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#BUILDINGLIFE

Faktat

• 2021 - 2022

• 10 Green Building Councilia

• WorldGBC koordinoi

• Laudes ja IKEA Foundation 

rahoittavat

Tuodaan koko elinkaaren päästöjen 

ohjaus osaksi 

• European Green Dealia

• kansallista sääntelyä 

• ja yritysten toimia



1. Yhteinen tilannekuva – vähähiilisyyden 

tavoitteet, toimenpiteet ja kehityshankkeet

2. Yhteiset vähähiilisyystavoitteet 

toimialalle – Missä olemme 2025, 2035, 

2050?

3. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 

toimintaohjelma – konkreettiset 

välitavoitteet ja askelmerkit kaikille

alan toimijoille oman toimintansa 

kehittämiseksi. 

#BUILDINGLIFE SUOMESSA 







MIHIN SUOMALAISET EDELLÄKÄVIJÄ-

YRITYKSET TÄHTÄÄVÄT JO NYT?

Energiankäytön 
päästöt 

Rakennusmateriaalien päästöt
Työmaiden ja kuljetusten  

päästöt 

Hiilineutraali 

energiankäyttö 

2030 (NZCB sitoumus)

Omien hankkeiden

päästöt -50% 2030 

Päästötön työmaa Green Deal
- Fossiilivapaat työmaat 2025

Tuotteiden materiaali-

päästöt -50% 2035 

Kaikki oma toiminta

hiilineutraalia 2035 

Tuotteita joiden hiilijalanjälki on 

vähintään -50% alle tavanomaisen

Tuotteiden elinkaaren 

päästöt -40% 2030



MIHIN SUOMALAISET EDELLÄKÄVIJÄ-

YRITYKSET TÄHTÄÄVÄT JO NYT?

Energiankäytön 
päästöt 

Rakennusmateriaalien päästöt
Työmaiden ja kuljetusten  

päästöt 

-90 % -50 % -50 %

KIRA-alan päästöt vähenevät 80% vuoteen 2035 mennessä

Rakennetun ympäristön hiilinielut ja kompensaatiot 20%



TOIMINTAOHJELMAN KOKOAMISEN 

PROSESSI

Tavoite

Hiilineutraalin rakennetun 

ympäristön toimintaohjelma 

antaa kaikille alan toimijoille 

konkreettiset askelmerkit ja 

välitavoitteet oman toimintansa 

kehittämiseksi 

Edelläkävijöiden tavoitteet ja 
toimet

Täydennys ja priorisointi 
työpajoissa

Vaikuttavuuden arviointi ja 
toimien aikataulutus

Avoin kommentointi ja 
viimeistely

Alan sitouttaminen



TOIMENPIDETAULUT

Toimenpidelistat eri 

toimijoille vuoteen 2035 asti

• Rakennustuoteteollisuus

• Rakennusliikkeet

• Rakennuttajat

• Infrahankkeiden tilaajat

• Suunnittelijat ja muut 

asiantuntijat

• Kiinteistösijoittajat

• Kunnat ja kaupungit sekä 

muut julkisyhteisöt

• Järjestöt



TOIMENPIDETAULUJEN TEEMAT

Organisaation 
kehitysaskeleet 

Tuotannon 
toimenpiteet

JOHDA

KOULUTA

VIESTI

SUUNNITTELUN 
OHJAUS

KIERTOTALOUDEN 
HYÖDYNTÄMINEN

VÄHÄHIILISET 
RATKAISUT

URAKOITSIJA-
YHTEISTYÖ

Julkiset 
toimijat

KAAVOITA JA 
LUVITA

RAKENNUTA

KEHITÄ

Rakennus-
tuoteteollisuus

ENERGIA-
TEHOKKUUS

MATERIAALI- JA 
PROSESSIPÄÄSTÖT

TOIMITUSKETJU

TYÖMAAN 
PÄÄSTÖOHJAUS

VERIFIOI

KEHITÄ

Lisäksi
- Säädöskehitys
- Järjestöt
- Koulutus



RAKENNUTTAJIEN TOIMENPIDEKALVO





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 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 rakennuttajat 4.11.2022
– Julkiset rakennuttajat 2.12.2022

Kaikki koulutuspäivät seuraavat 

samaa rakennetta:

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



PIKAOPPAAT VÄHÄHIILISEEN 

RAKENTAMISEEN

• FIGBC ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen 

rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille 

– Rakennuttaja

– Arkkitehti ja pääsuunnittelija

– Rakennesuunnittelija

– Talotekninen suunnittelija 

– Urakoitsija 

– Infrarakennuttaja

– Rakennustuotevalmistaja

• Oppaiden vinkit perustuvat tehtävä-

kohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, 

joita on järjestetty #BuildingLife-

ohjelman puitteissa vuonna 2022.

https://figbc.fi/pikaoppaat-vahahiiliseen-rakentamiseen/

https://figbc.fi/pikaoppaat-vahahiiliseen-rakentamiseen/






TOIMINTAOHJELMAN 

KANNATTAJAT

Me #BuildingLife -hankkeen 

toimintaohjelman kannattajat 

sitoudumme kiinteistö- ja 

rakennusalan yhteisten 

tavoitteiden mukaisesti 

toimimaan kohti hiilineutraalia 

rakennettua ympäristöä 2035. 

Sitoudumme laatimaan 

itsellemme toimintaohjelman, 

jonka avulla kehitämme 

liiketoiminnastamme 

hiilineutraalia.



ORGANISAATIOIDEN TOIMINTAOHJELMAT

Laadukas toimintaohjelma sisältää:
• Kaikki GHG Protokollan mukaiset Scope 1, 

2, ja 3 päästöt.
• Selkeät päästövähennystavoitteet ja 

välitavoitteet eri liiketoimintayksiköille 
/toiminnoille.

• Tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouteen 
siirtymiselle ja fossiilisista polttoaineista 
luopumiselle.

• Yksiselitteisiä, mitattavia ja saavutettavia 
tavoitteita tuleville viidelle vuodelle.

• Myöhempiä toimenpiteitä voidaan 
tarkentaa jatkossa.



#BUILDINGLIFE NUMEROINA

2 Vuotta

14 Tapahtumaa

2 Julkaisua (Nykytilakatsaus ja Toimintaohjelma)

7 Pikaopasta

15 Artikkelia

20 Lähettilästä

60 Toimintaohjelman tukijaorganisaatiota

8 Organisaatioiden omaa toimintaohjelmaa

7 Koulutusta

500 Koulutettua



https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

Lauri Tähtinen

040 486 5400

etu.sukunimi@figbc.fi         

https://figbc.fi/projektit/buildinglife/


worldgbc.org/buildinglife

Navigating towards a climate neutral
built environment in Europe

Stephen Richardson, Europe Director, WorldGBC



#BUILDINGLIFE 

European regional 

project aiming to 

support and 

accelerate the 

ambitions of the 

EU’s Green Deal 

in the building 

sector.



Collaborate

European 
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Leadership 
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9 of 10 national roadmaps 
published

Croatia

Finland

France

Germany

Ireland

Netherlands

Poland

Spain

UK

Italy – 15/12 

https://t.co/D1PiqfrPkV
https://www.hqegbc.org/ressources/roadmap-a-pathway-to-decarbonization-2050-buildinglife/
https://www.dgnb.de/de/themen/klimaschutz/wegweiser-klimapositiv/index.php
https://www.igbc.ie/building-a-zero-carbon-ireland/
https://dgbc.foleon.com/building-life/dgbc-roadmap-whole-life-carbon/
https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Whole-life-carbon-roadmap-for-Poland-2050.pdf
https://gbce.es/wp-content/uploads/2022/04/BuildingLife_Abril2022_EN_FINAL-prot.pdf
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/net-zero-whole-life-roadmap-for-the-built-environment/


Snapshots of National Roadmaps



EU POLICY WHOLE LIFE 
CARBON ROADMAP



Developing an EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

The project builds on the WorldGBC’s Advancing Net Zero Global 

Programme and the ground-breaking 2019 report, Bringing 

Embodied Carbon Upfront, to put its findings and recommendations 

into a European context.

Six work streams
#BuildingLife follows WorldGBC’s systemic approach to driving 

impact, with activities in six work streams.

Collaborate
To drive collaboration, a European Leadership Forum comprised 

of leaders from across the built-environment value chain gained 

consensus and steered the direction of this Roadmap. A Technical 

Working Group was also established to provide specialist input 

and analysis. Both groups have been instrumental in developing 

this Roadmap. Special thanks go to the Buildings Performance 

Institute Europe (BPIE), the Environmental Coalition on Standards 

(ECOS), the European Environmental Bureau (EEB) and Local 

Governments for Sustainability (ICLEI) for their help in co-leading 

the development of the policy routes. 

In addition, ten green building councils in WorldGBC’s European 

Regional Network established National Leadership Fora to work 

with diverse national stakeholders to develop and publish National 

Net Zero Whole Life Carbon Roadmaps throughout the project.

To reflect the market’s readiness to act on WLC, WorldGBC updated 

its Net Zero Carbon Buildings Commitment to incorporate WLC 

targets and actions for signatories. This industry-led commitment 

clearly demonstrates to governments at all levels that now is the 

time for ambitious policy on WLC.

Advocate
This Roadmap advocates for the full decarbonisation of the EU’s 

built environment and sets a clear route to delivering the EU Green 

Deal by harnessing the contribution of the building sector. It does 

so by setting out a trajectory of policy interventions from now to 

2050 to catalyse decarbonisation in the following policy areas:

•  Building regulations

•  Waste and circularity

•  Sustainable procurement

•  Sustainable finance

10 World Green Building Council: EU Policy Whole Life Carbon Roadmap



This roadmap has been developed with the support of the following organisations:

Cristina Gamboa, Chief Executive Officer, 

World Green Building Council

“Europe’s buildings are a critical part of the fight 

against climate change. This EU Policy Whole Life 

Carbon Roadmap is an essential guide to why and 

how ambitious policy reform must catalyse the total 

decarbonisation of our built environment by 2050. 

We hope that the roadmap will inspire policymakers with specific, time-bound 

actions that they can take in the coming months and years, as well as serving as 

a call-to-action for all in the built environment sector. WorldGBC would like to 

thank the many organisations who have invested countless hours informing and 

refining this truly collaborative piece of work.”

World Green Building Council: EU Policy Whole Life Carbon Roadmap 3



Our Common Vision

“ Every European citizen lives in a totally decarbonised, circular, resilient and 

well-designed built environment that facilitates a high quality of life"

“ 

Decarbonisation: All buildings, including existing

buildings, are net zero operational carbon, and new buildings, infrastructure 

and renovations are net zero embodied carbon. In other words, all buildings 

are net zero WLC.

Resources and circularity: A highly resource-efficient

built environment reduces our consumption of resources to a level the planet 

can maintain, while also helping restore resources and natural systems as 

part of a thriving and sustainable circular economy.

Quality and resilience: The built environment is

designed to deliver quality, healthy, equitable and resilient communities, while 

restoring biodiversity and eliminating air, soil and water pollution



BUILDING REGULATIONS

WASTE AND CIRCULARITY

SUSTAINABLE FINANCE

SUSTAINABLE PROCUREMENT

FOUR POLICY ROUTES





The European Picture

Energy Performance of Buildings Directive

Outlines building policies that will help achieve a decarbonised building stock by 2050

Currently under revision

Commission and Parliamentary support for introducing WLC reporting before 2030

Timeline is still too slow and risk of Member State opposition during the ‘trilogues’

EU Taxonomy

Objective to direct investments towards “sustainable” projects

WorldGBC is a member of the EU Platform on Sustainable Finance

In the platform we have helped develop ambitious criteria for circular construction 



The National Picture

Denmark

From 2023 limit values on life cycle carbon and carbon dioxide for new buildings.

France

Legislation now covers operational & embodied – limits to be tightened in 2025, ‘28 & ‘31.

Dynamic LCA - weights current emissions more heavily than future emissions.

Finland

From 2025 life cycle carbon limits for new buildings.

Created a national LCA method and generic emission database.

Netherlands

Since 2018 life cycle carbon limits for new residential and office buildings.

Embodied impact of these buildings assessed based on national LCA method & converted to monetary value.

Sweden

Climate declaration disclosing upfront carbon now required for all new buildings.

Before 2027 plans to introduce climate declaration with all life cycle stages and life cycle limit values.



srichardson@worldgbc.org

worldgbc.org/buildinglife

mailto:srichardson@worldgbc.org


35

#BuildingLife in the

Netherlands

08 | 12 Den Haag
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Method to calculate the environmental impact of buildings: Life Cycle Analysis  

WLC regulation in the Netherlands and our protocol

#BuildingLife

Paris Proof protocol Dutch legislation



Carbon budget in the construction industry

37

Setting embodied carbon targets

Global budget Netherlands Embodied carbon

#BuildingLife

Based on inhabitants 11% of national emissions



Targets for new construction and renovation

38

Setting embodied carbon targets

#BuildingLife



Paris Proof

Embodied Carbon

• The calculation behind Paris Proof

Embodied Carbon

• CO2-budget approach

• Limit values for new construction and

renovation

• Scenarios calculated

• Additional background reporting

available

This calculation protocol was established as part 

of #BuildingLife and Life Level(s).

Author: Mantijn van Leeuwen, NIBE

Calculation protocol

Publication date:

November 2021



Solutions to stay within the budget

40

Staying within the carbon budget on macro level 

Decarbonization of traditional 

construction industry1 Scaling urban mining2 Scaling biobased3

#BuildingLife



Letter of Intent: calculate, share and reduce embodied

41#BuildingLife

Launched February 2022



Our Ambassadors play an important part 

42#BuildingLife



The market in the Netherlands is adopting

43#BuildingLife

Embodied carbon and the carbon budget



44



We now work our way from the Letter of Intent into

commitments

• Focus on operational carbon

• Calculation method : WEii

• Goal: 

• WEii level Paris Proof

• Focus on embodied carbon

• Calculation method: PPm

Protocol

• Goal: 

• CO2-budget embodied

• WEii level WENGverder: naar 

WENG 

Existing buildings New built

Operational and embodied carbon pillars

#BuildingLife



Commitment signatories

46#BuildingLife



Outlook BuildingLife 2023

47#BuildingLife

Methodologies and Data
WLC new built

WLC renovation

Embodied carbon database

Organisation level 
Commitment

Stakeholder groups

SBTi, CO2 ladder harmonisation

Finance
Ex Tax

Carbon controller

CRREM

Lobby
European

National 

Regional

Knowledge center
Onepagers

Project examples and analysis

Education of experts

Harmonisation other

initiatives
Lente-Akkoord 

MRA houtbouw

Cirkelstad



Dutch Green

Building Council

Zuid Hollandlaan 7

2496 AL Den Haag

+31 (0)88 55 80 100

l.nossek@dgbc.nl

DGBC.nl



#BL 2.0



Private

Public

#BL2.0 TARGETS

WLC Data widely and 
freely available

Critical mass of projects 
report WLC

Critical mass achieving 
50% WLC reduction

Net zero 
WLC projects

WLC policy dialogue has begun WLC policy is in development WLC policy is implemented



Organizations

National GBC

Endorse roadmap

•Develop a company action plan

•Demonstrate management 
ownership

Implement urgent actions, eg:

•Begin WLC reporting

•Introduce WLC targets on projects

•Ensure buildings are fossil-fuel free

Share experience, build pressure

•BuildingLife events

•Transparent sharing

•Peer learning and challenging

Report transparently on progress

•Clear progress report against key 
roadmap milestones

#BL2.0 ACTIONS

Roadmap 
development

Recruit and 
champion 

endorsements

Work with 
endorsing 

companies to 
evaluate plans

Build peer 
pressure, 

knowledge 
exchange and 

education

Track outcomes at 
sector level and 
communicate 

successes

Advocate for WLC 
policy and 
enabling 

legislation 

Review and 
update roadmaps 

as needed



Kommentti-
puheenvuorot









Mira Lindholm, Granlund Oy

Kiinteistö- ja
rakennusalan
hiilineutraliuden nykytila
ja tulevaisuus



Mira Lindholm, Granlund Oy

Työn tausta ja toteutus



Työn tavoitteet

• Alan hiilineutraaliustavoitteet ovat lisääntyneet 
nopeasti

• Ei kuitenkaan ole tietoa tavoitteiden kattavuudesta ja 
siitä, mihin asti ne riittävät

➢ Mitä toimenpiteitä alan toimijat ovat jo tehneet päästöjen 
vähentämiseksi ja mitä aikeita toimijoilla on tulevaisuudessa?

➢ mitä tavoitteita alan toimijoilla on hiilineutraaliuden suhteen 
ja sisältävätkö tavoitteet kompensointia?

➢ millaista päästökehitystä voidaan ennustaa kiinteistö - ja 
talonrakennusalla sekä onko päästökehityksen taso riittävä 
verrattuna Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 
2035 ja käytettävissä olevaan hiilibudjettiin?



Kyselytutkimuksen toteutus

• Kysely lähetettiin 57:lle yritykselle elo-
syyskuun aikana, joista kyselyyn vastasi 40 
yritystä 

→ Vastausprosentti n. 70,2%

• Suunnattiin ammattimaisille 
toimijaryhmille, joista kustakin pyrittiin 
valitsemaan merkittävimmät

• Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat

• Rakennusliikkeitä sekä

• Materiaalituotevalmistajia

• Terästuotevalmistajat

• Betonituotevalmistajat

• Puutuotevalmistajat



Mira Lindholm, Granlund Oy

Tulokset



Kyselytutkimukseen 
osallistuneista 40 
organisaatiosta hiilijalanjälki 
oli laskettu 75% yrityksistä ja 
hiilijalanjälkeä ei ollut 
laskettu 25% yrityksiä. 

Kiinteistö- ja rakennusalan 
päästöjen nykytilanne 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Betonivalmistaja Puutuotevalmistaja Rakennusliike Rakennuttaja /
kiinteistön omistaja

Terästuotevalmistaja

Hiilijalanjälki laskettu GHG -protokollan mukaisesti

Hiilijalanjälki laskettu muulla tavalla tai menetelmä ei tiedossa

Hiilijalanjälkeä ei ole laskettu



Päästölaskennan laajuus

Yritykset ovat arvioineet laajuuden kyselyssä annettujen tietojen 
perusteella.

Scope 1 = Suorat päästöt, Scope 2 = Ostoenergian päästöt, Scope 3 = Muut päästöt (upstream & downstream)
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Yrityksistä 60% on sisällyttänyt scope 1 ja 2 sekä 
ainakin osan scope 3 päästöistä laskentaan

Materiaalivalmistajat Rakennusliikkeet Rakennuttajat ja kiinteistön omistajat
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Hankittujen raaka-aineiden ja materiaalien 
huomiointi päästölaskennassa

Ei ole otettu huomioon On otettu huomioon Hiilijalanjälkeä ei laskettu



Päästölaskennan laajuus
Scope 1 = Suorat päästöt, Scope 2 = Ostoenergian päästöt, Scope 3 = Muut päästöt (upstream & downstream)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Franchising (Scope 3)

Sijoitukset (Scope 3)

Myytyjen tuotteiden käytöstä poisto (Scope 3)

Myytyjen tuotteiden käyttö (Scope 3)

Investoinnit (Scope 3)

Ulos vuokrattu omaisuus (Scope 3)

Ostopalvelut (Scope 3)

Muut

Työmatkat kotoa työpaikalle ja takaisin (Scope 3)

Myytyjen tuotteiden prosessointi (Scope 3)

Itselle vuokrattu omaisuus (Scope 3)

Polttoaineiden tuotanto ja energiansiirtohäviöt (Scope 3)

Liikematkustus (Scope 3)

Kuljetukset ja jakelu (Scope 3)

Jätehuolto (Scope 3)

Hankitut raaka-aineet tai rakennusmateriaalit (Scope 3)

Scope 3:ssa huomioidut päästöt (n=30)

On sisällytetty laskentaan Ei ole sisällytetty laskentaan



Kyselytutkimukseen vastanneista 
organisaatioista 60% on sitoutunut 
johonkin 
päästövähennysohjelmaan tai 
tavoitteeseen itse tai konsernin 
kautta. 

52% kyselyyn vastanneista 
organisaatioista organisaatio on 
tehnyt sitoumuksen itse ja 8% 
organisaatioita sitoumus on tehty 
konsernitasolla.

Kiinteistö- ja rakennusalan 
toimijoiden päästövähennys- tai 

hiilineutraaliustavoitteet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Betonivalmistaja

Puutuotevalmistaja

Rakennusliike

Rakennuttaja / kiinteistön omistaja

Terästuotevalmistaja

Yritys on sitoutunut tai on aikeissa sitoutua itse tai konsernin kautta päästövähennysohjelmaan tai -tavoitteeseen

Yritys ei ole sitoutunut päästövähennysohjelmaan tai -tavoitteeseen

Ei tiedossa



Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden 
hiilineutraaliustavoitteiden sisällöt

• Seitsemän organisaatiota oli 
sitoutunut Science Based
Targetsiin (yhdellä 
liittymisprosessi kesken).

• Viisi organisaatiota oli 
sitoutunut The Net Zero Carbon
Commitmentiin. 

Scope 1
14 %

Scope 1 & 2
14 %

Scope 1, 2 ja 3
29 %

Tavoitteen 
sisältö epäselvä

14 %

Ei tavoitetta
29 %



Kun verrataan organisaation 
asettamaa tavoitetta ja 
tavoitteen laatua, huomataan, 
että kaikkien yritysten osalta, 
jotka olivat asettaneet 
nimenomaan 
hiilineutraaliustavoitteen, on 
tavoitteen laatu joko korkea 
tai keskimääräinen. 

Hiilineutraalius- ja 
päästövähennystavoitteen laatu
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Suunnitellut teot

0 5 10 15 20 25 30

Organisaatiolla ei ole suunniteltuja tekoja

Energiatehokkuushankkeiden tekeminen

Energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen

Siirtyminen vähäpäästöisempään tuotantoteknologiaan

Siirtyminen käyttämään vähäpäästöisempiä rakennusmateriaaleja tai raaka-aineita

Jätteiden vähentäminen

Ulkoisten päästökompensaatioyksiköiden hankkiminen

Uusien tuotteiden ja ratkaisuiden kehittäminen

Muu

Yritysten lukumäärä (n=40)Betonivalmistaja Puutuotevalmistaja Rakennusliike Rakennuttaja / kiinteistön omistaja Terästuotevalmistaja



Tavoitteen asettaneiden yritysten päästökehitys vuoteen 2035 
mennessä
Materiaalivalmistajat, rakennusliikkeet ja rakennuttajat/kiinteistönomistajat

Huom! 
37,5% ei ollut 
tavoitetta ollenkaan 
tai sisältö ei ollut 
numeerinen.

Huom! 
Kiinteistönomistajien 
tavoitteeseen 
vaikuttaa suuresti 
ostoenergia

Keskimäärin 
materiaalivalmistajat
tavoittelivat noin 45% 
päästövähennystä vuoteen 
2035 mennessä, 
rakennuttajat ja 
kiinteistönomistajat lähes 
100% päästövähennystä ja 
rakennusliikkeet noin 65% 
vähennystä 2035 
mennessä.



Johtopäätökset ja havaintoja

• Alan organisaatiot tietävät olevansa merkittävässä asemassa Suomen hiilineutraaliuden 
tavoittelussa ja hiilineutraaliusasiat koettiin tärkeiksi 

• Hiilijalanjäljen laskennassa ja hiilineutraaliustavoitteiden sisällöissä ja määrittelyissä oli suurta 
hajontaa. Hiilineutraaliustavoitteita ei voi nykyisellään pitää vertailukelpoisina keskenään.

• Lisäksi vastaajat toivoivat termeihin selkeyttä ja vertailtavuutta sekä yhteistyötä alan sisälle.

• Tavoitevähennysprosentit olivat melko hyvin linjassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen kanssa. 
(Huom! vain osa organisaatioista oli asettanut tavoitteen ja tavoitteen asettaneistakin vain osa 
oli huomioinut kaikki merkittävät päästöt)

• Suurimpia mahdollisuuksia nähtiin sementin tuotannon päästöjen pienentäminen tai sen 
korvaaminen

• Yleisesti myös muiden vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttö, uusiutuva energia ja 
kiertotalous korostuivat vastauksissa.

Tulokset



Mira.lindholm@granlund.fi

+358 40 357 9640

Kiitos!
Mira Lindholm
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