
Ilmastokriisi haltuun
- tavoitteeksi nollapäästöt?

KOVAn ajankohtaisseminaari 13.11.2019 

- Miten kiinteistökannan kehittämisellä voidaan vastata ilmastotavoitteisiin?

Mikko Nousiainen

13.11.2019



Green Building Council Finland

figbc.fi

Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, 
joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja 
mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

- Yhdistys, perustettu ”alan” 
toimesta 2010.

- ~ 150 jäsenorganisaatiota

- Jäsenistössä kaikki toimialat ja 
näkökulmat rakennetussa 
ympäristössä.

- 6 toimikuntaa

- Tiivis 
kansainvälinen 
yhteistyö
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Hiilineutraalius

Kiertotalous

Kestävämpi
elämä
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GBC Finlandin jäseniä 1/2
Päivitetty 21.10.2019

13.11.2019
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GBC Finlandin jäseniä 2/2
Päivitetty 21.10.2019

13.11.2019
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• Lähtökohdat – ilmastonmuutos nyt!

• Embodied carbon -raportti

• NetZero Carbon Buildings Commitment

• Suomi & Eurooppa

• (Kiertotalous)

Esityksen rakenne

13.11.2019

Kiertotalous

Embodied carbon

Sitoutunut hiili

Vähähiilisyys

Käytönaikaiset päästöt

Operational energy

Net Zero Carbon

Hiilineutraalisuus



613.11.2019

LUONTOMME KÖYHTYY 
ja yksipuolistuu
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RAKENNUS-

MATERIAALIEN 

VALMISTUS TUOTTAA 

LIIKAA HIILIDIOKSIDIA JA 

KULUTTAA 

UUSIUTUMATTOMIA 

LUONNONVAROJA 

13.11.2019



“The next few years 

are probably the most 

important in our 

history.” Debra Roberts, IPCC Co-Chair



9Esittäjän nimi alatunnisteeseen

Ilmatieteen laitos / Hannele Korhonen ROTI 2019



World Green Building Council

Buildings are a critical solution 

to climate change



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Aenean tincidunt arcu enim, vel 

pretium felis egestas sed. Quisque massa velit, 

volutpat ac ligula in, cursus mattis elit. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Aenean tincidunt arcu enim, vel pretium felis 

egestas sed. Quisque massa velit, volutpat ac 

ligula in, cursus mattis elit.

The challenge we face   

Source: 2018 Global Status Report, International Energy Agency for the Global Alliance for Building and Construction

By 2050, global population will increase 

27% to 9.8bn and global floor area 

will increase by 100%

• Buildings are responsible for 

39% of global carbon 

emissions

• Energy demand will increase 

by 50% by 2050

Climate action Resource efficiency Health and wellbeing

• 91% of people live where 

air pollution levels exceed 

World Health Organization 

limits

• People are 40% more likely 

to have asthma due to living in 

a home with damp or mould

104 of 194 countries that signed the Paris 

Agreement have committed to improve building energy 

efficiency to meet mitigation targets. 

Only 68 countries currently have building energy codes.

• Buildings are responsible for 

50% of global material use

• 42.4bn tonnes of 

materials consumed annually

Resource efficiency Health and wellbeing

https://www.globalabc.org/uploads/media/default/0001/01/0bf694744862cf96252d4a402e1255fb6b79225e.pdf
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The opportunity we embrace

• Improving building efficiency represents one of the most affordable and effective 

ways to cut carbon emissions

• Green, sustainable buildings have reduced energy costs, water costs, waste, and 

other associated impacts

• They improve internal comfort conditions and therefore staff productivity 

• The number of building owners reporting expected increase in asset value of 

green buildings of more than 10% has been risen from 16% to 30% since 2012

• Investors demonstrating responsible investment are seeking portfolio risk 

mitigation strategies 

• Accelerated energy efficiency and a shift away from fossil fuels will achieve net 

zero emissions in the sector before 2050

Source: Dodge Data and Analytics, World Green Building Trends 2018
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→ näkökulmaksi elinkaari 

Vähäpäästöiset 
materiaalit

Vähähiilinen ja 
kestävä suunnittelu

Vähähiilinen 
rakentaminen

Rakennusten 
käytönaikaiset päästöt

Uudelleenkäyttö ja 
korjaaminen

Purkaminen ja 
materiaalien kierrätys
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Nollahiilirakennus?

Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki kattaa kaikki 
materiaalien, käytön ja purkamisen kasvihuonepäästöt

Kuva: YM
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• A global network of 70

Green Building Councils

• The world’s largest and 

most diverse network of 

sustainable built 

environment experts, with 

over 37,000 members 

• Organised for local, 

regional and global impact

World Green Building Council
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Bringing embodied carbon upfront
Coordinated action for the building and 

construction sector to tackle embodied carbon
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• World Green Building Councilin tilaisuus, jossa 
julkistettiin alan visio rakennusten elinkaaren 
nollapäästöistä vuoteen 2050 mennessä.

• Empire State Building  25.9.2019

• Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoite 
vuodelle 2035 nosti Suomen puhujien 
joukkoon.

"Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035 voi esitellä 
suurella ilolla ja ylpeydellä. Maailma tarvitsee nyt rohkeutta 
tehdä toisin, ja Suomi on siihen valmis. Ilmasto ei ole oma 
erillinen politiikan osa-alueensa, vaan keskeinen osa mm. 
ulko-, talous- ja työllisyyspolitiikkaamme.“

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Ministeri Mikkonen piti keynote–puheenvuoron
NYC Climate Weekillä

13.11.2019

#WGBW2019
#BuildingLife



“Bringing embodied carbon 

upfront”



Vision:

By 2030, all new buildings, infrastructure and renovations will have at 

least 40% less embodied carbon with significant upfront carbon 

reduction, and all new buildings must be net zero operational carbon. 

By 2050, new buildings, infrastructure and renovations will have net 

zero embodied carbon, and all buildings, including existing buildings, 

must be net zero operational carbon. 





The following organisations endorse the vision and ambition of 

this report, recognising the need for coordinated action across the 

whole value chain to achieve this. Their endorsement is a call to 

others to join them and work together to fully decarbonise

buildings and infrastructure by 2050.

Endorsement Statement:



Confirmed endorsements
• Aalto University, Department 

of Architecture

• ABN AMRO Bank

• AECOM

• AESG

• Akzonobel

• Atelier Ten

• Australian Sustainable Built 

Environment Council

• Avison Young

• B+H Architects

• Barratt Developments PLC

• Bennetts Associates

• Building Research Establishment (BRE)

• C40 Cities Climate Leadership Group

• Canary Wharf Group

• Carbon Leadership Forum

• CEN/TC350, Sustainability 

of Construction Works

• City Developments Limited

• City of Melbourne

• City of Sydney

• City of Vancouver

• Climate Bonds Initiative

• Climate Agency, City of Oslo

• Cundall

• Dalmia Cement (Bharat) Limited

• Danish Building Research Institute, 

Aalborg University

• EDGE ENVIRONMENT

• EllisDon

• Energy Research Institute @ Nanyang 

Technological University

• Energy Transitions Commission

• Entra ASA

• European Bank for Reconstruction and 

Development

• Frasers Property Australia

• GECA: Sustainability & Environmental 

Certification Program

• Global GreenTag International Pty Ltd

• Global Infrastructure Basel Foundation

• Google

• Grosvenor

• HeidelbergCement

• Infrastructure Sustainability 

Council of Australia

• Integral Group

• Interface

• International Living Future Institute

• JLL

• Knauf Insulation

• LafargeHolcim

• Landsec

• Lemay

• Majid Al Futtaim Holding

• Mantle

• Microsoft

• Ministry of the Environment, Finland

• Morgan Sindall Group

• Morrison Hershfield

• Multiplex Global

• New York City Mayor's Office of 

Sustainability

• One Click LCA / Bionova Ltd

• Pan-United Concrete Pty Ltd

• Ramboll

• RDT Pacific

• RICS

• Royal BAM Group

• Royal Institute of British Architects

• Ruukki Construction Oy

• Saint-Gobain

• Schneider Electric

• Signify

• Skanska Group 

• Skidmore, Owings & Merrill LLP

• SSAB AB

• Stanhope PLC

• Statsbygg (Norwegian Directorate 

of Public Construction and 

Property)

• Stora Enso

• Surbana Jurong Consultants Pte Ltd

• The Carbon Trust

• The Climate Group

• thinkstep ANZ

• Uponor Corporation

• Urban Green Council

• Volvo Construction Equipment

• We Mean Business

• Willmott Dixon

• World Business Council for 

Sustainable Development

• WSP



Tavoitteeksi hiilineutraali
kiinteistökanta 2030



Energiatehokkuus 100% Uusiutuva energia

Nollahiilirakennus
Käytön aikana



2. Energiatehokkuus

Vähennä turhaa

energiankulutusta

3. Uusiutuva energia

Tontilla tuotettu

Ostettu uusiutuva

Päästökompensaatio

1. Käytön hiilijalanjälki

Mittaa ja seuraa 

energiankulutusta ja  

päästöjä

4. Laajenna toimintaa

Esim. Rakenteisiin

sitoutunut hiili



SITOUDU

• Omistajat ja kaupungit: Kaikkien omassa hallinnassa olevien kiinteistöjen 

energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

• Rakentajat ja rakennuttajat: Kaikki uudet rakennukset ovat erittäin 

energiatehokkaita ja käyttävät vain uusiutuvaa energiaa

• Vuokralaiset: Käytössä on vain tiloja, joiden energiankäyttö on 

hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

• Kaupungit: Kehitetään rakentamisen ohjaustaan kohti 

hiilineutraaleja rakennuksia vuoteen 2030 mennessä

RAPORTOI

• Mittaa ja raportoi julkisesti rakennustesi vuotuinen energiankäyttö 

ja hiilidioksidipäästöt (scope 1&2), esimerkiksi osana 

vastuullisuusraportointia.

KEHITÄ

• Kehitä tiekartta hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi, 

sisältäen konkreettiset tavoitteet energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja uusiutuvien energioiden höydyntämiseksi.

VARMENNA

• Varmenna pienentyneet hiilidioksidipäästöt ja saavu-

tetut energiansäästöt vuosittain kolmannen osapuolen 

auditoinnilla tai muulla luotettavalla menetelmällä. 

EDISTÄ

• Näytä johtajuutta alalla ja edistä

hiilineutraalisuutta sidosryhmissäsi. 

The Net Zero Carbon Buildings Commitment 



www.worldgbc.org/thecommitment

31
23
6

The Net Zero Carbon Buildings Commitment 

60
current signatories 

Bionova - Finland

EcoReal - Finland

Kingspan - Ireland (Finland)

JLL - UK

Integral Group - California

Kilroy Realty Corporation - California

Berkeley Group - UK

Salesforce - California

Copenhagen, Denmark

London, UK

Paris, France

Stockholm, Sweden

Sydney, Australia

Tokyo, Japan

Baden-Württemberg, Germany

Navarra & Catalonia, Spain

Scotland, UK
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Suomi

13.11.2019
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Hallitusohjelma:
Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 
- ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Luodaan yhdessä alan toimijoiden kanssa rakennusalalle 
hiilineutraaliuteen tähtäävä toimialakohtainen 
suunnitelma. Jatketaan vähähiilisen rakentamisen 
tiekartan toimeenpanoa ja kehitetään rakennuksen 
elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen perustuvaa 
säädösohjausta. Tehostetaan materiaalien kierrätystä ja 
kiertotaloutta rakennusalalla.
…



38

Poimintoja hallitusohjelmasta 
https://figbc.fi/hallitusohjelmassa-lukuisia-rakennetun-ympariston-kestavyyteen-liittyvia-kirjauksia/

• Hallitusohjelman mukaan tavoite on, että Suomi on hiilineutraali 
vuonna 2035 ja hiili-negatiivinen nopeasti sen jälkeen 

• Toteutetaan toimenpidekokonaisuus, jolla tuetaan hiilijalanjäljen 
pienentämistä asumisessa, parannetaan olemassa olevan 
rakennuskannan energiatehokkuutta ja tuetaan siirtymistä 
päästöttömään lämmöntuotantoon.

• Luodaan yhdessä alan toimijoiden kanssa rakennusalalle 
hiilineutraaliuteen tähtäävä toimialakohtainen suunnitelma. 
Jatketaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan toimeenpanoa ja 
kehitetään rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen 
perustuvaa säädösohjausta. Tehostetaan materiaalien kierrätystä 
ja kiertotaloutta rakennusalalla.

• Otetaan käyttöön erityisesti taloyhtiöille suunnattu energia-
avustusjärjestelmä, jolla tuetaan energiatehokkuuden 
parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan 
energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. 

• Lisätään rakennusalan täydennyskoulutusta 
energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi. Panostetaan 
riippumattomaan rakennusalan tutkimukseen.

• Edistetään laajamittaisia peruskorjaus- ja 
energiatehokkuushankkeita, joissa parannetaan kokonaisten 
kortteleiden, alueiden tai kaupunkien energiatehokkuutta.

• Hallitus selvittää kevään 2020 kehysriiheen mennessä kattavasti 
edellytykset edistää veropoliittisin keinoin kiertotaloutta 
esimerkiksi….

• Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 
2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöjen 
öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. 
Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin 
lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä 
toimenpideohjelmalla. 

https://figbc.fi/hallitusohjelmassa-lukuisia-rakennetun-ympariston-kestavyyteen-liittyvia-kirjauksia/
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20292025 2029 2030 2035 ?

Tavoitteena hiilineutraalisuus
Useat kaupungit ovat asettaneet tavoitteekseen hiilineutraalisuuden

Suomen tavoitteena on olla johtava kiertotalousmaa vuonna 2025
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Väliyhteenveto

13.11.2019



MATERIAALIT JA 

RAKENTAMINEN 

Ennen käyttöä syntyvät päästöt muodostuvat 
materiaalien valmistuksessa ja kuljetuksessa, 
sekä rakentamisessa syntyvistä 
kasvihuonekaasupäästöistä

Käytön aikainen hiilijalanjälki muodostuu pääosin 
rakennuksessa käytettävän energian tuottamisen 
kasvihuonekaasupäästöistä, sekä korjauksissa 
käytettävien materiaalien valmistuksen päästöistä

Haastaa edelläkävijöitä siihen, että 
omien kiinteistöjen energian käyttö on 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

Kuva: YM

Uudisrakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraalia

Kaikkien rakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraaliaKaikki rakentaminen on hiilineutraalia

Ennen käyttöä syntyneitä päästöjä
vähennetty rakennushankkeissa 40%

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän pilotointi alkaa 

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän osaksi rakennuslupaa

20  19

20  25

20  30

20  50
Globaalit tavoitteet

Toimenpiteet Suomessa

RAKENNUSTEN 
KÄYTTÖ

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform
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• www.elinkaarilaskenta.fi

• Toimita meille kysymykset niin me 
hankimme niihin vastaukset tai 
neuvomme eteenpäin.

• Puhelinneuvonnassa esitettyihin 
kysymyksiin pyritään vastaamaan saman 
tien, mutta tarvittaessa selvitämme ja 
vastaamme sen jälkeen.

Vähähiilisen rakentamisen 
neuvontapalvelu 

13.11.201
9

Sähköposti

• Vastaamme sähköpostilla lähettämiinne kysymyksiin

• elinkaarilaskenta@figbc.fi

Puhelin

• Tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä puhelimitse tai keskustella 
neuvontaan liittyvistä asioista.

• Viikoittain, alkaen ti 10.10 klo 14-15

• Puh: 040 628 8200

Webinaarit

• Kaikille avoimen n. 1h kestävän esittely- ja neuvontatilaisuus, jossa käydään 
läpi vastauksia ’tuoreisiin’ kysymyksiin, annetaan tietoiskuja ja tarjotaan 
mahdollisuus keskusteluun

• 2 viikon välein, alkaen pe 6.10 klo 12-13

• Linkki julkaistan nettisivuilla

UKK

• Neuvonnassa annettujen vastausten kokoaminen ja jäsentäminen 
verkkosivuille

• Usein kysytyt kysymykse (UKK): https://elinkaarilaskenta.fi/#UKK

http://www.elinkaarilaskenta.fi/
mailto:elinkaarilaskenta@figbc.fi
https://elinkaarilaskenta.fi/#UKK
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Esimerkkejä

13.11.2019
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https://www.lifecyclecenter.se/projects/nordic-working-group-for-harmonization-lca-climate-and-buildings/

13.11.2019

Matti Kuittinen
ympäristöministeriö

https://www.lifecyclecenter.se/projects/nordic-working-group-for-harmonization-lca-climate-and-buildings/
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HNH –
Hiilineutraali 
Helsinki 2030
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HNH –
Hiilineutraali 
Helsinki 2030



1. puolittaa oman toiminnan ja valmistamiensa omaperusteisten hankkeiden CO2-
päästöt suhteellisesti 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna,

2. tavoitella käytön aikana hiilineutraaleja kiinteistöjä sekä

3. alkaa raportoida omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisia CO2-tunnuslukuja 
vuodesta 2020 alkaen.

Rakennuslehti 18.9.2019

”YIT on asettanut kolme liiketoiminnan kehittämistä 
ohjaavaa vastuullisuustavoitetta:”
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Loikka on uusi kestävään rakentamiseen ja rakennettuun 
ympäristöön keskittyvä sähköinen lehti.

Loikka tarjoaa inspiraatioita, oppeja ja oivalluksia sekä 
haastaa rakennus- ja kiinteistöalaa edistämään 

kestävien toimintatapojen käyttöä.

Lisätietoja: http://figbc.fi/loikka/

http://figbc.fi/loikka/


Vähähiilinen kiertotalous
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MITÄ KIERTOTALOUS ON

Euroopan parlamentin käyttämä määritelmä:

• Kiertotaloudella tarkoitetaan 
sellaista kuluttamisen tapaa, jossa olemassa 
olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään 
mahdollisimman pitkälle lainaamalla, 
vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, 
korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. 
Näin tuotteiden elinkaari pitenee.

• Kun tuote saavuttaa elinkaarensa pään, sen 
materiaalit pyritään aina kun mahdollista yhä 
hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa 
uudelleen ja uudelleen. Käytännössä jätteen 
määrän on tarkoitus vähentyä minimiin.

13.11.2019

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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13.9.2019

https://yle.fi/uutiset/3-10959385

Lue myös:

Kattohuovasta tehty bitumi olisi tehokasta 
kiertotaloutta – asfalttifirmat eivät vielä innostu

Betoni tuottaa enemmän ilmastopäästöjä kuin 
lentoliikenne – pikkuinen firma Kannonkoskelta aikoo 
romauttaa päästöt tekemällä betonin jätteistä

Kiertotalous on niin pieniä arjen tekoja kuin 
teollisuuden sivuvirtojakin

https://yle.fi/uutiset/3-10959385
https://yle.fi/uutiset/3-10959385
https://yle.fi/uutiset/3-10858805
https://yle.fi/uutiset/3-10816632
https://yle.fi/uutiset/3-10635645
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World Circular Economy Forum - 4.6.2019

13.11.2019
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Yhteenveto ja pohdinta

13.11.2019
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MATERIAALIT JA 
RAKENTAMINEN 

Ennen käyttöä syntyvät päästöt muodostuvat 
materiaalien valmistuksessa ja kuljetuksessa, 
sekä rakentamisessa syntyvistä 
kasvihuonekaasupäästöistä

Käytön aikainen hiilijalanjälki muodostuu pääosin 
rakennuksessa käytettävän energian tuottamisen 
kasvihuonekaasupäästöistä, sekä korjauksissa 
käytettävien materiaalien valmistuksen päästöistä

Haastaa edelläkävijöitä siihen, että 
omien kiinteistöjen energian käyttö on 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus

Kuva: YM

Uudisrakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraalia

Kaikkien rakennusten energiankäyttö on 
hiilineutraaliaKaikki rakentaminen on hiilineutraalia

Ennen käyttöä syntyneitä päästöjä
vähennetty rakennushankkeissa 40%

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän pilotointi alkaa 

Rakennuksen vähähiilisyyden 
arviointimenetelmän osaksi rakennuslupaa

20  19

20  25

20  30

20  50
Globaalit tavoitteet

Toimenpiteet Suomessa

RAKENNUSTEN 
KÄYTTÖ

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform

https://www.worldgbc.org/bringing-embodied-carbon-upfront-report-webform
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VÄHÄHIILISEN RAKENNUKSEN MUISTILISTA
Erittäin vähäpäästöinen Melko vähäpäästöinen

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Arvioi rakentamisen tarve 

Kunnosta vanha rakennus uudisrakentamisen sijaan x

Rakenna vähemmän, tilatehokkaammin ja moneen käyttötarkoitukseen soveltuvaksi x

Vähennä ja kompensoi materiaalien valmistuksen aiheuttamia päästöjä

Optimoi rakenne ja tilaratkaisut vähemmän materiaali-intensiivisiksi x

Käytä pitkäikäisiä materiaaleja ja tuotteita x

Uudelleenkäytä muualta purettuja tuotteita ja rakennusosia x

Käytä kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita x

Käytä pienemmän hiilijalajäljen tuotteita EPD:n perusteella x

Käytä materiaaleja jotka voidaan uusiokäyttää tai kierrättää elinkaaren lopussa x

Kompensoi rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt investoimalla hiilinieluihin x

Mahdollista vähähiilinen käyttö rakennukselle 

Minimoi rakennuksen vuotuinen energiantarve x

Mahdollista uusiutuvan energian tuottaminen ja hankinta x
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• →Tavoitteeksi hiilineutraali 
kiinteistökanta 2030? 

• →Voisiko Net Zero Carbon Buildings -
sitoumus sopia organisaatiosi 
tavoitteeksi?

• → Seuraa keskustelua mm. somessa

# Yhteistyö & yhteiset 
tavoitteet → roadmap

# Työnjako → kuka ja mitä?

# Muilta oppiminen !

Pohdintaa

13.11.201
9



#vaadivähähiilisyyttä

Kiitos!

Mikko Nousiainen
040 5258440
etunimi.sukunimi@figbc.fi
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Lisätietoja



Kuka voi allekirjoittaa sitoumuksen

Sitoumuksen allekirjoittavan tahon tulee osoittaa 

riittävä kunnianhimon taso ja toiminnan vaikuttavuus 

joillakin seuraavista tavoista:

• Kansainvälinen toimija joka voi edistää 

markkinamuutosta yli rajojen

• Merkittävä toimija kotimarkkinoilla

• Merkittävä rooli rakennetun ympäristön 

vaikuttajana

• Suuret hiilidioksidipäästöt verrattuna muihin 

sektorin toimijoihin

• Laajat mahdollisuudet vaikuttaa sidosryhmien 

toimintaan



Yksityiskohtaiset ohjeet

Ajantasainen tieto nettisivuilla: 
https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

• Sitoumuksen esite

• Nykytilakartoitus (erikseen yritykset ja kaupungit)

• Sitoumuksen allekirjoituspohja

• Yksityiskohtainen ohje sitoumuksesta (eng)

• Determining portfolio and streams   

• Commit

• Disclose

• Act

• Verify

• Advocate

https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

