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56 000 ktCO2e
SUOMEN PÄÄSTÖT

448 ktCO2e

PUU-

RAKENNUKSET 

(0,8 %)

1 358 ktCO2e

BETONI-

RAKENNUKSET (2,4 %)

4 000 ktCO2e

KULJETUKSET,   

TYÖMAATOIMINNOT JA 

MATERIAALIT (7,1 %)

13 008 ktCO2e
KÄYTÖN AIKAINEN ENERGIA 

(23,2 %)

17 092 ktCO2e
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

(30,5 %)



Pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteet
ilmastonmuutoksen hiilitsemiseksi

CO2 päästöt

Puolitamme CO2 päästöt

a) omassa toiminnassa

(energia, jätteet, 

työmatkalentäminen)
ja

b) omaperusteisten

hankkeiden

materiaaleissa
vuoteen 2030 mennessä

(vuoteen 2019 verrattuna).

Tämä tavoite auttaa meitä

taistelemaan ilmastonmuutosta

vastaan sekä omalta että

asiakkaidemme osalta. 

CO2 raportointi

Raportoimme

omaperusteisten

hankkeiden

hankekohtaiset CO2

päästöt 2020 lähtien.

Tämä tavoite kasvattaa

ymmärrystämme

hankkeiden päästöistä

ja mahdollistaa

päästövähennysten

suunnittelun.

Hiilineutraalisuus

Mahdollistamme omaperusteisten hankkeidemme

hiilineutraalin lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän veden.

Tämä tavoite auttaa asiakkaitamme ja kiinteistöjen käyttäjiä

pienentämään hiiliijalanjälkeään.

-50%
CO2 päästöjä

vuoteen 2030 mennessä

CO2 raportointi

alkaen 2020

HIILINEUTRAALI 

LÄMMITYS,

JÄÄHDYTYS, 

LÄMMIN VESI
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Ilmastonmuutoksen hillintä rakennusalalla

Yhteistyö 
materiaalivalmistajien ja muiden kumppanien kanssa vähäpäästöisten ratkaisujen löytämiseksi

YIT:n rooli kestävien kaupunkiympäristöjen suunnittelijana ja toteuttajana
Pehmeä kaupunki & vartin kaupunki 

Raportointi ja mittarit
Pitkän aikavälin tavoitteet

Konsernin ja segmenttien vuositavoitteet

CO2 tiekartta

Uusiutuva energia
oman energiaportfolion vihertäminen, 

kiinteistön käytönaikaisen energiankulutuksen hallinta 

(energiatehokkuus ja sisäilmaolosuhteet)

energiaratkaisut

Kiertotalous
keinovalikoima, jolla

voimme tehostaa toimintaamme 

sekä vähentää päästöjämme ja

negatiivisia ympäristövaikutuksia 



Hankkeiden päästölaskenta

• Suunnitteluvaiheen CO2 -laskenta 

pakollinen osa omaperustaista 

hankekehitystä viime vuoden alusta 

lähtien kaikissa maissa

• Varaudumme tulevaan lainsäädäntöön 

sekä pohjustamme hankkeiden 

päästövähennyksiä kasvattamalla 

omaa kyvykkyyttämme rakennuksen 

elinkaariarvioinnissa

• Laskentatulokset olennaisia 

päästövähennysten tiekarttatyössä ja 

tulevaisuuden 

materiaalitoimittajayhteistyön 

suunnittelussa

LASKENNAN ASKELEET

✓ YM:n menetelmän pilotointi 

keväällä 2020

✓ Lausunto menetelmästä 

kesällä 2020

✓ Laskennan koulutukset 8:ssa 

toimintamaassa

✓ Useita CO2 –laskenta-

aiheisia opinnäytetöitä

✓ 50+ itse laskettua hanketta

vuonna 2020
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Keskitetty vihreä sähkö

Puurakentaminen

Hankkeiden suunnittelun optimointi

Konsernissa tehdyt toimenpiteet & aloitteet

Vähäpäästöisten materiaalien pilotointi

Lajitteluasteen nosto, kierrätys ja resurssitehokkuus

Maalämpökohteet

Kestävä kaupunkisuunnittelu (sijainnit, yhteydet, palvelut)✓

✓

✓

✓

Päästövähennysten tiekarttatyö
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Konversiohankkeet ja korjausrakentaminen

Päästölaskennan automatisointi

Vähäpäästöiset polttoaineet

✓

✓

✓




