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Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa (APOLI). 
Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön 
yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää 
elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on 
yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green 
Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 200 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja 
yhteisöä. Lisätietoja lausunnosta antavat kehityspäällikkö Lauri Tähtinen ja toimitusjohtaja Mikko Nousiainen.  
  
  
Lausuntonamme toteamme seuraavaa:  

Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotukseen  
 

Green Building Council Finland (FIGBC) tukee Apoli2020 ohjelman visiota vuodelle 
2035, jossa arkkitehtuuri, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu nostetaan keskeisiksi 
ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä tulee lisätä, jotta 
voidaan löytää laaja-alaisesti parhaat vähähiilisyyttä tukevat ratkaisut niin rakennustasolla, 
lähiympäristössä kuin kaavoituksessakin. 
 
Toimintaohjelmassa käsitellään laajasti toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, 
kiertotalouden tukemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kaikissa 
toimenpiteissä tulisi lisäksi huomioida mahdollisuudet hiilinielujen suojelemiseksi ja 
lisäämiseksi. Erityisesti tämä korostuu aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa.  
 

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus 
  

Kestävän kehityksen mukaiset vaatimukset, etenkin vähähiilisyyden ja kiertotalouden osalta, 
tulee tuoda nopeasti nykyistä selvästi suurempaan rooliin kaikessa arkkitehtisuunnittelussa, 
arkkitehtikilpailuissa sekä myös muissa toimialalla käytössä olevissa palkinnoissa.  
 
Toimenpide A  
FIGBC tukee tavoitetta määrittää yhteiset tavoitteet vähähiiliselle tai jopa hiilineutraalille 
arkkitehtuurille. Erityisesti työssä tulee kiinnittää huomiota käytännön soveltamiseen 
rakentamisen prosesseissa. Hiilipäästöjen pienentämiseksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia 
toimia vuoteen 2025 mennessä.  
 
FIGBC tukee tavoitetta perustaa kestävän arkkitehtuurin palkinto. Palkinnon kriteereissä 
tulee korostua välittömät ja konkreettiset keinot materiaalisidonnaisten 
hiilipäästöjen vähentämiseksi.  
 
Toimenpide B  
Kaavoitukseen ja aluesuunnitteluun tarvitaan pikaisella aikataululla yhtenäiset tavat ja 
käytännön ohjeet kokonaisvaltaiseen vähähiilisyyden arviointiin. Arvioinnin tulee kattaa 
arkkitehtuurin ohella kaikki merkittävät näkökulmat kuten liikkuminen, energiankäyttö, 
materiaalien käyttö ja hiilinielut sekä biodiversiteetti.  
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Toimenpide C  
Toimenpiteessä tulee keskittyä olemassa olevien ilmastovaikutusten nopeaan 
vähentämiseen. Erityisesti vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen 
tulee ottaa keskeiseksi tavoitteeksi. Uudet innovatiiviset ratkaisut 
alueellisesti (ryhmärakentamisen tai täydennysrakentamisen kautta) voivat olla erinomaisia 
keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. 
  

Luku III Talous ja kansainvälisyys  
 
Toimenpide B  
Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee nostaa keskeiseksi kriteeriksi hankintoihin 
ja kilpailuihin, erityisesti julkisissa hankkeissa.  

  

Luku V Koulutus ja tutkimus  
 

Toimenpide C 
FIGBC tukee tavoitetta lisätä arkkitehtien täydennyskoulutusta kestävään rakentamiseen ja 
etenkin vähähiilisyyttä tukevaan suunnitteluun liittyen. Koulutuksen järjestämiseen tarvitaan 
laajaa yhteistyötä alan eri toimijoiden välillä. Täydennyskoulutuksen tavoitteena tulisi olla 
varmistaa jokaisen arkkitehtitoimiston kyvykkyys johtaa suunnitteluprosessia päästöjen 
minimoimiseksi vuoteen 2025 mennessä.  

  
  
  
  
 


