toimitiloista aiheutuva hiilijalanjälki.

Perustimme yhdessä omistajiemme

kanssa tuulivoimaan ja muuhun

uusiutuvaan energiaan sijoittavan yhtiön.

Olemme panostaneet uusiutuvan

energian tuotantoon voimakkaasti.

Aktiivisilla

energiatehokkuustoimenpiteillä

alennettu kiinteistöjen hiilijalanjälkeä.

Päästövähennys 1500 CO₂ 
-tonnia vuodessa.

Päästövähennys 19 600 CO₂ 
-tonnia vuosina 2010-2018

10 – 20 % vedensäästö

asuntokohteissa.



KTI Kiinteistötieto Oy

Kiitos!

KTI Kiinteistötieto Oy

Eerikinkatu 28, 7. krs

00180 HELSINKI

Puh. 020 7430 130

etunimi.sukunimi@kti.fi

www.kti.fi



Net Zero Carbon Buildings
-sitoumus

Green Building Council Finland

Lauri Tähtinen
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MATERIAALIT JA 
RAKENTAMINEN 

Ennen käyttöä syntyvät päästöt muodostuvat 
materiaalien valmistuksessa ja kuljetuksessa, 
sekä rakentamisessa syntyvistä 
kasvihuonekaasupäästöistä

Käytön aikainen hiilijalanjälki muodostuu pääosin 
rakennuksessa käytettävän energian tuottamisen 
kasvihuonekaasupäästöistä, sekä korjauksissa 
käytettävien materiaalien valmistuksen päästöistä

Haastaa edelläkävijöitä siihen, että 
omien kiinteistöjen energian käyttö on 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

Kuva: YM

Uudisrakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraalia

Kaikkien rakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraaliaKaikki rakentaminen on hiilineutraalia

Ennen käyttöä syntyneitä päästöjä
vähennetty rakennushankkeissa 40%

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän pilotointi alkaa 

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän osaksi rakennuslupaa

20  19

20  25

20  30

20  50
Globaalit tavoitteet

Toimenpiteet Suomessa

RAKENNUSTEN 
KÄYTTÖ

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform


2. Energiatehokkuus

Vähennä turhaa

energiankulutusta

3. Uusiutuva energia

Tontilla tuotettu

Ostettu uusiutuva

Päästökompensaatio

1. Käytön hiilijalanjälki

Mittaa ja seuraa 

energiankulutusta ja  

päästöjä

4. Laajenna toimintaa

Esim. Rakenteisiin

sitoutunut hiili



SITOUDU

• Omistajat ja kaupungit: Kaikkien omassa hallinnassa olevien kiinteistöjen 

energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

• Rakentajat ja rakennuttajat: Kaikki uudet rakennukset ovat erittäin 

energiatehokkaita ja käyttävät vain uusiutuvaa energiaa

• Vuokralaiset: Käytössä on vain tiloja joiden energiankäyttö on 

hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

• Kaupungit: Kehitetään rakentamisen ohjaustaan kohti 

hiilineutraaleja rakennuksia vuoteen 2030 mennessä

RAPORTOI

• Mittaa ja raportoi julkisesti rakennustesi vuotuinen energiankäyttö 

ja hiilidioksidipäästöt (scope 1&2), esimerkiksi osana 

vastuullisuusraportointia.

KEHITÄ

• Kehitä tiekartta hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi, 

sisältäen konkreettiset tavoitteet energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja uusiutuvien energioiden höydyntämiseksi.

VARMENNA

• Varmenna pienentyneet hiilidioksidipäästöt ja saavu-

tetut energiansäästöt vuosittain kolmannen osapuolen 

auditoinnilla tai muulla luotettavalla menetelmällä. 

EDISTÄ

• Näytä johtajuutta alalla ja edistä

hiilineutraalisuutta sidosryhmissäsi. 

The Net Zero Carbon Buildings Commitment 



Miksi lähteä mukaan sitoumukseen?

7.10.2019

Näkyvyys ja markkinajohtajuus
• Sitoumus on vahva viesti sijoittajille ja muille 

sidosryhmille organisaation vastuullisuustyöstä

• Vahva kansainvälinen yhteys mahdollistaa näkyvyyden 
yli maarajojen

Tukea olemassa oleville tavoitteille
• Sitoumus on loistava työkalu tehdä organisaation 

vastuullisuustyö ja päästöjen vähentäminen 
näkyväksi

• Tukee kaupunkeja ja organisaatioita saavuttamaan 
omat päästövähennystavoitteensa – joissa 
kiinteistöjen ja rakentamisen rooli on tärkeä

Liiketoiminnan mahdollisuudet
• Hiilineutraaleille rakennuksille ja tähän liittyvälle 

osaamiselle on voimakkaasti kasvavaa kysyntää

• Edelläkävijöille on tarjolla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia 

Riskienhallinta
• Päästöjä tuottavat kiinteistöt menettävät 

tulevaisuudessa arvonsa

• Varaudu hiiliveroon pienentämällä kiinteistöjen 
päästöjä jo nyt



www.worldgbc.org/thecommitment
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The Net Zero Carbon Buildings Commitment 

60
current signatories 

Bionova - Finland

EcoReal - Finland

Kingspan - Ireland (Finland)

JLL - UK

Integral Group - California

Kilroy Realty Corporation - California

Berkeley Group - UK

Salesforce - California

Copenhagen, Denmark

London, UK

Paris, France

Stockholm, Sweden

Sydney, Australia

Tokyo, Japan

Baden-Württemberg, Germany

Navarra & Catalonia, Spain

Scotland, UK
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Askeleet kohti vähähiilistä kiinteistönpitoa

Millä tasolla yrityksesi on?

Tahtotila kiinteistöjen 
kehittämiselle olemassa

Kannattavimmat energia-
tehokkuustoimenpiteet 
toteutettu

Kattava kiinteistöjen 
energiankulutuksen seuranta 
ja kehittäminen arkipäivää

Kunnianhimoiset tavoitteet 
energiankulutuksen 
pienentämiselle asetettu (esim 
energia-tehokkuussopimus)

Kattava kiinteistöjen CO2 
päästöjen seuranta

Tontilla tuotetun uusiutuvan 
energian mahdollisuudet 
selvitetty 

Suurin osa ostosähköstä 
tuotetaan uusiutuvilla raaka-
aineilla

Uusiutuvan energian 
tuotantoa suurimmassa osassa 
kohteita

Suurin osa ostoenergista 
tuotetaan uusiutuvilla raaka-
aineilla

Ostetun energian päästöt 
kompensoidaan investoimalla 
hiilinieluihin

Aloittelija

Energiaexpertti

Ympäristötietoinen

Tulevaisuuden tekijä



Kiitos!

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

facebook.com/FIGBC twitter.com/FiGBC_ bit.ly/figbc_linkedin info@figbc.fi

www.worldgbc.org/thecommitment

www.figbc.fi/net-zero-carbon-commitment 

mailto:lauri.tahtinen@figbc.fi
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