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TEE KIINTEISTÖISTÄ OSA  
ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA 

Arvoisa kiinteistöalan vaikuttaja, 

Elämme ratkaisun vuotta. Rakennuskannan käytönaikaista hiilijalanjälkeä tulee leikata nopeasti 
murto-osaan nykyisestä. Pyydämme Teitä tarttumaan toimeen välittömästi ja asettamaan tavoit-
teeksi hiilineutraalin rakennusten energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä voimme tehdä 
rakennuksista osan ilmastonmuutoksen ratkaisua. 

Nykyiset hiilipäästöt aiheuttavat ilmaston 1,5 asteen lämpenemisen jo ennen vuotta 2030 ja 2,0 
asteen lämpenemisen vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten osuus päästöistä on noin kolmannes 
niin Suomessa kuin globaalistikin. Meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus – ja jopa 
velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 

Energiatehokkuudesta päästöihin 

Tiedämme, että monet teistä ovat tehneet hartiavoimin töitä energiatehokkuuden parantamiseksi 
saavuttaen merkittäviä tuloksia ja kansainvälistäkin tunnustusta. Erinomainen energiatehokkuus 
onkin perusta ilmastonmuutoksen hillinnälle.  

Energiatehokkuustyö ei kuitenkaan vähennä rakennusten kasvihuonepäästöjä riittävästi. Toimenpi-
teiden painopiste tulee siirtää nopealla aikataululla hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, kuten 
monet edelläkävijät ovatkin jo tehneet Suomessa ja ulkomailla. 

Polku rakennusten hiilineutraaliin energiankäyttöön on hyvin viitoitettu: 
1. Paranna energiatehokkuutta 

Päästötöntä energiaa on tarjolla vain rajallisesti, eikä sitä riitä tuhlattavaksi. 
2. Tuota päästötöntä energiaa 

Aurinkopaneeleihin investointi on lähes aina kannattava sijoitus! 
3. Osta vihreää energiaa 

Tue uusiutuvan energian markkinoiden kasvua samalla kun pienennät kiinteistöjesi hiilijalan-
jälkeä, ostamalla esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä. 

4. Kompensoi loput päästöt 
Se osuus päästöistä, jota ei voida kattaa edellisillä toimenpiteillä, tulee kompensoida inves-
toimalla hiilinieluihin.  

1. Pyydämme Teitä arvioimaan kiinteistöjenne päästövähennysten tavoitetason  
suhteessa käsillä olevan ilmastokriisin vakavuuteen 

2. Haastamme Teidät asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen  
merkittävän ja määrätietoisen vähentämisen tämän vuosikymmenen aikana 

3. Kannustamme organisaatiotanne liittymään kansainväliseen The Net Zero Carbon 
Buidings -sitoumukseen, jonka tavoitteena on hiilineutraali rakennusten energian-
käyttö vuoteen 2030 mennessä 

https://figbc.fi/tehdaan-tasta-vuodesta-ratkaisun-vuosi/
https://figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/
https://figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/
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Hyödynnä The Net Zero Carbon Buidings -sitoumusta tavoitteiden saavuttamiseen 

Maailmanlaajuinen The Net Zero Carbon Buidings -sitoumus on loistava työkalu kaikille kiinteistö-
alan toimijoille konkreettisen päästötavoitteen asettamiseksi ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. 
Sitoumuksen allekirjoittamisen myötä organisaatio sitoutuu siihen, että hallinnoimienne kiinteistö-
jen energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. 

Sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-
kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Sitoumuksen ovat allekir-
joittaneet jo yli 80 yritystä, organisaatiota ja kaupunkia. Sitoumukseen liittyneet saavat pian myös 
pisteitä kansainvälisessä GRESB:n vastuullisuusarvioinnissa. 

Suomesta sitoumuksen ovat jo allekirjoittaneet Helsinki, Ylva, Newsec, Bionova sekä EcoReal, ja 
uusia julkituloja on odotettavissa lähiaikoina. Kansainvälisesti merkittäviä allekirjoittajakaupunkeja 
ovat mm. Tukholma, Kööpenhamina, Lontoo ja New York, sekä useat tunnetut kansainväliset yri-
tykset kuten Goldman Sachs, Multiplex ja JLL UK.  

Tulevaisuuden tekijäksi? 

Hiilineutraaleille rakennuksille ja tähän liittyvälle osaamiselle on voimakkaasti kasvavaa kysyntää ja 
etenkin edelläkävijöille on tarjolla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hiilineutraalin energiankäy-
tön lisäksi myös rakentamisessa käytettävien materiaalien valmistuksen hiilipäästöjen merkitys 
korostuu nopeasti. Koko rakennuksen elinkaari huomioiden voidaan tehdä kestäviä valintoja. 

Tervetuloa ratkaisun tekijäksi! Tehdään tästä vuodesta yhdessä #ratkaisunvuosi. 

 

Green Building Council Finland 

 

 
Petri Suutarinen  Anne Kaiser  Mikko Nousiainen 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja 

 

Lisätietoja: 

Green Building Council Finland (suomeksi) - www.figbc.fi  
- Net Zero Carbon Buildings -sitoumus (suomenkielinen esittely) 
- LOIKKA-blogi: GBC hallituksen puheenjohtaja: näkymiä hiilineutraalisuudesta vuonna 2020 
- LOIKKA-blogi: Sitoutuneet kiinteistönomistajat näyttävät tietä 

 
Net Zero Carbon Buildings Commitment & World Green Building Council - https://www.worldgbc.org  

- Net Zero Carbon Buildings -sitoumus (kansainvälinen sivu) 
 
Sitoumuksen allekirjoittaneet, esimerkkejä 

- Tiedote: Helsinki, Ylva ja Newsec saavuttavat hiilineutraalin kiinteistökannan vuoteen 2030 mennessä 
- Tiedote: Ensimmäiset yritykset Suomesta allekirjoittivat Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen 
- Sitoumuksen allekirjoittaneet: World GBC tietokanta allekirjoittaneista  

 

Green Building Council Finland kokoaa ja jalostaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen suomalaista 
osaamista. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen 
käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun 
ja keskustelun aktivointi sekä kansainvälinen yhteistyö World Green Building Council -verkoston kanssa. Verkos-
toomme kuuluu noin 160 jäsenorganisaatiotamme, heidän sadat asiantuntijansa sekä yhteistyökumppanimme. 
Vuosien 2018-20 teemalliset painotuksemme ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä. 

https://figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Helsinki%20Signatory%20Profile_Final.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Ylva%20Signatory%20Profile%20Final.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/NewsecFI%20-%20Indesign%20Profile_Final_0.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Bionova%20-%20NZCB%20Commitment%20Profile%20DRAFT%20v1%20PDF.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/EcoReal%20Indesign%20Profile%20DRAFT%20v1%20PDF.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/NZCB%20Commitment_Signatory%20Profile_City_Stockholm.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/NZCB%20Commitment_Signatory%20Profile_City_Copenhagen.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/NZCB%20Commitment_Signatory%20Profile_City_London.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/NZCB%20Commitment_Signatory%20Profile_City_New%20York.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/GoldmanSachs%20InDesign%20Profile_Final.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/Multiplex%20InDesign%20Profile%20FINAL.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/JLL%20UK%20InDesign%20Profile%20FINAL.pdf
http://www.figbc.fi/
https://figbc.fi/net-zero-carbon-commitment/
https://figbc.fi/hallituksen-puheenjohtajan-tervehdys-vuonna-2020/
https://figbc.fi/sitoutuneet-kiinteistonomistajat-nayttavat-tieta/
https://www.worldgbc.org/
https://www.worldgbc.org/thecommitment
https://figbc.fi/helsinki-ylva-ja-newsec-saavuttavat-hiilineutraalin-kiinteistokannan-vuoteen-2030-mennessa/
https://figbc.fi/ensimmaiset-yritykset-suomesta-allekirjoittivat-net-zero-carbon-buildings-sitoumuksen/
https://www.worldgbc.org/commitment-signatories?cat=business

