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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



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUKSET 2022 

4.3.2022  klo 9-16

Arkkitehdit ja pääsuunnittelijat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

arkkitehdeille ja pääsuunnittelijoille. Koulutuksessa tutustut 

elinkaariajattelun perusteisiin ja kuulet, minkälainen rooli 

arkkitehdeillä ja pääsuunnittelijoilla on vähähiilisen 

hankkeen toteutuksessa. Luvassa on 

• Mitkä ovat pääsuunnittelijan ja arkkitehdin suurimmat 

vaikutusmahdollisuudet hiilijalanjälkeen

• Miten eri ohjeistukset, esim. MRL ja Apollo 2020 

vaikuttavat hiilijalanjäljen minimoimiseen

• Mikä vaikutus rakennuksen sijoittelulla on 

ympäristöön

• Millaisia mahdollisuuksia ympäristöluokitukset tuovat

Kouluttajina toimivat A-Insinöörien kestävän kehityksen 

teknologiavastaava Elli Kinnunen sekä Johtava arkkitehti 

Liisa Tuohimaa. 

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.  

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen päästötietokanta
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 

vaikutusmahdollisuudet

60 min Elli Kinnunen, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

TAUKO 15 min

3. Arkkitehtien ja 
pääsuunnittelijoiden rooli 
vähähiilisen hankkeen 
toteutuksessa
- Pääsuunnittelijan rooli ja vastuu
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja optimointi
- Vähähiilisten ratkaisujen 

tuottaminen

75 min Liisa Tuohimaa, 
AW2 Architects

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Rakennuksen LCA käytännössä, eri 

suunnitteluvaihtoehtojen vertailu
- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

1.4.2022  klo 9-16

Muut suunnittelualat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

erityisesti rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoille. 

Koulutuksessa tutustut elinkaariajattelun perusteisiin ja 

kuulet, minkälainen rooli muilla suunnittelualoilla on 

vähähiilisen hankkeen mahdollistamisessa sekä 

vähähiilisten ratkaisuiden tuottamisessa. Luvassa on

• Mitkä ovat rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijan 

tärkeimmät keinot vaikuttaa rakennuksen elinkaaren 

hiilijalanjälkeen

• Miten huomioit hiilijalanjäljen materiaalivalintojen ja 

energiatehokkuuden osalta

• Miten huomiot talotekniikan laite- ja lämmitystavat 

sekä rakennusautomaation roolin hiilijalanjäljen 

ohjauksessa

Kouluttajana toimii A-Insinöörien kestävän kehityksen 

teknologiavastaava Elli Kinnunen sekä LVI-

suunnittelija/energiakatselmoija Anna-Maria Kolhinen.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen päästötietokanta
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 

vaikutusmahdollisuudet

60 min Elli Kinnunen, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

TAUKO 15 min

3. Muiden suunnittelualojen rooli 
vähähiilisen hankkeen 
mahdollistamisessa 
- Vähähiilisten ratkaisujen tuottaminen
- Hiilijalanjälki energia- ja 

materiaalivalinnoissa
- Talotekniikan rooli 

75 min Elli Kinnunen, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy
ja

Anna-Maria 
Kolhinen, 

AX-Suunnittelu 
Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Rakennuksen LCA käytännössä, eri 

suunnitteluvaihtoehtojen vertailu
- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

6.5.2022  klo 9-16

Rakennuttajat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

rakennuttajille. Koulutuksessa tutustut elinkaariajattelun 

perusteisiin ja kuulet, minkälainen rooli rakennuttajilla 

vähähiilisen hankkeen toteuttajana. Luvassa on

• Mitkä ovat rakennuttajien tärkeimmät tavat vaikuttaa 

rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen

• Mistä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki koostuu

• Miten asettaa hiilijalanjälkitavoitteita ja miten niitä 

voidaan ohjata

Kouluttajana toimii A-Insinöörien kestävän kehityksen ja 

uusien palveluiden johtaja Liisa Jäätvuori.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen päästötietokanta
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 

vaikutusmahdollisuudet

60 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen 
Oy

TAUKO 15 min

3. Rakennuttajien rooli vähähiilisen 
hankkeen toteuttajana
- Tavoitteiden asettaminen
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja optimointi
- Tilaaminen ja kilpailutus

75 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen 
Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Varhaisen vaiheen laskenta ja 

rakennuksen LCA käytännössä, eri 
suunnitteluvaihtoehtojen vertailu

- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, Sara 
Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

3.6.2022  klo 9-16

Urakoitsijat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

urakoitsijoille. Koulutuksessa tutustut elinkaariajattelun 

perusteisiin ja kuulet, minkälainen rooli urakoitsijalla on 

vähähiilisen hankkeen toteutuksessa. Luvassa on 

• Mitkä ovat urakoitsijan tärkeimmät tavat vaikuttaa 

rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen

• Mikä on Päästötön työmaa ja kuinka se vaikuttaa 

rakentamisen hiilijalanjälkeen

• Miten tuotevalinnat vaikuttavat rakennuksen 

hiilijalanjälkeen

• Mikä merkitys EPD:llä on ja miten sitä voidaan 

hyödyntää

Kouluttajana toimii A-Insinöörien kestävän kehityksen ja 

uusien palveluiden johtaja Liisa Jäätvuori sekä vähähiilisen 

rakentamisen asiantuntija Elisa Lindqvist.  

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen 
päästötietokanta

- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 
vaikutusmahdollisuudet

60 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen Oy

TAUKO 15 min

3. Urakoitsijoiden rooli 
vähähiilisen hankkeen 
toteutuksessa
- Vähäpäästöinen työmaa
- Tuotevalinnat ja EPD-lukuohjeet

75 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen Oy 
ja 

Elisa Lindqvist, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Rakennuksen LCA käytännössä, 

eri suunnitteluvaihtoehtojen 
vertailu

- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

3.10.2022  klo 9-16

Rakennustuoteteollisuus
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

rakennustuoteteollisuudessa toimiville. Koulutuksessa 

tutustut elinkaariajattelun perusteisiin ja kuulet, minkälainen 

rooli rakennustuoteteollisuudella on vähähiilisen 

rakentamisen mahdollistamisessa. Luvassa on

• Mikä on rakennustuotteiden vaikutuksesta 

rakennuksen hiilijalanjälkeen

• Miten EPD mahdollistaa vähähiilisen rakentamisen

• Miten tuotat rakennustuotteelle ympäristöselosteen

Kouluttajana toimii A-Insinöörien kestävän kehityksen 

teknologiavastaava Elli Kinnunen sekä vähähiilisen 

rakentamisen asiantuntija Elisa Lindqvist.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen 

suoraan käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen päästötietokanta
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 

vaikutusmahdollisuudet

60 min Elli Kinnunen, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

TAUKO 15 min

3. Rakennustuoteteollisuuden rooli 
vähähiilisen rakentamisen 
mahdollistamisessa
- Miksi EPD on relevantti
- EPD ja sen indikaattorit
- EPD tuottaminen ja verifiointi

75 min Elisa Lindqvist, 
A-Insinöörit 

Suunnittelu Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- EPD työkalun toiminta ja käyttö
- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

3.11.2022 klo 9-16

Infrahankkeiden tilaajat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

infrahankkeiden tilaajille. Koulutuksessa tutustut 

elinkaariajattelun perusteisiin ja kuulet, minkälainen rooli 

infrahankkeiden tilaajilla on vähähiilisen hankkeen 

toteuttajana. Luvassa on

• Mitkä ovat infrahankkeiden tilaajien tärkeimmät tavat 

vaikuttaa hiilijalanjälkeen

• Mistä infrahankkeen elinkaaren hiilijalanjälki koostuu

• Miten asettaa hiilijalanjälkitavoitteita ja miten niitä 

voidaan ohjata

Kouluttajana toimii A-Insinöörien projektipäällikkö Salla 

Vuorinen, laskenta- ja elinkaaripalvelut yksikönjohtaja 

Jarkko Koskipalo sekä kustannusasiantuntija Kalle 

Häyrinen.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen 
päästötietokanta

- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 
vaikutusmahdollisuudet

60 min Salla Vuorinen, 
A-Insinöörit Civil Oy

TAUKO 15 min

3. Infrahankkeiden tilaajien rooli 
vähähiilisen hankkeen 
toteuttajana
- Tavoitteiden asettaminen
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja optimointi
- Tilaaminen ja kilpailutus

75 min Jarkko Koskipalo, 

ja
Kalle Häyrinen, A-

Insinööri 
Rakennuttaminen 

Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Infratyökalun toiminta ja käyttö
- Infraprojektin LCA laskenta 

käytännössä 
- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka



VÄHÄHIILISYYSKOULUTUS 2022 

2.12.2022  klo 9-16

Julkiset tilaajat
Tämä BuildingLife Vähähiilisyyskoulutus on suunnattu 

julkisten hankkeiden tilaajille. Koulutuksessa tutustut 

elinkaariajattelun perusteisiin ja kuulet, minkälainen rooli 

julkisten hankkeiden tilaajilla on vähähiilisen hankkeen 

toteuttajana. Luvassa on

• Mitkä ovat rakennuttajien tärkeimmät tavat vaikuttaa 

rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen

• Mistä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki koostuu

• Miten asettaa hiilijalanjälkitavoitteita ja miten niitä 

voidaan ohjata

Kouluttajana toimii A-Insinöörien kestävän kehityksen ja 

uusien palveluiden johtaja Liisa Jäätvuori.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös vierailijapuhujien 

case-esimerkkeihin ja tehdään käytännönläheisiä 

harjoituksia One Click LCA -työkalulla. Koulutuksen 

tarjoamat opit on helppo viedä koulutuksen jälkeen suoraan 

käytäntöön.

Sisältö Kesto Luennoitsija

1. Projektiesittely 30 min FIGBC

2. Elinkaariajattelun perusteet
- EN standardi ja elinkaaren vaiheet
- Ympäristöministeriön 

laskentamenetelmä ja tuleva 
lainsäädäntö

- EPD ja kansallinen 
päästötietokanta

- Hiilijalanjäljen ohjaus ja keskeiset 
vaikutusmahdollisuudet

60 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen 
Oy

TAUKO 15 min

3. Julkisten tilaajien rooli 
vähähiilisen hankkeen 
toteuttajana
- Tavoitteiden asettaminen
- Hiilijalanjäljen ohjaus ja 

optimointi
- Tilaaminen ja kilpailutus

75 min Liisa Jäätvuori, 
A-Insinöörit 

Rakennuttaminen 
Oy

LOUNAS 60 min

4. CASE-esimerkit 60 min TBC

KAHVITAUKO 15 min

5. Laskentademo
- One Click LCA työkalun esittely
- Rakennuksen LCA käytännössä, 

eri suunnitteluvaihtoehtojen 
vertailu

- Harjoitustehtävä

120 min One Click LCA, 
Sara Tikka


