Sessio 4:
Kokemuksia rakennus- ja
suunnitteluhankkeista

RIL:n ja GBC:n
kokemuksia ja askelmerkkejä
vähähiilisyyteen
Henriikka Helström, RIL, www.ril.fi

Mikko Nousiainen, Green Building Council, www.figbc.fi

Vähähiilinen rakentaminen
Miimu Airaksinen, RIL
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Hiilineutraali yhteiskunta
• Rakentamisessa ja rakennuksissa
tehtävillä valinnoilla on suuri
merkitys hyvinvointimme,
ympäristön ja ilmastonmuutoksen
kannalta.
• Euroopassa rakentaminen kuluttaa
enemmän raaka-aineita kuin mikään
muu teollisuuden ala. (50% paino%)
• Rakentaminen ja rakennusten
purkaminen tuottaa jätteistä noin
40–50 %.
• Rakennusten käyttö aiheuttaa noin
32 % energiakulutuksesta
ja noin 30 % hiilidioksidipäästöistä.
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80% rakennuksista tarvitsevat
energiaremontin seuraavien 30
vuoden aikana (VTT, TAMK 2019)

ROTI 2019

Heikkokuntoisin 15% kuluttaa 25% energiasta

• 32% energiankulutuksesta
• Energiatehokkuus on kivijalka
• Huippukuormien hallinta
• Asuinrakennusten rooli
• Kannusteet
• Uudet liiketoimintamallit

Picture Shutterstock

Tilatehokkuus
Paljon potentiaalia, tyhjät tilat
käyttöön.
Tilojen uusi omistajuus
Myös tiloista luopuminen
hallitusti
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Tämän päivän jälkeen
rakennetut rakennukset ovat
30-40 vuoden kuluttua
määräävässä osassa
rakennuskantaa
=> pelkästään
korjausrakentamiseen
keskittyminen ei riitä

Kuva Airaksinen M
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Lähesnollasta hiilineutraalisuuteen

Lähde Kurnitski 2019 https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/tietoiskut.html
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Vähähiilisyys tarvitsee
monipuolista osaamista ja
kaikkia keinoja
• ”Perinteiset” keinot, mutta entistä
tärkeämpänä uusi teknologia ja uudet
materiaalit
• Energiatehokkuus on kivijalka
• Rakennukset ovat tärkeitä
integraattoreita
• Materiaalien päästöt ja kierrätettävyys
• Rakennukset energian tuottajina ja
varastoijina
• Huippukuormat, säädettävyys ja
varastointi
• Hyvien käytäntöjen skaalaus ja replikointi
• Koko elinkaari ja kaikki toimijat
• Ohjeet ja koulutus
• Alan koulutus, ammattitaidon ylläpito
• RIL ja muut alan kirjat
Kuva Airaksinen M

RIL tietoiskut
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SRI, Smart Readyness Indicator
NZEB toteutukset
Aurinkoenergia kiinteistöissä
Algoritmien hyödyntäminen
energiatehokkuudessa
Muuntojoustavuudella kestävää kehitystä
Resurssiviisaus rakentamisessa
Ilmastonmuutokseen varautuminen
rakennetussa ympäristössä
Hulevesien hallinta
…

https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/tietoiskut.html
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RIL koulutus ja tilaisuudet
• Hiilineutraali tulevaisuus nyt –pyöreän pöydän
tilaisuus
• RIL Summit, rakentaminen talouden ja
hiilineutraaliuden vedettävänä vai vetäjänä?
• Kansallisia koulutuksia pääsuunnittelijoille,
rakentajille jne.
• Kansainvälisiä tilaisuuksia kuten WDBE, ACUUS,
AI in construction
• …
https://www.ril.fi/fi/koulutus.html
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Tehdään
vähähiilinen
tulevaisuus
yhdessä!
www.ril.fi

Tehdään tästä vuodesta
ratkaisunvuosi .
Tartutaan toimeen ja
tehdään konkreettisia
tekoja.
Kerrotaan
tekemistämme muille.
11.3.2020
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Green Building Councilin kuulumisia:
1. Toimikuntamme:
Tavoitteita ja ratkaisuja vähähiilisyyden edistämiseksi.
2. Case-pankki:
Kestävän rakennetun ympäristön referenssit
3. LIFE Level(s) -hanke:
Elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa
4. Avoin kirje:
kiinteistönomistajille & kiinteistöalan vaikuttajille

11.3.2020
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GBC:n toimikunnat ja
asiantuntijaryhmät
300
100
4
6

11.3.2020

Asiantuntijaa
Organisaatiota
Toimikuntaa
Asiantuntijaryhmää
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Green Building Councilin
Toimikuntien puheenjohtajat
60 hlö

Lauri & Jessica

60 hlö

Lauri & Mikko

25 hlö

Puheenjohtaja

Jessica

30 hlö

Mikko

Varapuheenjohtaja(t)

50 hlö

Anu & Mikko

Vähähiilinen
Rakentaminen

Hiilineutraalit
Kiinteistöt

Kestävät
Alueet

Kestävä
Infra

Viestintä

Tytti Bruce
Bionova

Antti Ruuska
Ylva

Alpo Tani
Helsinki

Heidi Huvila
Helsinki

Anne-Maria Flanagan
SRV

Ari Bungers
LAB Ark.

Elina Hienonen
HSRKY

Arto Ruotsalainen AFRY

Riina Känkänen Ramboll

Kirsi Hemmilä
Caverion

Elina Virolainen
YIT

Pirjo Jantunen
Helen

Hille Kaukonen Skanska

Juha Laurila
Infra ry

Karoliina Lehmusvirta
Ramboll

Sari Raunio
Varma

Asta Autelo
Granlund

Jukka Viitanen
NCC

Jannica Aalto
YLVA

11.3.2020
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Toimikuntien ratkaisuja rakennetun ympäristön
kehittämiseksi
Hiilineutraalit kiinteistöt

Vähähiilinen rakentaminen
•
•
•
•
•

Julkaisee vähähiilisen rakentamisen suomenkieliset termit
Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa
Jakaa aktiivisesti tietoa parhaista vähähiilisistä ratkaisuista ja materiaaleista
Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita
Järjestää Vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

•
•
•
•

Kestävät alueet
•

•
•

Nostaa aluesuunnittelun tavoitetasoa niin, että kaikki uudet kaavat ja
suunnitelmat mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030
mennessä
Päivittää kestävä aluesuunnittelu -määritelmän
Tuo kestävän aluesuunnittelun työkalut kaikkien tietoisuuteen ja käyttöön

Viestintä
11.3.2020

•
•

Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit
Selkeyttää hiilineutraalisuuteen liittyviä laskenta- ja raportointisääntöjä
Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joita toteuttamalla kiinteistöistä kehitetään
hiilineutraaleja
Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Kestävä infra
•

•
•
•

Tuo ja vakiinnuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (etenkin vähähiilisyys ja
kiertotalous) osaksi infra-alan toimintaa
Kokoaa esimerkilliset hankkeet ja menetelmät
Viestii hankkeista ja kestävän infran määritelmästä
Edistää infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen kehittymistä

Tehostaa ja kokoaa kestävyyttä edistävää viestintää GBC:n, jäsenten ja yhteiskunnan välillä
Case-pankin täydentäminen, ratkaisuista viestiminen, Loikka-blogin hyödyntäminen, World Green Building Week –
valmistelut.
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Case-pankki:
Kestävän rakennetun ympäristön parhaat esimerkit
• Avoin kaikille - Tutustu!

• Kannustamme jakamaan rohkeasti
omat parhaat, uudet ja kiinnostavat
kokemukset.
• https://figbc.fi/referenssit/
Hanketyyppi

Teema

•Infra
•Aluesuunnittelu
•Seutu- ja kuntataso
•Kunnan osa ja
korttelitaso
•Talonrakennus
•Toimisto
•Liiketila
•Asunnot
•Uudisrakentaminen
•Korjausrakentaminen

•Hiilineutraalisuus
•Kiertotalous
•Kestävämpi elämä
•Energiatehokkuus
•Ympäristöluokitukset

11.3.2020

Ympäristöluokitukset
•LEED
•BREEAM
•RTSympäristöluokitus
•Joutsenmerkki
•WELL
•Level(s)
•Rakennusten
elinkaarimittarit
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LIFE Level(s) –hanke
Elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa
IRLANTI, Irish Green
Building Council

SUOMI, GBC Finland

ALANKOMAAT, Dutch
Green Building Council

SAKSA, DGNB

RANSKA, HQE

KROATIA, Croatia Green
Building Council

KOORDINAATTORI

ESPANJA, Green Building
Council Espana
11.3.2020

ITALIA, Green Building
Council Italia
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LIFE Level(s) –hanke
Elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun
ympäristön hankinnoissa
➢ Hankkeen tavoite on saada kestävä rakentaminen osaksi
alan arkipäivää Euroopassa lisäämällä tietoisuutta Level(s)
viitekehyksestä ja edistämällä sen indikaattorien käyttöä.
➢ Projektin erityishuomio on LCA (=> elinkaaren
hiilijalanjälki), LCC (=>elinkaarikustannukset) ja IAQ (=>
sisäilman laatumittarit) indikaattoreissa
• Projektin toimet:
▪
▪
▪
▪
▪

Virtaviivaistaa Euroopan yleisimmät
ympäristöluokitukset Level(s) in kanssa
Määrittää mitä tietoja hankkeista pitää kerätä Level(s)iä
varten
Työskennellä julkisen tahon kanssa, jotta Level(s)in
indikaattorit ovat käytettävissä julkisessa hankinnassa
Lisätä alan osaamista Level(s)in indikaattorien käytöstä
Lisätä sekä alan että julkisen toimijan tietoisuutta
Level(s) hyödyistä ilmaston muutokseen sopeutumisessa
sekä sen ehkäisyssä

NOTE: This project has received funding from LIFE Programme under the Grant Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s).
DISCLAIMER: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which
11.3.2020
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

SUOMESSA
TAVOITE
➢ saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren
hiilijalanjälki rakentamisen hankinnoissa
➢ koota kokemuksia ja oppeja elinkaaren hiilijalanjäljen käytöstä

TOIMET
▪ Selvitys: Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista Suomen
lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin
▪ Selvitys :Suomessa käytössä olevien ympäristöluokitusten
yhteensopivuus Level(s) kanssa
▪ Järjestetään koulutusta,
✓ miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän
julkisen hankinnan tukena
✓ hiilijalanjäljen laskennasta
✓ materiaalien ja tuotteiden ympäristöselosteista
▪ Järjestetään seminaareja elinkaaren hiilijalanjäljestä ja sen
käytöstä julkisissa hankinnoissa alkaen 2021
▪ Kootaan ja raportoidaan pilottiorganisaatioiden kokemuksia
Level(s) -indikaattoreista
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Avoin kirje kiinteistöalan päättäjille 25.2.2020
TEE KIINTEISTÖISTÄ OSA
ILMASTONMUUTOKSEN RATKAISUA
1.

Pyydämme Teitä arvioimaan kiinteistöjenne
päästövähennysten tavoitetason suhteessa
käsillä olevan ilmastokriisin vakavuuteen

2.

Haastamme Teidät asettamaan tavoitteeksi
kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen
merkittävän ja määrätietoisen vähentämisen
tämän vuosikymmenen aikana

3.

Kannustamme organisaatiotanne liittymään
kansainväliseen The Net Zero Carbon
Buildings -sitoumukseen, jonka tavoitteena
on hiilineutraali rakennusten energiankäyttö
vuoteen 2030 mennessä
https://figbc.fi/tee-kiinteistoista-osa-ilmastonmuutoksen-ratkaisua/
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Puheenvuorot:


How to say Zero in Swedish and use it in Finnish - Lessons learned
from net zero carbon pilot project in Sweden




Ylvan tavoitteena hiilineutraalisuus




Miisa Tähkänen, Skanska

Antti Ruuska, Ylva

Vähähiilisyys Tuusulan Asuntomessuilla


Heikki Vuorenpää, Suomen Asuntomessut

